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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf til lýðræðis og þátttöku í mótmælum. 

Traust til lýðræðislegra stofnana á Íslandi hefur í kjölfar bankahrunsins aldrei mælst 

lægra (Capacent, 2010) og á sama tíma virðist tíðni og þátttaka í mótmælum hafa aukist 

umtalsvert. Tilgátan sem sett var fram gerði ráð fyrir að þeir sem tekið höfðu þátt í 

mótmælum væri óánægðari með framkvæmd lýðræðisins en þeir sem ekki höfðu 

mótmælt en þrátt fyrir það hefðu mótmælendur meiri trú á lýðræði sem hugmyndafræði 

en þeir sem ekki thafa tekið þátt í mótmælum. Alls var notast við sjö spurningar úr 

kosningarannsókn Ólafs Þ. Harðarsonar frá árinu 2009. Fimm spurningar mældu 

viðhorf til lýðræðis, ein  þátttöku í mótmælum og ein viðhorf til mótmæla. Tilgátan fékk 

nokkurn stuðning og leiddi rannsóknin einnig í ljós niðurstöður sem voru að hluta 

sambærilegar erlendum rannsóknum á mótmælum. Því jákvæðara sem fólk var í garð 

mótmæla því óánægðara var það með stöðu lýðræðis í landinu og einnig greindist 

jákvætt samband milli þess að vera jákvæður í garð mótmælanna og þess að vera 

fylgjandi því að kjósendur gætu kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslum. 
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Inngangur 

 

Fram til ársins 2008 voru skipulögð fjöldamótmæli ekki algeng á Íslandi. Leita þarf 

langt aftur í tímann til að finna viðlíka mótmæli hvað varðar fjölda þátttakenda og 

umfang aðgerða og þau sem áttu sér stað veturinn 2008 til 2009 í kjölfar bankahrunsins. 

Árin þar á undan höfðu mótmæli á Íslandi verið bundin við afmarkaða hópa fólks, svo 

sem herstöðvarandstæðinga og umhverfisverndarsinna, þar sem þátttaka í mótmælum 

var lítil og samúð almennings með málstað þeirra takmörkuð. En eftir efnahagshrunið 

haustið 2008 breyttist þetta. Mótmæli urðu mun tíðari, þátttaka varð meiri og stuðningur 

almennings við mótmælaaðgerðirnar sömuleiðis. Vitaskuld voru ekki allir hlynntir 

mótmælaaðgerðum í kjölfar bankahrunsins og sumir sögðu þær jafnvel ganga gegn 

gildum stjórnskipunarinnar og grafa undan stoðum lýðræðisins (Sigurður Líndal, 2009). 

Samt er það svo að lýðræði nýtur mjög víðtæks stuðnings sem stjórnarform á meðal 

Íslendinga (Eva Heiða Önnudóttir og Njörður Sigurjónsson, 2009) og raunar má segja 

að kröfur mótmælenda eftir bankahrunið hafi fyrst og fremst verið byggðar á 

lýðræðislegum grunni. Það má líta svo á að mótmælendur hafi talið umboð þáverandi 

ríkisstjórnar til að fara með stjórn landsins ekki lengur vera til staðar enda var ein helsta 

krafa mótmælenda að stjórnvöld færu frá og efnt yrði til nýrra kosninga. Með 

kosningum væri svo hægt að endurnýja umboð stjórnvalda með lýðræðislegum hætti og 

ríkisvaldið gæti endurheimt lögmæti sitt. Það eru því margar spurningar sem vakna 

varðandi mótmælaaðgerðirnar á Íslandi í kjölfar bankahrunsins. Velta má því upp hvort 

þar hafi verið um að ræða aðför að lýðræðinu og stofunum þess eða hvort mótmælin 

hafi í reynd sýnt fram á hið gagnstæða og þar hafi heilbrigt lýðræði einmitt verið að 

störfum. Til að leita svara við þessu er nauðsynlegt að átta sig á því hver afstaða 

mótmælenda var til lýðræðis sem stjórnarfyrirkomulags og viðhorfa þeirra til 

framkvæmdar lýðræðisins á Íslandi. Hér á eftir verða þessi viðhorf rannsökuð til að sjá 

hvort munur sé á afstöðunni eftir því hvort fólk hefur tekið þátt í mótmælum eða ekki.  

 

Staða lýðræðis í nútímanum 

Í upphafi 21. aldar nýtur lýðræði meiri stuðnings í heiminum en nokkru sinni fyrr og 

aldrei hafa fleiri ríki búið við lýðræðislegt stjórnskipulag (Gunnar Helgi Kristinsson, 

2008). Samkvæmt Economist Intelligence Unit’s Democracy Index fyrir árið 2010 búa 

79 af ríkjum heimsins við lýðræðislegt stjórnarfyrirkomulag. Um er að ræða 
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mælikvarða þar sem stjórnarfar flestra ríkja heimsins, að frátöldum nokkrum smáríkjum, 

er metið út frá fimm þáttum: kosningaferli og margræði (e. pluralism), 

borgararéttindum, stjórnarháttum valdhafa og virkni stjórnsýslunnar, stjórnmálaþátttöku 

og loks stjórnmálamenningu. Þar kemur fram að 26 ríki voru með fullvirkt eða stöðugt 

lýðræði og 53 ríki bjuggu við óstöðugra eða ,,gallað” lýðræðiskerfi. Þá var 21 ríki með 

blandað stjórnkerfi og 55 ríki bjuggu við einhverskonar einræði eða ólýðræðislegt 

stjórnarfar. Fullvirkt lýðræði var algengast í Vestur-Evrópu en einhverskonar form af 

lýðræðiskerfum mátti finna í öllum heimsálfum (Economist Democracy Index, 2010). 

Samkvæmt Freedom House, sem eru frjáls félagasamtök í Washington sem einnig 

kanna stöðu lýðræðis og frjálsræðis í heiminum, notuðust hins vegar 116 ríki við 

einhverskonar lýðræðisleg kosningakerfi árið 2009 sem er raunar aðeins minna en 2005 

þegar talan var 123. Til samanburðar voru ríkin 76 árið 1990 sem sýnir mikla útbreiðslu 

lýðræðis síðustu tvo áratugina. Þessar tölur segja samt ekki alla söguna því rannsóknir 

sömu aðila sýna að í raun búi ekki nema 89 af 194 ríkjum heimsins við raunverulegt 

frjálsræði árið 2009, eða 46%. Það segir sig því sjálft að þótt ríki notist við lýðræðisleg 

kosningakerfi er ekki þar með sagt að lýðræði og frjálsræði sé tryggt (Freedom House, 

Freedom in the World 2010). En þótt lýðræði sé nú útbreiddara en nokkru sinni fyrr og 

haldi áfram að breiða úr sér hefur þessum mikla stuðningi við lýðræði sem 

stjórnarfyrirkomulagi ekki fylgt aukin samstaða um hvað hugtakið felur í sér í raun og 

veru (Held, 1996).  

Breytingar á þjóðfélagslegu umhverfi hafa þróað lýðræðiskerfi á mismunandi hátt í 

mismunandi löndum. Eitt helst einkenni lýðræðis á 20. öldinni var þjóðríkið sem hefur 

víða misst hluta af pólitísku valdi sínu til annarra aðila. Stjórnmálaflokkar voru víðast 

hvar í aðalhluverki og löggjafarsamkoman vettvangur framkvæmda en báðir aðilar hafa 

þurft að sjá á eftir hluta af valdi sínu. Alþjóðlegar og innlendar stofnanir, einkaaðilar, 

félagasamtök og alls kyns opinberir og hálfopinberir aðilar hafa í meira mæli komið að 

hinu pólitíska valdi auk þess sem þjóðaratkvæðagreiðslur hafa víða aukist. Allt hefur 

þetta dregið úr valdi löggjafarsamkundna og stjórnmálaflokka. Þessi þróun hefur gengið 

misjafnlega langt en hún vekur upp spurningar um merkingu lýðræðisins og aðlögun 

þess að nýjum veruleika (Gunnar Helgi Kristinsson, 2008). 
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Skilgreiningar og kenningar um lýðræði 

Lýðræði er í grunninn, eins og hugtakið gefur sterklega til kynna, stjórnskipulag þar 

sem valdið er sótt til fólksins (Gunnar Helgi Kristinsson, 2008). Þetta er þó mjög víð 

skilgreining orðsins sem í raun vekur upp fleiri spurningar en hún svarar. Tenging 

valdsins við fólkið getur verið með mörgu móti og mismunandi lýðræðiskenningar líta 

tilgang lýðræðisins ólíkum augum. Lýðræðiskerfi heimsins eru fjölbreytt og hafa þróast 

og tekið breytingum með tíð og tíma. Uppruna lýðræðis má rekja til Aþenu til forna þar 

sem það var fundið upp sem andstaðan við guðlegt einræði eins manns eða fámenns 

hóps. Þannig gátu allir þeir sem töldust til borgara komið beint að ákvörðunum. Þessi 

tilhögun Aþenubúa er í dag kölluð beint lýðræði en lýðræði nútímans er víðast hvar 

mjög frábrugðið þessu fyrirkomulagi. Lýðræðiskerfi samtímans eru hönnuð til að beina 

óskum og þörfum íbúanna yfir á lýðræðislegan  umræðugrundvöll þar sem viðkomandi 

stjórnkerfi kemst að niðurstöðu. Ekki eru þó allir sammála um hvernig sé best að 

framkvæma þetta þótt flestar lýðræðiskenningar eigi það sammerkt að gera ráð fyrir 

lágmarkssamsvörun á milli óska og hagsmuna kjósenda og þess hvernig þeir haga sér í 

hinu pólitíska samfélagi. 

Algengasta formið af lýðræði er fulltrúalýðræði, líkt og á Íslandi, sem byggir á þeirri 

hugsjón að fulltrúar fólksins sem hafa aðstæður og hæfileika til að setja sig inn í mál séu 

betur til þess fallnir að stjórna samfélögum heldur en almenningur allur. Með 

reglulegum kosningum eru fulltrúarnir svo valdir af fólkinu og fá í gegnum 

kosningarnar umboð frá kjósendum til að fara með völdin (Niedermayer og Westle, 

1995). Fulltrúalýðræðinu fylgir svo stjórnkerfi og flokkakerfi þar sem frambjóðendur 

starfa saman og skipuleggja sig. Kjörkerfi, kosningar, stjórnmálaflokkar, þing, ráðuneyti 

og aðrar stofnanir eru þess vegna hluti af framkvæmd lýðræðisins. Lögmæti 

ríkisvaldsins er svo sótt til þegna ríkisins sem veita ríkinu umboð til að stjórna um leið 

og þeir ganga undir vald ríkisins (Purcell, 2002). Með þessum hætti er búið að 

reglubinda aðkomu borgaranna að ákvörðunum sem kemur í veg fyrir 

handahófskenndar og óskipulegar umræður og ákvarðanir. Beint vald fólksins er þess 

vegna fyrst og fremst bundið við rétt fólks til að taka þátt í kosningum fulltrúa til að 

framkvæma lýðræðið á fjögurra ára fresti og þannig öðlast ríkisvaldið um leið lögmæti 

sitt (Niedermayer og Westle, 1995). 

Tvær kenningar um fulltrúalýðræði voru mest áberandi á síðari hluta 20. aldar. Fyrst er 

kenningin um samkeppnislýðræði þar sem tilgangur lýðræðis er fyrst og fremst sagður 

vera sá að finna sem bestu aðferð við að velja ríkisstjórn. Markmið lýðræðis er 
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samkvæmt því ekki að uppfylla hverja ósk kjósenda heldur frekar að búa til leikreglur 

og skapa vettvang þar sem flokkar takast á í samkeppni um umboð kjósenda til að fara 

með völdin. Bretland er gott dæmi um samkeppnislýðræði þar sem einn flokkur nær 

yfirleitt þingmeirihluta og þarf því sjaldnast að eiga samstarf við aðra flokka við 

ákvarðanatöku. Aðhaldið er svo einvörðungu fólgið í næstu kosningum þar sem 

kjósendur geta skipt ráðandi aðilum út eða kosið þá aftur (Müller, Bergman og Strøm, 

2003). Önnur kenning fjallar um svonefnt samstöðulýðræði sem gerir ráð fyrir að 

valdinu sé deilt og komist sé að samstöðu um málefnin ólíkt samkeppnislýðræðinu. 

Benelux-löndin notast við samstöðulýðræði og er það gert til að tryggja að raddir 

minnihlutahópa fái að heyrast og þannig sé lýðræðisfyrirkomulagið ekki þrengjandi. 

Það hefur þó líka í för með sér ákveðna galla svo sem að minnihluti getur hindrað vilja 

meirihlutans (Lijphart, 1998). Einkenni samstöðulýðræðiskerfa er hlutfallskosningakerfi 

þar sem atkvæði fara síður til spillis sem aftur gerir kosningaþátttöku markvissari. 

Ísland er dæmi um samstöðulýðræði þar sem fleiri en tveir flokkar keppast um atkvæðin 

og yfirleitt eru myndaðar samsteypustjórnir í kjölfar kosninga. 

Bæði samstöðukenningar og samkeppniskenningar miða þó aðeins við að þátttaka 

almennings í stjórnmálaferlinu sé bundin við þátttöku þeirra í starfi stjórnmálaflokka og 

þáttttöku í kosningum á nokkurra ára fresti. Ekki er gert ráð fyrir annarskonar aðkomu 

fólks að lýðræðinu sem þó hefur sýnt ýmsar tilhneigingar, vilja og getu til að hafa 

frekari áhrif. Fulltrúalýðræðið hefur orðið ofan á sem stjórnarform meðal annars vegna 

takmarkana beins lýðræðis en það þýðir samt sem áður ekki að fulltrúalýðræðið útiloki 

ákveðin form af beinu lýðræði, til dæmis með þjóðaratkvæðagreiðslum. Kenningar líkt 

og víðfemt lýðræði (e. inclusive democracy) ganga enn lengra og segja að allir sem hafa 

tillögur að lausn pólitískra vandamála sem þá snerta eigi að fá tækifæri til að láta rödd 

sína heyrast (Young, 2000). Edmund Burke lagði svo fram þá skoðun sína í ræðu á á 

síðari hluta 18. aldar að fulltrúar á löggjafarsamkomum ættu ekki fyrst og fremst að 

framkvæma vilja umbjóðenda sinna en ekki bara vera sendifulltrúar stjórnmálaflokka og 

um leið sérstakra hagsmuna (Stanlis, 1971). Kenningar hans áttu hins vegar ekki víðast 

hvar ekki upp á pallborðið í lýðræðisríkjum lengst af 20. öldinni þar sem flokkakerfi 

voru víðast hvar mjög sterk með miklum flokksaga þótt víða hafi dregið úr valdi þeirra 

eftir því sem á hefur liðið (Gunnar Helgi Kristinsson, 2009). 

Kenningar um lýðræði eru þess vegna langt frá því að vera einsleitar og mjög skiptar 

skoðanir eru um hugtakið. Lýðræði á að lýsa eiginleikum sem þykja eftirsóknarverðir en 

um leið merkir hugtakið mismunandi hluti fyrir mismunandi fólk. Í raun er það því svo 
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að hver sem notar hugtakið lýðræði gerir það vitandi að til eru aðrar skoðanir en þeirra 

eigin á hvað hugtakið merkir og stendur fyrir. Bandaríski stjórnmálafræðingurinn 

Robert Dahl hefur þó tekið saman lýsingu á helstu eiginleikum lýðræðis sem flestir 

kennimenn um vestrænt lýðræðisfyrirkomulag í nútímanum fallast jafnframt á. 

Samkvæmt lýsingu Dahls er lýðræði talið hjálpa til við að koma í veg fyrir að 

harðstjórar nái völdum auk þess sem það tryggir borgurunum mörg grundvallarréttindi, 

svo sem víðtækara persónufrelsi, sem ólýðræðisleg kerfi gera ekki. Lýðræðið gefur fólki 

auk þess færi á að verja grundvallarhagsmuni sína og nýta sér sjálfsákvörðunarrétt sinn 

– það er að segja að búa við lög sem það hefur sjálft valið. Lýðræðisfyrirkomulagið 

stuðlar enn fremur að verulegum pólitískum jöfnuði auk þess sem lýðræðisríki eru síður 

talin heyja stríð hvert við annað (Gunnar Helgi Kristinsson, 2008). Þrátt fyrir ólíkan 

skilning á hvað lýðræðishugtakið felur í sér má því ganga út frá því að lýðræði sé ekki 

bara tæki til að velja leiðtoga heldur stjórnskipun sem sækir lögmæti sitt og vald til 

fólksins. Um leið á þátttökuréttur almennings að vera tryggur, kjósendur hafi alltaf loka 

ákvörðun um stjórn ríkisins en aldrei þannig að meirihlutinn geti útilokað minnihlutann 

frá því að hafa áhrif. 

 

Tengsl lýðræðis og mótmæla 

Það er ágætt að hafa það í huga að nánast öll þau réttindi sem margir álíta sjálfsögð í 

dag og byggja mörg hver á lýðræðislegri hugmyndafræði, fengust ekki viðurkennd fyrr 

en eftir ítrekuð pólitísk mótmæli, oft árum og áratugum saman. Þetta á við um 

mannréttindi, kosningarétt og pólitíska þátttöku lægri stétta og kvenna, félagsleg 

réttindi, velferð o.s.frv. En þessi barátta mætti líka oft gagnárásum, eða gagnmótmælum 

þeirra sem vildu varðveita þau gildi sem fyrir voru í samfélaginu. Það má því færa fyrir 

því rök að lýðræði og sú lýðræðisþróun sem átt hefur sér stað á síðustu tveimur öldum 

sé bein afleiðing mótmæla eða mótspyrnu gegn ríkjandi gildum. Það væri þess vegna 

eðlilegt að ætla að með aukinni lýðræðisþróun, þar sem borgararéttindi hafa verið 

víkkuð út og tækifæri fólks til að hafa áhrif hafa verið aukin, myndi óánægjuröddum 

sem meðal annars birtast í mótmælum fara fækkandi. Rannsókir á mótmælum sýna þó 

þvert á móti að svo er ekki (Dalton, 2004). 

Undanfarna áratugi hefur óánægja með framkvæmd lýðræðisins víða aukist. Traust og 

trú á lýðræði sem hugmyndafræði og þau gildi sem sem það stendur fyrir er enn mikil 

en trú á stjórnkerfi og stofnanir lýðræðisins og lögmæti ríkisvaldsins hefur minnkað 

(Norris, 1999). Minnkandi traust á framkvæmd lýðræðisins í þróuðum iðnríkjum hefur 
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meðal annars birst í aukinni tíðni pólitískra mótmæla og borgalegri óhlýðni. Á síðustu 

þremur áratugum 20. aldar og fram til dagsins í dag hafa pólitísk mótmæli tekið miklum 

breytingum. Í vestrænni hluta heimsins, þar sem frjálslynt lýðræði ríkir, hafa mótmæli 

þróast frá því að vera lokaúrræði hópa sem finnst þeir beittir órétti yfir í hófsamari 

aðgerðir sem virðast ná til nánast allra þrepa þjóðfélagsins (Dalton, Russel og van 

Sickle, 2005). Samhliða þessari þróun undanfarinna áratuga hafa mótmæli að einhverju 

marki misst þann stimpil að vera ,,óhefðbundin” og ,,óæskileg” hegðun jafnframt því að 

verða að viðurkenndu pólitísku áhrifatæki. Í dag ná hinar ýmsu birtingarmyndir 

pólitískra mótmæla til ótrúlega fjölbreyttra málefna sem stundum njóta víðtæks 

stuðnings þvert á flokkslínur, aldur, þjóðerni, menntunarstig eða stétt og eru umborin af 

bæði stjórnvöldum og meirihluta íbúa viðkomandi lands (McAdam og Rucht, 1993) 

 

Mótmæli í sögulegu ljósi 

Fram á 20. öld var gjarnan litið á skipulögð fjöldamótmæli sem átök og uppþot, yfirleitt 

að undirlagi minnihlutahópa sem ógnuðu með mótmælum sínum öryggi og þeim 

samfélagsstrúktúr sem þá var við lýði. Byltingar fátækra bænda á 16. og 17. öld og síðar 

mótmæli verkafólks á 19. og 20. öld falla til dæmis undir þessa sýn á mótmæli. 

Aðgerðir þessara hópa voru taldar til vandræða af hinum ráðandi stéttum og þeim 

fylgdu gjarnan ofbeldi og átök. Að lokum fór það líka svo að breytingar á 

stjórnarfyrirkomulagi náðu víða fram að ganga og lýðræði með auknum pólitískum 

jöfnuði komumst að lokum á. Í raun voru þessar breytingar óumflýjanlegar þar sem 

óánægjan var svo útbreidd og mikil. Sú staðreynd að fólk hélt áfram að mótmæla þrátt 

fyrir blóðsúthellingar talar sínu máli um hversu ákveðið fólk var í að koma breytingum 

á stjórnarháttum í gegn. Jafnframt sýnir sú staðreynd að fólk var tilbúið að hætta lífi og 

limum fyrir málstaðinn, glöggt fram á veikleikamerki þeirra stjórnarfyrirkomulaga sem 

þá ríktu (McPhail, 1991). 

En þegar líða fór á sjöunda áratug 20. aldar tók sýn fólks á mótmæli og mótmælahegðun 

að taka breytingum. Friðsamleg fjöldamótmæli höfðu þá í auknum mæli verið notuð 

sem baráttuaðferð, svo sem við réttindabráttu svartra í Bandaríkjunum og til að 

mótmæla stríðsrekstri Bandaríkjastjórnar í Víetnam. Þessi mótmæli voru að mestu 

friðsöm, þátttaka í mótmælunum var mikil og stuðningur almennings við aðgerðirnar 

sömuleiðis. Mótmæli færðust frá því að vera átök stétta eða hópa sem gjarnan vildu 

gerbreyta samfélagsgerðinni yfir í að vera tæki til að koma pólitískum eða félagslegum 

breytingum og skilaboðum á framfæri. Um leið urðu mótmæli ekki lengur bara 
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neyðarúrræði í baráttu þeirra sem töldu sig vera undir heldur urðu mótmæli fljótlega að 

viðurkenndu pólitísku áhrifatæki (Lipsky, 1968). Síðan hafa friðsamleg pólitísk 

mótmæli verið í stöðugri þróun og í dag finnst fjöldi samtaka og hópa sem kemur 

málstað sínum fyrst og fremst á framfæri með mótmælum og borgaralegri óhlýðni. 

Þessir aðilar eru eins fjölbreyttir og þeir eru margir og málstaðir þeirra sömuleiðis – 

hvort sem það eru lítil samtök á borð við Saving Iceland sem með borgaralegri óhlýðni 

reyndu að koma í veg fyrir byggingu Kárahnjúkavirkjunar, stuðningsmenn lögleiðingar 

kannabisefna um allan heim sem koma reglulega saman í stórum hópum og reykja 

marijuana opinberlega til að vekja athygli á sínum málstað eða borgarar landa sem 

þúsundum saman mótmæltu með friðsamlegum hætti til að koma á 

stjórnarfarsbreytingum eins og gerðist í Georgíu 2003 og Úkraínu 2004. 

 

Skilgreining mótmæla 

Mótmæli eru samkvæmt skilgreiningu orðsins ,,táknræn eða líkamleg tjáning á andstöðu 

við einhvern eða eitthvað” (Dalton, 2002).  Samkvæmt þessari mjög svo víðu 

skilgreiningu orðsins er hægt að slá því föstu að mótmæli taki á sig margar ólíkar 

myndir. Hugtakið ,,pólitísk mótmæli” felur aftur á móti í sér að ,,mótmæli eru með 

viljandi hætti og fyrir opnum tjöldum notuð af hópum eða félagasamtökum (en sjaldnast 

einstaklingum) til að hafa áhrif á pólitíska ákvörðun eða ástand, sem mótmælendurnir 

telja að hafi neikvæð áhrif á sig sem hóp, annan hóp eða samfélagið í heild” (Dalton, 

2002). Mótmæli eru auk þess víða skilgreind sem óhefðbundin aðferð til að hafa áhrif á 

stjórnmál. Þau eru sögð vera ,,óhefðbundin” vegna þess að mótmælendur leitast eftir því 

að hafa áhrif á samfélag sitt og stjórnmál eftir óhefðbundnum leiðum (Barnes, Samuel, 

og Kaase, 1979). Hinar hefðbundnu leiðir væru þá t.d. blaðaskrif, þátttaka í starfi 

stjórnmálaflokka eða félagasamtaka en þess í stað er leitast við að setja þrýsting og 

kröfur á valdhafa utan við þessar ,,hefðbundnari” leiðir. 

Mótmæli nútímans, sérstaklega í vestrænni hlutum heimsins, eru þannig gjarnan vel 

skipulögð að undirlagi einhverra samtaka til að koma boðskap á framfæri. En vissulega 

koma þó enn upp aðstæður þar sem gripið er til mótmæla sem loka- eða neyðarúræðis í 

hreinum pólitískum tilgangi án þess að einhver félagasamtök hafi komið nærri 

skipulagningu þeirra. Pólitísk mótmæli geta því tekið á sig margar myndir. Hvort sem 

fámennur hópur tekur þátt, til dæmis vörubílstjórar á Íslandi vorið 2008, eða þúsundir, 

líkt og gerðist í kjölfar bankahrunsins á Íslandi veturinn 2008 til 2009, eða jafnvel 
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milljónir líkt og gerðist víða um heimsbyggðina í aðdraganda innrásar Bandaríkjanna og 

Bretlands í Írak árið 2003.  

 

Rannsóknir á mótmælum 

Flestum fræðimönnum sem rannsakað hafa mótmæli ber saman um að þau hafi tekið 

viðamiklum breytingum á síðustu 50 árum. Fyrr á tímum voru mótmæli lang algengust 

hjá minnihlutahópum og þeim sem voru undir í samfélaginu og voru þá oftast 

lokaúrræði til að berjast fyrir málstað sínum (Martin, 1994). Nýlegar rannsóknir á 

mótmælum hafa þó sýnt fram á að aðgreiningarlínur á borð við hægri/vinstri, 

þéttbýli/dreifbýli, trúaðir/trúlausir eða stétt skipta ekki eins miklu máli og áður þegar 

kemur að mótmælum (Rucht, 2003). Mörg af þeim málum sem brenna á fólki í dag 

ganga þvert á þessar gömlu línur. Andstaða við hernaðaraðgerðir, umhverfisvernd  og 

mótmæli vegna kjarorkunotkunar eru til að mynda málefni sem ekki er hægt að tengja 

við ákveðna hópa út frá þessum eldri aðgreiningarlínum. Breytingar á baráttumálum 

mótmælenda og sú staðreynd að þau hafa náð lögmæti sem pólitískt áhrifatæki hafa því 

orðið til þess að mótmæli hafa aukist hjá öllum þjóðfélagshópum í vestrænum 

lýðræðisríkjum.  Sumsstaðar er andóf og þátttaka í hvers kyns mótmælum meira að 

segja orðin algengari en hefðbundnari pólitísk afskipti, svo sem þátttaka í flokkstarfi og 

jafnvel kosningum (Ingehart 1990; Norris 2002). Í Sviss eru dæmi þess að hærra hlutfall 

fólks svari þeirri spurningu játandi að hafa sett nafn sitt á undurskriftarlista en þeir sem 

segjast hafa greitt atkvæði í staðbundnum kosningum og þjóðaratkvæðagreiðslum 

(Rucht, 2009). 

Sjá má af töflu 1 að þróuð vestræn lýðræðisríki nútímans eru í dag einmitt þau samfélög 

þar sem mótmæli eru algengust jafnvel þótt svo að möguleikar borgara þessara ríkja til 

að hafa áhrif hafi aldrei verið meiri. Fjöldi ólíkra stofnana, félagasamtaka, 

hagsmunahópa, stjórnmálaflokka og fleiri aðila dreifa með sér valdinu þannig að fólki 

gefst viða tækifæri til að taka þátt og hafa áhrif. En þrátt fyrir það færast mótmæli í 

aukanna í hinum þróaðri lýðræðisríkjum.   Í Þýskalandi jókst tíðni mótmæla t.d. 

umtalsvert frá 1960 og fram til aldarmóta (Rucht, 2009). Sömu sögu má segja í 

Frakklandi, þar hefur tíðni mótmæla stóraukst á síðustu áratugum (Rucht, 2009). 

Samkvæmt World Values Survey 1999-2002 þar sem gögn frá meira en 70 löndum voru 

rannsökuð kom í ljós að mótmæli voru algengust í Svíþjóð, svo Frakklandi, Belgíu, 

Bandaríkjunum, Grikklandi, Danmörku, Ástralíu, Hollandi, Kanada, Nýja-Sjálandi, 

Bretlandi, Noregi og loks Þýskalandi. Ísland var í 20. sæti á þessum lista og eins og sjá 
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má af upptalningunni voru löndin þar sem mótmæli voru algengust öll þróuð iðnríki 

sem öll búa við eins hvers konar form af lýðræðislegri stjórnskipun (Dalton, Russel og 

van Sickle, 2005). 

 

Tafla 1. Hlutfall þátttöku í ólíkum formum af mótmælum eftir heimshlutum. Taflan er 
byggð á Rucht (2009) sem hefur heimildir sínar úr World Values Survey 1999-2002 
 

 
Landsvæ

ði 
Undir-
skrift-
arlisti 1 

Lögl. 
mót-
mæli2 

Snið-
ganga 
fyrirt. 3 

Óforml. 
verkföll 4 

Borgarl. 
óhlýðni5 

 
A. 

Vestur-
Evrópa 

 

 
56,0% 

 
27,7% 

 
13,4% 

 
6,9% 

 
4,5% 

 
B. Þróuð 
ríki utan 
Evrópu 

 

 
 

61,8% 

 
 

20,2% 

 
 

14,5% 

 
 

6,5% 

 
 

2,1% 

 
C. 

Austur 
og mið- 
Evrópa 

 
29,3% 

 
15,0% 

 
4,9% 

 
3,4% 

 
1,1% 

 
D. 

Þróunar 
ríki 

 

 
16,3% 

 
12,7% 

 
8,0% 

 
5,2% 

 
3,5% 

A. Austurríki, Belgía, Bretland, Danmörk, Finnland, Frakkland, Þýskaland, Grikkland, Holland, Ísland, 
Írland, Ítalía, Lúxemburg, Portúgal, Spánn, Svíþjóð. 
B. Bandaríkin, Kanada, Ísrael, Japan, S-Kórea.  
C. Eistland, Pólland, Slóvakía, Slóvenía, Tékkland, Rússland, Ungverjaland ,Úkraína. 
D. Argentína, Filipseyjar, Indland, Indónesía, Mexíkó, Pakístan, Suður-Afríka, Úganda. 
 

Þegar róttækasta formið af mótmælum var skoðað sérstaklega, í þessu tilfelli borgarleg 

óhlýni sem fólst í því að spyrja fólk hvort það hafi til dæmis tekið þátt í að koma í veg 

fyrir að fyrirtæki eða stofnanir gætu starfað eðlilega, kom í ljós að hlutfall slíkra 

aðgerða var hæst í þróuðum Evrópuríkjum. Þetta róttækasta mótmælaform sem mælt 

var reyndist næst algengast í þróunarríkjum en annars voru þróunarríkin alltaf með 

                                                      
1 Hefur sett nafn sitt á undirskriftarlista 
2 Hefur tekið þátt í löglegum mótmælaaðgerðum 
3 Hefur tekið þátt í að sniðganga vörur eða ákveðin fyrirtæki 
4 Hefur tekið þátt í óformlegu verkfalli 
5 Hefur stundað borgaralega óhlýðni 
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lægra hlutfall af öllum tegundum mótmæla sem mæld voru. Þegar mótmæli og 

rannsóknir á þeim eru skoðuð í víðum skilningi sést því að þeim mun þróaðra sem ríki 

er þeim mun hærri er almenn þátttaka í hvers kyns mótmælum (Dalton, Russel og van 

Stickle, 2005). En jafnvel þótt þátttaka í mótmælum nútímans sé ekki eins bundin við 

ákveðna hópa og áður fyrr er ekki þar með sagt að ekki megi greina ákveðin atriði sem 

gera fólk líklegra en ella til að taka þátt í mótmælum. 

Dalton og van Stickle komust einnig að því eftir ítarlega greiningu á gögnum úr World 

Values Survey að ótvíræð tengsl væru á milli menntunar og þátttöku í mótmælum. 

Aðrar rannsóknir, sem hafa til að mynda notast við gögn úr European Social Survey,  

hafa sýnt fram á hið sama – að því menntaðri sem einstaklingur er þeim mun líklegri er 

hann til að taka þátt í mótmælum (Rucht, 2009). Þetta mynstur er sérstaklega greinilegt í 

vestrænum lýðræðisríkjum í Evrópu en þar hefur einnig verið sýnt fram á að yngra fólk 

er mun líklegra til að taka þátt í mótmælum en þeir sem eldri eru (Ingehart, 1990; 

Norris, 2002). Samkvæmt World Values Survey 1999-2002 höfðu 6,9% fólks undir 25 

ára aldri tekið þátt í mótmælum sem fólu í sér beitingu borgarlegrar óhlýðni á meðan 

hlutfallið hjá 25-50 ára var 4,7% og hjá fólki yfir 50 ára var hlutfallið komið niður í 3% 

(Dalton, 2002). Þá sýna sömu mælingar að karlar eru talvert líklegri en konur til að taka 

þátt í beinum mótmælaaðgerðum, svo sem mótmælafundum og kröfugöngum. Öðru 

máli gegnir þegar kemur að mildari formum mótmæla, t.d. að láta nafn sitt á 

undirskriftarlista. Í mildari aðgerðum eru konur lýðræðisríkja Vestur-Evrópu líklegri til 

að taka þátt en karlar (Dalton, 2002; Dalton, 2004). Sumar rannsóknir hafa einnig leitt í 

ljós tengsl milli búsetu og þátttöku í mótmælum þar sem þeir sem búsettir eru í dreifbýli 

taka mun síður þátt í mótmælaagerðum en þeir sem búa í þéttbýli. Skýring þess hefur þó 

líklega meira að gera með aðgengi að mótmælum en ólíka afstöðu og viðhorf vegna 

búsetu fólks.  

Ýmis hugtak hafa orðið til hjá fræðimönnum sem hafa fjallað um einmitt þessa auknu 

tilhneigingu til mótmæla í þróaðri lýðræðisríkjum. Hugtök eins og ,,Demonstration 

democracy”, ,,Participatory revolution”, ,,Movement society” og ,,Protest society” hafa 

öll orðið til í kjölfar rannsókna á mótmælahegðun síðustu áratuga. Öll eiga þessi hugtök 

sameiginlegt að lýsa mótmælum þar sem markmiðið er ekki að valda byltingu eða 

veigamiklum breytingum á samfélagsgerð og stjórnkerfi. Þess í stað eru mótmæli aðeins 

notuð sem áhrifatæki óánægjuradda til að vekja athygli á málstað sínum (Rucht, 2009). 

Þannig er ekki verið að reyna að þvinga fram róttækar breytingar með hótun um ofbeldi 
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heldur er settur þrýstingur á stjórnvöld með friðsamlegum hætti þar sem markmiðið er 

að reyna að beina málefnum í ákveðin farveg og vekja upp umtal og umræður. 

Nú á dögum má finna félagasamtök, hópa og aðra aðila sem nota einhvers konar form af 

mótmælum til að koma boðskap sínum á framfæri fyrir hina fjölbreyttustu málstaði, 

óháð stétt eða þjóðfélagstöðu. Þá hafa mótmæli ekki aðeins náð að teygja sig yfir 

stéttalínur heldur einnig landamæri eins og sást t.d. á Loftlagsráðstefnunni í 

Kaupmannahöfn í desember 2009 þar sem mótmælendur frá alls kyns löndum lögðu leið 

sína til Danmerkur gagngert til að mótmæla og reyna að hafa áhrif á leiðtoga heimsins. 

Eins má nefna mótmæli sem beinst hafa gegn Alþjóðaviðskiptastofnuninni (WTO). Ein 

frægustu mótmæli síðari ára áttu sér einmitt stað á meðan fundi WTO stóð seint á árinu 

1999 í Seattle í Bandaríkjunum. Tugir þúsunda (sumar heimildir segja meira en hundrað 

þúsund en engar minna en 40 þúsund) lögðu þá leið sína til borgarinnar gagngert til að 

láta óánægju sína í ljós. Þau mótmæli sýndu vel fram á hvernig mótmæli nútímans hafa 

þróast frá fyrri tíð. Þar var samankominn mikill fjöldi fólks sem átti það eitt sameignlegt 

að vilja mótmæla. Bakgrunnur fólksins var ólíkur, þjóðerni þeirra sömuleiðis sem og 

stéttarstaða. Sumir voru þar til að mótmæla hnattvæðingu, aðrir beindu mótmælum 

sínum að Alþjóða gjaldeyrissjóðnum, Alþjóðabankanum, fríverslunarsamningum eða 

kapítalisma almennt. Mótmælin voru þar fyrir utan ekki skipulögð af einum samtökum 

heldur voru þar meðlimir verkalýðsfélaga, ólíkra félagasamtaka, 

umhverfisverndarsinnar, anarkistar o.s.frv. Sum frjáls félagasamtök og hagsmunahópar 

sem áttu fulltrúa á sjálfum fundinum voru meira að segja hluti af þeim sem hvöttu sína 

félagsmenn til að taka þátt í mótmælunum. Flestir mótmælendanna létu friðsamlega á 

meðan aðrir stunduðu skemmdarverk og börðust við lögreglu (Thompson, 2000). Það 

sem eftir stendur er að engin leið er að benda nákvæmlega á hvaða hópur var þar á 

ferðinni eða hvort einhverju ákveðnu atriði hafi þar verið mótmælt frekar en einhverju 

öðru, enda virðist það hafa verið mjög misjafnt milli einstaklinga af hverju þeir tóku 

þátt í mótmælaaðgerðunum. 

 

Rannsóknir á afstöðu til lýðræðis 

Á árunum í kringum 1970 voru kenningar sem kallaðar voru krísukenningar nokkuð 

áberandi innan félagsvísinda. Þessar kenningar urðu til í kjölfar aukinnar tíðni mótmæla 

og óeirða innan lýðræðisríkja, ekki síst Bandaríkjanna. Í stuttu máli má segja að þær 

hafi fjallað um að auknar kröfur borgaranna gagnvart ríkisvaldinu og að of mikið beint 

lýðræði myndi í raun grafa undan stoðum hins lýðræðislega stjórnarforms  (Verba og 
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Nie, 1972). Raunveruleg geta almennings til að taka þátt í rökræðum og setja sig inn í 

flókin úrlausnarefni stjórnmálanna var dregin í efa auk þess sem of mikil bein þátttaka 

almennings var talin vera of seinleg. Loks var það álitið að hinni pólitísku ábyrgð yrði 

dreift um of með aukinni almennri þátttöku í ákvarðanaferlinu (Norris, 1999). 

Krísukenningarnar urðu þó ekki lífsseigar þar sem lýðræðiskerfi náðu á vissan hátt að 

aðlaga sig auknum kröfum um þátttöku almennings. Á svipuðum tíma komu fram 

annars konar kenningar og rannsóknir á mótmælum. Easton tók að rannsaka skoðanir 

fólks á lýðræði með öðrum hætti en áður hafði þekkst. Annars vegar var mælt hversu 

vel fólk treysti markmiðum og grunnhugmyndum um lýðræðislegt stjórnarfar og hins 

vegar framkvæmdinni á lýðræðinu – þ.e. stofnunum, flokkum og kjörnum fulltrúum. Í 

ljós kom mikið traust í garð hugmyndarinnar um lýðræði en meiri óánægja með 

tæknilegu framkvæmdina. Mótmæli og andstaða við stefnu stjórnvalda voru þannig ekki 

endilega andstaða við lýðræði sem hugmyndafræði heldur var frekar verið að kalla eftir 

breytingum á framkvæmd lýðræðisins (Easton, 1965). 

Seinni tíma rannsóknir hafa svo sýnt fram á hið sama. Russel J. Dalton gerði viðamikla 

rannsókn á afstöðu almennings í nokkrum vestrænum lýðræðisríkjum til lýðræðis sem 

hugmyndafræði, stofnana og kjörinna fulltrúa. Niðurstöður hans voru að í öllum 

ríkjunum sem skoðuð voru hafði fólk mikla trúa á lýðræði sem hugmynd en traust til 

stjórnkerfisins og stjórnmálamanna hafði minnkað jafnt og þétt frá síðari hluta 20. 

aldarinnar. Minnst var traustið hjá þeim betur menntuðu og krafan um breytingar á 

framkvæmd lýðræðisins var mest hjá sama hópi. Þennan hóp nefndi Dalton hina 

óánægðu lýðræðissinna (Dalton, 2004). Ingelhart og Welzel rannsökuðu það sama í 

rúmlega 40 ríkjum og komust að sömu niðurstöðum. Hjá þeim kom einnig fram að 

yngra fólk hafði minni trú á stofnunum lýðræðisins en þeir sem voru eldri og höfðu 

minni menntun (Rucht, 2009). Kröfur þessa óánægða hóps lýðræðissinna ganga því ekki 

út á að grafa undan lýðræðinu eða koma á nýju stjórnarfyrirkomulagi heldur frekar að 

aðlaga lýðræðið að kröfum þeirra. Hluti þessarar óánægju birtist meðal annars í 

mótmælum og borgaralegri óhlýðni en tíðni þeirra hefur, samhliða aukinni óánægju með 

framkvæmd lýðræðisins, aukist undanfarna áratugi.  

 

Tengls kenninga um lýðræði og kenninga um mótmæli  

Margt styður þá fullyrðingu að mótmæli og lýðræði séu nátengd og nærist hvort á öðru. 

Lýðræði hefur víðast sprottið upp frá mótmælum og um leið er rétturinn til að mótmæla 

ein af grundvallar stoðum lýðræðisins. Allir talsmenn frjálslyndra lýðræðiskerfa líta á 
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mótmæli sem sjálfsagðan rétt fólks og sá sem heldur öðru fram getur aldrei talist 

lýðræðissinni. Mótmæli eru samt sem áður skilgreind sem óhefðbundin leið til að hafa 

áhrif. Á sama tíma og fólk leitast með mótmælum til að hafa áhrif og setja þrýsting á þá 

sem að taka ákvarðanirnar er hinum hefðbundnu leiðum lýðræðiskerfa hafnað. Fólk vill 

hafa áhrif án þess að taka þátt í hinu reglubundna umræðuferli.  

Friðsöm mótmæli eru því órjúfanlegur hluti lýðræðisins og hafa þau með tíð og tíma 

náð viðurkenningu sem eðlilegur hluti í hinu pólitíska samfélagi og jafnframt öðlast 

lagalegt gildi. Margir líta þess vegna á mótmæli sem nauðsynlegan hluta hins 

lýðræðislega kerfis og merki um heilbrigt lýðræði (Barber, 1984). Hlutverk borgaranna 

innan hins lýðræðislega kerfis er þess vegna ekki aðeins að kjósa fulltrúa á nokkurra ára 

fresti því meðan borgararnir hafa áhuga og getu til að hafa áhrif munu þeir gera það, 

hvort sem það er með þátttöku í mótmælum eða öðrum aðferðum (Norris, 2002). 

 

Aðstæður á Íslandi 

Eftir hrun íslenska bankakerfisins síðari hluta árs 2008 reið mikil mótmælaalda yfir 

Ísland sem náði hámarki á Austurvelli síðari hluta janúarmánaðar 2009. Þann 6. október 

2008 ávarpaði Geir H. Haarde forsætisráðherra þjóðina þegar ljóst var að þrír stærstu 

viðskiptabankar landsins höfðu fallið. Laugardaginn 11. október var svo boðað til fyrsta 

formlega mótmælafundarins á Austurvelli að frumkvæði samtaka sem kölluðu sig 

Raddir fólksins. Mótmælin fóru friðsamlega fram og nokkur hundruð manns tóku þátt. 

Næstu laugardaga á eftir tók smám saman að fjölga í hópi mótmælenda og fámennari 

hópur róttækari mótmælenda fór í kjölfarið að hefja táknrænar aðgerðir, svo sem að 

draga fána Bónuss að fánastöng Alþingishússins. Þann 8. desember 2008 réðst svo um 

30 manna hópur inn í Alþingishúsið og voru níu þeirra handteknir og síðar ákærðir fyrir 

brot gegn valdstjórninni, almannafriði og allsherjarreglu (Ríkisútvarpið, ,,Fyrsta ákæran 

vegna mótmælanna”, 2010). Þegar Alþingi kom svo saman að loknu jólaleyfi þann 20. 

janúar 2009 höfðu meira en þúsund manns komið sér fyrir á Austurvelli og í 

Alþingisgarðinum til að mótmæla. Þessi mótmæli voru ekki haldin formlega að 

undirlagi einhverra ákveðinna samtaka þótt margir hafi hvatt fólk til að láta sjá sig. Jafnt 

og þétt fjölgaði mótmælendum fyrir utan Alþingi þann daginn og stóðu aðgerðirnar 

langt fram á nótt. Það kom til átaka milli lögreglu og mótmælenda og nokkrir tugir voru 

handteknir. Næstu tvo daga á eftir áttu mótmælin eftir að ná hámarki sínu og tóku 

nokkur þúsund manns þátt þegar mest var og beitti lögregla meðal annars táragasi til að 

dreifa mannfjöldanum. Á sextánda mótmælafundi Radda fólksins laugardaginn 24. 
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janúar 2009 var talið að um 6000 manns hafi lagt leið sína á Austurvöll (Ríkisútvarpið, 

,,Allt að 6000 á Austurvelli í dag”, 2009). Kröfunni sem haldið á lofti í öllum 

fyrrnefndum mótmælum var fyrst og fremst að koma þáverandi ríkisstjórn frá völdum 

og boða sem fyrst til nýrra kosninga. Einnig var þess krafist að æðstu mönnum 

Fjármálaeftirlits og Seðlabanka landsins yrði komið frá. Fáeinum dögum síðar fór 

ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar frá völdum og ný stjórn Vinstri grænna og 

Samfylkingar tók við. 

Á þessum tíma kom fram mikil gagnrýni í almennri umræðu, ekki á bara stjórnvöld og 

forkólfa í viðskiptalífinu heldur nánast allt íslenska stjórnkerfið. Jafnvel var gengið svo 

langt að tala ekki bara um bankahrun heldur kerfishrun þar sem eftirlitsstofnanir og 

embættismenn hins opinbera brugðust, rétt eins og þingið og ríkisstjórnin. Öll hin 

lýðræðislega umgjörð stjórnkerfisins lá undir ámæli og traust almennings til stjórnvalda 

lýðræðisstofnana hafði aldrei mælst eins og lágt (Capacent, 2009; Capacent, 2010). 

Þetta mikla vantraust á hina lýðræðislegu umgjörð birtist greinilega í umræðu um að 

breytinga væri þörf á hinni lýðræðislegu framkvæmd. Hugmyndir um minnkað vægi 

stjórnmálaflokka, aukið persónukjör og þjóðaratkvæðagreiðslur urðu áberandi. Talað 

var um breytingar á stjórnarskrá og krafa um stofnun sérstaks stjórnlagaþings til að 

hefja það verk varð hávær. Óánægjuraddir urðu raunar svo háværar að megnið af því 

sem hér á undan var talið var endaði í svokallaðri 100 daga áætlun ríkisstjórnar VG og 

Samfylkingar sem tók við í kjölfar mótmælanna snemma árs 2009. Síðar urðu sömu 

atriði hluti af stjórnarsáttmála sömu stjórnar sem hélt áfram störfum eftir kosningarnar 

vorið 2009 (,,Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar...”, 2009). Það er því ástæða til að halda 

því fram að óánægja með framkvæmd lýðræðisins á Íslandi hafi vaxið talsvert síðustu ár 

og þá sérstaklega í kjölfar bankahrunsins 2008. Sú staðreynd að hugsanlegum 

breytingum á framkvæmd lýðræðisins og stjórnskipunar Íslands hafi ratað inn í 

stjórnarsáttmála ríkisstjórnar sýnir svart á hvítu að umræðan um slíkt hefur verið 

áberandi og við henni sé hugsanlega verið að bregðast.  

 

Tilgátur um mótmæli og afstöðu til lýðræðis á Íslandi 

Tilgangur eftirfarandi rannsóknar verður að kanna hvort tengsl séu á milli afstöðu 

Íslendinga til lýðræðis og þátttöku í mótmælum. Bakgrunnur mótmælenda verður 

skoðaður til að sjá hvort þar megi greina sömu einkenni og erlendar rannsóknir hafa 

sýnt fram á. Samkvæmt þeim má ætla að þátttaka í mótmælum á Íslandi sé meiri á 

meðal karla en kvenna og að yngra fólk sé líklegra til að mótmæla en það eldra. 
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Jafnframt má gera ráð fyrir að íbúar höfuðborgarsvæðisins séu mun líklegri til að 

mótmæla en þeir sem búa á landsbyggðinni. Út frá rannsóknum á afstöðu almennings til 

lýðræðis má fastlega gera ráð fyrir að finna víðtækan stuðning hjá almenningi á Íslandi 

við lýðræði sem hugmyndafræði. Á sama tíma ætti meiri óánægja með hina tæknilegu 

framkvæmd lýðræðisins einnig að mælast. Tilgátan sem hér hefur verið sett fram og 

prófuð verður í þessari rannsókn er því eftirfarandi: ,,Þeir sem tekið hafa þátt í 

mótmælum eru óánægðari með framkvæmd lýðræðis og bera minna traust til hinna 

lýðræðislegu stofnanna en þeir sem ekki hafa tekið þátt í mótmælum. Þrátt fyrir það 

hafa mótmælendur meiri trú á gildum lýðræðisins og hugmyndafræði en þeir sem ekki 

mótmæla.” 
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Aðferð 

 

Í þessari rannsókn var notast við gögn úr kosningarannsókn sem gerð var á vegum Ólafs 

Þ. Harðarsonar, prófessors við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands sem jafnframt er 

ábyrgðarmaður könnunarinnar. Könnunin nefnist Kosningarannsókn; viðhorf til 

málefna á vettvangi stjórnmála og stjórnmálanna, 2009.  Sambærilegar rannsóknir hafa 

verið gerðar í kjölfar alþingiskosninga frá árinu 1983 og því var þetta níunda könnunin í 

röðinni. Rannsóknin hefur verið hluti af alþjóðlegu samstarfi kosningarannsókna 

(CSES) síðan 1999 með höfuðstöðvar við Michigan háskóla í Bandaríkjunum. 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um úrvinnslu rannsóknarinnar sem fór fram 

með símaviðtölum. Úrtakið náði til 2600 manns á aldrinum 18 til 80 ára af öllu landinu 

en svarendur í könnuninni voru 1385 eða 53,3% svarhlutfall sem er sá fjöldi þátttakenda 

sem notast er við í þessari rannsókn. 

 

Spurningar 

Afstaða til lýðræðis var metin með fimm spurningum úr könnun Ólafs Þ. Harðarsonar 

frá árinu 2009. Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar: 

,,Lýðræði er ekki gallalaust, en er samt sem áður besta stjórnarform sem völ er á.” Þar 

var svarkvarðinn frá 1 (mjög ósammála) til 4 (mjög sammála). Einnig var notast við 

spurningarnar: ,,Ertu almennt mjög ánægð(ur), frekar ánægð(ur), ekki mjög ánægð(ur) 

eða alls ekki ánægð(ur) með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi?” þar sem svarkvarðinn 

var frá 1 (mjög óánægð(ur)) til 4 (mjög ánægð(ur)). ,,Ert þú hlynntur eða andvígur því 

að hluti kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök mál?” þar sem 

svarkvarðinn var frá 1 (mjög andvíg(ur)) til 5 (mjög hlynnt(ur)). ,,Hversu útbreidda telur 

þú spillingu vera á meðal stjórnmálamanna á Íslandi?” þar sem svarkvarðinn var frá 1 (á 

sér varla stað) til 4 (mjög útbreidda) og að lokum ,,Hversu vel eða illa telur þú að 

kosningar á Íslandi tryggi í reynd að óskir kjósenda endurspeglist í skoðunum 

alþingismanna?” þar sem svarkvarðinn var frá 1 (mjög illa) til 4 (mjög vel). 

Einnig voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu tekið þátt í mótmælum á síðastliðnum 

fimm árum og hins vegar um afstöðu þeirra til þeirra til mótmælanna sem fram fóru í 

kjölfar bankahrunsins á Íslandi. Spurningarnar voru eftirfarandi: ,,Hefurðu tekið þátt í 

mótmælum eða kröfugöngum á síðastliðnum fimm árum” (1 = nei, 2 = já) og ,,Varst þú 
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hlynnt(ur) eða andvíg(ur) þeim mótmælum sem fóru fram í kjölfar falls bankanna” þar 

sem svarkvarðinn var frá 1 (mjög andvíg(ur)) til 5 (mjög hlynnt(ur)). 

Til viðbótar var notast við eftirfarandi bakgrunnsbreytur: Kyn (1 = kona, 2 = karl), 

aldur, flokkur kosinn (í alþingiskosningunum 25. apríl 2009) og loks búseta (kjördæmi 

svarenda þremur vikum fyrir kjördag). 

  



  

 

Þátttaka í mótmælum 

Af þeim 1385 sem tóku þátt í könnuninni, svöruðu 1327 þeirra spurningunni um hvort 

þeir hefðu tekið þátt í mótmælum á síðustu fimm árum. Það gerir 95,8% svarhlutfall. 

Hér verður aðeins notast við gild svör og af því sést að 20,5% svarenda hafa tekið þátt i

mótmælum á síðustu fimm árum á meðan 79,5% hafa ekki mótmælt. 

 Svarendum var skipt upp í fimm aldursflokka: 30 ára og yngri, 30

ára, 50-59 ára og 60 ára og eldri. Eins og sjá má á mynd 1 er hlutfall þeirra sem tóku 

þátt í mótmælum hæst í yn

aldurinn hækkar. Marktækur munur reyndist vera á þátttöku í mótmælum fyrir 

aldurshópinn 30 ára samanborið við hina aldurhópana.

 

Mynd 1. Hlutfall þeirra sem svöruðu spurningunni 
kröfugöngu á sl. fimm árum?”
 

Af þeim sem afstöðu tóku til spurningarinnar um mótmæli voru 637 konur og 690 

karlar. Nánast enginn munur var á þátttöku karla og kvenna í mótmælum, 19,2% kvenna 

og 21,7% karla höfðu mótmælt. Ef skoðaður er sérstaklega sá hópur fólks sem hefur 

tekið þátt í mótmælum síðastliðin fimm ár sést að mótælendur voru 44,9% konur og 

55,1% karlar. Þegar vikmörk fyrir kyn voru reiknuð kom í ljós að ekki var marktækur 

munur á þátttöku í mótmælum eftir kyni.
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Niðurstöður 

Af þeim 1385 sem tóku þátt í könnuninni, svöruðu 1327 þeirra spurningunni um hvort 

þeir hefðu tekið þátt í mótmælum á síðustu fimm árum. Það gerir 95,8% svarhlutfall. 

Hér verður aðeins notast við gild svör og af því sést að 20,5% svarenda hafa tekið þátt i

mótmælum á síðustu fimm árum á meðan 79,5% hafa ekki mótmælt.  

Svarendum var skipt upp í fimm aldursflokka: 30 ára og yngri, 30

59 ára og 60 ára og eldri. Eins og sjá má á mynd 1 er hlutfall þeirra sem tóku 

þátt í mótmælum hæst í yngsta aldurshópnum en hlutfallið fer minnkandi eftir því sem 

Marktækur munur reyndist vera á þátttöku í mótmælum fyrir 

aldurshópinn 30 ára samanborið við hina aldurhópana. 

Mynd 1. Hlutfall þeirra sem svöruðu spurningunni ,,Hefurðu tekið þátt í mótmælum eða 
kröfugöngu á sl. fimm árum?” játandi, skipt eftir aldurshópum. 

Af þeim sem afstöðu tóku til spurningarinnar um mótmæli voru 637 konur og 690 

karlar. Nánast enginn munur var á þátttöku karla og kvenna í mótmælum, 19,2% kvenna 

arla höfðu mótmælt. Ef skoðaður er sérstaklega sá hópur fólks sem hefur 

tekið þátt í mótmælum síðastliðin fimm ár sést að mótælendur voru 44,9% konur og 

55,1% karlar. Þegar vikmörk fyrir kyn voru reiknuð kom í ljós að ekki var marktækur 

mótmælum eftir kyni. 
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Af þeim 1385 sem tóku þátt í könnuninni, svöruðu 1327 þeirra spurningunni um hvort 

þeir hefðu tekið þátt í mótmælum á síðustu fimm árum. Það gerir 95,8% svarhlutfall. 

Hér verður aðeins notast við gild svör og af því sést að 20,5% svarenda hafa tekið þátt i 

Svarendum var skipt upp í fimm aldursflokka: 30 ára og yngri, 30-39 ára, 40-49 

59 ára og 60 ára og eldri. Eins og sjá má á mynd 1 er hlutfall þeirra sem tóku 

gsta aldurshópnum en hlutfallið fer minnkandi eftir því sem 

Marktækur munur reyndist vera á þátttöku í mótmælum fyrir 

 

þátt í mótmælum eða 

Af þeim sem afstöðu tóku til spurningarinnar um mótmæli voru 637 konur og 690 

karlar. Nánast enginn munur var á þátttöku karla og kvenna í mótmælum, 19,2% kvenna 

arla höfðu mótmælt. Ef skoðaður er sérstaklega sá hópur fólks sem hefur 

tekið þátt í mótmælum síðastliðin fimm ár sést að mótælendur voru 44,9% konur og 

55,1% karlar. Þegar vikmörk fyrir kyn voru reiknuð kom í ljós að ekki var marktækur 

13,4%
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Við athugun á hvort fólk tók þátt í mótmælum eða ekki á síðustu fimm árum 

með hliðsjón af því hvaða flokk það kaus í 

greinileg mynstur eftir flokkum. Alls gerðu 1239 þátttakendur í könnuninni gr

atkvæði sínu í kosningunum 2009, eða 89,5%. Þar af tóku 255 þeirra þátt í mótmælum 

eða kröfugöngu á síðustu fimm árum á undan, eða 20,6% allra svarenda, á meðan 79,4% 

tóku ekki þátt í mótmælum.

 

Mynd 2. Hér má sjá atkvæðaskiptingu í 
dreifingu atkvæða alls úrtaksins, önnur súlan greidd atkvæði þeirra sem mótmæltu og sú 
síðasta þeirra sem ekki mótmæltu.
 

Það er áberandi af mynd 2 að dæma að vinstriflokkarnir nutu mun meiri 

stuðnings í kosningunum 2009 meðal mótmælenda en aðrir flokkar. Samtals fá Vinstri 

græn og Samfylking rúm 65% atkvæða þeirra sem höfðu tekið þátt í mótmælum en rétt 

rúm 45% hjá heildinni. Borgarhreyfingin naut einnig mun meiri stuðnings á meðal 

þeirra sem mótmæltu, tæp 13% mótmælenda kusu Borgarahreyfinguna en rétt rúm 6% 
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Við athugun á hvort fólk tók þátt í mótmælum eða ekki á síðustu fimm árum 

með hliðsjón af því hvaða flokk það kaus í alþingiskosningunum 25. apríl 2009 sjást 

greinileg mynstur eftir flokkum. Alls gerðu 1239 þátttakendur í könnuninni gr

atkvæði sínu í kosningunum 2009, eða 89,5%. Þar af tóku 255 þeirra þátt í mótmælum 

eða kröfugöngu á síðustu fimm árum á undan, eða 20,6% allra svarenda, á meðan 79,4% 

tóku ekki þátt í mótmælum. 

Mynd 2. Hér má sjá atkvæðaskiptingu í alþingiskosningunum 2009. Fyrsta súlan sýnir 
dreifingu atkvæða alls úrtaksins, önnur súlan greidd atkvæði þeirra sem mótmæltu og sú 
síðasta þeirra sem ekki mótmæltu. 

Það er áberandi af mynd 2 að dæma að vinstriflokkarnir nutu mun meiri 

stuðnings í kosningunum 2009 meðal mótmælenda en aðrir flokkar. Samtals fá Vinstri 

græn og Samfylking rúm 65% atkvæða þeirra sem höfðu tekið þátt í mótmælum en rétt 

. Borgarhreyfingin naut einnig mun meiri stuðnings á meðal 
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atkvæði sínu í kosningunum 2009, eða 89,5%. Þar af tóku 255 þeirra þátt í mótmælum 

eða kröfugöngu á síðustu fimm árum á undan, eða 20,6% allra svarenda, á meðan 79,4% 
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heildarúrtaksins. Þá sést líka að mun færri úr röðum þeirra sem mótmæltu áttu eftir að 

kjósa Sjálfstæðisflokk og Frams

5% atkvæða mótmælenda samanborið við nærri 20% þegar allt úrtakið er tekið með. 

Framsókn fær svo rúmlega 6% atkvæða þeirra sem mótmæltu en nær 13% hjá heildinni. 

Það er þess vegna áhugavert að skoða

kosningunum 2009 með hliðsjón af þátttöku í mótmælum. Mynd 3 hér að neðan sýnir 

skiptinguna hjá kjósendum hvers flokks fyrir sig í 

hvort þeir höfðu tekið þátt í mótmælum eða ekki.

Mynd 3. Hlutfall þátttöku í mótmælum eða kröfugöngum í röðum kjósenda 
stjórnmálaflokkanna í kosningum til Alþingis árið 2009.
 

Af öllum kjósendum flokkanna til 

höfðu tekið þátt í mótmælum langhæst hjá Borgarahreyfingunni. Alls höfðu 42,9% 

þeirra tekið þátt í mótmælum enda varð flokkurinn til í kjölfar mótmælaöldu vegna 

bankahrunsins, þar sem mikil óánægja í gar

bersýnilega í ljós. Þetta háa hlutfall þarf þess vegna ekki að koma á óvart. Einnig sést af 

mynd 3 það sem áður hafði komið fram að kjósendur vinstriflokkanna voru gjarnari á að 
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heildarúrtaksins. Þá sést líka að mun færri úr röðum þeirra sem mótmæltu áttu eftir að 

kjósa Sjálfstæðisflokk og Framsókn miðað við úrtakið allt. Sjálfstæðisflokkur fær undir 

5% atkvæða mótmælenda samanborið við nærri 20% þegar allt úrtakið er tekið með. 

Framsókn fær svo rúmlega 6% atkvæða þeirra sem mótmæltu en nær 13% hjá heildinni. 

Það er þess vegna áhugavert að skoða betur stuðning við stjórnmálaflokkana í 

kosningunum 2009 með hliðsjón af þátttöku í mótmælum. Mynd 3 hér að neðan sýnir 

skiptinguna hjá kjósendum hvers flokks fyrir sig í alþingiskosningunum 2009 eftir því 

hvort þeir höfðu tekið þátt í mótmælum eða ekki. 

 

Hlutfall þátttöku í mótmælum eða kröfugöngum í röðum kjósenda 
stjórnmálaflokkanna í kosningum til Alþingis árið 2009. 
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höfðu tekið þátt í mótmælum langhæst hjá Borgarahreyfingunni. Alls höfðu 42,9% 

þeirra tekið þátt í mótmælum enda varð flokkurinn til í kjölfar mótmælaöldu vegna 

bankahrunsins, þar sem mikil óánægja í garð stjórnvalda og flokkakerfisins kom 

bersýnilega í ljós. Þetta háa hlutfall þarf þess vegna ekki að koma á óvart. Einnig sést af 

mynd 3 það sem áður hafði komið fram að kjósendur vinstriflokkanna voru gjarnari á að 
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kosningunum 2009 með hliðsjón af þátttöku í mótmælum. Mynd 3 hér að neðan sýnir 

lþingiskosningunum 2009 eftir því 
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mótmæla samanborið við kjósendur Framsókn

25,6% kjósenda Samfylkingarinnar árið 2009 tekið þátt í mótmælum og 34,9% kjósenda 

Vinstri grænna. Aðeins 5% kjósenda Sjálfstæðisflokksins í 

höfðu tekið þátt í mótmælum og 9,5% kjósenda Framsók

vikmörk fyrir þátttöku í mótmælum eftir flokkum kom í ljós að það voru marktækt fleiri 

kjósendur Samfylkingar, Vinstri grænna og Borgarhreyfingar sem tóku þátt í 

mótmælunum samanborið við hina flokkana.

Síðasta bakgrunnsbreytan sem 

tíðni mótmæla var kjördæmaskiptingin. Þegar litið er til þess hvort búseta fólks hefur 

áhrif á þátttöku þeirra í mótmælum sést af mynd 4 að svo er greinilega. 

Mynd 4. Hlutfall þátttöku í mótmælum eða 

 

Þátttaka í mótmælum var mun minni í landsbyggðarkjördæmunum þremur. En eftir því 

sem nær dregur höfuðborginni eykst fjöldinn. Þannig tóku 21,6% í Suðvesturkjördæmi 

þátt í mótmælum eða kröfugöngum, 30% í Reykjavík suður o

norður. Útreikingur vikmarka sýnir fram á að marktækt fleiri í 

Reykjavíkurkjördæmunum tóku þátt í mótmælum samanborið við hin kjördæmin fjögur. 

Kjördæmin á höfuðborgarsvæðinu eru raunar öll yfir landsmeðaltali sem var 20,5% þótt 

hlutfallið í Suðvesturkjördæmi fari mjög nærri meðaltalinu. Landsbyggðakjördæmin eru 

svo öll með mótmælaþátttöku undir 10%.
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mótmæla samanborið við kjósendur Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Þannig höfðu 

25,6% kjósenda Samfylkingarinnar árið 2009 tekið þátt í mótmælum og 34,9% kjósenda 

Vinstri grænna. Aðeins 5% kjósenda Sjálfstæðisflokksins í alþingiskosningunum 2009 

höfðu tekið þátt í mótmælum og 9,5% kjósenda Framsóknar. Þegar reiknuð voru 

vikmörk fyrir þátttöku í mótmælum eftir flokkum kom í ljós að það voru marktækt fleiri 

kjósendur Samfylkingar, Vinstri grænna og Borgarhreyfingar sem tóku þátt í 

mótmælunum samanborið við hina flokkana. 

Síðasta bakgrunnsbreytan sem skoðuð var í þessari rannsókn í samhengi við 

tíðni mótmæla var kjördæmaskiptingin. Þegar litið er til þess hvort búseta fólks hefur 

áhrif á þátttöku þeirra í mótmælum sést af mynd 4 að svo er greinilega.  

Hlutfall þátttöku í mótmælum eða kröfugöngum skipt eftir kjördæmum.

Þátttaka í mótmælum var mun minni í landsbyggðarkjördæmunum þremur. En eftir því 

sem nær dregur höfuðborginni eykst fjöldinn. Þannig tóku 21,6% í Suðvesturkjördæmi 

þátt í mótmælum eða kröfugöngum, 30% í Reykjavík suður og 39,3% í Reykjavík 

norður. Útreikingur vikmarka sýnir fram á að marktækt fleiri í 

Reykjavíkurkjördæmunum tóku þátt í mótmælum samanborið við hin kjördæmin fjögur. 

Kjördæmin á höfuðborgarsvæðinu eru raunar öll yfir landsmeðaltali sem var 20,5% þótt 

lið í Suðvesturkjördæmi fari mjög nærri meðaltalinu. Landsbyggðakjördæmin eru 

með mótmælaþátttöku undir 10%. 
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Viðhorf til mótmæla 

Af þeim 1385 sem tóku þátt í könnuninni, svöruðu 1295 þeirra spurningunni um hvort 

þeir hefðu stutt mótmælin í kjölfar falls bankanna. Það gerir 93,5% svarhlutfall. Hér 

verður aðeins notast við gild svör og af því sést að 69,9% svarenda voru frekar eða mjö

hlynnt mótmælunum á meðan 17,3% voru annað hvort frekar eða mjög andvíg 

mótmælunum. 12,7% svarenda voru hvorki hlynnt né andvíg. 

 

Mynd 5. Afstaða allra svarenda til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins.
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Af þeim 1385 sem tóku þátt í könnuninni, svöruðu 1295 þeirra spurningunni um hvort 

þeir hefðu stutt mótmælin í kjölfar falls bankanna. Það gerir 93,5% svarhlutfall. Hér 

verður aðeins notast við gild svör og af því sést að 69,9% svarenda voru frekar eða mjö

hlynnt mótmælunum á meðan 17,3% voru annað hvort frekar eða mjög andvíg 

mótmælunum. 12,7% svarenda voru hvorki hlynnt né andvíg.  

. Afstaða allra svarenda til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins.

eru svör greind eftir aldri. Eins og sjá má var hlutfall þeirra sem studdi 

mótmælin hæst í aldurshópnum 40-49 ára þar sem meðaltal atstöðu til mótmælanna var 

, þar sem 1 merkir mjög andvígur og 5 mjög hlynntur. Stuðningurinn við mótmælin 

var aftur á móti minnstur hjá yngsta aldurshópnum, 30 ára og yngri sem er athyglisvert í 

ljósi þess sem fram kom hér að ofan að þessi aldurshópur var líklegastur til að hafa 

mótmælt á síðastliðnum 5 árum. Þegar reiknaður var marktækur munur á meðaltölum 

aldurshópanna kom í ljós að marktækur munur var á yngsta aldurshópnum og 

49 ára (F(4,1290) = 3,77, p < 0,01).  
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Af þeim 1385 sem tóku þátt í könnuninni, svöruðu 1295 þeirra spurningunni um hvort 

þeir hefðu stutt mótmælin í kjölfar falls bankanna. Það gerir 93,5% svarhlutfall. Hér 

verður aðeins notast við gild svör og af því sést að 69,9% svarenda voru frekar eða mjög 

hlynnt mótmælunum á meðan 17,3% voru annað hvort frekar eða mjög andvíg 

 

. Afstaða allra svarenda til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins. 
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Mynd 6. Meðaltöl aldurshópa á afstöðu til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins á 
kvaðaðnum 1 (mjög andvíg(ur)) til 5 (mjög hlynnt(ur)).
 

Af þeim sem svöruðu spurningunni um afstöðu 

bankahrunsins voru 619 konur en 676 karlar. Ekki reyndist marktæku

meðaltölunum tveimur. 

 

Mynd 7. Afstaða kjósenda stjórnmálaflokkanna í 
mótmælanna í kjölfar falls bankanna. Skipt eftir frekar 
loks frekar eða mjög andvígir.
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. Meðaltöl aldurshópa á afstöðu til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins á 
kvaðaðnum 1 (mjög andvíg(ur)) til 5 (mjög hlynnt(ur)). 

Af þeim sem svöruðu spurningunni um afstöðu til mótmælanna í kjölfar 

bankahrunsins voru 619 konur en 676 karlar. Ekki reyndist marktæku

. Afstaða kjósenda stjórnmálaflokkanna í alþingiskosningum 2009 til 
mótmælanna í kjölfar falls bankanna. Skipt eftir frekar eða mjög hlynntir, hvorki né og 
loks frekar eða mjög andvígir. 
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. Meðaltöl aldurshópa á afstöðu til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins á 

til mótmælanna í kjölfar 

bankahrunsins voru 619 konur en 676 karlar. Ekki reyndist marktækur munur á 

 

lþingiskosningum 2009 til 
eða mjög hlynntir, hvorki né og 

3,79

Samtals

20,8%

67,9%

11,3%
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Við athugun á afstöðu fólks til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins með 

hliðsjón af því hvaða flokk það kaus í 

Sjálfstæðisflokkurinn sker sig úr. Mynd 7

afstöðu tóku til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins skiptust eftir flokki kosnum 2009. 

Kjósendur Sjálfstæðisflokksins eru þeir einu sem skera sig úr á myndinni. Hjá 

kjósendum allra flokka nema Sjálfstæðisflokksins 

mótmælunum. En 48,3% kjósenda Sjálfstæðisflokksins voru andvígir mótmælunum í 

kjölfar bankahrunsins og 36,3% hlynnt. Mestur var stuðningurinn við mótmælin hjá 

kjósendum Borgarahreyfingarinnar, alls 91%. Mynd 8

mótmælanna eftir flokki kosnum. 

Sjálfstæðisflokksins og allra annarra flokka (F(7, 1211) = 46,9, p < 0,11. 

undirstrikar enn frekar sérstöðu Sjálfstæðisflokksins og sýnir vinstriflokkanna og 

Borgarahreyfingu aftur með hæstu meðaltölin.

 

Mynd 8. Meðaltöl á afstöðu til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins skipt eftir flokki 
kosnum árið 2009. 
 

Að síðustu var afstaða til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins rannsökuð með 

tilliti til kjördæmaskiptingar. Af mynd 9

nokkur en ekki umtalsverður. Hlutfall þeirra sem hlynntir voru mótmælunum hækkar á 

höfuðborgarsvæðinu. Stuðningur var mestur í Reykjavíkurkjördæmunu, 3,88 og 4,01. 
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Við athugun á afstöðu fólks til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins með 

hliðsjón af því hvaða flokk það kaus í alþingiskosningunum 2009 sést strax að 

sflokkurinn sker sig úr. Mynd 7 sýnir hvernig þeir 1212 þátttakendur sem 

afstöðu tóku til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins skiptust eftir flokki kosnum 2009. 

Kjósendur Sjálfstæðisflokksins eru þeir einu sem skera sig úr á myndinni. Hjá 

kjósendum allra flokka nema Sjálfstæðisflokksins var mikill meirihluti hlynntur 

mótmælunum. En 48,3% kjósenda Sjálfstæðisflokksins voru andvígir mótmælunum í 

kjölfar bankahrunsins og 36,3% hlynnt. Mestur var stuðningurinn við mótmælin hjá 

eyfingarinnar, alls 91%. Mynd 8 sýnir meðaltöl 

mótmælanna eftir flokki kosnum. Marktækur munur reyndist á meðaltali kjósenda 

Sjálfstæðisflokksins og allra annarra flokka (F(7, 1211) = 46,9, p < 0,11. 

frekar sérstöðu Sjálfstæðisflokksins og sýnir vinstriflokkanna og 

með hæstu meðaltölin. 

. Meðaltöl á afstöðu til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins skipt eftir flokki 

Að síðustu var afstaða til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins rannsökuð með 

kjördæmaskiptingar. Af mynd 9 má sjá að munurinn á milli kjördæma er 

nokkur en ekki umtalsverður. Hlutfall þeirra sem hlynntir voru mótmælunum hækkar á 

höfuðborgarsvæðinu. Stuðningur var mestur í Reykjavíkurkjördæmunu, 3,88 og 4,01. 

2,74

4,18
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4,49
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Við athugun á afstöðu fólks til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins með 

lþingiskosningunum 2009 sést strax að 

sýnir hvernig þeir 1212 þátttakendur sem 

afstöðu tóku til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins skiptust eftir flokki kosnum 2009. 

Kjósendur Sjálfstæðisflokksins eru þeir einu sem skera sig úr á myndinni. Hjá 

var mikill meirihluti hlynntur 

mótmælunum. En 48,3% kjósenda Sjálfstæðisflokksins voru andvígir mótmælunum í 

kjölfar bankahrunsins og 36,3% hlynnt. Mestur var stuðningurinn við mótmælin hjá 

sýnir meðaltöl afstöðu til 

Marktækur munur reyndist á meðaltali kjósenda 

Sjálfstæðisflokksins og allra annarra flokka (F(7, 1211) = 46,9, p < 0,11. Myndin 

frekar sérstöðu Sjálfstæðisflokksins og sýnir vinstriflokkanna og 

 

. Meðaltöl á afstöðu til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins skipt eftir flokki 

Að síðustu var afstaða til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins rannsökuð með 

má sjá að munurinn á milli kjördæma er 

nokkur en ekki umtalsverður. Hlutfall þeirra sem hlynntir voru mótmælunum hækkar á 

höfuðborgarsvæðinu. Stuðningur var mestur í Reykjavíkurkjördæmunu, 3,88 og 4,01. 

3,68 3,79



  

Reikningur á marktekt sýndi fram á að ekki var marktækur munur á meðaltölum eftir 

kjördæmum. 

 

Mynd 9. Meðaltöl á afstöðu til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins skipt eftir 
kjördæmum. 
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ýndi fram á að ekki var marktækur munur á meðaltölum eftir 

. Meðaltöl á afstöðu til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins skipt eftir 

3,72 3,72
3,88 4,01

ýndi fram á að ekki var marktækur munur á meðaltölum eftir 

 

. Meðaltöl á afstöðu til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins skipt eftir 

3,79



  

Viðhorf til lýðræðis 

Þátttakendur í könnuninni voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar ,,Lýðræði 

er ekki gallalaust, en samt sem áður besta stjórnarformið sem völ er á”. Alls svöruðu 

1286 þátttakendur spurningunni eða 92,9%. Á mynd 10

þátttakendur svöruðu spurningunni og svo hvernig svörin skiptust eftir því hvort fólk 

hafði tekið þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum eða ekki.

 

Mynd 10. Hlutfall afstöðu til lýðræðis sem stjórnarforms skipt eftir því hvort fól
tekið þátt í mótmælum síðastliðin fimm ár eða ekki.
 

Af mynd 5 má glögglega sjá að víðtækan stuðning við lýðræði sem stjórnarform. 94,9% 

allra þátttakenda voru annað hvort frekar eða mjög sammála fullyrðingunni en aðeins 

5,1% frekar eða mjög ósammá

fólk hafði tekið þátt í mótmælum eða ekki var lítill.

Við athugun á hversu ánægt fólk er með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi má sjá 

nokkurn mun á afstöðu þess eftir því hvort fólk hafði tekið þ

Alls tóku 1308 manns afstöðu til spurningarinnar ,,

ánægð(ur), ekki mjög ánægð(ur) eða alls ekki ánægð(ur) með hvernig lýðræðið virkar á 

Íslandi?” sem gerir 94,4% svarhlutfall.

því hvort fólk hafði tekið þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum eða ekki.

 

Hefur ekki tekið þátt í mótmælum

Hefur mótmælt á sl. fimm árum

Allir þátttakendur

Mjög óssammála
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Þátttakendur í könnuninni voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar ,,Lýðræði 

er ekki gallalaust, en samt sem áður besta stjórnarformið sem völ er á”. Alls svöruðu 

spurningunni eða 92,9%. Á mynd 10 má sjá hvernig allir 

þátttakendur svöruðu spurningunni og svo hvernig svörin skiptust eftir því hvort fólk 

hafði tekið þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum eða ekki. 

Hlutfall afstöðu til lýðræðis sem stjórnarforms skipt eftir því hvort fól
tekið þátt í mótmælum síðastliðin fimm ár eða ekki. 

Af mynd 5 má glögglega sjá að víðtækan stuðning við lýðræði sem stjórnarform. 94,9% 

allra þátttakenda voru annað hvort frekar eða mjög sammála fullyrðingunni en aðeins 

5,1% frekar eða mjög ósammála. Munurinn á afstöðu til fullyrðingarinnar eftir því hvort 

fólk hafði tekið þátt í mótmælum eða ekki var lítill. 

Við athugun á hversu ánægt fólk er með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi má sjá 

nokkurn mun á afstöðu þess eftir því hvort fólk hafði tekið þátt í mótmælum eða ekki. 

Alls tóku 1308 manns afstöðu til spurningarinnar ,,Ertu almennt mjög ánægð(ur), frekar 

ánægð(ur), ekki mjög ánægð(ur) eða alls ekki ánægð(ur) með hvernig lýðræðið virkar á 

Íslandi?” sem gerir 94,4% svarhlutfall. Mynd 6 sýnir hvernig svörin skiptust niður eftir 

því hvort fólk hafði tekið þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum eða ekki.
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Þátttakendur í könnuninni voru beðnir um að taka afstöðu til fullyrðingarinnar ,,Lýðræði 

er ekki gallalaust, en samt sem áður besta stjórnarformið sem völ er á”. Alls svöruðu 

má sjá hvernig allir 

þátttakendur svöruðu spurningunni og svo hvernig svörin skiptust eftir því hvort fólk 

 

Hlutfall afstöðu til lýðræðis sem stjórnarforms skipt eftir því hvort fólk hafði 

Af mynd 5 má glögglega sjá að víðtækan stuðning við lýðræði sem stjórnarform. 94,9% 

allra þátttakenda voru annað hvort frekar eða mjög sammála fullyrðingunni en aðeins 

la. Munurinn á afstöðu til fullyrðingarinnar eftir því hvort 

Við athugun á hversu ánægt fólk er með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi má sjá 

átt í mótmælum eða ekki. 

Ertu almennt mjög ánægð(ur), frekar 

ánægð(ur), ekki mjög ánægð(ur) eða alls ekki ánægð(ur) með hvernig lýðræðið virkar á 

g svörin skiptust niður eftir 

því hvort fólk hafði tekið þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum eða ekki. 
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Mynd 11. Ánægja með framkvæmd lýðræðis á Íslandi skipt eftir því hvort svarendur 
höfðu tekið þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum eða ekki.
 

Þegar svör alls úrtaksins eru skoðuð sést að 57,7% eru annað hvort ekki mjög eða alls 

ekki ánægð með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi. Mótmælendur eru talsvert óánægðari 

með virkni lýðræðisins en um þriðju

ánægð með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi á móti 55,7% þeirra sem ekki höfðu 

mótmælt.  

Af alls 1385 þátttakendum í könnuninni tóku 1277 afstöðu til spurningarinnar 

,,Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að hluti kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu

um einstök mál?“ sem gerir 92,2% svarhlutfall.

 

Hefur ekki tekið þátt í mótmælum

Hefur mótmælt á sl. fimm árum

Allir þátttakendur

Alls ekki ánægð(ur)
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Ánægja með framkvæmd lýðræðis á Íslandi skipt eftir því hvort svarendur 
höfðu tekið þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum eða ekki. 

Þegar svör alls úrtaksins eru skoðuð sést að 57,7% eru annað hvort ekki mjög eða alls 

ekki ánægð með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi. Mótmælendur eru talsvert óánægðari 

irkni lýðræðisins en um þriðjugur þeirra, alls 66%, voru ekki mjög eða alls ekki

ánægð með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi á móti 55,7% þeirra sem ekki höfðu 

Af alls 1385 þátttakendum í könnuninni tóku 1277 afstöðu til spurningarinnar 

Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að hluti kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu

“ sem gerir 92,2% svarhlutfall. 
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Ánægja með framkvæmd lýðræðis á Íslandi skipt eftir því hvort svarendur 

Þegar svör alls úrtaksins eru skoðuð sést að 57,7% eru annað hvort ekki mjög eða alls 

ekki ánægð með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi. Mótmælendur eru talsvert óánægðari 

gur þeirra, alls 66%, voru ekki mjög eða alls ekki 

ánægð með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi á móti 55,7% þeirra sem ekki höfðu 
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Mynd 12. Hlutfall hlynntra og andvígra því að kjósendur geti krafist 
þjóðaratkvæðagreiðslu, skipt eftir því hvort fólk tók þátt í mótmælum eða ekki. 
 

Af mynd 12 má greina mikinn stuðning hjá stærstum hluta þátttakenda við að meirihluti 

kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök mál. Alls eru 85% frekar eða 

mjög hlynnt.  Þegar aðeins þeir sem tóku þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum 

eru skoðaðir sérstaklega má sjá mun víðtækari stuðning við spurninguna en hjá þeim 

sem ekki mótmæltu. Alls eru 93,9% mótmælenda frekar eða mjög hlynnt því að 

kjósendur geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu. Andstaðan við er að sama skapi meiri hjá 

þeim sem ekki mótmæltu, 1

 

Mynd 13. Hversu útbreidd telur þú að spilling sé á meðal stjórnmálamanna? Skipt eftir 
hvort fólk hefur mótmælt á síðastliðnum fimm árum eða ekki.
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Allir þátttakendur

Á sér varla stað Frekar lítið útbreidda
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hlynntra og andvígra því að kjósendur geti krafist 
þjóðaratkvæðagreiðslu, skipt eftir því hvort fólk tók þátt í mótmælum eða ekki. 

má greina mikinn stuðning hjá stærstum hluta þátttakenda við að meirihluti 

kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök mál. Alls eru 85% frekar eða 

mjög hlynnt.  Þegar aðeins þeir sem tóku þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum 

érstaklega má sjá mun víðtækari stuðning við spurninguna en hjá þeim 

sem ekki mótmæltu. Alls eru 93,9% mótmælenda frekar eða mjög hlynnt því að 

kjósendur geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu. Andstaðan við er að sama skapi meiri hjá 

þeim sem ekki mótmæltu, 14,1%, á móti 5,4% hjá mótmælendum. 
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hvort fólk hefur mótmælt á síðastliðnum fimm árum eða ekki. 

5,20%

2,30%

4,60%

8,90%

3,10%

7,70%

3.10%

0,80%

2,60%

42,50%

30,50%

40,00%

40,30%

63,40%

45,00%

0% 20% 40% 60%

Hefur ekki tekið þátt í mótmælum

Hefur mótmælt á sl. fimm árum

Allir þátttakendur

Frekar andvíg(ur) Hvorki né Frekar hlynnt(ur)

1,50%

1,10%

1,50%

22,60%

17,30%

21,50%

44,90%

37,20%

43,30%

31,00%

44,40%

33,70%

0% 20% 40% 60% 80%

Hefur ekki tekið þátt í mótmælum

Hefur mótmælt á sl. fimm árum

Allir þátttakendur

Frekar lítið útbreidda Frekar útbreidda Mjög útbreidda

 

hlynntra og andvígra því að kjósendur geti krafist 
þjóðaratkvæðagreiðslu, skipt eftir því hvort fólk tók þátt í mótmælum eða ekki.  

má greina mikinn stuðning hjá stærstum hluta þátttakenda við að meirihluti 

kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök mál. Alls eru 85% frekar eða 

mjög hlynnt.  Þegar aðeins þeir sem tóku þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum 

érstaklega má sjá mun víðtækari stuðning við spurninguna en hjá þeim 

sem ekki mótmæltu. Alls eru 93,9% mótmælenda frekar eða mjög hlynnt því að 

kjósendur geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu. Andstaðan við er að sama skapi meiri hjá 
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Alls tóku 1304 afstöðu til spurningarinnar ,,

meðal stjórnmálamanna á Íslandi?” eða 94,2%. Af mynd 8 má sjá að 80,5% 

mótmælenda telja spillingu mjög eða frekar útbreidda en 72,9% þeirra sem ekki 

mótmæltu Hjá báðum hópum telur mikill meirihluti þess vegna að spilling sé frekar eða 

mikið útbreidd. 

Mynd 14 sýnir svör þátttakenda við spurningunni ,,

að kosningar á Íslandi tryggi í reynd að óskir kjósenda endurspeglist í skoðunum 

alþingismanna?” þar sem 1136 þáttakendur tóku afstöðu, eða 82%, sem 

svarhlutfall en fyrir hinar spurningarnar varðandi lýðræði. Af þeim sem afstöðu tóku 

voru 61,9% þeirrar skoðunar að óskir kjósenda endurspegluðust frekar eða mjög illa í 

skoðunum alþingismanna en aðeins 2,5% mjög vel. Munurinn á milli hópa var lítill 

nema að þeir sem mótmæltu töldu frekar að skoðanirnar endurspegluðust mjög illa.

 

Mynd 15. Hversu vel eða illa telur þú að kosningar á Íslandi tryggi í reynd að óskir 
kjósenda endurspeglist í skoðunum alþingismanna? Skipt eftir þeim sem hafa mótmælt 
á síðastliðnum fimm árum og þeim sem hafa ekki mótmælt.
 

Betur má sjá á eftirfarandi töflum hver afstaða þátttakenda könnunarinnar var til hinna 

ólíku lýðræðisbreyta og hvort marktækur munur hafi verið á afstöðu þeirra til lýðræðis 

miðað við viðhorf þeirra til mótmæla

upp eftir bakgrunnsbreytunum sem áður hefur verið notast við: aldur, flokkur kosinn i 

alþingiskosningunum 2009 og kjördæmi en kyni er sleppt þar sem munurinn á milli 

Hefur ekki tekið þátt í mótmælum
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33 

Alls tóku 1304 afstöðu til spurningarinnar ,,Hversu útbreidda telur þú 

meðal stjórnmálamanna á Íslandi?” eða 94,2%. Af mynd 8 má sjá að 80,5% 

mótmælenda telja spillingu mjög eða frekar útbreidda en 72,9% þeirra sem ekki 

mótmæltu Hjá báðum hópum telur mikill meirihluti þess vegna að spilling sé frekar eða 

sýnir svör þátttakenda við spurningunni ,,Hversu vel eða illa telur þú 

að kosningar á Íslandi tryggi í reynd að óskir kjósenda endurspeglist í skoðunum 

alþingismanna?” þar sem 1136 þáttakendur tóku afstöðu, eða 82%, sem 

rhlutfall en fyrir hinar spurningarnar varðandi lýðræði. Af þeim sem afstöðu tóku 

voru 61,9% þeirrar skoðunar að óskir kjósenda endurspegluðust frekar eða mjög illa í 

skoðunum alþingismanna en aðeins 2,5% mjög vel. Munurinn á milli hópa var lítill 

þeir sem mótmæltu töldu frekar að skoðanirnar endurspegluðust mjög illa.

Hversu vel eða illa telur þú að kosningar á Íslandi tryggi í reynd að óskir 
kjósenda endurspeglist í skoðunum alþingismanna? Skipt eftir þeim sem hafa mótmælt 

um fimm árum og þeim sem hafa ekki mótmælt. 

Betur má sjá á eftirfarandi töflum hver afstaða þátttakenda könnunarinnar var til hinna 

ólíku lýðræðisbreyta og hvort marktækur munur hafi verið á afstöðu þeirra til lýðræðis 

miðað við viðhorf þeirra til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins. Töflurnar eru settar 

upp eftir bakgrunnsbreytunum sem áður hefur verið notast við: aldur, flokkur kosinn i 

lþingiskosningunum 2009 og kjördæmi en kyni er sleppt þar sem munurinn á milli 
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meðal stjórnmálamanna á Íslandi?” eða 94,2%. Af mynd 8 má sjá að 80,5% 

mótmælenda telja spillingu mjög eða frekar útbreidda en 72,9% þeirra sem ekki 

mótmæltu Hjá báðum hópum telur mikill meirihluti þess vegna að spilling sé frekar eða 

Hversu vel eða illa telur þú 

að kosningar á Íslandi tryggi í reynd að óskir kjósenda endurspeglist í skoðunum 

alþingismanna?” þar sem 1136 þáttakendur tóku afstöðu, eða 82%, sem er mun lægra 

rhlutfall en fyrir hinar spurningarnar varðandi lýðræði. Af þeim sem afstöðu tóku 

voru 61,9% þeirrar skoðunar að óskir kjósenda endurspegluðust frekar eða mjög illa í 

skoðunum alþingismanna en aðeins 2,5% mjög vel. Munurinn á milli hópa var lítill 

þeir sem mótmæltu töldu frekar að skoðanirnar endurspegluðust mjög illa. 

 

Hversu vel eða illa telur þú að kosningar á Íslandi tryggi í reynd að óskir 
kjósenda endurspeglist í skoðunum alþingismanna? Skipt eftir þeim sem hafa mótmælt 

Betur má sjá á eftirfarandi töflum hver afstaða þátttakenda könnunarinnar var til hinna 

ólíku lýðræðisbreyta og hvort marktækur munur hafi verið á afstöðu þeirra til lýðræðis 

nna í kjölfar bankahrunsins. Töflurnar eru settar 

upp eftir bakgrunnsbreytunum sem áður hefur verið notast við: aldur, flokkur kosinn i 

lþingiskosningunum 2009 og kjördæmi en kyni er sleppt þar sem munurinn á milli 
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kynja er varla sjáanlegur. Fyrsta taflan sýnir spurningarnar er varða lýðræði og meðaltöl 

svarenda eftir aldurshópum. 

 

Tafla 2. Meðaltöl svarenda á afstöðu til lýðræðis skipt eftir aldri. Staðalfrávik í sviga. 

 Aldur svarenda í árum 

 < 30 30-39  40-49  50-59  > 60  

1. Lýðræði besta  

formið (1-4) 

3,33(0,70) 3,42(0,62) 3,48(0,63) 3,54(0,66) 3,59(0,61) 

2. Ánægja með stöðu 

lýðræðis (1-4) 

2,42(0,76) 2,23(0,76) 2,19(0,81) 2,23(0,81) 2,18(0,80) 

3. Fylgjandi þjóðar-

atkvæðum (1-5) 

4,23(0,97) 4,14(1,07) 4,19(1,06) 4,08(1,17) 3,99(1,17) 

4. Spilling útbreidd  

í stjórnmálum (1-4) 

3,15(0,71) 3,12(0,78) 3,09(0,76) 3,05(0,76) 2,26(0,85) 

5. Skoðanir endur- 

speglast (1-4) 

2,33(0,76) 2,25(0,73) 2,19(0,74) 2,26(0,70) 2,17(0,80) 

1. Lýðræði er ekki gallalaust, en er samt sem áður besta stjórnarform sem völ er á. 
2. Ertu almennt mjög ánægð(ur), frekar ánægð(ur), ekki mjög ánægð(ur) eða alls ekki ánægð(ur) með 
hvernig lýðræðið virkar á Íslandi? 
3. Ert þú hlynntur eða andvígur því að hluti kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök 
mál? 
4. Hversu útbreidda telur þú spillingu vera á meðal stjórnmálamanna á Íslandi? 
5. Hversu vel eða illa telur þú að kosningar á Íslandi tryggi í reynd að óskir kjósenda endurspeglist í 
skoðunum alþingismanna? 

 

Af töflu 2 sést að meðaltal ánægju með stöðu lýðræðis á Íslandi er svipað í öllum 

aldurshópum nema yngsta hópnum þar sem það er ögn hærra. Yngsti aldurshópurinn er 

þó sá sem hæst meðaltal hefur fyrir stuðning við að kjósendur geti krafist 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Dreifigreining sýnir marktækan mun á meðaltölum yngsta 

aldurshópsins og þeim tveimur elstu fyrir spurninguna ,,Lýðræði er ekki gallalaust, en er 

samt sem áður besta stjórnarform sem völ er á“ (F(4, 1285) = 6,45, p < 0,01)). Þá sýnir 

dreifigreining einnig marktækan mun á meðaltali 30 ára og yngri og aldurshópunum 40 

– 49 og 60 ára og eldri fyrir spurninguna varðandi ánægju með lýðræði á Íslandi (F(4, 

1307) = 4,36, p < 0,05)). 
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Tafla 3. Meðaltöl svarenda á afstöðu til lýðræðis skipt eftir flokki kosnum 2009. 

Staðalfrávik í sviga. 

 Flokkur kosinn 2009  

 S B  D  V  F  O 

1. Lýðræði (1-4) 3,56(0,58) 3,42(0,59) 3,56(0,60) 3,50(0,65) 3,06(0,75) 3,34(0,76) 

2. Ánægja (1-4) 2,35(0,74) 2,29(0,86) 2,40(0,85) 2,26(0,73) 2,11(0,76) 1,75(0,79) 

3. Þjóðarat (1-5) 4,32(0,88) 3,96(1,01) 3,62(1,32) 4,42(0,85) 4,25(1,00) 4,68(0,64) 

4. Spilling (1-4) 3,06(0,77) 3,00(0,74) 2,76(0,81) 3,23(0,72) 3,35(0,86) 3,52(0,64) 

5. Skoðun (1-4) 2,34(0,73) 2,29(0,74) 2,49(0,74) 2,28(0,71) 1,94(0,77) 1,86(0,69) 

S = Samfylking, B = Framsóknarflokkur, D = Sjálfstæðisflokkur, V = Vinstri græn, F = Frjálslyndir, O = 
Borgarahreyfing. 
1. Lýðræði er ekki gallalaust, en er samt sem áður besta stjórnarform sem völ er á. 
2. Ertu almennt mjög ánægð(ur), frekar ánægð(ur), ekki mjög ánægð(ur) eða alls ekki ánægð(ur) með 
hvernig lýðræðið virkar á Íslandi? 
3. Ert þú hlynntur eða andvígur því að hluti kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök mál? 
4. Hversu útbreidda telur þú spillingu vera á meðal stjórnmálamanna á Íslandi? 
5. Hversu vel eða illa telur þú að kosningar á Íslandi tryggi í reynd að óskir kjósenda endurspeglist í 
skoðunum alþingismanna? 
 
Í töflu 3 má aftur greina mikinn stuðning við lýðræði sem besta stjórnarfyrirkomulagið, 

að þessu sinni gengur það þvert á flokkalínur. Þegar dreifigreining var framkvæmd kom 

í ljós að Borgarhreyfingin og Sjálfstæðisflokkur skáru sig nokkuð úr miðað við aðra 

flokka. Kjósendur Borgarahreyfingarinnar voru marktækt ólíklegri en kjósendur allra 

annarra flokka (nema Frjálslyndra) til að vera sammála spurningum varðandi ánægju 

með lýðræði (F(7, 1221) = 6,73, p < 0.01)) og hversu vel fólk taldi kosningar 

endurspegla óskir kjósenda endurspeglast í skoðunum alþingismanna (F(7,1068) = 

11,43, p < 0,01)). Þá var marktækur munur á meðaltali afstöðu kjósenda 

Sjálfstæðisflokksins og kjósenda Borgarhreyfingar, Samfylkingar og Vinstri grænna 

fyrir spurningarnar um þjóðaratkvæðagreiðslur (F(7, 1194) = 16,343, p < 0,01)) og 

hversu útbreidda fólk teldi spillingu vera á meðal stjórnmálamanna (F(7, 1219) = 

12,676, p < 0,01)) en kjósendur Sjálfstæðisflokks voru ólíklegri til að telja spillingu 

vandamál og voru síst hlynntir þjóðaratkvæðagreiðslum. 

 Í töflu 4 má sjá að meðaltöl stuðnings við að kjósendur geti krafist 

þjóðaratkvæðagreiðslu eru hæst í Reykjavíkurkjördæmunum. Þá er meðaltal skoðanna 

íbúa í Reykjavíkurkjördæmi syðra á útbreiðslu spillingar hærra en annarra kjördæma. 

En ekki fannst marktækur munur á meðaltölum greint eftir kjördæmum við framkvæmd 

dreifigreiningar.  
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Tafla 4. Meðaltöl svarenda á afstöðu til lýðræðis eftir kjördæmum. 

 Kjördæmi 

 NA NV S SV RS RN 

1. Lýðræði 

(1-4) 

3,40(0,60) 3,47(0,59) 3,40(0,67) 3,51(0,62) 3,51(0,74) 3,49(0,68) 

2. Ánægja 

(1-4) 

2,33(0,77) 2,33(0,90) 2,16(0,79) 2,25(0,81) 2,20(0,77) 2,28(0,78) 

3. Þjóðarat 

(1-5) 

3,97(1,14) 4,11(1,08) 4,01(1,19) 4,11(1,14) 4,35(0,89) 4,22(1,01) 

4. Spilling 

(1-4) 

3,09(0,77) 3,03(0,79) 3,07(0,76) 3,06(0,76) 3,24(0,75) 3,07(0,75) 

5. Skoðun 

(1-4) 

2,29(0,71) 2,32(0,74) 2,19(0,72) 2,26(0,79) 2,16(0,76) 2,26(0,73) 

1. Lýðræði er ekki gallalaust, en er samt sem áður besta stjórnarform sem völ er á. 
2. Ertu almennt mjög ánægð(ur), frekar ánægð(ur), ekki mjög ánægð(ur) eða alls ekki ánægð(ur) með 
hvernig lýðræðið virkar á Íslandi? 
3. Ert þú hlynntur eða andvígur því að hluti kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök mál? 
4. Hversu útbreidda telur þú spillingu vera á meðal stjórnmálamanna á Íslandi? 
5. Hversu vel eða illa telur þú að kosningar á Íslandi tryggi í reynd að óskir kjósenda endurspeglist í 
skoðunum alþingismanna? 

 

 

Tengsl milli breyta 

Hér á undan hefur verið fjallað um þátttöku í mótmælum og viðhorf til lýðræðis og 

lýsandi tölfræði sett fram þar sem afstaðan til lýðræðis hefur verið skoðuð eftir því hvort 

fólk mótmælti á síðastliðnum fimm árum eða ekki. Hér á eftir verður sambandið á milli 

breyta sem mæla viðhorf til lýðræðis og þátttöku í mótmælum rannsakað betur til að 

öðlast skilning á því hvort sjá hvort fylgni sé á milli afstöðu svarenda í rannsókninni til 

lýðræðis og hvort þeir hafi tekið þátt í mótmælum á síðast liðnum fimm árum. 

Fylgni helstu breyta rannsóknarinnar má sjá í töflu 5. Þegar mótmælabreyturnar tvær 

eru skoðaðar sést að fylgni þeirra fyrir lýðræðisbreyturnar helst að mestu í hendur. 

Fylgnin er þó alla jafna aðeins meiri fyrir breytuna sem mælir viðhorf til mótmæla 

heldur en þá sem mælir. Fyrir breytuna viðhorf til mótmæla greinist einnig nokkur 

fylgni við aðrar breytur rannsóknarinnar, mest er fylgnin milli viðhorfa til mótmæla og 

þess að kjósendur geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu, r = 0,36. Fylgni á milli breyta er 
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svo mest við þá er varðar ánægju með stöðu lýðræðis á Íslandi. Þar má sjá miðlungs 

sterka neikvæða fylgni, r = -0,39, við breytuna er varðar skoðanir á útbreiðslu spillingar 

meðal stjórnmálamanna og miðlungs jákvæða fylgni til viðhorfa til mótmæla. Fyrir 

sömu breytu, ánægja með lýðræði, greinist miðlungs sterk fylgni, r =  0,51, við skoðanir 

á hversu vel kosningar tryggja í reynd að óskir kjósenda endurspeglist í skoðunum 

alþingismanna. Einnig greinist jákvæð fylgni á milli þess hversu útbreidda spillingu fólk 

telur vera og hvort fólk telji óskir kjósenda endurspeglast í skoðunum alþingismanna. 

 

Tafla 5. Fylgni (r) fyrir breytur rannsóknarinnar. 

       1.     2.     3.      4.     5.     6.      7. 

1. Mótmælt á sl. 5 árum 1,00 0,32* 0,00 -0,09* 0,17* 0,10* -0,01* 

2. Viðhorf til mótmæla  1,00 0,02 -0,15* 0,36* 0,21* -0,15* 

3. Lýðræði besta formið   1,00 0,15* 0,00 0,20* 0,14* 

4. Ánægja með st. lýðræðis     1,00 -0,17* -0,39* 0,51* 

5. Fylgjandi þjóðaratkvæði     1,00 0,20* -0,11* 

6. Spilling útbreidd      1,00 0,33* 

7. Alþingi endursp. vilja       1,00 

* p < ,01 

1. Hefurðu tekið þátt í mótmælum á sl. fimm árum? 
2. Varst þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) þeim mótmælum sem fóru fram í kjölfar falls bankanna? 
3. Lýðræði er ekki gallalaust, en er samt sem áður besta stjórnarform sem völ er á. 
4. Ertu almennt mjög ánægð(ur), frekar ánægð(ur), ekki mjög ánægð(ur) eða alls ekki ánægð(ur) með 
hvernig lýðræðið virkar á Íslandi? 
5. Ert þú hlynntur eða andvígur því að hluti kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök mál? 
6. Hversu útbreidda telur þú spillingu vera á meðal stjórnmálamanna á Íslandi? 
7. Hversu vel eða illa telur þú að kosningar á Íslandi tryggi í reynd að óskir kjósenda endurspeglist í 
skoðunum alþingismanna? 

 

 

Fylgni milli viðhorfs til lýðræðis og viðhorfs til mótmæla 

Því næst var reiknuð fjölbreytu aðhvarfsgreining þar sem skoðað var samtímis samband 

allra breyta sem mæla viðhorf til lýðræðis og hvort fólk hafði  mótmælt á síðast liðnum 

fimm árum.  Eins og sjá má í töflu6 sýndu niðurstöður að sterkasta sambandið milli 

viðhorfa til lýðræðis og þátttöku í mótmælum var fyrir breytuna er varðar möguleika 

kjósenda til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu eða β = 0,137.  Almennt voru tengsl 

frekar veik og var heildar skýrð dreifni allra breyta 4,00%. 
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Tafla 6. Óstaðlaðir hallastuðlar línulegrar aðhvarfgreiningar fyrir lýðræðisspurningar 
eftir því hvort fólk hafði tekið þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum eða ekki. 
Staðalvillur í sviga. 
__________________________________________________________ 

Frumbreyta´       B (st.villa)    Beta 

__________________________________________________________ 

Lýðræði skást    0,016 (0,020)   0,024 

Ánægja    -0,024 (0,019)**  -0,046 

Þjóðaratkvæði    0,053 (0,012)**   0,137 

Spilling                  0,034 (0,018)**   0,064 

Kosningar vilji   -0,026 (0,020)**  -0,047 

__________________________________________________________ 

* p > ,05   ** p > ,01   *** p > ,001 

 

Greiningar byggja á 1040 svörum 

 

Hugsanlegt má vera að ekki hafi komið fram sterkara samband milli viðhorfa til 

lýðræðis og þess hvort fólk tók þátt í mótmælum vegna þess hversu fáir svarendur féllu 

undir hóp mótmælenda. Margir þátttakendur í könnuninni lýstu yfir stuðningi sínum við 

mótælaaðgerðir í kjölfar bankahrunsins á Íslandi þótt þeir hefðu ekki verið beinir 

þátttakendur í mótmælaaðgerðunum. Margir áttu þess ekki kost að taka þátt vegna 

aldurs, veikinda, búsetu eða af öðrum ástæðum. Hér á undan mátti einnig sjá mikinn 

mun á þátttöku í mótmælum eftir kjördæmaskiptingu. Hlutfall þeirra sem tóku þátt í 

mótmælum fór í nærri 40% í einu þéttbýliskjördæminu en niður fyrir 5% í 

Norðvesturkjördæmi þar sem hlutfallið var minnst. Það hvort fólk hafi tekið þátt í 

mótmælum eða ekki gefur því ekki alveg rétta mynd af afstöðu fólks til framkvæmdar 

lýðræðis á Íslandi. Þess vegna var ákveðið að kanna einnig afstöðu til lýðræðis ekki 

bara eftir þátttöku heldur einnig viðhorfi til mótmæla.  

Í töflu 7 má sjá niðurstöðu aðhvarfsgreiningar sem greindi samband á milli þess 

hvort fólk var hlynnt eða andvígt mótmælunum í kjölfar bankahrunsins og afstöðu þess 

til lýðræðis á Íslandi og. Sambandið var sterkast fyrir spurninguna er varðaði getu 

kjósenda til að kalla eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, β = 0,305. Einnig greinist samband 

fyrir spurninguna um skoðanir fólks á útbreiðslu spillingar á meðal stjórnmálamanna 

nokkuð há, 0,185, en samband annarra breyta var veikara. Skýrð dreifni (R2) var 14,6%. 

 



  

39 

Tafla 7. Staðlaðir (Beta) og óstaðlaðir hallastuðlar (B) línulegrar aðhvarfgreiningar fyrir 
lýðræðisspurningar og afstöðu fólks til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins. 
Staðalvillur í sviga. 
__________________________________________________________ 

Frumbreyta´       B (st.villa)    Beta 

__________________________________________________________ 

Lýðræði skást    0,111 (0,054)   0,061 

Ánægja    -0,037 (0,052)**  -0,025 

Þjóðaratkvæði    0,335 (0,032)**   0,305 

Spilling                  0,185 (0,049)**   0,122 

Kosningar vilji   -0,123 (0,054)**  -0,077 

__________________________________________________________ 

* p > ,05   ** p > ,01   *** p > ,001 

 
Greiningar byggja á 1032 svörum 
 
 
Þegar aðhvarfsgreining fyrir mótmælaspurningarnar tvær eru bornar saman sést að 

spurningin um hvort kjósendur eigi að geta farið fram á þjóðaratkvæðagreiðslu um 

einsök mál vegur þyngst í báðum tilfellum. Sú spurning hefur sterkasta sambandið við 

báðar mótmælaspurningarnar og virðist þess vegna bæði hafa mest áhrif til að skýra 

þátttöku í mótmælum og stuðning við mótmæli. Ástæða þess að spurningin um að 

lýðræði sé ekki gallalaust en samt sem áður besta stjórnarform sem völ er á, reyndist 

ekki spá marktækt fyrir um þátttöku í mótmælum má rekja til lítillar dreifni í svörum, en 

95% þátttakenda voru fullyrðingunni sammála. 

 

Umræður 

 

Tilgangur rannsóknar þessarar var að kanna hvort tengsl væru á milli afstöðu Íslendinga 

til lýðræðis og þátttöku í mótmælum. Tilgátan sem sett var fram var 

eftirhljóðandi: ,,Þeir sem tekið hafa þátt í mótmælum eru óánægðari með framkvæmd 

lýðræðis og bera minna traust til hinna lýðræðislegu stofnanna en þeir sem ekki hafa 

tekið þátt í mótmælum. Þrátt fyrir það hafa mótmælendur meiri trú á gildum lýðræðisins 

og hugmyndafræði en þeir sem ekki mótmæla.” Tilgátan fékk nokkurn stuðning. Ekki 

kom fram marktækur munur á afstöðu til lýðræðis eftir því hvort fólk hafði mótmælt 

síðastliðin fimm ár. Í ljósi þess að þátttaka í mótmælum gefur ekki endilega rétta mynd 
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af skoðunum fólks þar sem margir eiga þess ekki kost að mótmæla vegna búsetu eða 

annarra aðstæðna er ekki síður mikilvægt að greina viðhorf fólks til mótmæla. Þá kom í 

ljós að því jákvæðara sem fólk var í garð mótmælanna í kjölfar efnahagshrunsins því 

óánægðara var það með stöðu lýðræðis í landinu, því ver taldi það Alþingi endurspegla 

skoðanir fólks og að spilling væri útbreiddari. En á móti kom jákvætt samband milli 

þess að vera jákvæður í garð mótmælanna og þess að vera fylgjandi 

þjóðaratkvæðagreiðslum. Niðurstöður fyrir viðhorf til mótmæla og 

lýðræðisspurninganna eru því til samræmis við tilgátuna. 

Ýmislegt áhugavert varðandi bakgrunn þeirra sem tekið höfðu þátt í 

mótmælum kom fram og rímar við það sem erlendar rannsóknir á mótmælum og þeim 

sem í þeim taka þátt hafa leitt í ljós. Marktækur munur fannst í rannsókninni á þátttöku 

ólíkra aldurhópa í mótmælum þar sem aldurhópurinn 30 ára og yngri skar sig frá hinum. 

Þær niðurstöður koma heim og saman við erlendar rannsóknir sem sýnt hafa fram á 

meiri þátttöku yngra fólks í mótmælum en þeirra eldri (Norris, 2002). Öðru máli gegndi  

með viðhorf til mótmæla. Þar var aldurshópurinn 30 ára og yngri með minnstan 

stuðning af öllum aldurhópunum en stuðningurinn mestur hjá 40 – 49 ára. Raunar var 

munurinn á meðaltölum þessara tveggja hópa marktækur sem er nokkuð áhugavert þar 

sem þátttaka 30 ára og yngri í mótmælum var marktækt meiri en allra hinna 

aldurhópanna. Ekki er ljóst hvers vegna þessi munur kemur fram. 

Ekki var hægt að sýna fram á með vissu að karlar á Íslandi væru líklegri til að 

taka þátt í mótmælum en konur þótt lýsandi tölfræði hafi vissulega sýnt þá í meirihluta 

þeirra sem höfðu mótmælt en sem kynjaskipting var um 55% karlar á móti 45% konur. 

Munur kynjanna á afstöðu til lýðræðis mældist nánast enginn. Líkt og í fyrri 

rannsóknum sást mun meiri tíðni þátttöku í mótmælum í þéttbýli en dreifbýli. Munurinn 

var marktækur fyrir Reykjavíkurkjördæmin tvö samanborið við hin kjördæmin en þegar 

viðhorf til mótmæla var skoðað var ekki hægt að sýna fram á marktækan mun á afstöðu 

eftir búsetu. Sú staðreynd að þátttaka í mótmælum á höfuðborgarsvæði hafi verið 

umtalsvert meiri en á landsbyggðinni skýrist því væntanlega fyrst og fremst af aðgengi 

að mótmælum.  

 Sýnt var fram á marktækan mun á þátttöku kjósenda Samfylkingar, Vinstri grænna 

og Borgarhreyfingar í Alþingiskosningunum 2009 í mótmælum samanborið við hina 

flokkana. Hvort það ýti undir þá staðalímynd að mótmælendur séu alla jafna lengra til 

vinstri í pólitískum skoðunum skal ósagt látið þar sem einungis var skoðað hvernig 

mótmælendur kusu árið 2009 en ekki árin þar á undan. Nýlegar rannsóknir á mótmælum 
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hafa sýnt fram á að aðgreiningarlínur á borð við hægri/vinstri og stétt skipta ekki eins 

miklu máli og áður þegar kemur að mótmælum (Rucht, 2003). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna þó fram á marktækt meiri þátttöku kjósenda vinstriflokkanna í 

mótmælum en einnig ber að hafa í huga að á þeim tíma sem könnunin fór fram ríktu 

einstakar aðstæður á Íslandi þar sem efnahagskerfi landsins hafði farið á hliðina. 

Óánægja með störf Sjálfstæðisflokksins, sem hafði stjórnað landinu í rúman einn og 

hálfan áratug á undan, var mikil í kjölfar hrunsins sem sýndi sig í minnsta fylgi 

flokksins í síðari tíma sögu hans í kosningunum 2009. Framtíðar rannsóknir á þessu 

viðfangsefni ættu þess vegna að taka mið af fleiri en einum kosningum til að greina 

betur hvar mótmælendur staðsetja sig í hinu pólitíska landslagi.  

Það er samt hæpið að merkja mótmælin í kjölfar bankahrunsins vinstriflokkunum, 

Samfylkingu og Vinstri grænum. Raddir þess efnis að mótmælunum hafi verið stýrt af 

aðilum innan flokkanna hafa vissulega heyrst og samkvæmt því hefðu mótmælin verið 

pólitísk í eðli sínu. Eitt helsta einkenni mótmælanna var þó einmitt hversu sjálfsprottin 

þau voru. Einnig má benda á þá staðreynd að í október 2010 fóru ein allra fjölmennustu 

mótmælin eftir bankahrun fram á Austurvelli þar sem talið er að um 8000 manns hafi 

tekið þátt þegar forsætisráðherra flutti stefnuræðu sína. (Ríkisútvarpið, ,,Um 8000 

manns mótmæltu”, 2010). Þá höfðu vinstriflokkarnir verið í meirihluta í á annað ár 

þannig að litlu virðist skipta hverjir eru við stjórn þegar kemur að tíðni þátttöku í 

mótmælaaðgerðum. Minni mótmæli hafa einnig átt sér stað síðan eftir bankahrun sem 

beinst hafa að ólíkum málefnum og aðilum. Því væri raunar gagnlegt að framkvæma 

rannsókn á tíðni mótmæla og hvort hún hafi almennt aukist eftir bankahrun, burt séð frá 

því hvort mótmæli beinast að málefnum sem telja má sem afleiðingar hrunsins eða ekki. 

Í þessari rannsókn var einnig lagt upp með að mikill stuðningur myndi mælast við 

lýðræði sem hugmyndafræði líkt og í erlendum rannsóknum á sama viðfangsefni. Óhætt 

er að segja að sá stuðningur hafi fundist þar sem nærri 95% allra þátttakenda sem 

afstöðu tóku voru frekar eða mjög sammála því að lýðræði væri besta stjórnarformið. 

Ekki fannst marktækur munur á afstöðu þeirra sem mótmæltu og þeirra sem ekki 

mótmæltu til lýðræðis sem stjórnarforms. Það sama má segja þegar afstaða til lýðræðis 

var rannsökuð eftir viðhorfi til mótmælanna og skýrist það fyrst og fremst af miklum 

stuðningi í báðum hópum við lýðræði sem besta stjórnarformið. 

 Munurinn var þó meiri þegar kom að því að rannsaka stuðning við framkvæmd 

lýðræðisins. Gert var ráð fyrir að ánægja með framkvæmd lýðræðisins myndi mælast 

talsvert minni en traust í garð lýðræðishugmyndarinnar. Fyrri rannsóknir á afstöðu til 
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hinnar lýðræðislegu framkvæmdar hafa sýnt fram á að trú á stjórnkerfi og stofnanir 

lýðræðisins hefur minnkað, og um leið lögmæti ríkisvaldsins (Norris, 1999). Hin 

lýðræðislega umgjörð stjórnkerfisins hafði hlotið mikla gagnrýni hér á landi og traust 

almennings til lýðræðisstofnana hafði aldrei mælst eins og lágt og þegar könnunin var 

framkvæmd (Capacent, 2009). Því var gert ráð fyrir að við rannsóknina myndi finnast 

nokkur óánægja með hina tæknilegu framkvæmd lýðræðisins. 

 Í svörum við spurningum er vörðuðu framkvæmd lýðræðisins mátti greina 

umtalsverða óánægju, bæði hjá mótmælendum og þeim sem sátu heima. Mótmælendur 

reyndust jafnan óánægðari þó að munur milli hópa hafi ekki reynst marktækur. Þegar 

spurt var hversu ánægt fólk var með virkni lýðræðisins var um þriðjungur mótmælenda, 

alls 66%, ekki mjög eða alls ekki ánægður með hvernig lýðræðið virkar á Íslandi á móti 

55,7% þeirra sem ekki höfðu mótmælt. Mikill meirihluti allra þátttakanda var mjög eða 

frekar hlynntur því að kjósendur ættu að geta krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um einstök 

mál, eða 85%.  Þegar aðeins þeir sem tóku þátt í mótmælum á síðastliðnum fimm árum 

voru skoðaðir sérstaklega var hlutfall hlynntra komið í 93,9%. Meirihluti beggja hópa 

taldi spillingu nokkuð eða mjög útbreidda á meðal stjórnmálamanna og það sama má 

segja um að óskir kjósenda endurspegluðust frekar eða mjög illa í skoðunum 

alþingismanna. 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má leiða að því líkur að óánægja með stöðu 

lýðræðis á Íslandi sé talsverð. Lýðræðislegum háttum var þrátt fyrir það ekki hafnað í 

mótmælunum heldur var þar frekar kallað eftir breytingum á framkvæmd lýðræðisins. 

Þegar hamagangurinn varð hvað mestur og fámennur hópur mótmælenda ógnaði 

lögreglu tók stærstur hluti mótmælenda sig til og varði lögregluna. Þannig sýndu þeir í 

verki að ofbeldi væri hafnað og að mótmælin ættu að vera friðsamleg. Mótmæli 

almennings í kjölfar bankahrunsins voru því ekki ógnun við lýðræðið. Mótmæli 

almennings voru frekar ógnun við óheft vald framkvæmdaraðila lýðræðisins og 

áminning til þeirra að þeir þiggja vald sitt frá fólkinu. Mótmæli sýna þannig að 

almenningur er gagnrýninn á stjórnvöld og þau eru jafnframt sönnun þess að uppsretta 

lýðræðisins er enn hjá þjóðinni. Þegar ekki er hlustað á raddir almennings leitar fólk 

nýrra leiða til að koma skoðunun sínum á framfæri. Í tilfelli Íslendinga í kjölfar 

bankahrunsins var það gert með hávaða, framkölluðum með því að berja potta og 

pönnur fyrir utan helstu stjórnarbyggingar Íslendinga. 

Síðan þessir atburðir áttu sér stað og fram á þann dag sem þetta er ritað hefur 

almenningur á Íslandi auk þess sýnt fram á að hann vill hafa meiri áhrif. Tvær 
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þjóðaratkvæðagreiðslur hafa farið fram á Íslandi frá bankahruni þar sem kjörsókn var 

með ágætasta móti. Þótt kjósendur sjálfir hafi ekki getað kallað eftir þessum 

atkvæðagreiðslum sýnir kosningaþátttakan að geta og vilji almennings til að hafa sitt að 

segja um mikilvæg málefni er til staðar. 

 Rannsóknartilgátan sem lagt var með í upphafi fékk því nokkurn stuðning. Sýnt 

fram á talsverða óánægju með tæknilega framkvæmd lýðræðisins á Íslandi en jafnframt 

mikinn stuðning við hugmyndafræðina. Ekki reyndist hægt að sýna marktækt fram á að 

mótmælendur styddu lýðræði sem hugmyndafræði í meira mæli en þeir sem ekki 

mótmæltu enda var stuðingurinn svo yfirgnæfandi í báðum hópum. 

Aðrar niðurstöður voru þó að hluta í samræmi við fyrri rannsóknir á mótmælum og 

afstöðu til lýðræðis. Gagnlegt hefði verið að skoða þátttöku í mótmælum með hliðsjón 

af menntun en erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli menntunar og þátttöku 

í mótmælum (Rucht, 2009). Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á minna traust til 

lýðræðislegra stofnana og auknar kröfur um breytingar á framkvæmd lýðræðisins hjá 

þeim sem hafa meiri menntun (Norris, 2002) svo framtíðar rannsóknir á sama 

viðfangsefni ættu hiklaust að kanna þau tengsl. 

Rannsókn þessi sýndi því fram á að þeir sem tekið hafa þátt í mótmælum eru 

óánægðari með tæknilega framkvæmd lýðræðisins en þeir sem ekki tóku þátt í 

mótmælum þótt marktækur munur hafi ekki mælst fyrir allar breytur sem notaðar voru 

til að mæla framkvæmd lýðræðis. Mótmælendur virðast þó hafa mikla trú á gildum 

lýðræðisfyrirkomulagsins eins og mikill meirihluti allra þátttakenda, burt séð frá 

þátttöku eða viðhorfs til mótmæla. Þegar hlutfall viðhorfs allra þátttakenda í könnuninni 

til mótmælanna í kjölfar bankahrunsins var skoðað sást að tveir þriðjuhlutar voru annað 

hvort hlynnt eða mjög hlynnt mótmælaaðgerðunum. Túlka má þennan mikla stuðning 

fólksins sem ákveðna stuðningsyfirlýsingu við mótmæli sem tjáningarform og því má 

færa fyrir því rök að mótmæli hafi öðlast þá stöðu að vera viðurkennt pólitískt 

áhrifatæki á Íslandi. 
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