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Útdráttur 

Í þessari rannsókn er Besti flokkurinn greindur út frá andkerfisflokkakenningum og 

stjórnmálasálfræðikenningu um réttlætingu kerfisins.  Meginmarkmið rannsóknar 

eru að greina ástæður fyrir stofnun og stuðningi við Besta flokkinn ásamt því að 

skilja stöðu hans í íslenskum stjórnmálum.  Rannsóknin er tvískipt og er beitt bæði 

eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum.  Í eigindlegum hluta 

rannsóknar voru tekin viðtöl við fjóra efstu frambjóðendur Besta flokksins auk 

framkvæmdastjóra flokksins.  Í megindlegum hluta rannsóknar var spurningalisti 

lagður fyrir hentugleikaúrtak vina og vandamanna rannsakanda.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru að Besti flokkurinn sé nátengdur því ástandi sem myndaðist í 

íslensku þjóðfélagi eftir efnahagshrunið 2008 og það beri að hafa í huga við 

greiningu á flokknum.  Besta flokkinn má skilgreina sem andkerfisflokk og 

minnkandi fylgi hans meðal kjósenda frá alþingiskosningum 2009 er hægt að 

útskýra með hliðsjón af kenningum um slíka flokka.  Fylgni er milli 

stjórnmálaviðhorfa almennt og viðhorfa til Besta flokksins en þrátt fyrir að Besti 

flokkurinn sé skilgreindur sem andkerfisflokkur sýndu niðurstöður ekki fram á að 

stuðningsmenn flokksins séu líklegri eða ólíklegri til þess 

að réttlæta ríkjandi samfélagsgerð í samanburði við aðra.  



  

4 

Formáli 

Rannsóknin er 12 eininga lokaverkefni til BA-gráðu frá Stjórnmálafræðideild Háskóla 

Íslands.  Leiðbeindandi minn í verkefninu var Hulda Þórisdóttir og þakka ég henni kærlega 

fyrir leiðsögnina og hvatningu við vinnuna.  Viðmælendum mínum úr Besta flokknum, þeim 

Einari Erni, Elsu Hrafnhildi, Heiðu Kristínu, Jóni Gnarr og Óttarri, færi ég mínar bestu þakkir 

fyrir þátttökuna en án aðildar þeirra að verkefninu hefði rannsóknin ekki verið möguleg.  

Öllum þeim sem svöruðu spurningalista sem lagður var fyrir í megindlegum hluta 

rannsóknarinnar er einnig þakkað fyrir þátttökuna.  Foreldrum mínum vil ég að lokum þakka 

fyrir yfirlestur rannsóknarinnar og hjálp við úrlausn margvíslegra álitaefna sem upp komu við 

vinnslu hennar. 
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Inngangur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er einn óvenjulegasti íslenski stjórnmálaflokkur sem hefur 

látið að sér kveða síðastliðin ár.  Besti Flokkurinn kom fram á sjónarsviðið þegar efnt var til 

borgarstjórnarkosninga í Reykjavík árið 2010. Flokkurinn náði til kjósenda með 

óhefðbundnum aðferðum og stóð í lokin uppi sem sigurvegari kosninganna, mörgum til 

mikillar furðu.  Flokkurinn var stofnaður nokkrum mánuðum fyrir kosningar af Jóni Gnarr, 

þjóðþekktum grínista, sem beitti fyrir sig húmor og háði til þess að koma sér á framfæri í 

kosningabaráttunni, eða „kosningaleiknum“ eins og hann kaus að kalla hann.   

Frambjóðendur Besta flokksins höfðu ekki haft afskipti af stjórnmálum áður og það 

vakti áhuga minn á að komast að því hvað það var sem fékk þau til að taka það skref að stofna 

stjórnmálaflokk og bjóða fram til kosninga.  Flokkurinn hlaut mjög góða kosningu, hann fékk 

eða 34,7% atkvæða og náði sex mönnum inn í borgarstjórn.  Niðurstaðan var óvænt og gekk 

þvert á það sem lengst af var talið að myndi gerast.  Það er því einnig áhugavert að skoða 

hvað geti hugsanlega skýrt þetta góða gengi Besta flokksins.  

Í þessari ritgerð verður greint frá niðurstöðum rannsóknar á forvígismönnum Besta 

flokksins og óvæntu fylgi hans meðal kjósenda.  Meginmarkmiðið með rannsókninni er að 

skoða framboð Besta flokksins til borgarstjórnarkosninga í Reykjavík vorið 2010, hvað hafi 

orðið þess valdandi að flokkurinn var stofnaður, að hvaða leyti hann skar sig frá þeim 

stjórnmálaflokkum sem fyrir voru og hvernig á því stóð að hann fékk jafn góða kosningu og 

raun bar vitni. 

Rannsóknin skiptist í tvo hluta.  Í fyrri rannsókninin voru notaðar eigindlegar aðferðir 

og tekin viðtöl við fjóra efstu frambjóðendur ásamt framkvæmdastjóra Besta flokksins til að 

fá fram þeirra sýn á viðfangsefnið.  Kenningar stjórnmálafræðinnar um flokka sem vinna gegn 

eða utan hefðbundins stjórnmálakerfis verða notaðar og byggt á skilgreiningu Abedi (2004) á 

andkerfisflokkum til að greina Besta flokkinn og setja í samhengi við aðra stjórnmálaflokka.  Í 

seinni rannsókninni var framkvæmd megindleg könnun á netinu þar sem 490 þátttakendur 

svöruðu spurningum um almenn stjórnmálaviðhorf og viðhorf til Besta flokksins sérstaklega.  

Stjórnmálasálfræðikenningin um réttlætingu kerfisins (e. system justification theory; Banaji, 

Jost og Nosek 2004; Hunyady, Orsolya og Jost 2005), eða þá tilhneigingu fólks að réttlæta 

ríkjandi kerfi og óbreytt ástand verður notuð til að greina kjósendur Besta flokksins og bera 

saman við kjósendur annarra flokka.  
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Bygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að hér á eftir er yfirlit yfir fræðilegan 

bakgrunn verkefnisins og skiptist sú umfjöllun í fjóra undirkafla. Í upphafi verður fjallað um 

andkerfisflokka.  Því næst verður helstu atriðum kenningarinnar um réttlætingu kerfisins gerð 

skil.  Í framhaldi af því verður fjallað stuttlega um þær hræringar sem gengu yfir í íslensku 

þjóðfélagi eftir að efnahagshrunið varð í október 2008 og að lokum verður Besti flokkurinn 

kynntur í stuttu máli.   

Eftir að fræðilegri umfjöllun lýkur verður greint frá rannsókn 1 (eigindleg rannsókn), 

sagt verður frá rannsóknaraðferðinni og helstu niðurstöðum hennar.  Síðan verður greint frá 

rannsókn 2 (megindleg rannsókn), fjallað verður um rannsóknaraðferð  og í framhaldi af því 

um niðurstöður.  Því næst verða niðurstöður beggja rannsóknanna teknar saman og skoðaðar í 

ljósi fræðilegrar umræðu.  Í lokin fylgir heimildaskrá og tveir viðaukar, sá fyrri inniheldur 

spurningalista úr rannsókn 1 og sá síðari ýmsar töflur úr þeirri rannsókn.  

 

Andkerfisflokkar 

Nýir stjórnmálaflokkar hafa jafnan orðið til þess að skapa umræðu og vekja fólk til 

umhugsunar, sérstaklega ef þeir ná hylli kjósenda.  Frá því að ,,grænir” umhverfisflokkar hófu 

störf og byrjuðu að hafa áhrif á og móta stjórnmálaumræðu á Vesturlöndum á sjöunda áratug 

síðustu aldar hefur áhugi fræðimanna á flokkum sem standa utan hins hefðbundna 

stjórnmálakerfis aukist (Abedi 2004, 2).  Á síðustu áratugum 20. aldarinnar og það sem liðið 

er af þeirri tuttugustu og fyrstu hafa fjölmargir nýir stjórnmálaflokkar myndast og haft áhrif á 

flokkakerfi í hinum ýmsu lýðræðisríkjum, kerfi sem höfðu jafnvel verið í föstum skorðum í 

töluverðan tíma.  Sumir þessara flokka hafa síðar orðið hluti af flokkakerfum sinna landa, eins 

og á við um marga umhverfisflokka, en aðrir hafa starfað í stutta stund en haft áhrif á 

stefnuskrá hinna hefðbundnu flokka til frambúðar (Gallagher, Laver og Mair 2006, 274–284).   

Jafnvel í hinu breska flokkakerfi, þar sem að litlir stjórnmálaflokkar eiga afar erfitt með að 

koma fulltrúum á þing, starfa yfir þrjú hundruð smáir flokkar sem breikka svið stjórnmála, 

veita stærri flokkunum aðhald og hafa áhrif á stjórnmálaumræðu (Clark, Copus, Reynaert og 

Steyvers 2009, 4-6).  Dæmi um flokka sem fylgdu í fótspor umhverfisflokka eru til að mynda 

þjóðernishyggjuflokkar og hægri öfgaflokkar.  Auk þeirra hafa flokkar sem leggja helst  

áherslu á að breyta stjórnkerfinu eða jafnvel brjóta það niður myndast.  Flestir þessara nýju 

stjórnmálaflokka eiga það sameiginlegt að líta á sig sem andstæðinga ríkjandi kerfa og standa 

þeir því, að minnsta kosti í fyrstu, utan hinna hefðbundnu stjórnkerfa (Abedi 2004, 1).   
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 Mörg heiti eru á slíkum flokkum en hér verður notast við þýðinguna andkerfisflokkar 

(e. anti–establishment parties).  Alla jafna er ástæða stofnunar andkerfisflokka sú að 

aðstandendur þeirra telja tiltekin stefnumál ekki nægilega áberandi í stjórnmálaumræðunni og 

að eina leiðin til að bæta úr því sé að stofna eigin stjórnmálaflokk (Clark, Copus, Reynaert og 

Steyvers 2009, 7).  Þeir telja sig því ekki eiga fulltrúa í öðrum stjórnmálaflokkum.  Þar af 

leiðandi má færa rök fyrir tengslum fjölgunar andkerfisflokka við aukna óánægju, eða aukna 

gagnrýni, almennings á stjórnkerfi og stjórnmál (Abedi 2004, 2).  Vegna þessa mætti velta því 

fyrir sér hvort að andkerfisflokkar geti verið mótvægi við mótmæli í formi aðgerðarleysis, það 

er að fólk taki ekki þátt í stjórnmálum eða kjósi ekki.  Í ljósi þess hve áhrifamiklir 

andkerfisflokkar geta verið er mikilvægt að rannsaka þá.  

 Andkerfisflokkakenningar byggja á skilgreiningu Sartori frá 1963 á ,,anti-system 

parties” sem átti einna helst við um fasista-, nasista- og kommúnistaflokka (Capoccia 2002, 

11; Spanje 2011,  7-8).  Í gegnum tíðina hafa fræðimenn einna helst einbeitt sér að greiningu 

einstakra andkerfisflokka eða tegundum þeirra frekar en að skilgreina þá almennt (Abedi 

2004, 4).  Sumir hafa greint á milli þeirra flokka sem eru andvígir stjórnkerfinu almennt og 

þeirra sem andmæla einungis ríkjandi stjórnarflokkum.  Aðrir fræðimenn hafa byggt 

skilgreiningar sínar á stefnumálum andkerfisflokka (Clark, Copus, Reynaert og Steyvers 

2009, 7-10).  Rannsóknir hafa oftast litið til einnar tegundar andkerfisflokka, til að mynda 

hægri öfgaflokka (Jagers og Walgrave 2007, 319-343; Rydgren 2005, 413-433; Arzheimer og 

Carter 2006, 419-440) eða vinstri umhverfisflokka (Dalton 2009, 161-174; Burschell 2001, 

239-252), eftir því hvaða flokkar eru áberandi hverju sinni án þess skilgreina andkerfisflokka 

almennilega.  Capoccia hefur skipt andkerfisflokkum í hefðbundna andkerfisflokka 

(ólýðræðislegir flokkar sem umturna stjórnmálakerfum), áhrifamikla andkerfisflokka 

(lýðræðislegir en hafa mikil áhrif á stjórnmálakerfi), áhrifalitla andkerfisflokka (of litlir eða 

starfa of stuttan tíma til þess að hafa áhrif) og  þægilega andkerfisflokka (nægilega stórir til 

þess að hafa áhrif en kjósa að beita sér ekki í þágu andkerfishugmyndafræði sinnar) (Capoccia 

2002, 15-30).  Rannsókn á gengi neó–fasískra flokka annars vegar og vinstri sinnaðra 

umhverfisflokka hins vegar í ýmsum löndum Vestur Evrópu frá árinu 1980 sýndi þó að þessir 

ólíku flokkar náðu hylli kjósenda í sömu löndum, sem gefur til kynna að gengi þeirra ráðist að 

einhverju marki af almennri óánægju kjósenda með hefðbundið stjórnkerfi.  Ef lögð er áhersla 

á það sem andkerfisflokkar eiga sameiginlegt frekar en það sem skilur þá að er því hægt að 

líta á þá sem ólíkar birtingarmyndir sama fyrirbærisins (Abedi 2004, 4).    
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 Vandamálið við umfjöllun um andkerfisflokka er annars vegar það að ekki hefur verið 

lögð áhersla á að skilgreina nákvæmlega hvað skilur á milli andkerfisflokka og annarra flokka 

og hins vegar að byggt hefur verið á skilgreiningum sem ýmist hafa reynst of víðtækar eða of 

sérhæfðar.  Til þess að hægt sé að gera rannsóknir á andkerfisflokkum og áhrifum þeirra á 

stjórnkerfi landa þarf að vera til nothæf skilgreining sem hægt er að vinna með (Capoccia 

2002, 9-15).  Hér verður notast við skilgreiningu Amir Abedi sem sett var fram árið 2004 

(Abedi 2004, 5).   

 Samkvæmt Abedi eru hefðbundnir stjórnmálaflokkar þeir flokkar sem hafa setið í 

ríkisstjórn, þeir flokkar sem ríkisstjórnarflokkar líta á sem mögulega samstarfsflokka og þeir 

flokkar sem eru tilbúnir til að sitja í ríkisstjórn með ráðandi flokkum.  Ef stjórnmálaflokkur 

uppfyllir þessi skilyrði er hann ekki andkerfisflokkur samkvæmt skilgreiningu Abedi.  

Andkerfisflokkur þarf samkvæmt skilgreiningu Abedi ennfremur að uppfylla þrjú skilyrði.  

Hið fyrsta er að stefnumál og staða í málefnum er varða stjórnkerfið séu í mótvægi við 

ráðandi kerfi. Annað er að flokkurinn líti á sig sem mótherja hinna hefðbundnu 

stjórnmálaflokka.  Þriðja er að flokkurinn líti svo á að gjá hafi myndast milli almennings og 

stjórnkerfisins og að hefðbundnir stjórnmálaflokkar, hvort sem þeir sitja í ríkisstjórn eða eru í 

stjórnarandstöðu, séu í raun tvær hliðar af sama peningnum.  Til þess að teljast 

andkerfisflokkur þarf flokkur að uppfylla öll þessi skilyrði (Abedi 2004, 11).   

 Abedi telur að þrír möguleikar séu fyrir hendi þegar andkerfisflokkur verður til:  Í 

fyrsta lagi geta flokkurinn setið til langs tíma í stjórnarandstöðu og haldið í andkerfishugsjónir 

sínar.  Í öðru lagi getur hann sameinast hefðbundnu stjórnkerfi og gengið í samstarf við aðra 

flokka. Þetta felur það í sér að stjórnmálaflokkur getur verið andkerfisflokkur á ákveðnu 

tímabili en talist síðar til hefðbundins stjórnmálaflokks, til að mynda sökum breyttra áherslna 

eða vegna stöðu flokksins gagnvart öðrum flokkum.  Í þriðja lagi getur andkerfisflokkur hætt 

störfum (Abedi 2004, 11, 141).  Andkerfisflokkar eru þó í eðli sínu ekki ríkisstjórnarflokkar.  

Helsta aðdráttarafl þeirra er sú gagnrýni á stjórnarflokka sem frá þeim kemur og ef þeir þurfa 

sjálfir að taka við stjórnvelinum er því helsta vopn þeirra bitlaust.  Flokkur sem vinnur hug 

kjósenda með loforði um að koma ráðandi flokkum frá völdum hefur í raun brotið það loforð 

um leið og hann tekur þátt í ríkisstjórn með  hefðbundnu flokkunum (Spanje 2011, 4-6).   

Að lokum eru einnig einhverjir stjórnmálaflokkar sem hvorki falla undir 

skilgreininguna á hefðbundnum stjórnmálaflokki né andkerfisflokki.  Dæmi um slíkan flokk 

er The Natural Law Party sem starfaði í Bandaríkjunum á árunum 1992 til 2004.   The Natural 
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Law Party einbeitti sér að því að breiða út boðskap hugleiðslu og átakalausrar samvinnu með 

það að markmiði að hafa áhrif á vinnulag innan stjórnsýslu Bandaríkjanna.  Flokkurinn 

uppfyllti hvorki skilyrði andkerfisflokka, þar sem hann taldi sig ekki vera mótherja 

hefðbundinna stjórnmálaflokka Bandaríkjanna, né skilyrði hefðbundins stjórnmálaflokks, þar 

sem hann hafði engar raunhæfar væntingar á að taka þátt í ríkisstjórn.  Árið 2004 hætti The 

Natural Law Party störfum en fulltrúar hans stofnuðu The U.S. Peace Government sem starfar 

nú sem hugveita (e. think tank) með það sama að markmiði og stjórnmálaflokkurinn gerði 

áður (Natural Law Party; The U.S. Peace Government).  

Ýmsar hugmyndir eru um það hvað stuðli að myndun og velgengni andkerfisflokka, 

eða nýrra flokka almennt.  Kosningakerfi eru talin ráða miklu um hvernig nýjum flokkum 

vegnar.  Þá eru svokallaðir þröskuldar, eða lágmarksfylgi sem flokkur þarf að fá til þess að ná 

kjöri, sérstaklega áhrifamiklir.  Hár þröskuldur minnkar líkur á því að nýir eða litlir flokkar 

komi sínum frambjóðendum að.  Það verður aftur til þess að fæla  kjósendur frá þeim þar sem 

líkur eru á að atkvæði til slíkra flokka muni ekki skila sér í því að þeir fái kosna fulltrúa 

(Gallagher, Laver og Mair 2006, 363-370).  Fyrir 1970 hafði í Vestur–Evrópu myndast 

nokkuð stöðugt flokkakerfi þar sem kjósendur skiptust niður eftir stétt, trúarbrögðum, búsetu 

og fleiri félagslegum þáttum.  Var í raun hægt að segja til um kosningahegðun með nokkrum 

áreiðanleika út frá bakgrunnsbreytum kjósenda (Gallagher, Laver og Mair 2006, 263-306).  

Breytingar á þeim félagslegu þáttum sem hafa áhrif á sjálfsmynd kjósenda, til að mynda 

óljósari stéttaskiptingar, urðu til þess að tengsl kjósenda við ákveðna flokka urðu lausbyggðari 

og því auðveldara fyrir nýja flokka að vinna hylli þeirra.  Þeir flokkar sem þá tóku að starfa 

mótuðu stjórnmálaumræðuna og tóku upp ný stefnumál og þurftu því eldri flokkarnir að 

aðlagast hinu nýja umhverfi.  Samfélagslegar breytingar geta  því einnig valdið 

straumhvörfum fyrir nýja stjórnmálaflokka (Gallagher, Laver og Mair 2006, 923).   

Gengi andkerfisflokka ræðst að hluta af fyrrnefndum atriðum en hugmyndafræðileg 

afstaða ráðandi flokka og samskipti milli stjórnarflokka og stjórnarandstöðu hafa þó mest um 

það að segja hvernig andkerfisflokkum vegnar og skýrir til að mynda mun á gengi þeirra á 

ólíkum tímabilum (Kriesi og fleiri 2006, 949-951).  Þar sem hugmyndafræði ráðandi flokka er 

tiltölulega lík eða hefð er fyrir samsteypustjórnum eigi andkerfisflokkar auðveldara uppdráttar 

(Abedi 2002, 551-583).  Auk þess bendir Abedi á að álit kjósenda á getu hefðbundinna flokka 

til þess að ráða fram úr vandamálum skipti miklu máli.  Í því samhengi telur hann að 

áhugavert sé að velta því fyrir sér hvernig alþjóðavæðing síðastliðinna áratuga hafi haft áhrif á 

getu stjórnmálaflokka einstakra ríkja til þess að marka sér skýra og sjálfstæða stefnu, til að 
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mynda í efnahagsmálefnum.  Aukin alþjóðavæðing hefur að mati Abedi orðið til þess að 

þrengja valdsvið stjórnvalda í efnahagsstjórnun sem gerir það að verkum að kjósendur eiga 

erfiðara með að greina á milli stefnu einstakra flokka í þeim málefnum.  Slík þróun ætti því að 

hafa jákvæð áhrif á andkerfisflokka (Abedi 2004, 19-20). 

 Í rannsókn sinni notaðist Abedi við gögn um andkerfisflokka í nítján vestrænum 

ríkjum á árunum 1945 til 1999.  Meðal þeirra ríkja sem Abedi skoðaði var Ísland en hann 

telur upp þá flokka sem að teljast til andkerfisflokka á þessu tímabili.  Þeir eru 

Framboðsflokkurinn, Borgaraflokkurinn, Þjóðarflokkurinn, Kvennalistinn og   Vinstri 

hreyfingin–grænt framboð.  Vinstri hreyfingin grænt–framboð var stofnuð árið 1999 á lokaári 

rannsóknar Abedi og hafði hann því ekki tækifæri til þess að greina þróun flokksins og 

starfsemi.  Stefnuskrá flokksins og sú gagnrýni á ríkjandi stjórnarhætti við stofnun hans voru 

þó til þess fallin að setja hann í flokk með öðrum íslenskum andkerfisflokkum.  Þátttaka 

flokksins í ríkisstjórnum frá stofnun hans gerir það að verkum að ekki er hægt að skilgreina 

hann sem starfandi andkerfisflokk.  Hér verður Vinstri hreyfingin grænt–framboð þó aðgreind 

frá öðrum ríkisstjórnarflokkum sökum stefnuskrár hennar sem byggð er á róttækum 

umhverfisverndarsjónarmiðum og félagslegum úrbótum (Vinstri hreyfingin - grænt framboð 

2011).  Að  mati Abedi voru ekki starfræktir raunverulegir andkerfisflokkar á Íslandi fram að 

árinu 1983.  Framboðsflokkurinn sem stofnaður var í kringum Alþingiskosningar árið 1971 

telst vera undantekningin.  Af þessum flokkum tókst Kvennalistanum best til en Kvennalistinn 

bauð fram lista til Alþingis á árunum 1983 til 1995. Abedi nefnir sérstaklega stöðu 

Kvennalistans gagnvart öðrum stjórnmálaflokkum og feminíska stefnu listans sem ætlað var 

að  breyta karllægu stjórnmála- og efnahagskerfi landsins.  Auk þess var innri starfsemi 

Kvennalistans, sem skilgreindi sig sem hreyfingu frekar en stjórnmálaflokk og byggði á 

óformlegri samskiptum en tíðkuðust í stjórnmálaflokkum, til þess fallin að greina listann frá 

hinum hefðbundnu stjórnmálaflokkum (Abedi 2004, 48-50). 

 

Kenningin um réttlætingu kerfisins 

Sálfræðingar hafa sýnt fram á ótalmörg dæmi þess að hegðun fólks stýrist oft af þáttum sem 

eru því ekki meðvitaðir. Það getur verið allt frá því að fólk gangi áfallalaust upp stiga án þess 

að leiða hugann að hverju skrefi til þess að vísbendingar í umhverfinu móti viðhorf þess 

(Bargh 2007).  Þannig hafa rannsóknir til dæmis sýnt að svari Bandaríkjamenn spurningum 

um viðhorf til innflytjenda í herbergi þar sem bandaríski fáninn er úti í horni þá eru þeir 
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neikvæðari í garð innflytjenda en ef enginn fáni er í augsýn (Butz, Plant og Doerr 2007).  

Stjórnmálafræðingar hafa lengi rannsakað kosningahegðun og komist að því að í ýmsum 

tilfellum kýs fólk flokka sem beinlínis vinna gegn hagsmunum þess (Bartels 2008, 1-48).  

Stjórnmálasálfræðingar hafa reynt að útskýra þessar niðurstöður, meðal annars út frá 

ómeðvituðum tilhneigingum fólks (Houghton 2009,152-167).  Kenningin um réttlætingu 

kerfisins (Jost og Banaji  1994) fjallar um sálfræðilega tengingu fólks við ríkjandi kerfi og 

útskýrir af hverju fólk réttlætir ráðandi samfélagsviðmið, efnahags- og stjórnmálakerfi, 

jafnvel þegar slík viðmið eða stjórnkerfi vinna gegn hagsmunum þess.  Kenningin er í 

ákveðnu mótvægi við aðrar sálfræðikenningar sem halda því fram að fólk hafi sterka 

tilhneigingu til þess að líta á sig og þann samfélagshóp sem það tilheyrir jákvæðum augum og 

að það hugi fyrst og fremst að eiginhagsmunum og leitist við að hámarka hagnað sinn.  

Fræðimenn sem hafa notað kenninguna um réttlætingu kerfisins hafa því lagt áherslu á að 

sýna fram á að þetta eigi ekki alltaf við og að fólk geti haft tilhneigingu til að réttlæta ríkjandi 

kerfi óháð raunverulegum hagsmunum þess (Banaji, Jost og Nosek 2004). 

 Sálfræðikenningar um tilhneigingu okkar til þess að horfa jákvæðum augum á okkur 

sjálf og þann félagshóp sem við tilheyrum eru þekktar og viðurkenndar (Houghton 2009, 171-

173).  Kenningin um réttlætingu kerfis færir rök fyrir því að tilhneiging okkar til þess að horfa 

á ríkjandi kerfi jákvæðum augum geti jafnvel verið sterkari en þær áðurnefndu.  Það er, í 

sumum tilfellum hefur fólk jákvætt viðhorf til félagslegs kerfis sem gagnast því ekki og 

byggir jafnvel á kúgun hópsins sem það tilheyrir (hvort sem það á við um konur, ákveðna 

kynþætti, ómenntaða einstaklinga eða láglaunafólk).  Réttlæting einstaklings á kerfi sem í 

raun stuðlar að undirokun þess samfélagshóps sem hann tilheyrir getur valdið því að hann líti 

sig neikvæðum augum. Það skýrist af því að einstaklingur sem telur kerfið réttlátt getur tæpast 

útskýrt bága samfélagsstöðu sína með öðru en breyskleikum í eigin fari (Banaji, Jost og 

Nosek, 2004, 912; Carvallo, Jost og Pelham 2002, 586-600).   

 Í ýmsum hugmyndakerfum, svo sem vinnusiðfræði mótmælendatrúar þar sem áherslan 

er lögð á að vinnan göfgi manninn, og margskonar íhaldsstefnum og efnahagskerfum má 

finna dæmi um réttlætingu á ójöfnuði sem birtist yfirleitt í þeirri mynd að fólk uppskeri eins 

og það sái.  Bent hefur verið á að trú á sanngjarnan heim veki von í brjósti fólks, það verði 

bjartsýnna á framtíð sína, sem verði aftur til að auka hamingju þess.  Neikvæðu áhrifin eru 

hins vegar þau að fólk er ólíklegra til þess að stuðla að breytingum á kerfi sem vinnur gegn 

hagsmunum þess.  Mannkynssagan er full dæmum um kúgun valdhafa og undirlægni þegna 

þeirra og telst það í raun til undantekninga þegar einstaklingar rísa upp gegn harðræði 

(Hunyady og Jost 2005, 260-261; Hulda Þórisdóttir 2010, 42; Banaji, Jost og Nosek 2004, 

886).   
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 Kenningin um réttlætingu kerfisins heldur því fram að hugmyndafræði geti haft 

sefjandi áhrif og auðveldað fólki að réttlæta ójöfnuð. Sýnt hefur verið fram á að hægri 

íhaldsflokkar byggja frekar á sefjandi (e. palliative) hugmyndafræði en vinstri frjálslyndir 

flokkar.   Auk þess hefur verið sýnt fram á að munur er á hugsunarferlum og tilhneigingum 

vinstri og hægri sinnaðra.  Rannsóknir hafa leitt í ljós að hægri sinnaðir einstaklingar hafa 

meiri þörf fyrir röð og reglu en vinstri sinnaðir einstaklingar, sem eru opnari fyrir nýjum 

upplifunum og reynslum (Jost og fl. 2003, 339-369).  Því stjórnar þörf fólks fyrir vissu að 

einhverju leyti því hvort að það aðhyllist sefjandi hugmyndafræði hægri íhaldsflokka og 

réttlætingu kerfisins, sem að byggja meðal annars á fylgispekt við stjórnvöld og hefðbundin 

gildi (Jost og Napier 2008, 565-566).  Nýleg íslensk rannsókn  sýndi fram á að þetta á einnig 

við hérlendis (Hulda Þórisdóttir 2010, 42-50).  Kvíða- og reiðistilfinningar sem tengjast því að 

verða vitni að ójöfnuði, svo sem sektarkennd, gremja og að vera siðferðislega misboðið, eru 

minni hjá einstaklingum sem aðhyllast slíka hugmyndafræði.  Þeir eru því ólíklegri til þess að 

styðja breytingar á ríkjandi kerfi (Hunyada og Jost 2005, 260).   

 Til þess að mæla tilhneigingu fólks til kerfisréttlætingar eru kerfisréttlætingakvarðar 

notaðir en þeir mæla stuðning fólks við áðurnefnda sefjandi hugmyndafræði.  Kvarðarnir er 

ólíkir eftir því við hvaða hugmyndafræði ætlunin er að mæla stuðning við.  Til eru sértækir 

kvarðar svo sem  efnahags-kerfisréttlætingakvarði og vinnusiðferðis-kerfisréttlætingarkvarði 

(Jost og Napier 2008, 565-570).  Þeir sem mælast háir á slíkum kvörðum trúa því meðal 

annars að samfélagið sé í eðli sínu sanngjarnt, innviðir þess réttlátir og að þeir sem leggi hart 

að sér hljóti umbun til samræmis við erfiðið.  Rannsóknir hafa sýnt fram á að hægri sinnaðir 

mælist hærri á kvarðanum en vinstri sinnaðir (Glaser, Jost, Kruglanski og Sulloway 2003, 

339-375).   

 Auk þess að persónuleikaþættir hafa áhrif á stjórnmálaskoðanir einstaklinga geta 

ákveðnar aðstæður mótað þær.  Til dæmis hafa áhrif hryðjuverkaógna á stjórnmálaskoðanir 

verið rannsakaðar, en sýnt hefur verið fram á tengsl milli stuðnings við íhaldsstefnur og 

næmni einstaklinga fyrir mögulegum hættum og hræðslu við dauðann (Jost og fl. 2003, 339-

375).  Niðurstöður spænskrar rannsóknar leiddu til að mynda í ljós að fylgi við íhaldsstefnur 

jókst eftir hryðjuverkaárásirnar í Madrid (Echebarria-Echabe og Fernández-Guede 2006, 259-

265). 

 Af ofangreindri umfjöllun má því sjá að skoðanir okkar og sjálfsmynd mótast bæði 

meðvitaðan og ómeðvitaðan hátt.  Rannsóknir á kerfisréttlætingum hafa sýnt fram á að þær 
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eru ómeðvituð viðbrögð okkar við óþægilegum staðreyndum um samfélagið.  Trú á að 

samfélagið sé sanngjarnt og að allir standi jöfnum fæti auðveldar okkur að réttlæta augljósan 

ójöfnuð og dregur úr neikvæðum tilfinningum sem alla jafna ættu að fylgja því að búa í slíku 

umhverfi.  Fyrrnefnd atriði hafa áhrif á kosningahegðun fólks og ráða, að einhverju leyti, því 

hvort að fólk aðhyllist íhaldssemi eða frjálslyndi.  Ákvarðanir kjósenda eru því ekki eingöngu 

byggðar á rökhyggju heldur eru þær einnig litaðar af ómeðvituðum tilhneigingum til að fylgja 

hugmyndafræði ákveðinna hreyfinga og flokka.   

 

Hræringar innan íslensks þjóðfélags í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 

Efnahagshrunið í október 2008 og þeir atburðir sem því fylgdu hristu í stoðum íslenskrar 

samfélagsgerðar og vörpuðu ljósi á ýmsa vankanta hennar.  Bankakerfið fallna lenti í höndum 

Íslendinga með öllum þeim skuldbindingum sem því fylgdi.  Ljóst var að framundan var 

efnahagslægð og háværar raddir kröfðust þess að einstaklingar í ábyrgðarstöðum vikju frá.   

 Hópurinn ,,Raddir fólksins” stóð fyrir vikulegum mótmælafundum á Austurvelli frá  

októbermánuði 2008 fram í miðjan mars næsta árs.  Mótmælendur kröfðust afsagnar 

þáverandi stjórnar Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins og að boðað yrði til 

Alþingiskosninga (Raddir fólksins 2009). Yfirskrift fundanna var ,,Breiðfylking gegn 

ástandinu” en þúsundir sóttu fjölmennustu fundina þar sem þjóðþekktir einstaklingar héldu 

ræður („Á annað þúsund mótmæla“ 2008).  Fóru flestir fundanna friðsamlega fram en átök 

brutust þó út milli lögreglu og mótmælenda á nokkrum þeirra með þeim afleiðingum að 

lögregla beitti táragasi og einhverjir voru settir í gæsluvarðhald („Táragasi beitt á Austurvelli“ 

2011).  

 Þann 8. desember 2008 kom til ryskinga milli hóps mótmælenda og þingvarða eftir að 

mótmælendum var meinaður aðgangur að þingpöllum Alþingishússins.  Níu einstaklingar úr 

hópi mótmælenda voru síðar ákærðir fyrir árás á Alþingi en málið hlaut gríðarlega athygli allt 

fram til þess að það var tekið fyrir í Héraðsdómi þann 16. febrúar 2011, rúmum tveimur árum 

síðar.  Níumenningarnir svokölluðu voru þá sýknaðir fyrir árás á Alþingi en fjórir þeirra 

sakfelldir fyrir brot gegn valdstjórninni.  Stuðningsmenn nímenningana sögðu málaferlin 

pólitísk og ekki byggð á haldbærum grunni (Jón Hákon Halldórsson 2011). 

 Á tímabilinu 8. nóvember 2008 til 12. janúar 2009 voru haldnir sjö opnir 

borgarafundir sem voru vel sóttir.  Húsfylli var á öllum fundunum og beinar útsendingar í 



  

16 

sjónvarpi frá þeim síðustu.  Ræðumenn voru úr öllum greinum þjóðfélagsins, auk þess sem 

stjórnmálamenn og fræðimenn innlendir sem erlendir tóku til máls (,,Húsfyllir í Iðnó – hiti í 

fundargestum” 2008). 

 26. janúar 2009 lauk stjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar en þá þótti 

endanlega ljóst að flokkarnir tveir gætu ekki komið sér saman um aðgerðaráætlun í kjölfar 

efnahagshrunsins.  Tók þá við minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar – 

Græns framboðs sem Framsóknarflokkurinn varði vantrausti.  Minnihlutastjórnin sat fram að 

Alþingiskosningum 25. apríl 2009 (,,Sátt um að Jóhanna leiði nýja ríkisstjórn” 2009).   

 Úrslit Alþingiskosninganna mörkuðu meðal annars skil í sögu Sjálfstæðisflokksins sem 

fékk aðeins 23,7 prósent atkvæða og tapaði flokkurinn 12,9 prósentustigum frá fyrri 

kosningum og níu þingmönnum, en lægra hlutfall atkvæða hafði flokkurinn aldrei hlotið.  Auk 

þessa hlaut nýr flokkur, Borgarahreyfingin, 7,2 prósent atkvæða og fjóra þingmenn kjörna en 

Frjálslyndi flokkurinn einungis 2,2 prósent atkvæða og náði því engum manni á þing.  Af 

þeim 63 þingmönnum sem tóku sæti á Alþingi eftir kosningarnar 2009 voru 27 nýir þingmenn 

en aldrei áður hafði meiri endurnýjun orðið meðal þingmanna á milli kosninga (Hagstofan 

2009, 14; „Nýtt Alþingi Íslendinga“ 2009). 

 Hinn 12. desember 2008 samþykkti Alþingi frumvarp til laga um rannsókn á 

aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna í októbermánuði sama árs og tengdra atburða 

í framhaldi af því.  Rannsóknarnefnd Alþingis skilaði skýrslu sinni 12. apríl 2010 en 

niðurstöður hennar greindu frá alvarlegum veikleikum íslenskrar stjórnsýslu og bankakerfi 

sem var íslensku stjórnkerfi ofviða, eftirlitskerfi sem byggði hvað helst á trausti stjórnvalda á 

sjálfseftirliti einkafyrirtækja og fyrirtækjamenningu sem byggði á áhættusækni, hjarðhegðun 

og stjórnlausum fyrirgreiðslum til eigenda fjármálafyrirtækja (Rannsóknarnefnd Alþingis 

2010, 21-30; Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir 2010, 7-10; 242-

243).  

 Frá því í október 2008 hefur umræða um íslenska stjórnmálamenningu því verið mikil 

og byggð á grunni efnahagshrunsins.  Hrunið og allt sem því fylgdi hafði bæði persónuleg 

áhrif á landsmenn alla auk þess sem það hafði áhrif á sjálfsmynd íslenskrar þjóðar.   
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Besti flokkurinn – afsprengi umhverfis síns? 

Besti flokkurinn var stofnaður af Jóni Gnarr í lok árs 2009 í aðdraganda 

sveitastjórnarkosninga sem haldnar voru 2010.  Flokkurinn vakti fljótt mikla athygli, enda 

ekki algengt að þjóðþekktir leikarar stofni stjórnmálaflokk.  Við fjölmiðla ræddi Jón Gnarr 

meðal annars um að hann vildi komast í vel launað starf og koma vinum sínum í áhrifastöður.  

Auk þess lýsti hann því yfir að hann vildi verða menntamálaráðherra, meðal annars til þess að 

ráða því hverjir fengu starf hjá Ríkisútvarpinu og að þátttaka í sveitastjórnarkosningum væru 

því einskonar generalprufa flokksins fyrir Alþingiskosningar (,,Jón Gnarr stofnar 

stjórnmálaflokk“ 2009).  Á næstu vikum tóku margir þjóðþekktir einstaklingar sæti á 

framboðslista Besta flokksins sem var kynntur 2. mars 2010 (Besti flokkurinn 

,,Frambjóðendur.”).  Heimasíða flokksins var opnuð í nóvember 2009 en þar gat fólk horft á 

kynningarmyndbönd, lesið sér til um stefnu flokksins og kynnt sér frambjóðendur.  Meðal 

þess sem þar kom fram var að Besti flokkurinn væri heiðarlegur flokkur, byggður á lygi og að 

flokkurinn væri ekki með neina stefnu en þættist vera með hana.  Meðal kosningaloforða 

flokksins, sem gefin voru með þeim fyrirvara að ekki yrði staðið við nokkurt þeirra, var að 

hlusta skyldi meira á konur og gamalt fólk, fella niður allar skuldir og bjóða upp á ókeypis 

strætóferðir fyrir námsmenn og aumingja (Besti flokkurinn ,,Stefnumál.”). 

 Óhefðbundin framganga Besta flokksins náði til almennings sem var orðinn þreyttur á 

stjórnmálaumræðu síðastliðins árs og fór fylgi flokksins í skoðanakönnunum vaxandi.  Í 

Þjóðarpúlsi Capacent Gallup mældist fylgi Besta flokksins um 3% í febrúarmánuði 2010 en 

hafði farið upp um rúm tíu prósentustig í byrjun marsmánaðar og mældist þá 14%.  Í lok 

marsmánaðar mældist fylgi flokksins 21%.  Það fór síðan jafnt og þétt vaxandi fram að 

kosningum og mældist 39% í vikunni fyrir kosningar í júnímánuði (Capacent 2011). 

   Fljótlega fór fólk þó að velta því fyrir sér hve mikil alvara lægi að baki framboði Besta 

flokksins, ef einhver væri, en Jón Gnarr áréttaði í blaðaviðtölum að ekki væri um grínframboð 

að ræða.  Þann 1. maí 2010, í kjölfar góðrar útkomu úr skoðanakönnunum, sendi hann til að 

mynda frá sér bréf til Reykvíkinga þar sem hann kynnti helstu ástæður framboðsins og 

áherslumál flokksins.  Þar sagði hann meðal annars:  

Ég stofnaði Besta flokkinn vegna þess að ég var orðinn leiður á hegðun og 

framkomu stjórnmálamanna í borginni og langaði að gera athugasemd sem mark 

væri tekið á…Sá mikli stuðningur sem framboðið hefur fengið kom mér töluvert 

á óvart og mér finnst það því skylda mín að útskýra mál mitt betur fyrir fólki og 
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lýsa því yfir að ef það er vilji kjósenda þá erum við til í að gera okkar besta (Jón 

Gnarr 2010).   

Kjósendur í Reykjavík tóku boðskap Besta flokksins og þeirri gagnrýni á íslensk stjórnmál 

sem í honum fólst vel og stóð flokkurinn uppi sem sigurvegari kosninganna 29. maí 2010 með 

34,7% atkvæða.  Kosningarnar voru sögulegar að því leyti að enginn þeirra flokka sem bauð 

sig fram árið 2006 bætti við sig fylgi en tvö önnur ný framboð, Reykjavíkurframboðið og 

Framboð um heiðarleika og almannahagsmuni, fengu 1,1% atkvæða hvort (Hagstofan 2010b, 

39).  Í kjölfar kosninganna hófust samningaviðræður milli Besta flokksins og 

Samfylkingarinnar en flokkarnir tveir sammældust fljótt um að starfa saman í meirihluta undir 

stjórn Jóns Gnarr sem yrði borgarstjóri (,,Lofar að vera skemmtilegur” 2010).    

 

 

Rannsókn 1 

Eins og sagt var frá hér að framan varð Besti flokkurinn til í kjölfar þess að afar óvenjulegar 

aðstæður sköpuðust í íslensku þjóðlífi haustið 2008.  Ljóst er að mikil reiði ríkti meðal 

almennings sem deildi hart á framgöngu stjórmálaflokkanna og á íslenska 

stjórnmálamenningu almennt.  Frá því í október 2008 hefur umræða um íslenska 

stjórnmálamenningu því verið mikil og byggð á grunni efnahagshrunsins.  Hrunið og allt sem 

því fylgdi hafði bæði persónuleg áhrif á landsmenn alla auk þess sem það hafði áhrif á 

sjálfsmynd íslenskrar þjóðar.  Úr þessum jarðvegi spratt Besti flokkurinn og ber því að hafa 

þá miklu ólgu sem var í íslensku samfélagi við stofnun flokksins í huga við greiningu hans.  

Athyglisvert er að skoða hvað olli því að flokkurinn var stofnaður og hvað það er sem greinir 

hann frá öðrum stjórnmálaflokkum.  Einkum er forvitnilegt að athuga hvort Besti flokkurinn 

getur talist í hópi andkerfisflokka ef miðað er við skilgreiningu Abedi (2004).   

Eftirfarandi rannsóknaspurningar voru lagðar til grundvallar við rannsóknina:  

1. Hvað varð til þess að Besti flokkurinn var stofnaður? 

2. Hver er munurinn á Besta flokknum og þeim stjórnmálaflokkum sem fyrir voru? 

3. Getur Besti flokkurinn talist í hópi andkerfisflokka ef miðað er við skilgreiningu 

Abedi?                                                                                                



  

19 

Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var eigindleg aðferð notuð.  Eigindlegar rannsóknaraðferðir einkennast af 

því að aflað er lýsandi gagna um viðfangsefnið og einnig af því að þær byggjast á aðleiðslu (e. 

induction) fremur en afleiðslu (e. deduction).  Kenningar og tilgátur eru ekki settar fram í 

upphafi rannsóknar heldur spretta upp úr gögnunum.  Unnið er út frá rannsóknarspurningum 

sem eru sveigjanlegar og geta tekið breytingum eftir því sem rannsóknin þróast og 

rannsakandi fær meiri skilningur og innsæi út frá gögnunum (Bogdan og Biklen 2003, 72).  

Markmiðið er ekki að fá fram tölfræðilegt yfirlit yfir viðfangsefnið heldur að reyna að skilja 

hlutina eins og þeir koma þátttakendum fyrir sjónir og að fá dýpri þekkingu og skilning á því 

hvaða merkingu þeir leggja í líf sitt og athafnir.  (Taylor og Bogdan 1998, 2; Bogdan og 

Biklen 2003, 71).  Aðferðin er talin gagnleg við að öðlast skilning á viðfangsefni sem lítið er 

vitað um fyrir (Strauss og Corbin 1990, 19).  Þar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar á 

Besta flokknum og lítil vitneskja til staðar um hann þótti ákjósanlegt að nota eigindlega 

aðferð til að skapa slíka þekkingu. Hugsunin var sú að byggja á þeirri vitnskju sem fengist út 

úr eigindlegu rannsókninni við gerð spurningalista sem lagður yrði fyrir í megindlegri 

könnun. 

Hægt er að nota margskonar aðferðir til að afla gagna í eigindlegum rannsóknum, til 

dæmis þátttökuathugun, viðtöl við rýnihópa eða einstaklinga, auk innihaldsgreiningar á texta, 

svo sem dagbókum (Bogdan og Biklen 2003, 106).  Í þessari rannsókn voru notuð opin viðtöl 

við gagnaöflunina en þau teljast til meginaðferðar innan eigindlegrar rannsóknarhefðar.   

Í opnum viðtölum leitast rannsakandi við að kalla fram sjónarhorn þátttakenda á 

viðfangsefni rannsóknarinnar.  Ekki er notaður fastmótaður spurningalisti heldur fara viðtölin 

fram í formi samtala þar sem rannsakandi reynir að fá þátttakendur til að lýsa því sem skiptir 

þá mestu máli.  Rannsakandi getur undirbúið ákveðin atriði til að spyrja um en þarf að gæta 

þess að hafa sveigjanleika í samtalinu, gefa viðmælanda svigrúm til að tjá sig að vild og gæta 

þess að tækifæri sé til að takast á við það ef óvænt atriði koma upp (Taylor og Bogdan 1998, 

96-98).  Það eru því bæði rannsakandi og þátttakendur sem geta haft áhrif á það hvernig hvert 

viðtal fyrir sig þróast.  
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Val á þátttakendum  

Fimm einstaklingar tóku þátt í rannsókninni, fjórir efstu frambjóðendur á lista flokksins auk 

framkvæmdastjóra hans.  Hér var því notað markvisst úrtak (e. purposive sampling) en þá eru 

þátttakendur valdir vegna þess að þeir eru taldir vel til þess fallnir að útskýra og gefa mynd af 

viðfangsefninu sem verið er að skoða (Ritchie, Lewis og Elam 2003, 78-79).  Haft var 

samband við þátttakendur með tölvupósti í desember 2010 og höfðu svör borist frá þeim 

öllum í janúar 2011.  

Algengt er að þátttakendum í eigindlegum rannsóknum sé heitið nafnleynd.  

Þátttakendur eru þá ekki kynntir undir eigin nafni heldur er þeim iðulega gefin dulnefni auk 

þess sem reynt er að gæta þess að ekki sé hægt að þekkja þá út frá lýsingum á þeim. Í þessari 

rannsókn er ekki um nafnleynd að ræða og engin tilraun gerð til að fela það hverjir tóku þátt.  

Helgast það af viðfangsefni og eðli rannsóknarinnar.  Hér á eftir verður gerð stuttlega grein 

fyrir þátttakendum:  

Jón Gnarr, 43 ára.  Stofnandi Besta flokksins og efsti maður á framboðslista flokksins. 

Jón er borgarstjóri í Reykjavík.  

Einar Örn Benediktsson, 48 ára. Hann var í 2. sæti á framboðslista Besta flokksins. 

Hann er borgarfulltrúi og varamaður Besta flokksins í borgarráði Reykjavíkurborgar.  

Óttar Proppé, 42 ára. Óttar var í 3. sæti á framboðslista Besta flokksins. Hann er 

borgarfulltrúi og situr í borgarráði Reykjavíkurborgar.  

Elsa Hrafnhildur Yeoman, 38 ára. Hún var í 4. sæti á framboðslista Besta flokksins, er 

borgarfulltrúi og situr í borgarráði Reykjavíkurborgar.  

Heiða Kristín Helgadóttir, 27 ára. Hún er framkvæmdastjóri Besta flokksins.  

 

Gagnaöflun   

Gagnaöflun hóst í janúar og lauk í febrúar 2011.  Viðtölin voru tekin á vinnustað  þátttakenda 

og voru á bilinu 35 mínútur til 60 mínútur að lengd.  Í viðtölunum voru 

rannsóknaspurningarnar hafðar til hliðsjónar en megináhersla var lögð á að fá þátttakendur til 

að tjá sig opinskátt um viðfangsefnið og fá fram þeirra eigin túlkun á viðhorfum sínum, 

aðstæðum og reynslu.  Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki, því næst afrituð orðrétt 
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og að lokum var afritunin borin saman við hljóðritin til að ganga úr skugga um að hún væri 

rétt.  Gögn sem aflað var með viðtölunum eru samtals 46 blaðsíður.  

Þegar opin viðtöl eru tekin er mælt með því að frumgreining gagna hefjist eins fljótt 

og hægt er eftir að hverju viðtali lýkur.  Rannsakandi skrifar þá niður athugasemdir um atriði 

sem hann telur að skipti máli og upphafsvinna við greiningu hefst.  Það er gert til að hægt sé 

að fylgja eftir og rannsaka nánar áhugaverðar hugmyndum og þemu sem koma upp í þeim 

viðtölum sem á eftir koma (Taylor og Bogdan 1998, 128-129).  Hægt var að gera þetta þegar 

síðustu þrjú viðtölin voru tekin en vegna þess að fyrstu tvö viðtölin voru tekin á sama degi var 

ekki ráðrúm til þess.  Þá voru hins vegar ýmis atriði úr fyrra viðtalinu fersk í minni þegar það 

síðara var tekið og þannig hægt að spyrja um þau.  

 

Greining rannsóknargagna 

Eftir að gagnaöflun og skráningu lauk var hafist handa við úrvinnslu og greiningu gagnanna.  

Hún fór þannig fram að í upphafi voru gögnin marglesin vandlega yfir og opin kóðun notuð til 

að finna lykilsetningar og hugtök sem komu fram í þeim og byrjað að móta þemu sem 

tengdust rannsóknarspurningum.  Á síðari stigum var farið yfir gögnin, þau endurgreind með 

þemun í huga, athugað hvernig þemun tengdust og undirflokkar þeirra dregnir fram (Bogdan 

og Biklen 2003, 175-181).  Í ljós komu fimm meginþemu sem greindust niður í nokkra 

undirþætti og verður fjallað um þau í kafla fjögur.   

 

Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum eigindlegu rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum 

svarað.  Umfjöllunin skiptist í fjóra undirkafla.  Fyrst er sagt frá aðdragandanum að því að 

Besti flokkurinn var stofnaður, að því loknu er greint frá því hvernig staðið var að framboði 

flokksins, síðan er fjallað um stefnuskrá Besta flokksins og loks er skilgreining Abedi (2004) 

notuð til að skoða hvort Besti flokkurinn geti talist vera andkerfisflokkur.   

Aðdragandi að stofnun Besta flokksins 

Þó að Besti flokkurinn hafi komið fram á sjónarsviðið þegar efnt var til 

borgarstjórnarkosninga í Reykjavík 2010 er ljóst að hugmyndin að honum á sér lengri 

aðdraganda.  Jón Gnarr hafði alla tíð starfað sjálfstætt sem grínisti og hafði framleitt þætti 
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bæði fyrir útvarp og sjónvarp.  Hann gerði sér vonir um og taldi það eðlilegt að ef hann legði 

sig fram í starfi og ,,væri nógu duglegur og nógu fyndinn“ þá fengi hann umbun í samræmi 

við það og honum myndi bjóðast tækifæri til þáttagerðar á fleiri stöðum.  Hann hafði áhuga á 

að fá sinn eiginn þátt hjá Ríkisútvarpinu en það gekk ekki eftir og hann deilir hart á 

stofnunina:   

Ríkisútvarpið er hluti af þessum gamla, myglaða fyrirgreiðsluhallærisgangi.  

Pólitískt rekinn fjölmiðill sem á að þjóna einhverju hlutverki, sem er að vera 

heimild um samtíma okkar og varðveita heimildir um samtíma okkar, sem hann 

gerir ekki.  Hann framleiðir til dæmis ekki, eða mjög lítið, leikið íslenskt 

sjónvarpsefni, styður í algjöru lágmarki við íslenska menningu og er ekki einu 

sinni með tærnar þar sem Stöð 2 er með hælana.  Sem er alveg fáránlegt.  

Fyrir þá sem hafa sinn starfa og lifibrauð af því að framleiða sjónvarps- og útvarpsefni 

hlýtur það að skipta miklu máli að finnast umhverfið sem þeir starfa í vera heilbrigt og óspillt 

af pólitískum öflum og að hafa trú á að þeir geti uppskorið í samræmi við árangur.  En það er 

greinilegt að Jón telur að svo sé ekki.  

  Hugmyndin um að setja upp stjórnmálaflokk virðist fyrst hafa komið upp í þættinum 

Tvíhöfða.  Aðdragandann má rekja til þess að þeir Jón Gnarr og Sigurjón voru að hætta hjá 

útvarpsstöðinni Kaninn sem hafði ekki lengur efni á að borga fyrir þátttinn. Jón lýsir þessu 

þannig:  

...og þá sagði ég og þetta var í fyrsta skipti sem þessi hugmynd kom upp... Ok nú 

bara fer ég og bíð mig fram. Stofna stjórnmálaflokk og bíð mig fram. Sigra 

kosningarnar, kemst í ríkisstjórn, verð menntamálaráðherra, geri þig [Sigurjón 

Kjartansson] að yfirmanni á RÚV og þú leggur niður Spaugstofuna og ræður 

okkur tvo til þess að vera með þátt á laugardagskvöldum. Svo segir þú af þér og 

ég segi af mér sem ráðherra þannig að við getum unnið þáttinn.  

Einar Örn var í viðtali í Tvíhöfða og hann segir að Jón hafi rætt þar um að það þyrfti að 

stofna nýjan stjórnmálaflokk og að hann hafi viljað að hann tæki þátt í að stofna: „Töff 

flokkinn. Vegna þess að við erum svo töff og allt þyrfti að vera töff“ og að Jón hafi sagt sér að 

hann yrði: „frábær forsætisráðherra.“  

Sú hugmynd að það þyrfti að brjóta upp kerfið hefur því blundað í Jóni Gnarr í þó 

nokkurn tíma.  Upphaflega tengist hún starfssviði hans því að hann telur að það sé þörf á 
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breytingum hjá Ríkisútvarpinu sem hann álítur staðnaða stofnun þar sem pólitísk öfl ráði of 

miklu og að hún sé ekki að uppfylla hlutverk sitt sem menningarstofnun.   

Þegar efnahagshrunið varð hafði það síðan: „mikil tilfinningaleg áhrif“ á Jón Gnarr sem 

missti vinnuna út af samdrætti á auglýsingamarkaði auk þess sem hann var með lán í erlendri 

mynt og þegar staða íslensku krónunnar veiktist skyndilega mjög mikið þá hækkuð afborganir 

þessara lána töluvert.  Hann sá líka hvaða afleiðingarnar hrunið hafði hjá ættingjum sínum og 

segir: „Þetta hafði líka áhrif á marga í minni fjölskyldu, sem misstu hluti og töpuðu.“  

Þegar búsáhaldabyltingin hófst niðri á Austurvelli sagðist Jón hafi fundið til með þeim 

sem fóru þar fremstir í flokki og segir: „sumt af því fólki voru bara vinir mínir.“  Hann sagðist 

líka hafa fundið til með lögreglunni sem stóð þar vakt, hann hafði taugar til þeirra vegna þess 

að faðir hans sem var nýlega látinn hafði verið lögregluþjónn og einnig vegna þess að: „þetta 

hrun var ekki lögregluþjónum að kenna.“  Það er því greinilegt að Jón hefur samsamað sig 

þeim sem voru á vettvangi fyrir utan Alþingishúsið, hvort sem þeir voru í hópi þeirra sem 

tóku þátt í búsáhaldabyltingunni eða tilheyrðu laganna vörðum.  

En Jón hafði líka áhyggjur af því sem var að gerast þar og segist hafa verið: „hræddur 

að sjá þetta ofbeldi og hræddur um að sjá þetta magnast og svo myndi eitthvað hræðilegt 

gerast.  Einhver myndi slasast eða eitthvað þaðan af verra.“  Í framhaldinu fór að hann að 

velta því fyrir sér hvort hann gæti haft einhver áhrif á það sem var í gangi og hvort verið gæti 

að honum bæri skylda til þess:  

Ég var svolítið vakandi yfir þessu á kvöldin.  Þú veist, er þetta það sem er átt við 

með því þegar sagt er að mesta illskan er ekki vont fólk að gera vonda hluti 

heldur gott fólk sem stendur aðgerðalaust og gerir ekki neitt meðan að það vonda 

nær að magnast. 

Hann hefur því fundið til ábyrgðartilfinningar gagnvart samfélaginu og augljóst að 

atburðirnir sem voru í gangi hafa virkað sterkt á hann.  Það var samt ekki bara 

búsáhaldabyltingin sem hafði áhrif á Jón Gnarr.  Hann fylgdist grannt með fréttum af því sem 

gerðist í kjölfarið af hruninu og fann að hvorki íslensk stjórnmál né umræðan um þau voru 

honum að skapi og segir að sér hefði verið það ljóst: „...hvað þetta er einsleitt, innihaldslaust 

og leiðinlegt.  Hvað það er lítið gefandi, hvað það er lítið skemmtilegt, hvað það er lítið 

kærleiksríkt í þessu.“  Viðbrögð hans voru þau að opna bloggsíðu og byrja að skrifa pistla þar 

sem hann gerði grín að hinni pólitísku umræðu sem var í gangi með því að snúa út úr 
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orðræðunni: „ég notaði sömu orð og þeir nota en svona á fáránlegan hátt.“  Síðan vakti fljótt 

mikla athygli.   

Framboð Besta flokksins 

Þegar rætt var við viðmælendur kom skýrt fram að það var Jón Gnarr sem átti hugmyndina að 

stofnun Besta flokksins: „hann byrjar í raun bara í kollinum á Jóni“ segir Óttar Proppé, og Jón 

var líka sá sem hafði samband við fólk sem hann þekkti, safnaði því saman og hrinti 

hugmyndinni í framkvæmd.  Honum virðist hafa gengið vel að fá fólk til að slást í hópinn.  

Einar Örn segir til dæmis að þegar Jón hafi beðið hann um að taka þátt hafi hann svarað: „Og 

ég segi já og spyr hvað við eigum að gera.“  Jón þurfti hins vegar að hafa fyrir því að 

sannfæra Óttar um að honum væri full alvara með hugmyndinni: ,,…þegar ég var búinn að 

fullvissa mig um að þetta var ekki bara gjörningur hjá honum þá ákvað ég að slá til“ segir 

hann.  Smá saman taka hlutirnir að vinda upp á sig undir stjórn Jóns.  ,,Jón, hann keyrir þetta 

áfram og hann fær fleira fólk í lið með sér.  Það kemur tilkynning um að hann ætli að bjóða 

sig fram til borgarstjóra og þá byrjar þetta að fá vægi“ segir Einar Örn.  

Þegar þátttakendur voru spurðir út í fyrri reynslu af því að starfa að stjórnmálum kom í 

ljós að þau áttu það sameiginlegt að hafa haft mjög litla reynslu á því sviði áður en flokkurinn 

var stofnaður.  Jón Gnarr tekur fram að þó svo að hann hafi ekki tekið þátt í stjórnmálum hafi 

hann haft pólitískar skoðanir og segir: ,,Ég hef alltaf verið anarkisti og mér finnst anarkisminn 

vera mjög heillandi fyrirbæri og einhvernveginn er þeirrar skoðunar, haft þá 

grundvallarhugsun, að við getum ekki gert neitt að viti fyrr en kapitalisminn er liðinn undir 

lok.“ Hann bætir því hins vegar við að hann sé mjög mótfallinn ofbeldi og segir: „Það er hluti 

af anarkismanum og aktivismanum sem ég hef aldrei getað samþykkt.“ 

Heiða Kristín segist aldrei áður hafa verið viðriðin stjórnmál og að enginn 

stjórnmálaflokkur hefði heillað hana fram til þessa.  Óttar segist að vísu einu sinni hafa prófað 

að starfa með Alþýðubandalaginu í kosningum en ekki fundið sig í því.  Hann hafi hins vegar 

alltaf haft: ,,…mikinn áhuga á, ég segi ekki stjórnmálum en svona samfélaginu og 

samfélagsmálum.“  Einar Örn er sá sem virðist helst hafa haft einhverja reynslu af 

borgarmálefnum.  Hann hafði áður verið í samskiptum við Höfuðborgarstofu út af verkefnum 

sem hann vann að og segist hafa fengið svolitla þekkingu við það.  Hann bætir þó við: ,,En 

kannski ýmsir prótokolar, þá þekktum við ekki. Það er allt í lagi, það er bara í öllum 

verkefnum að maður þarf að læra á tæki og tól.“  Elsa Hrafnhildur lýsir því hins vegar yfir að 

hún hafi ekki haft neina hugmynd um hvað myndi taka við ef hún næði kosningu: „Ég vissi í 
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rauninni ekki einu sinni hvað borgarfulltrúi var.  Vissi eiginlega ekkert um þessa stjórnsýslu.  

Ég vissi hver borgarstjórinn var og meiru var ég bara ekkert að pæla í.“  

Sjálf kosningabaráttan Besta flokksins var rekin á mjög óhefðbundinn hátt og allt öðru 

vísi en gerðist hjá hinum stjórnmálaflokkunum.  Flokkurinn hafði til dæmis ekki sett sér 

stefnuskrá heldur sendi aðeins frá sér: „mjög almenna stefnu.“ Kosningabaráttan einkenndist 

fyrst og fremst af því að frambjóðendur, með Jón í broddi fylkingar, notuðu húmor óspart. 

„…það var náttúrulega langsterkasta vopnið í kosningabaráttunni, ég gerði mér grein fyrir 

þessu mjög snemma“ segir Jón.  Kosningabaráttan virðist heldur ekki hafa íþyngt 

frambjóðendum mikið, þannig segir Óttar að þau hafi farið í hana: „af mjög miklu æðruleysi 

og léttúð“ og Hrafnhildur Elsa lýsir því sem svo að: „það versta sem gat gerst var ef að enginn 

hefði kosið okkur.“  

Til að byrja með mældist Besti flokkurinn mjög lágt í könnunum á fylgi 

stjórmálaflokkanna en hægt og bítandi tók hann að mælast með meira fylgi.  Óttar segir þó: 

„Jón hafði alltaf mikla trú á því að komast inn“ og Einar Örn bættir því við þau hafi viljað ná 

inn tveimur mönnum:  „…svo að Jón yrði ekki einn.“  Lengst af áttu þau alls ekki von á að 

niðurstaðan yrði sú sem hún á endanum varð.  Óttar lýsir því þannig: „Það var alveg á síðustu 

metrunum að við áttuðum okkur á því að við værum kannski að fara að taka á okkur mikla 

ábyrgð. Það var ekki fyrr en daginn eftir kosningar sem fólk fór að reyna að fá sig laust úr 

vinnu og svoleiðis.“  

Stefnuskrá Besta flokksins    

Eftir kosningar tók Besti flokkurinn að vinna í því að móta stefnuskrá, fram að því vannst ekki 

tími til þess.  „Við erum að vinna í svona manifesto sem á að heita manibestó og þar munu 

koma fram meira þær áherslur sem við höfum og getum sammælst um“ segir Heiða Kristín.  

Það skiptir þau hins vegar miklu máli að stefnuskráin sé ekki of niðurnjörvuð: „við getum þá 

ekki verið eins sveigjanleg“ segir Elsa Hrafnhildur.  

Áherslumálin í stefnuskrá Besta flokksins eru fjögur: „menning, mannúð, náttúra og 

friður“ en af þeim telur Jón Gnarr að það síðastnefnda sé mikilvægast og segir að þegar upp 

verði staðið: „…þá verður það held ég sem skiptir mestu máli, þessi friðarmál.“  Hann nefnir 

sem lítið dæmi en þó mjög mikilvægt að hann sé að vinna að því að herflugvélar fái ekki að 

nota Reykjavíkurflugvöll.  Hann vill að Besti flokkurinn  verði leiðandi í friðarmálum og 

segir: „Við höfum einstakt tækifæri í því sem ég vil nýta.“  Heiða Kristín tekur fram að 

friðarmál snúast líka um að: „taka ekki þátt í leiðinlegri framkomu og árásargirni annarra 
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stjórnmálamanna.“  Miklu máli skipti hvernig fólk komi fram hvort við annað.  Einar Örn 

tekur í sama streng og hefur þetta að segja um friðarmálin:  

Og síðan höfum við aldrei æst okkur, við erum aldrei reið.  Við höfum séð  fólk 

mjög reitt í kringum okkur, og það er reiði í samfélaginu.  Alltaf verið að tala um 

þessa reiði en það er aldrei reynt að eiga við hana og reynt að finna út af hverju 

fólk er reitt.  Það er alið á reiði með aukinni flutningsgetu upplýsinga í gegnum 

internetið þar sem fólk getur verið að tjá sig um hina og þessa hluti í reiði og þar 

með viðhaldið einhverri hugsun um að allir séu svo rosalega reiðir.  Þannig að 

það er svona hluti af friðarprósessinum að boða ekki reiði, vera ekki argur, 

pirraður og vondur.  

Eitt af kosningaloforðum Besta flokksins sem vakti mikla athygli var það að flokkurinn 

ætlaði að gefa ísbjörn í Húsdýragarðinn.  Heiða Kristín nefnir að þetta sé dæmi um mál sem 

sé táknmynd fyrir náttúruvernd.  Þetta snúist um ímynd Íslands og það að landið sé ekki tengt 

við það að drepa ísbirni sem ganga á land.  Jón nefnir einnig ýmis umhverfismál sem 

flokkurinn vilji vinna að: „auka vægi endurvinnslu, vistvænna orkugjafa, draga úr 

einkabílanotkun, draga úr mengun, svifryksmengun, bæta almenningssamgöngur.“     

Hvað varðar mannúðarmál þá segir Einar Örn þau endurspeglast í slagorði Besta 

flokksins ,,Ættleiðum róna.“  Slagorðið hafi vakið upp sterk viðbrögð og flokkurinn var 

sakaður um að sýna mikla mannfyrirlitningu en hann bætir við: „En af hverju þarf maður að 

ættleiða róna?  Hefur ekki kerfið brugðist?“  Þessi nálgun og einnig dæmið um ísbjörninn hér 

að ofan sýnir glögglega hvernig Besti flokkurinn beitir gríni til að vekja athygli á og kalla 

fram umræðu um þau málefni sem hann vill beita sér fyrir.   

Samkvæmt Heiðu Kristínu eru bæði friðarmálin og náttúrverndarmálin í farvegi og 

verið að vinna að þeim innan flokksins.  Henni finnst hins vegar að ekki hafi náðst að vinna 

nógu mikið að menningarmálum við gerð fjárhagsáætlunar en segir að flokkurinn muni vinna 

áfram að þeim og: „...standa vörð um menninguna og mikilvægi hennar.“  Hún segir hins 

vegar líka að Besti flokkurinn geri sér grein fyrir því að margt hafi gerst merkilegt í sambandi 

við menningu án þess að það hafi verið styrkt mikið og að það sem drífi menninguna áfram og 

þurfi að vera til staðar sé: „...þessi sjálfssprottna, ákveðna örvænting.“  Einar Örn tekur í sama 

streng þegar hann segir:  
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Eina sem við komum með að borðinu erum við sjálf og sá sjálfskapaði heimur 

sem hvert okkar kemur úr.  Ég er búinn að vera í pönki, mín tilvist er byggð á 

pönki sem kemur fram ´76–´77, ég er pönkari.  Ég er ekki önnur eða þriðja 

kynslóð pönkara, ég er fyrsta kynslóð, ég er það gamall.  Þannig að þar liggja 

rætur mínar, þannig tala ég.  Ég tala út frá „do it yourself ethosi“ og geri það enn 

þá í dag.  Þannig vinn ég, ég treysti á sjálfan mig, þarf ekkert endilega að treysta á 

aðra.  

 Stefnuskrá Besta flokksins, Manibesto, er frekar samansafn af gildum sem 

frambjóðendum flokksins er ætlað að hafa að leiðarljósi við störf sín en fastmótaðar stefnur í 

ákveðnum málefnum.  Óttar segir að frambjóðendur og aðrir sem starfa með Besta flokknum 

hafi ,,...alltaf verið meira eða minna sammála“ fyrir kosningar, stefnuskráin sé þó: ,,...ákveðið 

bakland fyrir okkur…svo að við höfum ekki bara tilfinningu fyrir því hvað við erum að gera 

og hvað hópurinn ætlast til af okkur heldur erum við búin að krota það niður.  Hún er ákveðin 

áminning fyrir okkur.“  Hann segir einnig að stefnuskránni sé ætlað að kynna flokkinn og 

hvað hann stendur fyrir út á við og gera fólki það kleift að sjá hver er grunnhugsun Besta 

flokksins.  

Ýmsum stefnumálum Besta flokksins var því komið á framfæri með afar 

óhefðbundnum leiðum í kosningabaráttunni þó að þau hafi stundum misskilist sem 

innihaldslítið grín.  Almenningur var ekki vanur slíkri framsetningu á málefnaskrá 

stjórnmálaflokks og ef til vill hefur fólk einfaldlega ekki velt því mikið fyrir sér hvað lá að 

baki gríninu.   

Er hægt að skilgreina Besta flokkinn sem andkerfisflokk? 

Hér er skoðað hvort Besti flokkurinn getur talist vera andkerfisflokkur samkvæmt 

skilgreiningu Abedi.  Samkvæmt henni þarf flokkur að uppfylla þrjú skilyrði til að falla í hóp 

andkerfisflokka, það er: stefnumál og staða flokksins varðandi málefni stjórnkerfisins eru í 

mótvægi við ráðandi kerfi; flokkurinn lítur á sig sem mótherja hefðbundnu 

stjórnmálaflokkanna; og litið er svo á að gjá hafi myndast milli almennings og stjórnkerfisins 

(Abedi 2004, 11).  Fyrst er fjallað um greiningu á Besta flokknum samkvæmt hverju þessara 

skilyrða.  Þar á eftir er flokkurinn borinn saman við Kvennalistann en hann telst hafa verið 

andkerfisflokkur samkvæmt skilgreiningu Abedi.   

Fyrsta skilyrði sem andkerfisflokkar þurfa að uppfylla samkvæmt skilgreiningu Abedi 

2004 er að stefnumál þeirra og staða í málefnum sem varða stjórnkerfið séu í mótvægi við 
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ráðandi kerfi.  Viðmælendur virðast vera á einum máli um að þeir einstaklingar sem komu að 

stofnun Besta flokksins séu gjörólíkir þeim sem starfi innan hinna stjórnmálaflokkanna.  Þar 

af leiðandi sé flokkurinn og stefna hans öðru vísi en áður hefur þekkst á Íslandi.  Heiða Kristín 

talar um að það skipti miklu máli að flokkurinn samanstandi af fólki sem hefur ekki áður verið 

tengt stjórnmálum eða einhverjum hagsmunaöflum: „…og líka hefur það að stefnu sinni og 

leiðarljósi að spyrja spurninga og pæla í því af hverju hlutirnir eru gerðir svona en ekki 

einhvern veginn öðruvísi.“  Elsa Hrafnhildur telur einnig að þegar horft sé til þess hverjir 

standi að flokknum þá sé sjálfgefið að áherslur hans í stefnumálum séu öðru vísi en hjá hinum 

flokkunum: „Þetta er ekki alveg eins og fólk sem er búið að vera í stjórnmálum, aðeins meiri 

listamenn, tónlistarmenn og skapandi fólk sem er inni í Besta flokknum en öðrum 

stjórnmálaflokkum.“  Óttar tók í sama streng og segir að í flokknum sé fólk sem hafi ekki áður 

komið að stjórnmálum og sem er „...þekkt fyrir að vera öðruvísi.  Fólk sem hafði svolítið búið 

sér til eitthvað af sjálfu sér og sýnt að það væri ekki hrætt við að vera frík.“  

Einar Örn talar líka á svipuðum nótum og segir:  

Við erum sjálfsköpuð, við komum ekki úr neinum stjórnmálaskóla þar sem að þú 

finnur samhug úr einhverri pólitískri línu eða hugsun sem hefur verið í gangi. 

Þannig að við erum ópólitísk í þeim skilningi að okkar pólitík er ekkert rekjanleg 

til, kemur ekki úr einhverri ákveðinni upphafsstöð. Ég er ennþá að uppgötva 

félagana sem eru í þessu hvaðan þeir koma og hvar þeirra reynsla, áhugi og 

þekking liggur.  

Stefnumál Besta flokksins eru í raun ein alsherjar gagnrýni á orðræðu stjórnmálamanna.  

Jón Gnarr segir: ,,...hefur mér fundist íslensk stjórnmálamenning vera svolítið aflokaður 

heimur, svona menningarafkimi svolítið.  Og eins og gerist oft með svona menningarafkima 

þá einangrast þeir, til dæmis fara þeir að þróa sitt eigið tungumál, boðskipti sem skiljast innan 

ákveðins geira.  En utan geirans hljómar þetta bara eins og jargon.“  Eitt takmark Besta 

flokksins er því að hrista upp í stjórnmálaumræðunni og breyta stjórnmálamenningu með því 

að gera grín að henni.  Í stefnuskrá flokksins er því falin gagnrýni á íslenska 

stjórnmálamenningu og er ætlunin að innleiða alþýðlegra viðmót.  Jón lýsti þessu þannig: 

„...við höfum húmor og húmor er óþekktur í íslenskum stjórnmálum.  Eða hann er á mjög 

prímitívu plani, hann er ofboðslega hallærislegur.“  Það eru þess vegna ekki bara stefnumálin 

sjálf sem hann telur að aðgreini Besta flokkinn frá öðrum flokkum heldur líka hvernig þau eru 
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sett fram og kynnt fyrir almenningi og hvernig grín er notað til að ýta undir það að umræða 

skapast um þau.  

Það er því mín niðurstaða að Besti flokkurinn uppfylli fyrsta skilyrðið Abedi (2004, 11) 

um andkerfisflokka þar sem að stefnuskrá hans gagnrýnir hefðbundið stjórnkerfi og íslenska 

stjórnmálamenningu auk þess sem hegðun Jóns Gnarr og annarra meðlima Besta flokksins er 

ekki í samræmi við hegðun hins hefðbundna stjórnmálamanns.     

Samkvæmt skilgreiningu Abedi (2004, 11) er annað skilyrði fyrir því að flokkur teljist 

vera andkerfisflokkur það að hann líti á sig sem mótherja hinna hefðbundnu stjórnmálaflokka.  

Besti flokkurinn hefur frá upphafi lýst sér sem andstæðu hins hefðbundna stjórnmálaflokk.  

Jón Gnarr segir til dæmis að tilgangurinn með framboðinu hafi verið: „...að koma okkur að 

sem værum skemmtileg og jákvæð og svolítið svona gefandi en um leið að koma burt fullt af 

einhverjum öðru liði sem væri ekki gefandi, ekki skemmtilegt...“  

Óttar Proppé vill meina að eitt af því sem skilji Besta flokkinn frá öðrum 

stjórnmálaflokkum séu að hann hafi aðrar áherslur varðandi fjármál.  Hann segir: „Við eigum 

dáldið sameiginlegt að við erum ekki í grunninn ökonómískur flokkur.  Það er munurinn á 

okkur og mörgum öðrum flokkum.  Ökonómísk atriði hafa ekki verið áhersluatriði hjá okkur.  

Við trúum á góðan rekstur og svokallaða ömmuhagfræði, að eyða ekki um efni fram og gera 

sem mest úr fjármunum.  Við trúum á svona blandaðar leiðir.” 

Jón talar um að fólk hafi kosið Besta flokkinn vegna þess að það sá hann sem andsvar 

við þeim stjórnmálaflokkum sem fyrir voru og segir: ,,...fólk var að kjósa mig og okkur til 

þess að fá smá útrás fyrir gremju sína út í stjórnmálamenn.  Í þeirri von að við myndum fokka 

í kerfinu á hátt sem að fólk hafði ekki möguleika á að gera sjálft nema að mæta niður á 

Austurvöll og berja í pott“ og vísar þar skýrt í muninn á Besta flokknum og öðrum 

stjórnmálaflokkum.  Það kemur líka fram hjá Óttari að Besta flokknum beri skylda til að sýna 

önnur vinnubrögð en áður hafi tíðkast í stjórnmálum á Íslandi vegna þess að hann var kosinn 

út á að vera öðruvísi og vegna þess að fólk hafi viljað eitthvað annað en það sem áður var í 

boði. 

Jafnframt segir Jón að helsta vopn Besta flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar 

vorið 2010 hafi verið húmor því hann hafi náð til almennings en ekki annarra 

stjórnmálamanna: ,,Eins og þegar ég var í framboðinu, í minni kosningabaráttu. Sem var 

engin barátta, þetta var meira svona kosningaleikur....Að þá sá maður það sko á áheyrendum 
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að þeir brostu, þeir náðu gríninu. En stjórnmálamennirnir þeir voru ekki að ná því. Þeir vissu 

ekki hvort að það var viðeigandi og þeir skildu hreinlega ekki húmorinn. “  

Einar Örn lýsir þeim hefðbundnu stjórmálaflokkum sem fyrir voru sem svo: 

 ...þeir eru alltaf í orðræðu sem er skilgreind af pólitískum öflum, hægri og vinstri, 

sósíal demókrötum og öllu því.  Það er það sem að mér finnst að við eigum að 

brjóta upp og erum að gera það með því í upphafi að segja að við ætlum að brjóta 

öll loforð og að við ætlum að standa við það í raun og veru ...það sem að ég er að 

finna út er að við viljum ræða um hvernig við búum og lifum ekkert endilega út 

frá flokkspólitískum forsendum.  Ekki vegna þess að ég er hægri maður eða vinstri 

maður eða framsóknarmaður eða vinstri grænn.  Að það sé rætt um þessa hluti 

sem skipta okkur máli dags daglega, ekki á hversdagslegum nótum heldur á, eða 

jú á hversdagslegum nótum.  En ekki sett inn í þessa orðræðu sem er skilgreind af 

pólitískum flokkum. 

Markmið Besta flokksins var því að breyta stjórnmálaumræðu á Íslandi með því að 

koma öðruvísi fram en aðrir flokkar.  Þetta lýsir sér bæði í því hvernig flokkurinn kynnti sig 

fyrir kjósendum og á hvaða forsendum frambjóðendur hans taka þátt í umræðunni.  Besti 

flokkurinn var því í skýrri andstöðu við aðra stjórnmálaflokka.   

Þriðja skilyrðið sem Abedi (2004, 11) hefur sett fram um andkerfisflokka er að þeir líti 

svo á að gjá hafi myndast milli almennings og stjórnkerfisins og að hefðbundnir 

stjórnmálaflokkar, hvort sem þeir sitja í ríkisstjórn eða stjórnarandstöðu, séu í raun tvær hliðar 

af sama peningnum.  Eins og áður hefur komið fram leggur Jón Gnarr áherslu á að með 

framboði Besta flokksins hafi hann viljað opna stjórnmálaumræðu og breyta.  Honum þyki 

stjórnmálaumræða hér á landi snúast lítið um pólitískar áherslur stjórnmálaflokka: ,,Mér hefur 

fundist aðgreiningin á milli stjórnmálaflokkanna, það er að segja pólitískar áherslur þeirra, 

orðnar oft að algjöru aukaatriði.   Aðalatriðið hefur verið að vernda sinn lokaða heim 

einhvernveginn og þetta verður fátæklegur og ekki creatívur heimur vegna þess að hann er 

bara svona aflokaður, inbreaderaður og þröngsýnn.“  

Elsa Hrafnhildur vill meina að fólk hafi verið búið að missa trú á þá flokka sem fyrir 

voru og sagði að það væri: „...búið að fá upp í kok bæði í Reykjavík og Orkuveitunni og allt 

þetta sem að er búið að vera að gerjast.“  Sá tímapunktur hafi verið kominn að fólk hafi verið 

orðið: „...þreytt á pólitískum flokkum“ og það hafi viljað sjá „eitthvað nýtt.“  Óttar talar á 
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svipuðum nótum, hann talar um: „...gjaldþrot gömlu pólitíkusanna eftir búsáhaldabyltinguna“ 

og segir að hið góða kosningafylgi sem Besti flokkurinn fékk sé tilkomið vegna þess að 

flokkurinn er öðru vísi en hinir stjórnmálaflokkarnir: „Það ákall er í raun og veru að fólk vildi 

eitthvað annað…og þá er það eina sem ég get lesið í þann vilja kjósenda er ákæra yfir því 

hvernig hlutirnir eru gerðir og ekki síst þá umræðu og umgjörð.“  

Elsa Hrafnhildur bendir líka á að pólitísk umræðuhefð sé mjög leiðinleg og einkennist 

fyrst og fremst af rifrildi milli stjórnmálamanna. Það sé til þess fallið að drepa niður áhuga 

fólks á því að fylgjast með því sem er að gerast í stjórnmálum: „... pólitík fyrir mér og svo 

mörgum öðrum er bara að heyra þras og þrætur.  Þannig hef ég alltaf upplifað pólitík og þess 

vegna hefur mér alltaf fundið hún svo leiðinleg“ segir hún.  Einar Örn tekur undir þetta 

sjónarmið og segir að kosning Besta flokksins hafi sýnt að fólk hafi verið komið með nóg af 

stjórnmálamönnum og orðræðunni sem tíðkast meðal þeirra: ,,Þess vegna er ég að gera það 

sem ég er að gera í dag, við þurfum eitthvað nýtt.  En það er líka hálfgerðis skref eða merki 

um það að stjórnmálaflokkar sem slíkir, að þeir byggja allt sitt upp á kjósendum og ef þeir 

bregðast missa þeir völdin.  En hvernig eiga þeir þá að ná kosningu?  Þeir þurfa að breyta sér 

og þeir hafa ekkert verið að gera það. “   

Óhefðbundin framkoma Besta flokksins var í raun tilraun til þess að vekja athygli á 

því bili sem hafði myndast milli kjósenda og stjórnmálamanna og að brúa  það bil.  Þá bendir 

Jón til að mynda á að stjórnmálaflokkarnir hafi sameinast í því að verja starf sitt og að lítið 

hafi borið á málefnalegri umræðu um áherslur þeirra.  Besti flokkurinn uppfyllir því einnig 

þriðja skilyrði andkerfisflokka (Abedi 2004, 11). 

Þar sem að Kvennalistinn er að mati Abedi (2004) sá íslenski andkerfisflokkur sem 

mestum árangri náði á árunum 1945 til 1999 er áhugavert að velta fyrir sér hvort að einhver 

líkindi séu með þessum tveimur stjórnmálahreyfingum.  Abedi (2004) telur uppbyggingu 

Kvennalistans dæmi um muninn á starfsemi hans og hefðbundinna stjórnmálaflokka en Óttarr 

minnist á að starfsemi Kvennalistans hafi líklegast verið fyrirmynd Besta flokksins, ef einhver 

var: 

Stundum hugsar maður, svona eftir á, að ef að það var einhver svona bakgrunnur 

eða fyrirmynd, og það var reyndar alveg óvart eða alls ekki meðvitað allavegana, 

þá væri það í raun og veru hvernig uppbyggingin var hjá Kvennalistanum.  

Kvennalistinn var að mörgu leyti, það er sambærilegt hvernig hann var byggður 

upp sem svona grasrótarsamtök og sambærilegt hvernig þær unnu.  Þær voru ekki 
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með svona skýrar stofnanir, þær voru aldrei með formann flokksins, voru ekki 

með hópa, voru með mjög mikið af fundum, löngum fundum þar sem hlutir voru 

ræddir alla leið þar til niðurstaða var komin.  Þannig að mörgu leyti þá erum við 

skipulega séð lík Kvennalistanum. ... En það sem að breytir okkur svo auðvitað er 

að Kvennalistinn komst aldrei raunverulega í meirihluta. 

Hér snertir Óttarr á grundvallaratriði sem gerir það að verkum að Besti flokkurinn 

getur þrátt fyrir allt ekki verið skilgreindur sem andkerfisflokkur, nema áður en að 

kosningarnar til borgarstjórnar fóru fram.  Þar sem að Besti flokkurinn sigraði 

borgarstjórnarkosningarnar í maí 2010 og tók í kjölfarið við stjórn borgarinnar í samstarfi 

við Samfylkingu getur hann ekki talist andkerfisflokkur þar sem að andkerfisflokkar eru ekki 

stjórnarflokkar samkvæmt skilgreiningu Abedi (2004, 11).  

 

Samantekt úr greiningu á Besta flokknum 

Hugmyndin um að setja upp stjórnmálaflokk virðist fyrst hafa komið upp í þættinum 

Tvíhöfða.  Þar ræddu Jón Gnarr, Sigurjón Kjartansson og Einar Örn Benediktsson um að 

stofna stjórnmálaflokk í þeim tilgangi að knýja fram breytingar hjá Ríkisútvarpinu sem að þeir 

álitu staðnaða stofnun og spillta af pólitískum öflum.  Óánægja Jóns með starfsumhverfi sitt 

var því kveikjan að hugmyndinni um stofnun stjórnmálaflokks.   

  Þegar efnahagshrunið varð hafði það mikil tilfinningaleg áhrif á Jón Gnarr.  Hagir 

hans breyttust töluvert og hann horfði líka upp á þann vanda sem skapaðist hjá vinum hans og 

vandamönnum. Hann hafði einnig áhyggjur af því að búsáhaldabyltingin gæti leitt til þess að 

fólk slasaðist.  Auk þess var fréttaflutningur af stjórnmálum og framganga stjórnmálamanna 

honum ekki að skapi.  Það má því segja að það hafi verið hvoru tvegga í senn, 

ábyrgðartilfinning gagnvart samfélaginu við þær afar óvenjulegu aðstæður sem ríktu og 

djúpstæð og langvarandi óánægja með stjórnmálamenninguna sem varð til þess að hann ákvað 

að taka það skref að stofna stjórnmálaflokk.  

Ýmislegt aðgreinir Besta flokkinn frá öðrum stjórnmálaflokkum.  Frambjóðendur 

Besta flokksins áttu það sameiginlegt að hafa haft litla sem enga reynslu á sviði stjórnmála 

áður en flokkurinn var stofnaður, ólíkt hefðbundnum frambjóðendahóp stjórnmálaflokka.  

Kosningabarátta flokksins var mjög óhefðbundin, ekki lá fyrir stefnuskrá en ýmsum 

stefnumálum flokksins var komið á framfæri með með því að beita gríni.  Almenningur var 
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ekki vanur slíkri framsetningu á málefnaskrá stjórnmálaflokks og ef til vill hefur fólk 

einfaldlega ekki velt því mikið fyrir sér hvað lá að baki gríninu.  Besti flokkurinn er ólíkur 

öðrum stjórnmálaflokkum að því leyti að stefnuskrá flokksins var ekki mótuð fyrr en eftir 

kosningar.  Manibestó, stefnuskrá Besta flokksins sem enn er unnið að, inniheldur fjögur 

áherslumál: „menning, mannúð, náttúra og friður” en af þeim telur Jón Gnarr það síðastnefnda 

mikilvægast.  Stefnuskrá flokksins er frekar ætlað að vera frambjóðendum flokksins ákveðin 

áminning um þau gildi sem flokkurinn stendur fyrir en fastmótaðar stefnur um ákveðin 

málefni og er því talsvert frábrugðin stefnuskrám annarra flokka.  

 Samkvæmt Abedi (2004, 11) þurfa flokkar að uppfylla þrjú skilyrði til þess að geta talist 

til andkerfisflokka: Í fyrsta lagi þurfa þeir að líta á sig sem mótherja hinna hefðbundnu 

stjórnmálaflokka. Viðmælendur virðast vera á einum máli um að þeir einstaklingar sem komu 

að stofnun Besta flokksins séu gjörólíkir þeim sem starfi innan hinna stjórnmálaflokkanna. 

Þar af leiðandi sé flokkurinn og stefna hans öðru vísi en áður hefur þekkst á Íslandi.  Eitt 

takmark Besta flokksins er að hrista upp í stjórnmálaumræðu og breyta stjórnmálamenningu 

með því að gera grín að henni.  Besti flokkurinn uppfyllir því fyrsta skilyrðið um 

andkerfisflokka þar sem að stefnuskrá hans gagnrýnir hefðbundið stjórnkerfi og íslenska 

stjórnmálamenningu auk þess sem hegðun Jóns Gnarr og annarra meðlima Besta flokksins er 

ekki í samræmi við hegðun hins hefðbundna stjórnmálamanns.     

Í öðru lagi þurfa stefnumál og staða flokksins að vera í mótvægi við ráðandi kerfi. 

Besti flokkurinn hefur frá upphafi lýst sér sem andstæðu hins hefðbundna stjórnmálaflokk og 

segja viðmælendur meðal annars að tilgangurinn með framboðinu hafi verið að koma þeim að 

sem væru skemmtileg á kostnað frambjóðenda annarra stjórnmálaflokka sem væru ekki ekki 

skemmtilegt.  Óttarr bendir á að Besti flokkurinn sé í grunninn ekki ökonómískur flokkur ólíkt 

öðrum stjórnmálaflokkum.  Frambjóðendur Besta flokksins telja fólk hafa kosið hann vegna 

þess að það sá hann sem andsvar við öðrum stjórnmálaflokkum.  Þeim beri því skylda til þess 

að vinna öðruvísi en íslenskir stjórnmálamenn hafa hingað til gert.  Besti flokkurinn er því í 

skýrri andstöðu við aðra stjórnmálaflokka. 

Þriðja skilyrðið var að andkerfisflokkur verði að telja að gjá hafi myndast milli 

almennings og stjórnkerfisins. Með framboði Besta flokksins var ætlunin að opna 

stjórnmálaumræðuna og breyta henni en Jóni Gnarr hafði þótt hún snúast lítið um pólitískar 

áherslur stjórnmálaflokka.  Stjórnmálamenn hafi mótað sína eigin menningu og orðalag sem 

gerði það að verkum að almenningur eigi erfitt með að skilja hvað þeir eru að tala um.  Helsta 

áhersla meðal stjórnmálamanna hafi verið á að vernda lokaða heim sinn.  Frambjóðendur 
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Besta flokksins telja því að fólk hafi verið búið að missa trú á þá flokka sem fyrir voru.  

Óhefðbundin framkoma flokksins var í raun tilraun til þess að vekja athygli á því bili sem 

hafði myndast milli kjósenda og stjórnmálamanna og að brúa  það bil.   

 Að ofantöldu er ljóst að stefna Besta flokksins stenst þau skilyrði andkerfisflokka 

sem að Abedi (2004) setur fram.  Auk þess er vert að minnast á að töluverð líkindi eru með 

innra starfi Besta flokksins og Kvennalistans, sem Abedi (2004) telur upp sem einn best 

heppnaðasta íslenska andkerfisflokkinn.  Flokkurinn getur þó ekki talist til andkerfisflokka 

eftir sigurinn í borgarstjórnarkosningunum.  Samkvæmt skilgreiningu Abedi (2004) teljast 

allir þeir flokkar sem hafa setið í stjórn, þeir flokkar sem stjórnarflokkar líta á sem mögulega 

samstarfsflokka og þeir flokkar sem eru tilbúnir að sitja í stjórn með ráðandi flokkum ekki 

vera andkerfisflokkar.  Besti flokkurinn uppfyllir því ekki skilyrði Abedi (2004) að fullu en 

stjórnmálaflokkur getur verið andkerfisflokkur á ákveðnu tímabili en talist síðar til 

hefðbundins stjórnmálaflokks.  Niðurstaðan er því sú að Besti flokkurinn hafi verið 

andkerfisflokkur fram að úrslitum borgarstjórnarkosninganna 2010 þegar hann bar sigur úr 

býtum.   

 

Rannsókn 2 

Rannsókn 2 byggir á þeim kenningum um andkerfisflokka og réttlætingu kerfisins sem 

kynntar voru í fræðilegum hluta ritgerðarinnar, auk þekkingar sem myndaðist við gerð 

Rannsóknar 1.  Við gerð rannsóknartilgáta eru niðurstöður fyrri rannsókna á sviði 

andkerfisflokka og réttlætingu kerfisins hafðar til grundvallar.  Kenningin um réttlætingu 

kerfisins (Jost og Banaji 1994) fjallar, eins og áður hefur komið fram, um sálfræðilega 

tengingu fólks við ríkjandi kerfi og reynir að útskýra tilhneigingu fólks til að réttlæta ráðandi 

samfélagsgerð, efnahags- og stjórnmálakerfi, jafnvel þegar grundvallarviðmið slíkra kerfa 

vinna gegn hagsmunum þess.  Kerfisréttlætingakvarðar eru notaðir til þess að mæla 

tilhneigingu fólks til réttlætingar kerfisins en fyrri rannsóknir hafa meðal annars leitt í ljós að 

fylgni er milli kerfisréttlætinga og stjórnmálaviðhorfa og að hægri sinnaðir mælist hærri en 

vinstri sinnaðir á slíkum kvörðum (Jost, Glaser, Kruglanski og Sulloway 2003, 339-375).   

 Niðurstöður Rannsóknar 1 leiddu í ljós að Besti flokkurinn hafi verið andkerfisflokkur 

fram að borgarstjórnarkosningunum 2010 og verða því kjósendur flokksins skoðaðir með það 

í huga.  Kenningar um andkerfisflokka benda á að þeir eru í eðli sínu ekki stjórnarflokkar því 
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að helsta aðdráttarafl þeirra, sem er sú gagnrýni á stjórnarflokka sem frá þeim kemur, hverfi 

þegar þeir þurfa sjálfir að taka við stjórnvelinum.  Að auki segja þær að tengsl séu milli 

fjölgunar andkerfisflokka og aukinnar óánægju, eða aukinnar gagnrýni, almennings á 

stjórnkerfi og stjórnmál.  Því meira fylgi sem andkerfisflokkar fái því meiri sé óánægja 

almennings með stjórnkerfi og stjórnmál (Abedi 2004, 2; Spanje 2011, 4-6).  

Í rannsókninni var lagður fyrir spurningalisti til að kanna stjórnmálaviðhorf 

þátttakenda almennt og viðhorf þeirra til Besta flokksins sérstaklega.  Áhersla var lögð á að 

athuga hvað hafi orðið þess valdandi að flokkurinn fékk jafn góða kosningu og raun bar vitni.  

Einnig var notaður staðlaður kvarði sem byggir á stjórnmálasálfræðikenningu um réttlætingu 

kerfisins (Banaji, Jost og Nosek 2004; Hunyady, Orsolya og Jost 2005), eða þá tilhneigingu 

fólks að réttlæta ríkjandi kerfi og óbreytt ástand og er kenningin notuð til að greina kjósendur 

Besta flokksins og bera saman við kjósendur annarra flokka.  

Settar voru fram eftirfarandi fimm megintilgátur fyrir rannsóknina:  

T1: Meirihluti kjósenda Besta flokksins kom úr kjósendahópi annarra róttækra 

stjórnmálaflokka.  Það er, kjósendur Vinstri hreyfingarinnar græns–framboðs, sem er 

andkerfisflokkur samkvæmt kenningu Abedi 2004, og Borgarahreyfingarinnar, sem var nýtt 

óháð framboð í alþingiskosningum 2009, kusu Besta flokkinn í meira mæli en aðrir.  Aðal 

ástæðan fyrir því að Besti flokkurinn var kosinn var að lýsa yfir óánægju með þá 

stjórnmálaflokka sem fyrir voru og þá stjórnmálamenningu sem var ríkjandi.  

T2: Viðhorf til Besta flokksins er neikvæðara nú en það var fyrir borgarstjórnarkosningar 

2010.   

T3: Marktækur munur er á viðhorfi þátttakenda til Besta flokksins eftir því hvaða 

stjórnmálaflokk þeir kusu í borgarstjórnarkosningum 2010.  

T4: Kjósendur Besta flokksins staðsetja sig að meðaltali lengra til vinstri á vinstri–hægri 

stjórnmálarófinu en kjósendur annarra flokka í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík.  Að 

sama skapi eru þátttakendur jákvæðari í garð Besta flokksins eftir því sem þeir staðsetja sig 

lengra til vinstri á vinstri–hægri stjórnmálarófinu.  

T5: Kjósendur Besta flokksins og þeir sem eru jákvæðir í garð flokksins eru ólíklegri en aðrir 

til þess að réttlæta ríkjandi samfélagsmynd og stjórnkerfi. 
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Þátttakendur 

Þátttakendur voru 490 alls.  Konur voru 56,4% og karlar 43,6%.  Aldursdreifing var ekki 

mikil því 76,3% þátttakenda voru milli tvítugs og þrítugs.  Meðalaldur var 26 ár.  Meirihluti 

þátttakenda, eða 76,1%, bjó á höfuðborgarsvæðinu, 3,9% voru af Norðurlandi, 9,8% af 

Suðurlandi, 5,3% af Vesturlandi, 1,2% af Vestfjörðum og loks 1,4% af Austurlandi.  Alls 

merktu 2,2% þátttakanda við valmöguleikann ,,Annað” í þessari spurningu og svöruðu með 

því að skrifa í þar til gerðan svarkassa.  Flestir þeirra sem svöruðu með því móti voru af 

Suðurnesjum.  

 

Mælitæki 

Spurningalistinn samanstóð af 21 spurningu og skiptist í eftirfarandi þætti. Listann má sjá í 

heild sinni í viðauka 1: 

1. Bakgrunnsbreytur. Spurt var um kyn, aldur og búsetu þátttakenda.. 

2. Spurt var um stjórnmálaviðhorf almennt og eru þær spurningar einnig notaðar til að 

greina bakgrunn þátttakenda.  Hér undir féllu fimm spurningar sem snérust um: þátttöku í 

kosningum; hvaða flokkur hefði verið kosinn í alþingiskosningum 2009; skráningu í 

stjórnmálaflokk; hvaða flokk þátttakendur myndu kjósa í dag; og að lokum voru 

þátttakendur beðnir um að staðsetja sig á 11 punkta vinstri/hægri stjórnmálakvarða (1 = 

lengst til vinstri, 11 = lengst til hægri). 

3. Tvær spurningar snérust um stjórnmálaflokka sem buðu fram til sveitastjórnakosninga í 

Reykjavík 2010.  Annars vegar hvaða flokkur var kosinn og hins vegar viðhorf til 

flokkanna þegar könnunin var lögð fyrir. 

4. Spurt var um viðhorf til Besta flokksins: þrjár spurningar fjölluðu um álit þátttakenda á 

frammistöðu Besta flokksins í heild sinni og á Jóni Gnarr sem borgarstjóra.; Þrjár opnar 

spurningar voru þar sem fólk var beðið um lýsa því stuttlega hvað Besti flokkurinn 

stendur fyrir í þeirra huga, hvað þátttakendur eru ánægðir og óánægðir með af verkum 

flokksins. Loks var sex atriða kvarði sem er ætlað að mæla viðhorf til Besta flokksins 

almennt með spurningum á borð við „Besta flokknum verður best lýst sem hópi 

lýðskrumara“ og „Framboð Besta flokksins mun líklega hafa langvarandi áhrif á 

borgarpólitíkina“, notaður var fimm punkta svarkvarði (mjög ósammála = 1, mjög 
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sammála = 5).  Þrjár spurningar voru um kosningaþátttöku í sveitastjórnarkosningum 

2010 þar sem spurt var hvort þátttakandi tók þátt í kosningunum, hvað hann kaus, og ef 

Besti flokkurinn var kosinn þá hvers vegna.  

5. Lagður var fyrir átta atriða spurningakvarði sem mælir tilhneigingu þátttakenda til þess 

að réttlæta ríkjandi samfélagsviðmið og stjórnkerfi (system justification). Notaður var níu 

punkta svarkvarði (mjög ósammála = 1, mjög sammála = 9).  Kvarðinn hefur verið 

staðlaður (Banaji, Jost og Nosek 2004, 901-902) og var þýddur á íslensku af  Huldu 

Þórisdóttur og Guðrúnu Rós Árnadóttur.  

 

Gagnaöflun  

Ekki er um hefðbundna úrtakskönnun að ræða heldur var spurningalistinn sendur út á 

Facebook.  Sú leið var farin þar sem rannsakandi taldi netkönnun vera hentugustu leiðina til 

að ná til sem flestra þátttakenda.  Spurningalistinn var saminn í samráði við leiðbeinandann, 

Huldu Þórisdóttur lektor í stjórnmálafræði.  Spurningalistinn var forprófaður meðal fyrsta árs 

nemenda í í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands.  Spurningalistinn var síðan settur upp í 

vefforriti sem að heimasíðan www.surveymonkey.com hýsir og útbúinn opinn Facebook 

,,viðburður“  sem allir Facebook notendur gátu nálgast.   

Könnunin var virk frá 10. mars til 10. apríl.  Tekið var fram að nafnleysis væri gætt við 

öflun gagnanna og því væri ekki hægt að rekja svörin til þátttakenda.   Úrtakið var einkum 

Facebook vinir rannsakanda og aðilar tengdir þeim og svöruðu alls 490 manns 

spurningalistanum.  Þegar gagnasöfnun var lokið voru svör þátttakenda flutt yfir í 

tölfræðiforritið SPSS.  Eftir flutning á gögnunum var farið yfir lýsandi tölfræði til þess að 

ganga úr skugga um að rétt hefði verið staðið að honum og að ekkert óeðlilegt væri við þau.  

Úrvinnsla gagna 

Við greiningu gagnanna voru notaðar ýmsar aðferðir.  Byrjað var á því að skoða fylgni á milli 

einstakra breyta í rannsóknni.  Einhliða dreifigreining (ANOVA) var notuð til að athuga hvort 

um mun væri að ræða á viðhorfum til Besta flokksins eftir því hvaða stjórnmálaflokk 

þátttakendur hefðu kosið í borgarstjórnarkosningum.  Notað var t–próf til að athuga hvort um 

mun væri að ræða milli kynja og einnig til að skoða hvort munur væri á viðhorfum til Besta 

flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar og þegar könnun var framkvæmd.  

http://www.surveymonkey.com/
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Þátttakendur voru spurðir sex spurninga um viðhorf til Besta flokksins almennt.  

Spurningarnar voru þáttagreindar til að kanna hvort að grundvöllur væri fyrir því að steypa 

þeim saman í einn viðhorfskvarða.  Principal component aðferðin var notuð og miðað við 

þáttahleðslur 0,40 og hærri.  Þáttagreining leiddi í ljós að eins og stefnt var að þá röðuðust 

spurningarnar einungis á einn þátt sem jafnframt hafði eigingildi hærra en 1,0.  Eftir að 

spurningum með neikvæða hleðslu var snúið kom í ljós kom að áreiðanleiki þáttarins var 

góður, Chronbachs alpha var 0,80, en ef Chronbachs alpha er 0,70 telst það vera fullnægjandi 

(Nunnally 1978).  Til þess að tryggja að úrtakið væri nægilega stórt var KMO próf einnig gert 

og reyndist það nægilegt, KMO var 0,819.  Tafla 1 sýnir þáttahleðslu, Eigingildi, hlutfall 

skýrðar dreifni, Chronbachs alpha og KMO.   

Tafla 1 Þáttagreining á spurningum sem mæla viðhorf til Besta flokksins 

Viðhorf til Besta flokksins Þáttur 1 

Það er æskilegt að grínframboð á borð við Besta flokkinn komi annað 

slagið fram til þess að hrista upp í kerfinu. 

,678 

Grínframboð á borð við Besta flokkinn eru óæskileg vegna þess að þau 

geta dregið úr tiltrú fólks á stjórnmálum. Snúin. 

,811 

Framboð Besta flokksins mun líklega hafa langvarandi áhrif á 

borgarpólitíkina. 

,457 

Besti flokkurinn er bóla sem mun bráðlega springa og ekki skilja 

mikið eftir sig. Snúin. 

,755 

Besta flokknum verður best lýst sem hópi lýðskrumara. Snúin. ,769 

Frambjóðendur Besta flokksins voru á heildina litið jafnhæfir 

frambjóðendum annarra flokka. 

,770 

 

Eigið gildi  

 

3,08 

Hlutfall skýrðar dreifni  51,34% 

Cronbach's Alpha  0,81 

KMO  0,82 

 

 Þáttagreining var einnig framkvæmd fyrir þær átta fullyrðingar sem mæla tilhneigingu 

til kerfisréttlætingar.  Principal component aðferðin var notuð og miðað við þáttahleðslur 0,40 
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og hærri.  Fullyrðingarnar röðuðust á tvo þætti (sjá töflu 2).  Eigingildi var skoðað og gaf það 

til kynna að um tvo þætti gæti verið að ræða.  Þegar þáttahleðslurnar eru skoðaðar sást að 

þáttur 2 var ekki nothæfur.  Fimm af fullyrðingunum hlóðu undir 0,4 á hann.  Af þeim þremur 

sem hlóðu yfir 0,4 á þátt 2 hlóðu tvær engu að síður hærra á þátt 1.  Þriðja fullyrðingin hlóð 

hærra á þátt 2 en hleðsla á þátt 1 var þó vel yfir 0,40 og getur hún því talist falla undir þann 

þátt.  Því var einungis unnið með þátt 1 og allar spurningar látnar tilheyra honum.  Þeim 

spurningum sem fengu neikvæða hleðslu var snúið og áreiðanleiki þáttarins reiknaður.  

Cronbach alpha fyrir þáttinn var 0,74 og áreiðanleiki telst því vera fullnægjandi.  KMO var 

0,77 og var úrtakið því ekki of lítið.  Tafla 2 sýnir þáttahleðslu, eigið gildi, hlutfall skýrðar 

dreifni, Chronbachs alpha og KMO. 

Tafla 2 Þáttagreining á spurningum sem mæla tilhneigingu til kerfisréttlætingar 

Kerfisréttlætingakvarði Þáttur 1 Þáttur 2 

Almennt er samfélagið réttlátt. ,767 -,026 

Almennt starfar íslenskt stjórnkerfi eins og það ætti að gera. ,712 ,236 

Íslenskt þjóðfélag þarfnast gagngerrar endurskipulagningar. 

Snúin. 

,588 ,293 

Ísland er besta land í heimi til þess að búa í. ,416 ,031 

Flest stefnumál yfirvalda hafa hagsmuni heildarinnar að 

leiðarljósi. 

,559 ,162 

Allir hafa sanngjörn tækifæri til þess að öðlast hamingju og 

ríkidæmi. 

,551 -,655 

Samfélagið okkar verður verra með hverju ári. Snúin. ,560 ,512 

Samfélagið er uppbyggt þannig að fólk uppsker yfirleitt eins 

og það sáir.  

,650 -,538 

 

Eigið gildi 

 

2,97 

 

1,15 

Hlutfall skýrðar dreifni þáttar:  37,06% 14,37% 

KMO 0,77  

Chronbach alpha 0,74  
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Niðurstöður  

Fyrsta rannsóknartilgátan var að meirihluti kjósenda Besta flokksins hafi komið úr 

kjósendahópi annarra róttækra stjórnmálaflokka, það er Vinstri hreyfingarinnar græns–

framboðs og Borgarahreyfingarinnar.  Vinstri hreyfingin–grænt framboð getur talist til 

róttækra stjórnmálaflokka sökum þess að Abedi (2004) skilgreindi hana sem andkerfisflokk 

stuttu eftir stofnun hennar og Borgarahreyfingin sökum þess að hún var nýtt stjórnmálaafl 

fyrir alþingiskosningarnar 2009.  Jafnframt var gert ráð fyrir því að kjósendur hafi kosið 

flokkinn til að lýsa yfir óánægju með þá stjórnmálaflokka sem fyrir voru.  Alls sögðust 72 

þátttakendur hafa kosið Besta flokkinn.  Athugað var með krosstöflu hvaða flokk þeir kusu í 

alþingiskosningum 2009 og eru niðurstöðurnar sýndar í mynd 1.   

 

Mynd 1 Flokkar sem kjósendur Besta flokksins kusu í alþingiskosningum 2009 

Eins og sést á mynd 1 kom stærsti hluti af kjósendum Besta flokksins frá kjósendahóp Vinstri 

hreyfingarinnar–græns framboðs, eða 30,5%.  Álíka stór hluti kjósenda kom frá kjósendahópi 

Samfylkingarinnar (15,3%) og Borgarahreyfingarinnar (13,8%).   

 Kjósendur Besta flokksins voru ennfremur spurðir af hverju þeir kusu flokkinn.  Við 

spurninguna voru birtir fjórir svarmöguleikar og gátu þátttakendur merkt við alla 

möguleikana.  Niðurstöðurnar eru sýndar í mynd 2. 
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Mynd 2 Helstu ástæður fyrir því að Besti flokkurinn var kosinn. Merkja mátti við fleiri 

en einn svarmöguleika 

 Mynd 2 sýnir að helstu ástæður fyrir því að fólk kaus Besta flokkinn hafi annars vegar 

verið til þess að láta í ljós óánægju með aðra stjórnmálaflokka og hins vegar vegna þess að 

fólk var að kalla eftir umbótum í stjórnmálamenningu.  

Önnur rannsóknartilgáta var að viðhorf þátttakenda í garð Besta flokksins hafi orðið 

neikvæðara eftir borgarstjórnarkosningarnar. Spurt var um hversu jákvæðir eða neikvæðir 

þátttakendur hefðu verið gagnvart Besta flokknum fyrir borgarstjórnarkosningarnar í 

Reykjavík 2010 og einnig hversu jákvæðir eða neikvæðir þeir voru gagnvart flokknum þegar 

könnunin var framkvæmd.  Þátttakendur svöruðu á fimm punkta kvarða þar sem að einn stóð 

fyrir mjög neikvæð/ur en fimm fyrir mjög jákvæð/ur.  Athugað var hvort munur á viðhorfum 

fyrir kosningar og nú væri marktækur með t–prófi og kom í ljós að svo var t(413) = 48,50, p < 

0,01).  Meðaltal þátttakenda þegar spurt var um viðhorf fyrir borgarstjórnarkosningar var 3,28 

(staðalfrávik 1,38) en fór niður í  2,43 (staðalfrávik 1,36) þegar spurt var um viðhorf til 

flokksins nú.   

  Vert er þó að taka fram að svör þátttakenda við áliti á flokknum fyrir kosningar eru að 

öllum líkindum ekki í fullu samræmi við raunverulegt álit þeirra á þeim tíma sem spurt var 
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um.  Fólk svaraði eftir minni og líklegt er að álit þeirra nú liti svör þeirra við áliti fyrir 

kosningar.  En í ljósi þess að fólk er fremur neikvætt út í Besta flokkinn nú, ætti minni fólks 

frekar að vera skekkt í þá átt að það telji sig hafa verið enn neikvæðara í garð flokksins fyrir 

kosningar en raunin var.  Þessi líklega minnisskekkja ætti því að vinna gegn tilgátunni en ekki 

með henni. 

 Rannsóknartilgáta 3, að munur sé á viðhorfum til Besta flokksins eftir því hvaða 

stjórnmálaflokk þátttakendur kusu í borgarstjórnarkosningum 2010, var prófuð með tvennum 

hætti. Í fyrsta lagi voru svör við spurningunum sex sem mátu almennt viðhorf til Besta 

flokksins greind eftir því hvaða flokkur var kosinn.  Niðurstöður má sjá í töflu 3.  

Dreifigreining sýndi að marktækur munur var á viðhorfi eftir því hvaða flokkur hafði verið 

kosinn (F(6, 278) = 23,55, p < 0,01).  Tukey próf sýndi að marktækur munur var milli 

kjósenda Besta flokksins og allra annarra flokka.  Einnig var marktækur munur milli kjósenda 

Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks.  Vert er að benda á að þó að sáralítill munur væri á 

meðaltölum kjósenda Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar græns–framboðs kom samt 

sem áður ekki fram marktækur munur milli kjósenda Sjálfstæðisflokks og kjósenda 

Vinstrihreyfingarinnar græns–framboðs og helgast það af færri einstaklingum að baki 

greiningunni. 

Tafla 3 Meðaltalsviðhorf til Besta flokksins eftir því hvaða flokkur var kosinn í 

borgarstjórnarkosningum 2010. Staðalfrávik í sviga 

 Meðaltal (st.frvk.) 

Besti flokkurinn  (n = 71) 3,69 (0,71) 

Samfylking  (n = 33)  2,87 (0,74) 

Sjálfstæðisflokkur  (n = 90) 2,35 (0,66) 

Vinstri hreyfingin grænt–framboð  (n = 22) 2,85 (0,69) 

 

 Þátttakendur voru einnig beðnir um að svara þremur spurningum á fimm punkta 

kvarða (1= mjög illa/miklu verr, 5 = mjög vel/miklu betur) um frammistöðu Besta flokksins í 

borgarstjórn annars vegar og Jóns Gnarr sem borgarstjóra hins vegar.  Einhliða dreifigreining 

var notuð til að athuga hvort að um marktækan mun væri að ræða eftir því hvaða 

stjórnmálaflokk þátttakendur höfðu kosið í borgarstjórnarkosningunum og Tukey 
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marktektarpróf framkvæmt til að skoða mun á milli einstakra flokka.  Niðurstöðurnar eru 

sýndar í mynd 3.  

 

 

Mynd 3 Greining á viðhorfi til frammistöðu Besta flokksins og Jóns Gnarr sem 

borgarstjóra 

Þegar athugað var viðhorf til þess hversu vel Besti flokkurinn hefði staðið sig í 

borgarstjórn og hversu vel Jón Gnarr hefði staðið sig sem borgarstjóri var athugað kom ljós að 

kjósendur Besta flokksins töldu frammistöðu Besta flokksins (F(6,278) = 18,77, p < 0,001) og 

Jóns Gnarr (F(6,278) =  19,65, p < 0,001) marktækt betri en kjósendur annarra flokka.  

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort að Jón Gnarr hafi staðið sig betur eða verr en þeir áttu 

von á og aftur kom í ljós marktækur munur milli kjósenda Besta flokksins  

(F(6,278) = 23,55, p < 0,001) og kjósenda Vinstri hreyfingarinnar–græns framboðs og 

kjósenda Sjálfstæðisflokks.  Eins og sjá má á mynd 3 töldu kjósendur borgarstjórnarflokkanna 

tveggja frekar en aðrir að Jón Gnarr hefði staðið sig betur en búast hefði mátt við.   

Að lokum var skoðað hvort marktækur munur væri á viðhorfi til Besta flokksins eftir 

kyni en svo var ekki, t(412) = -0,23, p = 0,76).  Ekki reyndist heldur vera marktækur munur 

milli kynjanna á mati á frammistöðu Besta flokksins í borgarstjórn, t(412) = 0,12, p = 0,91), 
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frammistöðu Jóns Gnarr sem borgarstjóra, t(412) = 0,29, p = 0,77), né á því hvort Jón Gnarr 

hafi staðið sig betur eða verr en búist var við, t(412) = 0,04, p = 0,97).   

Fjórða rannsóknartilgátan, að kjósendur Besta flokksins og þeir sem eru jákvæðir í 

garð flokksins staðsetji sig að meðaltali lengra til vinstri á vinstri–hægri stjórnmálarófinu en 

aðrir, var könnuð með tvennum hætti.  Í fyrsta lagi voru meðaltöl kjósenda flokkanna fjögurra 

í borgarstjórn Reykjavíkur borin saman, sjá niðurstöður í töflu 4.  Í öðru lagi var fylgnin milli 

afstöðu þátttakenda til Besta flokksins og þess hvernig þeir staðsetja sig á vinstri/hægri 

stjórnmálakvarðanum skoðuð, sjá töflu 6.   

Tafla 4 Meðaltalsstjórnmálaviðhorf  kjósenda stjórnmálaflokkanna í borginni á vinstri–

hægri stjórnmálarófi.  Staðalfrávik í sviga. 

 Meðaltal (st.frvk.) 

Sjálfstæðisflokkur (n=90) 7,54 (1,38) 

Besti flokkurinn (n=71) 5,07 (2,12) 

Samfylking (n=33) 3,52 (1,28) 

Vinstri hreyfing–grænt framboð (n=22) 2,74 (1,54) 

 

 Eins og sjá má í töflu 4 mældust kjósendur bæði Vinstri hreyfingarinnar græns–

framboðs og Samfylkingar að meðaltali lægri á kvarðanum, og því lengra til vinstri, en 

kjósendur Besta flokksins.  Dreifigreining sýndi að marktækur munur var á viðhorfi eftir því 

hvaða flokkur hafði verið kosinn (F(6, 278) = 35,32, p < 0,001).  Marktækur munur var milli 

allra hópa nema kjósenda Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar græns-framboðs. 

 Tafla 5 sýnir að fylgni var milli viðhorfs til Besta flokksins og stjórnmálaviðhorfa 

almennt.  Það er, að því lengra til hægri sem þátttakendur staðsettu sig á vinstri–hægri 

stjórnmálakvarða því minna álit höfðu þeir á Besta flokknum.  Einhliða ANOVA leiddi í ljós 

að stjórnmálaviðhorf skýrðu 15,9% af viðhorfi til Besta flokksins (F(1,412) = 79,14,  p < 

0,001).  
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Tafla 5 Fylgni milli viðhorfs til Besta flokksins, kerfisréttlætingakvarða  

og vinstri–hægri stjórnmálakvarða 

 Viðhorf til 

Besta flokksins 

Kerfisréttlætingakvarði Vinstri–hægri 

stjórnmálakvarði 

Viðhorf til Besta 

flokksins 

1,00 -0,07 -0,40** 

Kerfisréttlætinga

-kvarði 

-0,07 1,00 0,12* 

Vinstri–hægri 

stjórnmálakvarði 

-0,40* 0,12* 1,00 

p* < 0,05;     

p** < 0,01 

   

Að síðustu var skoðuð tilgátan að kjósendur Besta flokksins og þeir sem eru jákvæðir í 

garð flokksins séu ólíklegri en aðrir til þess að réttlæta ríkjandi samfélagsmynd og stjórnkerfi.  

Niðurstöður fyrir samanburð meðal kjósenda stjórnmálaflokkanna fjögurra í 

borgarstjórnarkosningum vorið 2010 má sjá í töflu 6.  Einhliða ANOVA sýndi marktækt 

samband (F(6, 273) = 2,55, p <. 05) en við nánari skoðun með Tukey prófi kom í ljós að eini 

marktæki munur milli hópa lá milli kjósenda Sjálfstæðisflokks og þeirra sem sögðust hafa 

skilað auðu (alls fjórir þátttakendur) í kosningunum.  Lítið er hægt að leggja út af þeim 

niðurstöðum.  En þrátt fyrir að munurinn hafi ekki verið marktækur má sjá í töflu 6 

tilhneigingu til þess að kerfisréttlæting fari hækkandi eftir því sem stjórnmálaflokkur er lengra 

til hægri. Eins og lesa má úr töflu 5 hér að framan, var heldur ekki marktæk fylgni milli 

kerfisréttlætingarkvarðans og viðhorfa til Besta flokksins.  Þar af leiðandi er ekki hægt að 

fullyrða um að þeir sem að eru jákvæðir í garð flokksins séu ólíklegri til að réttlæta kerfið. 

Tafla 6 Meðaltalstilhneiging kjósenda borgarstjórnarflokkanna til kerfisréttlætingar 

 Meðaltal (st.frvk.) 

Besti flokkurinn  (n=71) 4,18 (1,26) 

Samfylking  (n=33) 4,44 (1,29) 

Sjálfstæðisflokkur  (n=90) 4,62 (1,28) 

Vinstri hreyfingin grænt–framboð  (n=22) 3,95 (1,48) 

Skilar auðu (n=4) 3,69 (1,15) 
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Þar sem að ekki reyndist marktækur munur á tilhneigingu til kerfisréttlætingar milli 

kjósenda stærstu stjórnmálaflokkanna í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík var ákveðið 

að skoða einnig mun milli kjósenda stærstu stjórnmálaflokkanna sem buðu fram til 

alþingiskosninga 2009.  Ekki reyndist heldur marktækur munur á kerfisréttlætingu eftir því 

hvaða flokkur hafði verið kosinn í alþingiskosningum.  Einungis fjórir merktu við 

valmöguleikann ,,annað” í þessari spurningu en marktækur munur mældist á þeim og 

kjósendum Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Samfylkingar (F(7,370) = 3,77, p < 0,01).  Ekki 

er þó hægt að lesa í þessar niðurstöður sökum þess hve fáir merktu við annað. 

Að lokum var skoðað hvort marktækur munur væri á skoðunum kynjanna.  Í ljós kom 

að marktækur munur var á tilhneigingu til að réttlæta ríkjandi kerfi milli kynja, t(406) = 2,98, 

p < 0,01) og mældust konur hærri en karlar, meðaltal þeirra var 4,55 (st.frávik = 1,32) en 

meðaltal karla 4,17 (st.frávik = 1,24).  Einnig var skoðað hvort munur væri á 

stjórnmálaviðhorfum almennt eftir kyni og kom í ljós að konur voru marktækt hægri sinnaðri 

en karlar, t(478) = -5,23,  p < 0,01).  Meðaltal karla á vinstri–hægri stjórnmálakvarða var 5,97 

(staðalfrávik 2,27) en meðaltal kvenna 7,06 (staðalfrávik 2,29).   

 Þegar svör allra þátttakenda við spurningum á kerfisréttlætingarkvarðanum voru 

skoðuð kom í ljós að dreifing á kvarðanum var lítil.  Meðaltal var 4,34 (staðalfrávik 1,29).  

Meirihluti þátttakenda, eða 75,5%, voru á bilinu þrír til sex á kvarðanum, en hann gekk frá 

einum upp í níu.  Í viðauka 2 er tafla 8 með nánari upplýsingum um dreifinguna.  Þegar litið 

er til einstakra spurninga kemur í ljós að þátttakendur mældust að meðaltali langtum hæstir á 

fullyrðingunni: ,,Íslenskt þjóðfélag þarfnast gagngerrar endurskipulagningar“ og voru því 

sammála henni.  Vert er að benda á að þessari spurningu var síðar snúið við þáttagreiningu.  

Lægst mældust þátttakendur á meðaltali á fullyrðingunni: ,,Almennt starfar íslenskt stjórnkerfi 

eins og það ætti að gera” og næstlægst að meðaltali á fullyrðingunni: ,,Flest stefnumál 

yfirvalda hafa hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi.”  Þátttakendur voru því mjög ósammála 

þessum fullyrðingum.  Þátttakendur höfðu því sterkari skoðanir á þeim málefnum sem snúa að 

íslensku stjórnkerfi, íslensku þjóðfélagi og yfirvöldum en málefnum sem snúa almennt að 

hversu sanngjarnt þjóðfélagið er.  Í viðauka 2 má finna töflu 9 sem sýnir meðaltal þátttakenda 

á öllum átta spurningum kerfisréttlætingarkvarðans. 
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Umræður 

Í þessari ritgerð hefur verið greint frá niðurstöðum tveggja rannsókna sem höfðu það að 

markmiði að greina ástæður fyrir stofnun og stuðningi við Besta flokkinn ásamt því að skilja 

stöðu hans í íslenskum stjórnmálum. Rannsóknin var all umfangsmikil því efnið var skoðað út 

frá sjónarhóli kjósenda jafnt sem forvígismanna Besta flokksins og beitt var bæði 

djúpviðtölum og spurningalistakönnun.  

 Niðurstöður viðtala við fimm lykilmenn Besta flokksins leiddu í ljós að Jón Gnarr 

virðist fyrst og fremst hafa stofnað Besta flokkinn vegna þeirrar ábyrgðartilfinningu gagnvart 

samfélaginu sam hann fann fyrir ásamt djúpstæðri og langvarandi óánægju með íslenska 

stjórnmálamenningu.  Markmiðið með framboði Besta flokksins var í fyrstu að hafa áhrif á 

stjórnmálaumræðuna og koma með jákvætt og óvænt innslag í hana frekar en að afla 

flokknum víðtæks stuðnings meðal kjósenda.    Upphaflegum tilgangi Besta flokksins hafði 

því í raun verið náð fyrir kosningar og við þær urðu ákveðin kaflaskipti í hlutverki flokksins.  

Eftir að Besti flokkurinn tók við völdum í Reykjavík flokkast hann ekki lengur sem 

andkerfisflokkur samkvæmt skilgreiningu Abedi (2004).  Abedi (2004) telur andkerfisflokka í 

grunninn ekki þrífast sem stjórnarflokka þar sem að stuðningur kjósenda við þá byggir á 

andkerfishugmyndum þeirra og gagnrýni á ríkjandi kerfi.  

 Niðurstöður megindlegs hluta rannsóknarinnar styðja við greiningu Besta flokksins 

sem andkerfisflokks.  Þegar skoðað var hvaða flokk í alþingiskosningum 2009 kjósendur 

Besta flokksins kusu kom í ljós að stærstur hluti kjósenda flokksins höfðu kosið Vinstri 

hreyfinguna-grænt framboð og Borgarahreyfinguna.  Vinstri hreyfingin-grænt framboð byggir 

á andkerfishugmyndafræði samkvæmt skilgreiningu Abedi, en er ekki andkerfisflokkur þar 

sem að hún hefur setið í ríkisstjórn síðustu ár, og Borgarahreyfingin var nýtt óháð framboð í 

síðustu kosningum til Alþingis.  Stærstur hluti kjósenda Besta flokksins kusu því einnig 

róttæka stjórnmálaflokka í alþingiskosningum.  Þegar kjósendur flokksins í úrtaki 

rannsóknarinnar voru beðnir um að útskýra af hverju þeir kusu hann sagðist meirihluti þeirra 

hafa gert það til þess að lýsa yfir óánægju með hina stjórnmálaflokkana.  Helmingur kjósenda 

flokksins sagðist einnig hafa kosið hann í von um að hann myndi breyta íslenskri 

stjórnmálamenningu til hins betra.  Andkerfisviðmið Besta flokksins voru því helsta ástæða 

þess að hann var kosinn.  Auk þess telja þátttakendur könnunarinnar að álit sitt á flokknum 

hafi minnkað talsvert frá því að hann var kosinn sem er í takt við þá skoðun Abedi (2004) að 

andkerfisflokkar þrífist ekki sem stjórnarflokkar.  Þegar litið er á þróun fylgis Besta flokksins 
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ásamt fylgi samstarfsflokks hans í borgarstjórn, Samfylkingar, frá kosningum kemur í ljós að 

fylgi Besta flokksins hefur hrunið um nær helming en fylgi Samfylkingar mælist tveimur 

prósentustigum hærrra nú.  Þetta styður enn frekar við greiningu Besta flokksins sem 

andkerfisflokks (Capacent 2010). 

Ástæður þess að Besti flokkurinn var kosinn eru nátengdar því ástandi sem myndaðist 

í íslensku þjóðfélagi við efnahagshrunið 2008 og reiði almennings gagnvart stjórnvöldum í 

kjölfar þess.  Vandi íslenskra stjórnmálaflokka fólst í því að sýna fram á að endurnýjun hefði 

átt sér stað í röðum þeirra og að stefna og gildi flokkanna hefðu verið endurhugsuð.  Eftir 

alþingiskosningar árið 2009 varð endurnýjun meðal þingmanna milli kjörtímabila meiri en 

nokkru sinni áður.  Styrkur Besta flokksins lá því meðal annars í því að frambjóðendur 

flokksins og þeir sem að honum stóðu höfðu litla sem enga reynslu af þátttöku í stjórnmálum.  

Kjósendur gátu því kosið flokk sem ekki var tengdur nokkurri stjórnmálastefnu og hefur 

mörgum eflaust þótt það fýsilegri kostur en að styðja við þá stjórnmálaflokka sem fyrir voru. 

Auk þess var framganga flokksins í kosningabaráttunni með nýstárlegu móti og gátu 

kjósendur því vænst þess að flokkurinn myndi starfa á annan hátt en tíðkast hafði í íslenskum 

stjórnmálum.   

Þegar munur á viðhorfi til Besta flokksins milli kjósenda stjórnmálaflokkanna í 

borgarstjórnarkosningunum var skoðaður kom í ljós að marktækur munur var á viðhorfi 

kjósenda Besta flokksins og kjósendum annarra flokka.  Þessar niðurstöður komu ekki á óvart 

enda gert ráð fyrir því að kjósendur flokksins séu jákvæðari í garð hans en aðrir.  Að meðaltali 

er viðhorf kjósenda flokksins í garð hans því jákvæðast, því næst koma kjósendur Vinstri 

hreyfingarinnar–græns framboðs og  Samfylkingar en nær enginn munur er á viðhorfi 

kjósendahópa þessarra tveggja flokka, kjósendur Sjálfstæðisflokks eru svo neikvæðastir í garð 

flokksins.  Marktækur munur er einnig á viðhorfi kjósenda Samfylkingar, sem er 

samstarfsflokkur Besta flokksins, og kjósenda Sjálfstæðisflokks, en þeir mældust lægstir á 

viðhorfsskalanum.  Þessar niðurstöður eru í takt við kenningar um andkerfisflokka, þar sem að 

kjósendur Vinstri–hreyfingarinnar sem byggir einnig á andkerfishugmyndafræði eru 

tiltölulega jákvæðir í garð Besta flokksins.  Niðurstöðurnar eru einnig í takt við kenninguna 

um réttlætingu kerfisins þar sem að kjósendur Sjálfstæðisflokks, sem er hægri flokkur og 

byggir þar af leiðandi á hægri hugmyndafræði sem felur samkvæmt kenningunni í sér meiri 

fylgispekt við yfirvöld og réttlætingu ríkjandi stjórnarhátta en hugmyndafræði annarra flokka, 

mælast marktækt lægstir í viðhorfi til Besta flokksins. 
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Fylgni mældist milli viðhorfs til Besta flokksins og stjórnmálaviðhorfa almennt og 

reyndust hægri sinnaðir hafi minna álit á Besta flokknum en vinstri sinnaðir.  Hins vegar 

mældust kjósendur flokksins ekki að meðaltali vinstri sinnaðri en kjósendur annarra flokka í 

borginni þar sem að kjósendur Vinstri hreyfingarinnar græns-framboðs og Samfylkingar 

mældust lægri á vinstri-hægri stjórnmálakvarðanum.  Meðaltal kjósenda Besta flokksins í 

úrtakinu var 5,07 og eru þeir því frekar jafnaðarmenn en vinstri sinnaðir eins og hafði verið 

gert ráð fyrir. 

 Þar sem marktækur munur á kerfisréttlætingu mældist ekki milli kjósenda Besta 

flokksins og þeirra sem sögðust hafa kosið aðra flokka í borgarstjórnarkosningunum á 

kerfisréttlætingakvarðanum reyndist ekki hægt að styðja þá tilgátu að kjósendur Besta 

flokksins væru ólíklegri til þess að réttlæta kerfið en aðrir.  Tilhneiging til kerfisréttlætinga 

hafði því að öllum líkindum lítið með val kjósenda í borgarstjórnarkosningum að gera.  Auk 

þess mældist ekki fylgni milli viðhorfs til Besta flokksins og tilhneigingar til kerfisréttlætinga 

og var því ekki heldur hægt að sýna fram á að þeir sem að eru jákvæðir í garð flokksins séu 

ólíklegri til kerfisréttlætinga en aðrir.  Að lokum var heldur ekki samband á milli 

kerfisréttlætingar og staðsetningar á vinstri/hægri kvarðanum mun veikara en gert hafði verið 

ráð fyrir. 

 Í fyrstu komu niðurstöður fyrir kerfisréttlætingu töluvert á óvart. Lítil sem engin 

dreifni var meðal þátttakenda á kerfisréttlætingarkvarðanum og aðhvarfsgreining leiddi í ljós 

að stjórnmálaviðhorf skýrðu einungis 1,3% af tilhneigingu til kerfisréttlætinga.  Gert hafði 

verið ráð fyrir að sambandið þar á milli yrði sterkara.  Kenningin um réttlætingu kerfisins 

segir að hugmyndafræði stjórnmálaflokka notist í ólíkum mæli við sefjandi hugmyndafræði 

(sem byggi á kerfisréttlætingu) og var því gert ráð fyrir að munur yrði á tilhneigingu til 

kerfisréttlætinga meðal kjósenda stjórnmálaflokka sem byggja á ólíkri hugmyndafræði (Jost 

og fl. 2003, 339-369). 

 Þegar svör þátttakenda könnunarinnar við einstaka spurningum á 

kerfisréttlætingarkvarða voru skoðuð kom í ljós að fólk hafði sterkasta skoðun á þeim 

fullyrðingum sem mældu viðhorf til íslensks stjórnkerfis og endurskipulagningar íslensks 

þjóðfélags.  Þær spurningar sem mæla réttlæti þjóðfélagsskipunar og jafna möguleika allra 

þjóðfélagshópa eiga mögulega ekki jafn vel við hérlendis og þær gera í öðrum löndum þar 

sem að velferðarkerfi eru ekki jafn viðamikil og það íslenska og stéttaskipting meiri en 

hérlendis.  Kerfisréttlætingakvarðinn var búinn til í Bandaríkjunum og hefur að mestu verið 
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notaður þar en bandarískt þjóðfélag er um margt frábrugðið því íslenska, sérstaklega hvað 

varðar stéttaskiptingu og hlutverk ríkisins.  Kvarðanum er ætlað að mæla hvort að 

einstaklingar réttlæti þjóðfélagsskipan og stjórnmálakerfi sem vinni gegn þeirra hagsmunum.  

Með því að hafa fleiri bakgrunnsbreytur, til að mynda menntunarstig og laun þátttakenda,  

hefði verið hægt að skoða hvort munur væri milli láglauna- og hálaunafólks eða milli þeirra 

sem hafa mismikla menntun að baka.  Með því móti hefði verið hægt að skoða betur hvað 

skýrir tilhneigingu til kerfisréttlætinga.   

 Þátttakendur könnunarinnar eru gagnrýnir á íslenskt stjórnkerfi og telja það  þarnast 

endurskipulagningar og er þetta í takt við almenna umræðu í þjóðfélaginu frá efnahagshruni.  

Þeir eru því meðvitaðir um að ýmsir þættir íslensks stjórnkerfis eru ekki til þess fallnir að 

tryggja að stjórnvöld starfi í þágu almennings.  Því hafa þátttakendur könnunarinnar almennt 

ekki mikla tilhneigingu til kerfisréttlætinga og virðast meðvitaðir um þá vankanta sem eru á 

íslensku stjórnkerfi og þann vanda sem íslenskt þjóðfélag á við að stríða.  Hugsanlega hefði 

sambandið milli kerfisréttlætingar og stjórnmálaviðhorfa orðið sterkara á annars konar tímum, 

þegar rót og óánægja með samfélagið væri ekki eins almenn. 

 Mörg atriði er hægt að nefna sem greina Besta flokkinn frá öðrum stjórnmálaflokkum.  

Eins og áður hefur verið sagt er hægt að skilgreina Besta flokkinn sem andkerfisflokk fram að 

kosningum.  Hér fyrir ofan kom einnig fram að þegar Besti flokkurinn var stofnaður var ekki 

gert ráð fyrir að hann myndi hljóta þann mikla stuðning kjósenda sem varð.  Markmiðið með 

framboðinu var fyrst og fremst að hrista upp í stjórnmálaumræðu og breyta 

stjórnmálamenningunni með því að gera grín að henni.  Flokkurinn var því stofnaður með 

annað í huga en flestir stjórnmálaflokkar.   Í viðtölum kom fram að viðmælendur telji þennan 

mun enn til staðar.  Þar sem Besti flokkurinn hafi það ekki að markmiði að vera endurkjörinn 

telja frambjóðendur flokksins sig hafa frjálsari hendur en frambjóðendur annarra flokka sem 

þurfi að tryggja að flokkur þeirra hafi bakland meðal kjósenda.  Stefnuskrá flokksins er ólík 

stefnuskrám annarra flokka að því leyti að efnahagsstefna flokksins er þar ekki í forgrunni.  

Innra starf Besta flokksins er einnig frábrugðið rótgrónari stjórnmálaflokkum sem að byggja á 

föstum starfsreglum, flokksstofnunum og ákvörðunum reglubundinna flokksþinga,  til að 

nefna nokkur atriði.  Innra starf Besta flokksins er lausbyggðara og byggir frekar á óskrifaðri 

reglu um að ákvarðanir skulu teknar í sameiningu en stofnunum og formlegum tillögum. 

 Annmarkar rannsóknarinnar eru nokkrir.  Augljósasti gallinn er að úrtak 

rannsóknarinnar var ekki líkindaúrtak úr öllu þýði kjósenda í Reykjavík heldur var notast við 
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hentugleikaúrtak vina og vandamanna rannsakanda. Fyrir vikið var aldursdreifing þátttakenda 

til dæmis ekki mikil en 76,28% þátttakenda voru milli tvítugs og þrítugs.  Það má þó hafa í 

huga að Gallupkannanir sýndu að Besti flokkurinn sótti einkum stuðning sinn til ungs fólks og 

því sérlega áhugavert að skoða afstöðu þeirra.   Einnig voru stjórnmálaviðhorf kvenna í 

úrtakinu ekki í takt við það sem gengur og gerist þar sem að konur mældust hægri sinnaðri en 

karlar í úrtakinu (Inglehart og Norris 2003).  Bakgrunnsbreytur þurft að vera fleiri til þess að 

hægt væri að greina betur hvað skýrir helst tilhneigingu til kerfisréttlætinga.  Af þeim 490 sem 

svöruðu spurningalistanum höfðu 274 kosningarétt í borgarstjórnarkosningunum í Reykjavík 

árið 2010.  Einungis 70 kjósendur Besta flokksins svöruðu spurningalistanum.  Þar sem að 

helstu rannsóknartilgátur byggðu á upplýsingum frá kjósendum í Reykjavík eða kjósendum 

Besta flokksins sérstaklega var það úrtak sem oftast var notast við mun minna en raunverulegt 

úrtak spurningalistans.   

 Í spurningalistanum sem mældi viðhorf til Besta flokksins var flokkurinn kallaður 

grínflokkur.  Við nánari greiningu gagna úr eigindlegum hluta rannsóknar kom í ljós að 

viðmælendur líta ekki á flokkinn sem grínflokk og hefði því ekki átt að vísa í hann sem slíkan 

í spurningalistanum.   

 Við eðlilegar aðstæður, þegar óánægja kjósenda með aðra stjórnmálaflokka og 

stjórnmálamenninguna er ekki jafn almenn og hún var þegar borgarstjórnarkosningarnar fóru 

fram, væri hægt að ímynda sér að fylgi Besta flokksins hefði ekki orðið jafn mikið og það 

varð.  Þá má einnig velta því fyrir sér hvort hinir flokkarnir hefðu kosið að starfa með Besta 

flokknum ef fylgi hans hefði verið mun minna.  Niðurstaðan er því sú að Besti flokkurinn 

hefði alla jafna endað í stjórnarandstöðu og því haldið áfram að vera andkerfisflokkur.  Hið 

sérkennilega ástand sem ríkti þegar gengið var til sveitastjórnarkosninga 2010 og ríkir enn í 

íslenskum stjórnmálum í kjölfar efnahagshrunsins 2008 hafði því þau áhrif að meirihluti 

kjósenda í Reykjavík kaus andkerfisflokk og þar með rataði Besti flokkurinn í meirihluta 

borgarstjórnar.   

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja kenningar um hærri fórnarkostnað andkerfisflokka 

en annarra stjórnmálaflokka við völd og má því velta fyrir sér hver framtíð Besta flokksins í 

íslenskum stjórnmálum getur mögulega orðið.  Fylgi flokksins hefur nú þegar dalað um nær 

helming frá kosningum meðan að fylgi samstarfsflokks hans hefur aukist lítillega.  Að 

sjálfsögðu er ekki hægt að segja til um hvernig þróun fylgis flokksins verður það sem eftir 

lifir kjörtímabilsins en samkvæmt andkerfisflokkakenningum er fylgishrun Besta flokksins 
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óumflýjanlegur eiginleiki hugmyndafræði flokksins.  Hugmyndafræðin sem varð þess 

valdandi að flokkurinn sigraði borgarstjórnarkosningarnar 2009 gæti því einnig orðið  Besta 

flokknum hans stærsti þrándur í götu. 
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Viðauki 2 

Tafla 1. Dreifing svarenda á vinstri-hægri stjórnmálakvarða 

 

 

Tafla 8. Dreifing þátttakenda á kerfisréttlætingarkvarða 

SJ_kvardi 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,00 3 ,6 ,7 ,7 

1,25 1 ,2 ,2 1,0 

1,50 1 ,2 ,2 1,2 

1,63 2 ,4 ,5 1,7 

1,75 3 ,6 ,7 2,5 

1,88 2 ,4 ,5 2,9 

2,00 4 ,8 1,0 3,9 

2,13 2 ,4 ,5 4,4 

2,25 8 1,6 2,0 6,4 

2,38 5 1,0 1,2 7,6 

2,50 7 1,4 1,7 9,3 
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2,63 7 1,4 1,7 11,0 

2,75 8 1,6 2,0 13,0 

2,88 14 2,9 3,4 16,4 

3,00 9 1,8 2,2 18,6 

3,13 13 2,7 3,2 21,8 

3,25 5 1,0 1,2 23,0 

3,38 7 1,4 1,7 24,8 

3,50 7 1,4 1,7 26,5 

3,63 13 2,7 3,2 29,7 

3,75 11 2,2 2,7 32,4 

3,88 17 3,5 4,2 36,5 

4,00 16 3,3 3,9 40,4 

4,13 17 3,5 4,2 44,6 

4,25 15 3,1 3,7 48,3 

4,38 16 3,3 3,9 52,2 

4,50 13 2,7 3,2 55,4 

4,63 16 3,3 3,9 59,3 

4,75 13 2,7 3,2 62,5 

4,88 15 3,1 3,7 66,2 

5,00 5 1,0 1,2 67,4 

5,13 16 3,3 3,9 71,3 

5,25 13 2,7 3,2 74,5 

5,38 20 4,1 4,9 79,4 

5,50 16 3,3 3,9 83,3 

5,63 12 2,5 2,9 86,3 

5,75 10 2,0 2,5 88,7 

5,88 7 1,4 1,7 90,4 

6,00 6 1,2 1,5 91,9 

6,13 8 1,6 2,0 93,9 

6,25 6 1,2 1,5 95,3 

6,38 2 ,4 ,5 95,8 

6,50 2 ,4 ,5 96,3 

6,63 3 ,6 ,7 97,1 

6,75 5 1,0 1,2 98,3 

6,88 2 ,4 ,5 98,8 

7,13 2 ,4 ,5 99,3 

7,38 1 ,2 ,2 99,5 

8,13 1 ,2 ,2 99,8 
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8,38 1 ,2 ,2 100,0 

Total 408 83,4 100,0  

Missing System 81 16,6   

Total 489 100,0   

 

 

Tafla 9.  Meðaltal þátttakenda á spurningum á kerfisréttlætingarkvarða 

 

 

 

 


