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Hæstvirtur formaður fjárlaganefndar, Willum Þór Þórsson.

Íslenska kosningarannsóknin (ÍSKOS) er viðamikil viðhorfskönnun meðal kjósenda sem hefur verið 
framkvæmd eftir hverjar kosningar frá 1983 fram til 2016, meðal frambjóðenda frá 2009 og meðal 
kjósenda á meðan á kosningabaráttunni stendur frá 2016.

Sökum þess hve brátt kosningarnar þann 28.október síðastliðinn bar að, var fjármögnun á gagnaöflun 
ÍSKOS fyrir þær kosningar ekki tryggð. Með þessu bréfi er það ósk okkar að Fjárlaganefnd sjái sér 
fært að styðja rannsóknateymi ÍSKOS við að uppfæra gagnagrunninn, með því að veita fjármagni í 
verkefnið, t.d. með breytingatillögu á fjárlögum fyrir árið 2018.

Um ÍSKOS
Kosningarannsóknir eru mikilvæg forsenda þess að skilja hvernig fulltrúalýðræði virkar í framkvæmd 
og í dag gegnir ÍSKOS þýðingarmiklu hlutverki í rannsóknum á íslenskum stjórnmálum og samfélagi. 
ÍSKOS hefur frá upphafi lagt áherslu á að greina annars vegar hvað tengist því hvaða flokk fólk kýs og 
hins vegar kosningaþátttöku. Við þetta hafa bæst veigamiklir þættir eins og annars konar 
stjórnmálaþátttaka en að kjósa, þátttaka í mótmælum, afstaða og væntingar til lýðræðis, afstaða til 
innflytjenda, afstaða og væntingar um efnahagsmál, hugmyndafræðileg afstaða, pólitískt traust og 
önnur mikilvæg samfélagsleg málefni.

Frá upphafi hefur þess verið gætt að gögn ÍSKOS séu sambærileg milli ára og við kosningarannsóknir 
í öðrum ríkjum. Það gerir rannsakendum kleift að bera saman breytingar á hegðun og afstöðu 
íslenskra kjósenda yfir tíma og að bera íslenska kjósendur saman við kjósendur í öðrum ríkjum.
ÍSKOS er jafnframt hluti af fimm erlendum samstarfsverkefnum: Comparative Study of Electoral 
Systems (CSES, www.cses.org), Nordic Electoral Democracy (NED), True European Voter (TEV 
www.true-european-voter.eu/), Consortium for European Research with Election Studies (CERES - 
www.eui.eu/Personal/Franklin/CERES.html) og Comparative Candidates Survey (CCS - 
www.comparativecandidates.org).

Frá árinu 2011 hafa gögn í kjósendahluta ÍSKOS frá 1983 (og nú til og með 2016), sem hefur verið 
lagður fyrir kjósendur eftir kosningar, verið í opnum aðgangi
(http://fel.hi.is/islenska_kosningarannsoknin), en þau hafa ávallt verið aðgengileg þeim fræðimönnum 
sem hafa óskað eftir því að vinna með gögnin. Tilurð og áframhaldandi tilvist ÍSKOS var lengst af 
nánast alfarið í höndum Ólafs Þ. Harðason, prófessors í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands (HÍ). Á 
undanförnum árum hefur teymið sem stendur að rannsókninni styrkst og stækkað og rannsóknarvinna 
sem byggir á gagnagrunninum stóraukist. Um leið hefur verðmæti grunnsins aukist með hverri 
gagnasöfnun sem bæst hefur við. Í dag eru þau Eva H. Önnudóttir (nýdoktor og verðandi lektor við 
stjórnmálafræðideild HÍ), Hulda Þórisdóttir (dósent við stjórnmálafræðideild HÍ) og Agnar Freyr 
Helgason (nýdoktor við stjórnmálafræðideild HÍ) í stjórnunarteymi ÍSKOS ásamt Ólafi Þ. Harðarsyni. 
Auk þeirra hafa fjölmargir aðrir fræðimenn, innlendir sem erlendir, birt rannsóknir sem byggðar eru á 
gögnum ÍSKOS, ýmist með íslenskan veruleika í forgrunni eða þar sem íslensku gögnin eru hluti af 
alþjóðlegum samanburði (sjá t.d. Önnudóttir o.fl. 2017, Þórisdóttir og Önnudóttir 2015, Bengtsson o.fl. 
2014, Indridason 2014, Aarts og Aardal 2011, Dalton og fl. 2011, Önnudóttir og Harðarson 2011, 
Wessels og Schmitt 2008, Harðarson 1995).
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Umfang og það langa tímabil sem ÍSKOS spannar gerir rannsóknina einstaka á sviði félagsvísinda á 
Íslandi og er spurningakönnun ÍSKOS meðal kjósenda eftir kosningar elsta og lengsta tímaröð 
spurningakannana sem til er um íslenskan almenning. Mikilvægt er að tryggja áframhald hennar og 
aðgengi fræðimanna, innlendra sem erlendra, að gagnagrunni ÍSKOS. Til að ÍSKOS veiti áfram innsýn 
í íslenskt samfélag er eðlilegt og nauðsynlegt að uppfæra gagnagrunninn við hverjar Alþingiskosningar 
með söfnun nýrra gagna. Fram til þessa hefur ÍSKOS hlotið styrk frá Rannsóknasjóði Rannís, 
Rannsóknasjóði Háskóla Íslands og árið 2016 var ÍSKOS önnur af tveim fyrstu rannsóknum í 
félagsvísindum til að hljóta styrk úr Innviðasjóði Rannís -  og öðlaðist þar með stöðu mikilvægra 
rannsóknainnviða á Íslandi.

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands hefur haft yfirumsjón með öflun gagna fyrir ÍSKOS í nánu 
samstarfi við stjórnendur rannsóknarinnar. Kostnaður vegna ÍSKOS 2017 er tæpar 17 milljónir en 
stærsti kostnaðurliðurinn eru laun til spyrla í símakönnun. Mótframlag rannsóknateymis felst í vinnu við 
að tryggja framgang rannsóknarinnar, vinnu við ritrýndar greinar og í bókaskrifum byggðum á 
gögnunum og kynningu á niðurstöðum ÍSKOS á ráðstefnum og á opnum fundum. Rannsóknateymi 
ÍSKOS er boðið og búið að mæta á fund fjárlaganefndar sé þess óskað.
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