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Útdráttur 

Stéttarfélögin verða að tileinka sér nýja hugsun en um leið mega þau ekki gleyma 

uppruna sínum og fyrir hvað þau standa. Þau verða að geta komið til móts við 

félagsmenn sína til að gera þá betur í stakk búna til að takast á við breytingar á 

vinnumarkaðinum. 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort grundvöllur væri fyrir sameiginlega 

handbók innan stéttarfélaga Alþýðusambands Íslands (ASÍ). Í því sambandi var kannað 

hversu gott aðgengi þátttakendur hefðu að gögnum og upplýsingum og hvers konar 

gögn eða upplýsingar þeir þyrftu oftast að nálgast í störfum sínum fyrir stéttarfélagið. 

Þátttakendur voru einnig spurðir hversu vel það myndi gagnast þeim ef til væri 

sameiginleg handbók og hvaða upplýsingar þyrftu að vera í slíkri bók. Þátttakendur voru 

jafnframt spurðir hvernig þeir sæju fyrir sér hlutverk og framtíð stéttarfélaga á Íslandi.  

Í rannsókninni voru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir og byggðist hún á 

rýnihóp, djúpviðtölum og opnum spurningum sendum með tölvupósti. Allir 

þátttakendur í rannsókninni voru starfsmenn stéttarfélaga innan ASÍ.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar, samkvæmt þeim starfsmönnum stéttarfélaga 

sem þátt tóku, eru að það virðist vera vilji fyrir því að Alþýðusamband Íslands gefi út 

sameiginlega miðlæga handbók. Flestir voru sammála um að slík handbók myndi 

gagnast þeim vel í störfum sínum. Sérstaklega þeir sem starfa hjá smærri stéttarfélögum 

þar sem sérhæfing er lítil og fáir starfsmenn í vinnu.  

Eitt mikilvægasta hlutverk stéttarfélaga var, er og hugsanlega verður, að berjast fyrir 

bættum kjörum og standa vörð um lágmarksréttindi launafólks. Tryggja verður 

öryggisnetið á vinnumarkaðinum og verja velferðarkerfið. Þeirri baráttu er ekki lokið. 

Flestir viðmælendur sáu fyrir sér að stéttarfélögin myndu halda áfram að sameinast og 

stækka í framtíðinni og þau væru langt frá því að vera úrelt. 
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Abstract 

A time has come for the unions to adopt a new way of thinking - although they must not 

forget their heritage and what they originally stand for. Unions must cater to their 

members and assist them to become better equipped to deal with the ever-changing 

labour market. 

The aim of this study was to determine whether there was a need and interest for a 

common handbook within trade unions in the Icelandic Confederation of Labour (ASÍ). 

In this study, it was examined whether the unions´ employees have an easy access to 

data and information and what kind of data and information they would typically need 

in their daily work for the unions. Participants were furthermore asked if it would 

benefit them to have a common handbook and what information would be helpful to 

include in such a book. Participants were also asked about their opinion on the role and 

future of the trade unions in Iceland. 

The study was based on qualitative research methods, and included a focus group, 

in-depth interviews and an open questionnaire distributed by email. All participants in 

the study were employees of unions in the Icelandic Confederation of Labour.  

The main conclusion of the study is that there seems to be a genuine interest for a 

common and centrally published handbook for unions in the Icelandic Confederation of 

Labour. Most employees agreed that such a handbook would be of benefit in their daily 

work. This was particularly true for those who work for smaller unions where there are 

only few employees is low and specialization therefore is limited. 

One of the main roles of trade unions was, is and will most likely be, to fight for 

better salaries and to ensure that workers´ minimum rights are maintained. Moreover, 

the unions should ensure a safety net in the labour market and protect the welfare 

system. The battle is not over.  Majority of respondents were of the opinion that unions 

would continue to merge and expand in the future and that their existence would prove 

to be just as important in the future as it has been in the last decades. 
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1 Inngangur 

Þeir börðust, þeir börðust um brauðið og grautinn, 

því brauð og grautur er mannanna fæða. 

Þeir hlupu, þeir stukku, þó hlykkjótt sé brautin 

að hamingjulind vorra jarðnesku gæða. 

Og einn fékk þar of lítið og annar meiri en nóg, 

og einn lést af fylli, en hinn úr sulti dó. 

Að ráða slíka gátu er mönnum þyngsta þrautin. 

Þannig hljómar sagan um brauðið og grautinn. 

Steinn Steinarr úr Rauður loginn brann, 1934 

Vinnumarkaðurinn hefur tekið miklum breytingum á undanförnum áratugum. Þessar 

breytingar kalla á nýjan hugsunarhátt og á það ekki hvað síst við innan 

verkalýðshreyfingarinnar. Hún verður að bregðast við því að vinnuaflið er ekki lengur 

eins einsleitt og áður var. Stéttarfélögin verða að tileinka sér nýja hugsun en um leið 

mega þau ekki gleyma uppruna sínum og fyrir hvað þau standa. Baráttunni um brauðið 

og grautinn er ekki lokið en hún hefur breyst. 

Stéttarfélögin hafa mikilvægu hlutverki að gegna. Þau þurfa að haga sér eins og hvert 

annað þjónustufyrirtæki þar sem áherslan er á einstaklinginn, þarfir hans og væntingar. 

Þau verða að geta komið til móts við félagsmenn sína til að gera þá betur í stakk búna til 

að takast á við breytingar á vinnumarkaðinum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003).  

Í þessu rannsóknarverkefni er fjallað um það hvort þörf sé fyrir sameiginlega 

handbók stéttarfélaga innan Alþýðusambands Íslands. Fljótlega eftir að vinna við 

verkefnið hófst kom upp umræða um það hvert hlutverk stéttarfélaga ætti í raun að 

vera og hver væri framtíð þeirra. Með hliðsjón af því var ákveðið að leitað svara hjá 

þátttakendum um þessi atriði. Þess vegna er rannsókninni ennfremur ætlað að svara 

hvernig þátttakendur sjá fyrir sér hlutverk og framtíð stéttarfélaga hér á landi. Verkefnið 

var unnið í samstarfi við Alþýðusamband Íslands og eru allir þátttakendur starfsmenn 

stéttarfélaga sem hafa aðild að sambandinu. 
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Vinna við verkefnið hófst á vormánuðum 2010 í kjölfar þess að ASÍ leitaði til Gylfa 

Dalmanns Aðalsteinssonar eftir samstarfi við meistaraprófsnema. 

Markmið rannsóknarinnar er að greina hvort þörf sé á því fyrir Alþýðusamband 

Íslands að ráðast í þá framkvæmd að gefa út miðlæga handbók. Ásamt þessu var einnig 

kannað hvernig starfsmenn stéttarfélaga sæju fyrir sér framtíð stéttarfélaga og hvert 

hlutverk þeirra ætti að vera. Til að svara þessu voru eftirfarandi rannsóknarspurningar 

settar fram: 

� Er þörf fyrir sameiginlega handbók stéttarfélaga innan Alþýðusambands 
Íslands?  

� Hvert er hlutverk og framtíð stéttarfélaga? 

Ritgerðinni má skipta gróflega niður í fjóra meginhluta. Fyrsti hluti er fræðilegur, þar er 

fjallað um stéttarfélög, upphaf þeirra, sögu og hlutverk. Einnig er skoðað hvernig þau 

hafa breyst og hver framtíð þeirra er. Farið er stuttlega í sögu og skipulag 

Alþýðusambands Íslands. Að endingu er skoðað hvaða upplýsingar eru í Handbók 

vinnustaðarins sem gefin var út árið 1989. Annar hluti er um aðferðafræði, gerð er grein 

fyrir þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar eru, kostum þeirra og göllum, farið er í 

framkvæmd rannsóknarinnar og val á þátttakendum. Í þriðja hluta eru niðurstöður 

kynntar. Þeim er skipt upp eftir rannsóknaraðferðum, það er fyrst er farið í niðurstöður 

úr rýnihópnum og síðan úr viðtölunum. Þá er einnig stuðst við þær niðurstöður sem 

komu úr spurningunum sem sendar voru með tölvupósti. Í lokin er samantekt og 

umfjöllun um niðurstöður úr rannsókninni.  

Það er von höfundar að niðurstöður rannsóknarinnar geti komið að notum við 

ákvörðun Alþýðusambandsins um hvort ráðast eigi í þá framkvæmd að gefa út eða 

koma á laggirnar sameiginlegri handbók þeirra stéttarfélaga sem eru innan vébanda 

þess. 
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2 Um stéttarfélög 

Íslenskur vinnumarkaður er fyrir margar sakir sérstakur, hann er fámennur og 

atvinnuþátttaka bæði kvenna og karla er mikil. Þá er hlutfall þeirra sem starfa á vegum 

hins opinbera hátt. Á landinu er stór hluti launþega í stéttarfélögum og stéttarfélögin 

eru mörg. Greina má þó ákveðna þróun í átt til fækkunar meðal annars vegna 

sameininga stéttarfélaga (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003).  

Stéttarfélög má skilgreina almennt sem hóp launþega sem vinnur saman að því 

markmiði að viðhalda og bæta aðstæður í vinnuumhverfinu (Rose, 2004). Stéttarfélög 

eru þannig hópur einstaklinga með skipulögð tengsl sem hefur það markmið að vinna að 

málefnum í sína þágu. Þau eru stofnuð til að bæta og vernda stöðu fólks bæði á 

vinnumarkaði og í samfélaginu almennt (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). 

Stéttarfélög samanstanda af hópi fólks sem hefur þau markmið að ná fram ákveðnum 

réttindum fyrir félagsmenn sína. Þannig bæta þau hag félagsmanna sinna og koma 

hagsmunum þeirra á framfæri bæði á vinnustöðum og í þjóðfélaginu almennt. 

Hugmyndafræði stéttarfélaga byggir almennt á því að samtakamátturinn geri þau 

sterkari í baráttunni við vinnuveitendur og í krafti fjöldans sé hægt að ná fram settum 

markmiðum (Salamon, 2000).  

Samkvæmt Hyman (2001) eru meginhlutverk stéttarfélaga þríþætt. Þau eru í eðli sínu 

hagræn samtök með því að vera aðili að kjarasamningum og hafa þannig áhrif á laun og 

vinnuskilyrði fólks. Þau eru vettvangur launþegahreyfingar í baráttunni gegn 

atvinnurekendum. Þar sem hagsmunir þessara tveggja aðila eru andstæðir þá styrkir 

samtakamátturinn launþegahreyfinguna í baráttunni við atvinnurekendur. Að endingu 

eru þau hluti af samfélagsheildinni og hafa meðal annars það markmið að bæta 

samfélagið.  

Allar skilgreiningarnar hér að ofan gefa til kynna ákveðin sameiginleg einkenni 

stéttarfélaga. En í eðli sínu geta þau þó verið ólík eins og hvað varðar markmið. Þau geta 

verið fagleg eða pólitísk og uppbygging þeirra getur verið með margvíslegum hætti eins 

og hvort þau eru atvinnugreina- eða starfaskipt (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003).  
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Stéttarfélög njóta sérstakrar verndar í Stjórnarskránni, lögum og alþjóðlegum 

samningum sem Ísland er aðili að (Lára V. Júlíusdóttir, 1995). Í greinum 74. og 75. í 

Stjórnarskránni er talað um rétt manna til að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi 

án þess að sækja um leyfi. Þetta á meðal annars bæði við um stjórnmálafélög og 

stéttarfélög. Engan má þó skylda til aðildar í félagi nema lög kveði á um slíka skyldu eða 

ef það er nauðsyn svo félagið geti sinnt lögmætu hlutverki vegna réttinda annarra eða 

vegna almannahagsmuna. Þar er jafnframt talað um rétt einstaklinga til að semja um 

starfskjör sín og önnur réttindi er snúa að vinnu viðkomandi (Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944). Réttur manna til að ganga í stéttarfélög telst til 

grundvallarmannréttinda. Í 2. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 er 

kveðið á um það að stéttarfélög skuli vera opin öllum í hlutaðeigandi starfsgrein á 

félagssvæðinu eftir nánar ákveðnum reglum í samþykktum félaganna (Lög um 

stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938).  

Líkt og áður sagði er þetta einnig tryggt í ýmsum alþjóðlegum sáttmálum, sem Ísland 

hefur staðfest (ASÍ; c, e.d.). Þeir alþjóðasamningar sem Ísland er aðili að og standa vörð 

um félagafrelsi eru mannréttindasáttmáli Evrópu og félagssáttmáli Evrópu. Í 11. grein 

mannréttindasáttmálans segir meðal annars um félagafrelsi: Menn hafa rétt á að koma 

saman með friðsömum hætti og mynda félög, eins og að stofna og ganga í stéttarfélög 

til þess að vernda hagsmuni sína. Rétturinn skal ekki vera háður öðrum takmörkunum 

en þeim sem koma fyrir í lögum og nauðsynleg eru vegna þjóðaröryggis eða 

almannaheilla, til þess að firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu eða siðgæði 

manna eða réttindum og frelsi. Ákvæði þessarar greinar skulu eigi vera því til fyrirstöðu 

að löglegar takmarkanir séu settar við því að liðsmenn hers og lögreglu eða 

stjórnarstarfsmenn beiti þessum rétti (Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

62/1994). 

Í 6. grein félagssáttmála Evrópu er fjallað um vernd félagsfrelsis. Greininni er ætlað 

að tryggja og stuðla að frelsi verkafólks og vinnuveitenda til að stofna staðbundin félög, 

landsfélög og fjölþjóðleg sambönd til að gæta hagsmuna sinna á sviði félags- og 

efnahagsmála. Til að ganga í slík félög, skuldbinda samningsaðilar sig til að sjá um, að 

landslög skerði ekki það frelsi né að þeim verði beitt til að skerða það. Í landslögum eða 

reglugerðum skal ákveða að hve miklu leyti sú trygging sem þessi grein veitir taki til 
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lögreglunnar. Það sama gildir um menn í herþjónustu (Lög um félagsmálasáttmála 

Evrópu nr.3/1976). 

 

2.1 Upphaf verkalýðshreyfinga 

Þótt erfitt geti reynst að ákvarða nákvæmlega hvenær saga verkalýðshreyfingarinnar 

hefst, má álykta að iðnbyltingin hafi skapað verkalýðsstétt nútímans (Lára V. Júlíusdóttir, 

1995; Ólafur R. Einarsson, 1970). Upphaf stéttarfélaga má því rekja til svars samfélagsins 

við iðnvæðingunni og þróun kapítalismans (Rose, 2004; Salamon, 2000). Um 1770 hófst 

iðnbyltingin í Bretlandi og á 19. öldinni höfðu nýir stórbrotnir framleiðsluhættir tekið við 

af landbúnaðinum. Með þessu jókst verkaskipting og iðnaðarborgir tóku að myndast. 

England varð þannig forystuland iðnþróunar en önnur Vestur-Evrópulönd fylgdu í 

kjölfarið. Kjör og vinnuskilyrði verkafólks á þessum tíma voru mjög slæm, vinnutími 

langur og slys algeng. Verkamenn bjuggu oft í hverfum sem atvinnurekendur höfðu 

hróflað upp í kringum vinnustaðinn. Algengt var að laun fjölskylduföður væru það lág að 

eiginkona og börn þurftu einnig að vinna og átti þetta sérstaklega við í baðmullariðnaði. 

Til þess að ná betri aðstöðu gagnvart vinnuveitendum tóku verkamenn sig saman og 

stofnuðu stéttarfélög. Þetta leiddi til þess að í mörgum löndum var sett lögbann á 

stofnun þeirra líkt og gert var í Englandi árið 1799. Verkamenn urðu því í upphafi að 

heyja langvinna baráttu fyrir félagafrelsinu (Ólafur R. Einarsson, 1970).  

Segja má að fyrstu stéttarfélögin hafi verið stofnuð á síðari hluta 18. aldar af 

iðnaðarmönnum í Bretlandi. Í fyrstu var hlutverk þeirra einhvers konar samtrygging sem 

fólst í því að meðlimir félaganna borguðu ákveðna upphæð af launum sínum gegn því að 

fá bætur ef þeir til dæmis veiktust eða misstu vinnuna. Karl Marx taldi þrjú skilyrði 

nauðsynleg til að mynda stéttarfélag. Í fyrsta lagi átök milli stétta um skiptingu 

efnahagslegra gæða. Í annan stað að fjöldi fólks sömu stéttar byggi á sama stað og að 

endingu mikil samskipti meðal fólks innan stéttarinnar (Svanur Kristjánsson, 1976). Það 

var svo ekki fyrr en um miðja 19. öld að fyrstu „nútíma“ stéttarfélögin voru stofnuð og 

voru það einnig breskir verkamenn sem stóðu að því (Salamon, 2000). 

Eins og áður hefur komið fram hafa helstu markmið og baráttumál stéttarfélaga frá 

upphafi verið að bæta kaup og kjör félagsmanna sinna og byggist hugmyndafræði þeirra 

á að samtakamátturinn styrki þau í baráttu sinni fyrir bættum hag þeirra. Samkvæmt 
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skilgreiningu sem TUC (Trades Union Congress)1 í Bretlandi gaf út árið 1968 má 

skilgreina meginmarkmið og hlutverk stéttarfélaga á eftirfarandi hátt. Það er að bæta 

kjör félagsmanna og starfsumhverfi og aðstæður í skipulagsheildum, tryggja fullt 

starfshlutfall og velmegun í þjóðfélaginu, ásamt því að bæta félagslega þjónustu. 

Jafnframt að tryggja vinnuöryggi og tekjur félagsmanna sem og félagslegt öryggi. Einnig 

að tryggja sanngjarna skiptingu þjóðartekna og auðs og lýðræði á vinnumarkaði og sjá til 

þess að stéttarfélög eigi rödd á vettvangi stjórnmálanna og innan ríkisstjórnarinnar. Að 

endingu að tryggja þátttöku í skipulagi og stjórn atvinnugreina (Rose, 2004). 

 

2.2 Upphaf stéttarfélaga á Íslandi 

Sögu stéttarfélaga á Íslandi má rekja til þeirra breytinga sem urðu á atvinnulífi 

þjóðarinnar á seinni hluta 19. aldar og byrjun þeirrar 20. Á skömmum tíma breyttist 

landið úr bændasamfélagi í nútímaþjóðfélag. Fólk flutti í auknum mæli úr sveitum til 

borgarinnar. Við þetta varð til fjölmenn stétt verkamanna sem hafði þörf fyrir aukinn 

samtakamátt. Samfara þessu urðu gríðarlegar framfarir í sjávarútvegi, fyrst með tilkomu 

þilskipa og síðan togara. Með vélvæðingunni jókst afli Íslendinga til mikilla muna og varð 

fjölbreyttari en áður. Þetta varð til þess að sjávarútvegurinn tók við af landbúnaðinum 

sem einn helsti atvinnuvegur þjóðarinnar (ASÍ, l, e.d.; Jón Þ. Þór, 2003).  

Fyrstu stéttarfélögin urðu svo til í lok 19. aldar og í byrjun þeirrar 20. Forsendur fyrir 

því að hægt væri að stofna slík félög var í fyrsta lagi myndun ákveðinnar starfsstéttar, að 

nægjanlegur fjöldi væri innan hennar, hún staðsett á ákveðnu svæði og að 

samtakamáttur ríkti meðal félagsmanna. Það voru ekki allir sáttir við verkalýðsbaráttu 

landans. Um lífskjör iðnaðarmanna í Reykjavík um árið 1887 má til dæmis lesa í 

fyrirlestri eftir Gest Pálsson, „Lífið í Reykjavík“, sem hann flutti 10. nóvember 1888. Þar 

telur hann iðnaðarmenn á Íslandi vera litla byltingarmenn og þá rólegustu undir sólinni. 

Þeir forðist þannig öll samtök til að bæta hag sinn eins og heitan eldinn. Samtaka séu 

þeir ekki, heldur reyni hver og einn að skara eld að sinni köku sem og frá köku náungans. 

Hann telur að flestir iðnaðarmenn eigi bágt þar sem atvinnuleysi hafi verið mikið og 

                                                      
1
 TCU (Trades Union Congress) er stærsta verkalýðssambandið á Bretlandi. 
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þeim fari stöðugt fjölgandi. Gestur furðar sig á því að þeir skuli ekki taka höndum saman 

og reyna að bjarga sér með því að stofna félagsskap (Ólafur R. Einarsson, 1970).  

Árið 1887 stofnuðu prentarar fyrsta stéttarfélagið á Íslandi (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2003). Það var þó ekki langvinnt og hætti starfsemi nokkrum árum seinna 

eða árið 1890 (Heimastjórn, e.d.). Í mörgum löndum líkt og á Íslandi voru það prentarar 

sem fyrstir stofnuðu stéttarfélag. Það að prentarar skyldu vera fyrstir til að stofna félag 

má ef til vill rekja til þess að þeir sóttu menntun sína út fyrir Ísland eða til 

Kaupmannahafnar. Þeir voru því bæði víðlesnari og í nánari snertingu við það sem var 

að gerast víða erlendis en margir aðrir iðnaðarmenn. Ásamt þessu störfuðu flestir á 

einungis tveimur vinnustöðum þannig að auðvelt var fyrir þá að ná samstöðu sín á milli 

(Ólafur R. Einarsson, 1970).  

Stuttu síðar eða árið 1891 var Verslunarmannafélag Reykjavíkur stofnað en að því 

stóðu bæði atvinnurekendur og launþegar í verslunarmannastétt. Það varð ekki hreint 

launþegafélag fyrr en árið 1955 (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003; Ólafur R. Einarsson, 

1970; VR, b, e.d.). 

Á heimastjórnarárunum fóru einstakir hópar að mynda félög til að ná fram 

sameiginlegum markmiðum sínum. Þann 14. nóvember 1894 stofnuðu útgerðarmenn 

við Faxaflóa félag sem varð til þess að sjómenn stofnuðu eitt fyrsta raunverulega 

verkalýðsfélagið ári síðar, það er Sjómannafélagið Báruna. Eitt helsta baráttumál 

sjómanna var að krefjast bæði hærri kaupgreiðslna og að þær væru borgaðar í 

peningum í stað úttektar hjá kaupmönnum eins og tíðkast hafði („Fjandi leiðinlegt“, 

1994; Ólafur R, Einarsson, 1970). Skipulag Bárufélaganna svipaði á margan hátt til 

góðtemplarareglunnar þar sem var ekki síður lögð áhersla á að efla menningu og 

félagslegan þroska en kjarabaráttu (Jón Þ. Þór, 2003). Segja má að með stofnun 

Bárunnar hefjist óslitin saga stéttarfélaga á Íslandi. Báran var fyrsta fjölmenna félagið 

sem verkamenn stofnuðu og upp frá stofnun þess hafa starfað stéttarfélög á Íslandi. Í 

Bárufélögunum öðluðust menn reynslu bæði í félagsstarfsemi og ekki síður í 

kjarabaráttu. Úr þessum félögum komu svo mennirnir sem veittu meðal annars 

Dagsbrún, Hásetafélaginu og Alþýðusambandi Íslands forystu („Fjandi leiðinlegt“, 1994). 

Þörfin fyrir samstöðu verkamanna jókst stöðugt á þessum árum og um hana ritaði Einar 

Benediktsson skáld í blaðið Dagsbrún þann 31. október 1896:  



 

17 

Ef verkamennirnir færu að halda saman, mundu auðmennirnir vanda sig 

betur og græða það á dugnaði og fyrirhyggju, sem þeir vinna nú á ódýrleik 

allra starfsmanna við framleiðslu og iðnað. Og því fyrr sem félagsskapur 

verkamanna byrjar, því fyrr kemst hinn starfandi, arðberandi kraftur í 

þjóðinni til þeirra valda, sem honum ber með réttu, jafnt hér eins og annars 

staðar í heimi (ASÍ, l, e.d.).  

Árið 1897 voru prentarar fyrstir iðnaðarmanna til að mynda öflugt verkalýðsfélag 

þegar þeir stofnuðu Hið íslenska prentarafélag (Heimastjórn, e.d.). Tilgangur félagsins 

var að styrkja og efla samheldni meðal prentara og koma í veg fyrir að traðkað væri á 

rétti þeirra. En það sem var kannski hvað brýnast var að sporna við því að prenturum 

væri sífellt sagt upp störfum og skipt út fyrir prentnema vegna lægri kjara þeirra 

síðarnefndu (Ólafur R. Einarsson, 1970). 

Í kjölfar prentara fóru aðrir hópar iðnaðarmanna í Reykjavík að stofna með sér 

hagsmunasamtök. Árið 1899 voru stofnuð hagsmunasamtök milli þriggja iðngreina, það 

er skó-, járn- og trésmiða. Tveimur árum síðar bættust múr- og steinsmiðir við. Í 

félögunum áttu bæði að vera sveinar og meistarar enda kröfur félagsmanna allra hagur. 

Öll þessi félög voru stofnuð á líkum grundvelli með svipuð hagsmunamál og má skipta 

þeim í sex áhersluþætti. Í fyrsta lagi að hindra fjölgun í iðngreininni með því að takmarka 

fjölda iðnnema og koma skipulagi á nám í greinunum og námstímann. Í annan stað að 

búa til verðlista sem allir í stéttinni ættu að fylgja, þeir sem ekki gerðu það áttu að fá 

refsingu í formi sekta sem runnu í félagssjóði. Þriðja var öflun hráefna á sem ódýrastan 

hátt til að losna undan oki kaupmanna. Þetta mátti til að mynda gera með því að 

sameinast um innkaup. Í fjórða lagi takmörkun vinnustunda og álag á eftirvinnu. Í 

fimmta lagi að koma í veg fyrir lánsverslun að mestu leyti og krefjast kaupgreiðslna í 

peningum. Í sjötta lagi var það stuðningur milli félagsmanna til dæmis með stofnun 

styrktarsjóða til að auðvelda félagsmönnum að mæta ýmsum erfiðleikum (Ólafur R. 

Einarsson, 1970). 

Skúli Thoroddsen alþingismaður barðist fyrir samþykki frumvarps um að greiðslur 

daglauna yrðu greiddar með peningum en ekki skuldajöfnuði en það gekk ekki eftir fyrr 

en á þingi árið 1901 en hafði þá verið til umræðu í um áratug. Á þessum áratug höfðu 

viðhorf alþingismanna til verkalýðsins breyst enda verkamenn orðin fjölmenn stétt sem 
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þingmenn þurftu að fá hljómgrunn hjá og losa undan drottnunarvaldi kaupmanna. Segja 

má að hér hafi verið mörkuð tímamót í sögu verkalýðssamtakanna þar sem flestar 

atvinnugreinar hafi stofnað með sér stéttarfélag og sett höfðu verið lög sem tryggðu 

frelsi daglaunamanna gagnvart kaupmönnum (Ólafur R. Einarsson, 1970). 

Árið 1906 stofnuðu daglaunamenn Verkamannafélagið Dagsbrún. Stofnfélagar voru 

hátt í 400 og í stofnskrá félagsins má glöggt sjá hvert þeir vildu stefna. Þar kemur fram 

að markmið félagsins var að efla og styrkja hag félagsmanna, koma á betra skipulagi 

hvað varðar daglaunavinnu, takmarka vinnu á helgi- og sunnudögum, auka menningu og 

bróðurlegan samhug ásamt því að styrkja þá félagsmenn sem verða fyrir óhöppum og 

slysum (Gylfi Páll Hersi og Jóhannes T. Sigursveinsson, 2006; Heimastjórn, e.d.).  

Á fyrstu árum 20. aldar voru helstu baráttumál stéttarfélaganna í landinu einkum 

þríþætt, það er að öðlast viðurkenningu bæði ríkisvaldsins og atvinnurekenda fyrir 

samningsréttinum, að laun væru greidd samkvæmt taxta verkalýðsfélaganna og að allir 

launþegar væru í stéttarfélagi og hefðu þannig forgang til starfa (Guðmundur 

Magnússon, 2004; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003; Svanur Kristjánsson, 1976). 

Fjórða baráttumálinu mætti bæta við en það er að allir verkamenn séu meðlimir í 

verkalýðsfélögum. Um 1930 höfðu verkalýðsfélögin að mestu aflað sér samningsréttar, 

en til að byrja með neituðu atvinnurekendur að tala við samtökin. Í raun voru 

verkalýðsfélögin ekki almennilega viðurkennd sem samningaaðili fyrr en eftir setningu 

vinnulöggjafarinnar árið 1938. (Svanur Kristjánsson, 1976). 

Með auknu samstilltu átaki verkafólks í skipulögðum samtökum var ekki lengur hægt 

að hunsa vilja þess. Þetta varð til þess að framfarir urðu örar á þessum árum og staða 

almennings styrktist. Verkamenn sáu að með aukinni samstöðu og markvissri baráttu 

mátti bæta kjör fólksins. Eftir því sem félögin urðu stærri og samstilltari þeim mun 

öflugri urðu áhrifin sem þau höfðu (ASÍ, l, e.d.). Eftir að seinni heimsstyrjöldin hófst 

færðist auðurinn á fárra manna hendur og örbirgðin í landinu jókst. Við þetta varð 

krafan um víðtækt samstarf verkalýðsfélaganna enn háværari. Á fundi hjá Dagsbrún 

þann 28. október 1915 lagði Ottó N. Þorláksson, einn aðalhvatamaðurinn að stofnun 

Bárunnar, fram eftirfarandi tillögu: „Fundurinn óskar eftir, að samband komist á milli 

Dagsbrúnarfélagsins, Hásetafélagsins, Verkakvennafélagsins, Prentarafélagsins og 
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Bókbindarafélagsins, og kýs tvo menn til að koma þeim í framkvæmd í samráði við 

væntanlegar nefndir úr ofangreindum félögum” (ASÍ, l, e.d.).  

Á bernskuárum verkalýðshreyfingarinnar má greina augljós merki þess að hún hafi 

styrkst þegar vel áraði en dregist saman þegar samdráttur varð í atvinnulífinu. Það sama 

var upp á teningnum hjá verkalýðshreyfingunni bæði í Danmörku og Bandaríkjunum. 

Þegar atvinnuleysi ríkti gerðu verkamenn allt til að fá vinnu og undirbuðu jafnvel hver 

annan, en þegar skortur varð á vinnuafli jókst dirfskan og aðstaða verkafólks breyttist. 

Fyrst verkamenn höfðu ekki mikla trú á samtakamættinum meðan stéttarfélögin voru 

enn þetta ung var eðlilegt að dapurt efnahagsástand leiddi af sér neikvæða þróun 

verkalýðssamtaka. Verkamenn hafa einfaldlega ekki efni á að vera í verkalýðsfélagi á 

slíkum tímum, þar sem það krefst þeirrar hugsunar að hugsa um hag heildarinnar 

umfram sinn eigin (Svanur Kristjánsson, 1976).  

Árið 1934 var Vinnuveitendafélag Íslands stofnað með það meginmarkmið að tryggja 

vinnufrið í landinu. Þegar það var stofnað giltu hér engin lög um kjarasamninga, 

stéttarfélög eða vinnustöðvanir annarra en opinberra starfsmanna. Að vísu höfðu verið 

sett lög um sáttatilraunir í vinnudeilum og stofnað embætti sáttasemjara nokkrum árum 

áður eða 1925. Valdsvið sáttasemjara var þó takmarkað og var aðeins um hlutastarf að 

ræða. Félagið var fyrst og fremst stofnað sem svar við vaxandi áhrifum 

verkalýðshreyfingarinnar og þeim erfiðleikum sem fylgdu heimskreppunni á fjórða 

áratug 20. aldar. 

Á fjórða áratug síðustu aldar var kreppan í algleymingi og atvinnuleysi mikið en þá 

gripu vinnuveitendur meðal annars til kauplækkana. Þetta leiddi til mikilla átaka á 

vinnumarkaði og harðvítugra deilna. Árið 1938 voru lögin um stéttarfélög og 

vinnudeilur, eða vinnulöggjöfin eins og hún er oftast kölluð, lögtekin. Lögin mótuðu 

samskiptareglur á vinnumarkaði og helsta markmið þeirra var að tryggja vinnufrið í 

landinu þannig að sem minnst tjón yrði fyrir atvinnulífið. Verkalýðshreyfingin hefur alltaf 

sýnt mikla mótspyrnu þegar gera hefur átt viðamiklar breytingar á vinnulöggjöfinni, 

sérstaklega ef takmarka hefur átt verkfallsréttinn (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). 

Með lögunum var lögfestur réttur launþega til að stofna stéttarfélög og 

stéttarfélagasamtök í þeim tilgangi að vinna sameiginlega að hagsmunum 

verkalýðshreyfingarinnar. Jafnframt er þar tryggður réttur stéttarfélaga til þess að vera 
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lögformlegur samningsaðili um kaup og kjör félagsmanna sinna. Í lögunum er einnig að 

finna ákvæði um heimild til að tilnefna sérstakan trúnaðarmann á hverjum vinnustað 

þar sem að minnsta kosti fimm eða fleiri starfa. Trúnaðarmenn eiga að sjá til þess að 

vinnusamningar séu haldnir og ekki sé gengið á rétt verkafólks (Lög um stéttarfélög og 

vinnudeilur nr. 80/1938, 1.-13. gr.). Í vinnulöggjöfinni er einnig fjallað um verkföll og 

verkbönn, það er meðal annars tekið fram hvenær þau eru leyfileg, hvernig eigi að boða 

til þeirra og hvernig eigi að greiða atkvæði um verkfallsboðun (Lög um stéttarfélög og 

vinnudeilur nr. 80/1938, 14.-19. gr.). Þar er enn fremur fjallað um sáttastörf í 

vinnudeilum og hvert hlutverk ríkissáttasemjara er. Að endingu er þar að finna ákvæði 

um Félagsdóm, en Félagsdómur á að dæma í réttarágreiningi, það er hvort ákvæði 

kjarasamninga eða vinnulöggjafarinnar hafi verið brotin, eða um túlkun á þeim (Lög um 

stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938, 20.-69. gr.). 

Verkalýðshreyfingin hefur í gegnum tíðina ekki séð ástæðu til að breyta 

vinnulöggjöfinni og hefur líkt og áður sagði mótmælt harðlega veigamiklum breytingum 

á henni. Þegar gera hefur átt breytingar hefur verkalýðshreyfingin ávallt kallað eftir 

víðtæku samráði aðila vinnumarkaðarins. Hún hefur alltaf barist fyrir að verja rétt sinn 

til verkfalla, stofnunar félaga og réttarstöðu gagnvart viðsemjendum sínum. 

Vinnuveitendur hafa á hinn bóginn ítrekað kallað eftir breytingum því lengur sem liðið 

hefur frá setningu laganna og eftir því sem atvinnuhættir hafa breyst í landinu. Aðeins 

tvær stórar breytingar hafa verið gerðar á vinnulöggjöfinni síðan hún var sett árið 1938. 

Fyrst árið 1978 þegar lögum um sáttastörf í vinnudeilum var breytt og svo árið 1996. 

Helstu breytingarnar sem þá voru gerðar þá miðuðu að því að minnka líkur á verkföllum, 

bæta samningatækni og gera samskiptin þroskaðri. Breytingarnar voru meðal annars að 

setja inn ákvæði um umboð samninganefndar til að setja fram tillögur að 

kjarasamningum, taka þátt í samningum og undirritun þeirra. Reglum um samþykktir 

kjarasamninga var breytt, þeir taka nú yfirleitt gildi við undirritun. Ákvæði um 

vinnustaðasamninga var samþykkt. Einnig voru gerðar breytingar á ákvæðum þess 

hvenær verkföll væru leyfileg og með hvaða hætti skyldi taka ákvörðun um þau (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2008; Lög , nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur, eins og 

þeim var breytt með lögum nr. 75/1996).  
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Hagur Íslendinga gjörbreyttist á skömmum tíma með heimsstyrjöldinni síðari. 

Kreppan hvarf og afleiðingar hennar hurfu eins og dögg fyrir sólu eftir hernám Breta og 

síðar Bandaríkjamanna. Peningar streymdu um íslenskt hagkerfi og á skömmum tíma 

urðu Íslendingar ein ríkasta þjóð í heimi mitt í öllum hörmungum stríðsáranna. Með 

aukinni atvinnuuppbyggingu komu upp önnur vandamál, nú varð skortur á vinnuafli í 

landinu. Þetta leiddi af sér stöðuga baráttu milli stéttarfélaga, vinnuveitenda og 

stjórnvalda. Það varð ýmsum baráttumönnum innan verkalýðshreyfingarinnar vonbrigði 

að Bretar og Bandaríkjamenn skyldu greiða laun eftir gildandi samningum milli 

verkalýðsfélaga og vinnuveitenda. Þeir höfðu vonast eftir að þeir myndu greiða hærri 

laun en íslenskir atvinnurekendur. Vinnuveitendur óttuðust að erfitt yrði að halda 

kaupmættinum sem skapast hafði í stríðinu (Guðmundur Magnússon, 2004).  

 

2.3 Norræna velferðarkerfið 

Norræn samfélög byggja á velferðarhugsjón verkalýðshreyfingarinnar. Með henni hefur 

þeim tekist að skapa íbúum sínum hvað mestu lífsgæði og velferð sem þekkist meðal 

þjóða heims. Norðurlöndin eru ennfremur hvað best í stakk búin til að takast á við 

framtíðina (ASÍ, b, 2007). Þó svo að norræna samfélagið byggi á sameiginlegum 

grunngildum nota þau ekki sömu aðferðir við að leysa velferðarverkefni, en aðferðirnar 

eru það líkar að hægt er að tala um „norræna velferðarlíkanið“. Norðurlöndin munu 

mæta svipuðum áskorunum í framtíðinni. Samstarfið á milli þeirra mun veita þeim 

tækifæri til að miðla af reynslu sinni og stuðla þannig að félagslegri nýsköpun. Norræna 

velferðarlíkanið er sveigjanlegt og það byggir á nýsköpun. Þetta gerir það að verkum að 

það er stöðugt í þróun og getur því tekist á við nýjar áskoranir. Samkvæmt 

samanburðarkönnun OECD er norræna velferðarlíkanið meðal árangursríkustu líkana í 

heimi (Norden, b. e.d.).  

Undirstöðugildin í norræna velferðarlíkaninu eru félagsleg samstaða, jöfn tækifæri og 

öryggi fyrir alla (Norden, b. e.d.). Ein mikilvægasta grunnstoðin í norræna velferðar- og 

vinnumarkaðsmódelinu er framsækið og dugmikið menntastarf. Markviss og öflug 

menntastefna er lykillinn að samkeppnishæfu, þróttmiklu og framsæknu atvinnulífi sem 

er þess megnugt að tryggja félagslegan jöfnuð, góð störf og næga atvinnu. 

Menntastefnan verður bæði að byggja á traustri og góðri grunnmenntun sem og 
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menntun alla ævina eða símenntun. Slík menntastefna er ennfremur lykillinn að því að 

einstaklingar verði virkir í atvinnulífinu og í samfélaginu almennt. Einnig verður að gæta 

þess við mat á menntun að einingar í starfsnámi séu viðurkenndar til jafns á við einingar 

í bóknámi (ASÍ, b, 2007).  

Árangur hefur náðst með því að byggja upp réttindi á vinnumarkaði og með skipulagi 

og samskiptum. Það sem vinnumarkaðurinn á Norðurlöndunum á sameiginlegt og 

greinir hann frá öðrum löndum eru meðal annars öflug samtök atvinnurekenda og 

launafólks. Samskipti og samningar á vinnumarkaðinum eru þróuð og formbundin. 

Ennfremur ríkir sátt um grundvallaratriði er varða réttindi og skyldur launafólks og 

atvinnurekenda. Aðilar vinnumarkaðarins axla sameiginlega ábyrgð og stuðla í 

sameiningu að vexti og viðgangi efnahagskerfisins og þróun atvinnulífsins. Stjórnvöld og 

hið pólitíska kerfi viðurkenna að aðilar vinnumarkaðarins hafi víðtæku og mikilvægu 

hlutverki að gegna (ASÍ b, 2007). 

Þrátt fyrir að verkalýðshreyfingunni hafi áunnist margt í starfi sínu í gegnum tíðina er 

ljóst að enn er langt í land með að velferðarkerfið tryggi öllum þau lífsgæði sem krafa er 

gerð til um nú á dögum. Á ársfundi ASÍ í október 2007 var eitt helsta viðfangsefni 

fundarins norræna velferðarsamfélagið og vinnumarkaðsmódelið og hvernig treysta 

megi velferð og vinnumarkað og hvernig ná megi markmiðum verkalýðshreyfingarinnar 

á Íslandi. ASÍ leggur hvað mesta áherslu á málefni barna og barnafjölskyldna, lágmarks 

framfærslu, húsnæðismál og breytingar á veikinda-, slysa- og örorkubótarétti. 

Af Norðurlöndunum hefur Danmörk vakið athygli fyrir góðan árangur við að efla 

atvinnulíf og ná niður atvinnuleysi um leið og tekist hefur að verja kjörin. Danska 

módelið hefur verið kallað „sveigjanleiki – með - öryggi“ vinnumarkaðsmódelið eða 

„flexicurity-model“ (ASÍ b, 2007; Norden b, e.d.).  

Flexicurity er hugtak sem stendur bæði fyrir orðin sveigjanleika (e. flexibility) og 

öryggi (e. security). Sveigjanleiki og öryggi þurfa ekki að vera tveir andstæðir pólar 

heldur geta þau vegið upp hvort annað. Í sveigjanleikanum felst að það er tiltölulega 

auðvelt að reka og ráða fólk án mikils kostnaðar og vinnutími fólks er sveigjanlegur. 

Öryggið vísar til félagslegs öryggisnets eins og atvinnuleysisbóta, virkra 

vinnumarkaðsaðgerða og menntunar (LO a, e.d.). Á mynd 1 hér fyrir neðan má sjá þá 

þrjá þætti sem einkenna módelið. 
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Í efsta hringnum er sveigjanlegur vinnumarkaður sem felur meðal annars í sér hæfni 

atvinnulífsins og einstaklinganna til að aðlagast breytingum og takast á við ný og ögrandi 

verkefni. Störf geta breyst eða horfið og ný verða til ásamt því að starfshæfni fólks getur 

breyst til dæmis vegna slyss eða sjúkdóma. Þannig getur einstaklingur þurft að skipta 

um starf eða verið tímabundið án vinnu meðan leitað er að nýrri. Það er því mikilvægt 

að vinnumarkaðurinn mæti þessum breytingum þannig að atvinnulífið og 

einstaklingurinn geti tekist á við ný og ögrandi verkefni.  

Í næsta hring er öflugt velferðarkerfi sem er nauðsynlegt til að aðstoða einstaklinga 

sem eru án atvinnu. Hér gegna atvinnuleysistryggingar lykilhlutverki, með þeim er 

afkoma þeirra sem misst hafa vinnuna tryggð.  

Í síðasta hringnum eru virkar vinnumarkaðsaðgerðir sem eru nauðsynlegar til að 

aðstoða einstaklinga aftur út á vinnumarkaðinn. Í þessu felst meðal annars að veita fólki 

viðeigandi ráðgjöf, starfsendurhæfingu, starfsþjálfun, starfsmenntun og raunfærnimat. 

Virkar vinnumarkaðsaðgerðir eru þannig líklegri til að skila einstaklingum aftur út í 

atvinnulífið (ASÍ, a, 2007; ASÍ, b, 2007).  

Sveigjanleiki - með – öryggi módelið 

 

Mynd 1. Sveigjanleiki með öryggi módel (ASÍ, b, 2007) 

Líkanið hvílir á þremur mikilvægum stoðum. Í fyrsta lagi á öflugu samfélagslegu 

menntakerfi þar sem fjárfest er í nýsköpun. Áherslan er á góða grunnmenntun og að 

einstaklingar haldi áfram að mennta sig ævina út. Í öðru lagi á öflugu velferðarkerfi fyrir 

alla þar sem enginn er útilokaður og í þriðja lagi á öflugu kerfi samskiptaaðila 

vinnumarkaðarins þar sem samskipti eru lausnamiðuð og byggja á gagnkvæmu trausti 

og styrkum grunni (ASÍ, b, 2007). 
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2.4 Breytt hlutverk stéttarfélaga 

Stéttarfélög hafa sjaldan haft víðfeðmari verkefni né mikilvægara hlutverki að gegna en 

einmitt nú á dögum. Þau verða ekki einungis að gæta hagsmuna og mæta væntingum 

núverandi félaga heldur einnig framtíðarfélaga. Ef þeim mistekst að mæta þessum 

væntingum missa þau ekki einungis félagsmenn sína, slag- og drifkraftinn heldur einnig 

það sem er hvað mikilvægast, tilganginn (SFR, 2005). Þannig verða þau að tileinka sér 

nýja hugsun og haga sér eins og þjónustufyrirtæki þar sem félagsmenn eru neytendur 

sem verður að laða að með góðri þjónustu og ýmis konar hlunnindum. Áherslan verður 

því meiri á einstaklinginn í stað heildarinnar. Launþegar verða að sjá hag sinn í að vera í 

stéttarfélagi. Vinnuaflið er ekki lengur eins einsleitt og það var, því verða stéttarfélögin 

að geta tekið á málefnum mismunandi hópa. Þau eru mikilvægur þáttur í að tryggja 

samkeppnishæfni félagsmanna með fræðslu og menntun. Þannig hjálpa þau til við að 

undirbúa og aðlaga félagsmenn að breytingum á vinnumarkaði (Bridges, 1995; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2003).  

Stjórnendur standa frammi fyrir mikilli samkeppni þar sem mestu máli skiptir að ná 

samkeppnisforskoti á samkeppnisaðilann. Skipulagsheildir sem ná munu hvað bestum 

árangri eru þær sem geta á skjótan og árangursríkan hátt mótað stefnu, sett sér 

markmið og komið þessu í framkvæmd (Ulrich, 1998).  

Á árunum 1969 til 1979 voru stéttarfélögin hvað öflugust og með flesta félagsmenn í 

Vestur-Evrópu, en eftir það fór að halla undan fæti hjá þeim (Ebbinghaus, 2002; Machin, 

2000; Salamon, 2000; Williams, 1997). Á árunum 1978 til 1998 minnkaði 

stéttarfélagsaðild í Vestur-Evrópu enn meira þegar hún fór úr 42,6% í 30,8% (Visser, 

2002). Árið 1999 var þátttakan í Bretlandi komin niður í 28% frá 53% árið 1979 (Machin, 

2000). Svipað hefur átt sér stað á Vesturlöndum nema þá helst á Norðurlöndunum, þar 

með talið á Íslandi, þar sem stéttarfélagsaðild er enn mikil (Ebbinghaus, 2002; Salamon, 

2000; Tinna Ástrún Grétarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Á heimasíðu LO 

(The Danish Confederation of Trade Unions)2 í Danmörku kemur fram að 82% alls 

vinnuafls þar í landi séu í stéttarfélögum (LO, b, e.d.). Í byrjun árs 2011 voru ekki nema 
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69% alls sænsks vinnuaflsins í stéttarfélögum sem er það lægsta í yfir fjörutíu ár þar í 

landi og er talsverð lækkun frá 1995 þegar aðildin var í kringum 90%. Þrátt fyrir þessa 

fækkun í Svíþjóð telur meiri hluti félagsmanna í sænska LO3 aðild vera mikils virði 

sérstaklega þegar kemur að málefnum á borð við laun, vinnuumhverfi og vinnuvernd 

(Larsson, 2012). Ástæðu þess að svo margir eru í stéttarfélagi í Danmörku má að hluta til 

rekja til þess að einungis þeir sem hafa tryggt sig hjá sérstökum atvinnuleysissjóðum 

sem reknir eru í tengslum við stéttarfélög eiga rétt á að fá greiddar atvinnuleysisbætur 

missi þeir vinnuna (Norden, a, e.d.). Fækkun í stéttarfélögum í Finnlandi má til dæmis að 

miklu leyti skýra með því að „Ghent kerfið“ var lagt niður. „Ghent kerfi“ er fyrirkomulag 

eins og í Danmörku þar sem atvinnuleysisbætur tengjast stéttarfélagsaðild (Böckerman 

og Uusitalo, 2006).  

Félagafjöldi getur sagt mikið um styrk stéttarfélaga. Samkvæmt gögnum frá Hagstofu 

Íslands um stéttarfélagsaðild á Íslandi voru 88% karla og kvenna í stéttarfélagi 1993 en 

árið 2002 var aðild komin niður í 85,4% (Hagstofa Íslands, e.d.). Ekki eru aðgengileg nýrri 

gögn hjá Hagstofunni um stéttarfélagsaðild en ef tölur frá VR eru skoðaðar má sjá að 

félagsmönnum þar fjölgar milli ára, sjá töflu 1 hér að neðan.  

 

Tafla 1. Félagsmenn í VR árið 2001 til 2011  

Ár Félagsmenn í VR Aukning / 

minnkun milli ára 

Starfandi á 

vinnumarkaði skv. 

Hagstofu 

Hlutfall VR af 

vinnumarkaði 

2001 20.071  159.100 12,6% 
2002 20.352 1,4% 156.700 13,0% 
2003 20.987 3,1% 157.100 13,4% 
2004 22.206 5,8% 156.100 14,2% 
2005 23.222 4,6% 161.300 14,4% 
2006 26.049 12,2% 169.600 15,4% 
2007 27.437 5,3% 177.200 15,5% 
2008 28.776 4,9% 178.600 16,1% 
2009 28.065 -2,5% 167.800 16,7% 
2010 28.287 0,8% 167.200 16,9% 
2011 28.840 2,0% 167.300 17,2% 

Heimild: Ársskýrsla VR 2011-2012, 2012 

Frá árinu 2001 til 2011 fjölgaði félagsmönnum til dæmis um 44%. Þróunin hjá félaginu 

hefur verið sú að aðild hefur aukist jafnt og þétt ef frá er talin breytingin á milli áranna 

2008 og 2009 en þá dróst hún saman um 2,5% (Ársskýrsla VR 2011 – 2012, 2012). Árið 
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2006 fjölgaði félagsmönnum hvað mest eða um rúm 12% milli ára en stóran hluta 

þeirrar fjölgunar má rekja til sameiningar. Þá sameinuðust í VR, Verslunarmannafélag 

Hafnarfjarðar með um 1.800 félaga og Verslunarmannafélag Vestmannaeyja með 360 

félagsmenn. (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2009). Ef skoðaður er 

heildarvinnumarkaðurinn þá voru félagsmenn VR um 12% af honum árið 2001 en árið 

2011 var sú tala komin í rúm 17% (Ársskýrsla VR 2011-2012, 2012). Eitt helsta einkenni 

íslensks vinnumarkaðar er mikill fjöldi stéttarfélaga og hátt hlutfall vinnuafls í 

stéttarfélögum (Tinna Ástrún Grétarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

Háa stéttarfélagsaðild hér á landi má einkum skýra með þremur atriðum. Það er 

forgangsréttarákvæði til vinnu sem felur í sér að vinnuveitendur skuldbinda sig til að 

ráða þá sem eru félagsmenn fram yfir þá sem eru það ekki. Þannig eiga til dæmis 

félagsmenn í VR eða öðru félagi innan LÍV (Landssamband íslenzkra verzlunarmanna) 

forgangsrétt ef ráða á í almennt verslunarstarf. Ef hins vegar vinnuveitandi vill ráða 

einhvern sem ekki er félagsmaður þá er félaginu skylt að veita þeim einstaklingi 

inngöngu svo framarlega sem það brjóti ekki í bága við samþykktir félagsins. Í öðru lagi 

„Ghent kerfi“ sem minnst er á hér að ofan og í þriðja lagi tengsl félagsaðildar og 

lífeyrissjóðakerfisins. Frá árinu 1969 hefur verið skylduaðild að lífeyrissjóðum, 

vinnuveitendur eru skyldugir til að greiða mótframlag í lífeyrissjóði fyrir starfsmenn sína. 

Margir vilja meina að tilkoma lífeyrissjóðanna sé einn merkasti áfanginn í kjarabaráttu 

íslensku verkalýðshreyfingarinnar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2012). 

Ólíkt þróuninni á Íslandi hefur fækkað í stéttarfélögum á Vesturlöndum. Ein af þeim 

ástæðum sem skýrt geta þessa fækkun er að heildarhyggja er að víkja fyrir 

einstaklingshyggjunni. Þetta á bæði við á vinnumarkaði og í þjóðfélögum almennt þar 

sem samfélögin þróast úr því að vera iðnaðar- og tæknisamfélög yfir í 

þekkingarsamfélög. Í einstaklingshyggjunni er hver sinnar gæfu smiður. Þannig er meiri 

áhersla á það að hver og einn semji um kaup sín og kjör. Markaðslögmálin gilda þar sem 

starfsmenn meta sjálfir hversu mikils virði vinnuframlag þeirra er (Ebbinghaus, 2002; 

Williams, 1997).  

Einstaklingshyggjan er tengd grundvallarhugsun einingarhyggjunnar. Einingarhyggjan 

byggist á því að innan skipulagsheilda vinnur samstilltur hópur fólks þar sem enginn 

ágreiningur ríkir um það hver stjórnar. Öll andstaða hvort sem hún kemur utan eða 
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innan frá, er formleg eða óformleg, er óæskileg og til þess fallin að standa 

skipulagsheildinni fyrir þrifum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). Líta má á eigendur, 

stjórnendur og starfsmenn sem eina stóra fjölskyldu með sameiginlega hagsmuni. Þegar 

upp koma ágreiningsmál vinna þessir aðilar sameiginlega að því að leysa þau á skilvirkan 

hátt. Samkvæmt þessu má segja að stéttarfélög séu í raun og veru óþörf (Fox, 1966). 

Vandi stéttarfélaga samkvæmt þessari nálgun er að litið er á þau sem utanaðkomandi 

ógn eða átroðning sem keppir um hollustu starfsmanna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2008). Þetta getur dregið úr styrk stéttarfélaganna (Tinna Ástrún Grétarsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Heildarhyggja birtist sem margræðisnálgun. 

Margræðishyggjan gengur hins vegar út frá því að skipulagsheildir byggist upp á ólíkum 

hópum sem hafi ólíka hagsmuni. Eðlilegt er að upp komi ágreiningur og að allir taki þátt í 

umræðum og ákvarðanatöku og hafi rétt á að hafa mismunandi skoðanir. Með 

samningum er komist að niðurstöðu sem allir geti sætt sig við (Fox, 1966). 

Margræðishyggjan gerir þannig ráð fyrir að starfsmenn hafi rétt á að vera í 

stéttarfélögum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). Hugmyndafræði stéttarfélaga 

byggir almennt á því að samtakamátturinn styrki þau í baráttunni við vinnuveitendur og 

í krafti fjöldans sé hægt að ná þeim markmiðum sem sett eru fram (Salamon, 2000). Hér 

á landi eru samskipti aðila á vinnumarkaði í anda margræðishyggjunnar. Vinnulöggjöfin 

tryggir rétt launþega til að vera í stéttarfélögum, stéttarfélögin sjá um 

kjarasamningsgerð fyrir félagsmenn sína, sem þeir svo fella eða samþykkja í 

atkvæðagreiðslu og samningsrétturinn er hjá félagsmanninum. Verkfallsrétturinn er 

ennfremur tryggður og sáttaumleitanir eru í föstum skorðum (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2008).  

Salamon (2000) bendir á að með því að finna jafnvægi á milli einstaklings- og 

heildarhyggju sé hægt að ná betri árangri. Þannig verði að skapa umhverfi og menningu 

á vinnumarkaði sem hvetur einstaklinga til að skara fram úr en um leið verða að vera 

ákveðnar reglur og mörk. Ingibjörg Eðvaldsdóttir (2009) komst að svipaðri niðurstöðu í 

mastersritgerð sinni um þróun kjarasamninga VR og VSÍ/SA4 1977 – 2008. Í verkefninu 

leitast hún við að svara rannsóknarspurningunni, hvort kjarasamningar VR séu að þróast 

                                                      
4
 VSÍ eða Vinnuveitendasamband Íslands var lagt niður 1999 þegar SA eða Samtök atvinnulífsins voru 

stofnuð (SA, 2004). 
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frá heildarhyggju yfir í einstaklingshyggju. Rannsóknarniðurstöður gefa til kynna að 

vísbendingar séu í þá átt að einstaklingshyggja hafi verið að ryðja sér til rúms í 

kjarasamningum á milli VSÍ/SA og VR á liðnum árum. Það sem vakti hins vegar athygli 

Ingibjargar var að svo virðist sem einstaklingshyggjan sé ekki að ryðja heildarhyggjunni 

úr vegi heldur einungis að fléttast saman við hana. Ekki á kostnað heildarinnar heldur til 

að mæta auknum kröfum einstaklinga á vinnumarkaði. Í kjarasamningum VR stendur 

heildarhyggjan enn styrkum fótum enda leggur félagið áherslu á að hækka lágmarkslaun 

félagsmanna sinna.  

Erfiðlega getur reynst að fá þekkingarstarfsmanninn til að ganga í stéttarfélag (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2009). Þetta hefur leitt af sér að meiri áhersla er lögð á það að 

einstaklingurinn semji sjálfur um kaup sín og kjör í stað þess að samið sé fyrir fjöldann. 

Hann verður að græða eitthvað á því að vera í stéttarfélagi. Markaðslögmálin gilda þar 

sem hver og einn metur það verð sem hann vill fá fyrir sitt vinnuframlag (Ebbinghaus, 

2002; Williams, 1997). Hugtakið atvinnuhæfni (employability) hefur undanfarin misseri 

fengið aukið vægi í umræðunni, en í því felst vilji, geta og færni einstaklinga til að nýta 

hæfileika sína þannig að þeir skili hvað bestum árangri. Atvinnuhæfni snýr einnig að því 

hvaða þekkingu, viðhorf og hæfileika hver og einn hefur, hvernig hann nýtir þessa þætti 

og kemur þeim á framfæri við vinnuveitanda sinn. Einstaklingur sem fylgist vel með 

breytingum á verkefnum, vinnuumhverfi og vinnumarkaði ásamt því að sýna frumkvæði 

er virkur í að efla eigin atvinnuhæfni. Þannig skiptir atvinnuhæfni máli fyrir þá sem vilja 

viðhalda eða bæta stöðu sína og hæfni á vinnumarkaði (Helga Rún Runólfsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2011).  

Ýmsar aðrar ástæður hafa verið nefndar sem skýrt geta fækkunina í stéttarfélögum, 

eins og reglur og tilskipanir frá Evrópusambandinu um aukinn rétt og vernd 

starfsmanna. Einnig hefur verið lögð meiri áhersla á þætti eins og sveigjanleika í starfi, 

samþættingu vinnu og einkalífs, þátttökustjórnun, útvistun starfa, starfsþróun, almenna 

velferð starfsmanna og fleira (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2009). Aðstæður í 

þjóðfélaginu hafa breyst frá árdögum stéttarfélaga, ásamt áherslum í stjórnun 

starfsmanna meðal annars með aukinni liðsvinnu. Efnahagsleg velsæld og hagvöxtur 

hafa aukist, atvinnustig er hátt og formgerðarbreyting hefur orðið á vinnumarkaði sem 

meðal annars felur í sér að störfum í iðnaði, framleiðslu og landbúnaði hefur fækkað á 
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meðan þjónustustörfum hefur fjölgað (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003; Tinna Ástrún 

Grétarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Enn fremur hefur atvinnuþátttaka 

kvenna aukist sem og hlutastörf og önnur ódæmigerð ráðningarform (Rannveig 

Sigurðardóttir, 1998). Með aukinni hnattvæðingu og harðnandi samkeppni er meiri 

áhersla lögð á sveigjanleika í ráðningarformi og útvistun starfa. Áhersla er lögð á rækt 

starfsmanna og yfirleitt er vel búið að þeim, þannig að hagsmunir launþega og 

atvinnurekenda fara saman en eru ekki andstæðir líkt og áður tíðkaðist (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2003; Tinna Ástrún Grétarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010).  

Aukin hnattvæðing felur í sér ný tækifæri sem geta eflt og aukið velferðarsamfélagið. 

ASÍ vill ábyrga og réttláta hnattvæðingu sem tekur tillit til náttúruverndar, 

vinnuumhverfis, mannréttinda og félagslegra réttinda. Til að Ísland geti nýtt sér þau 

tækifæri sem felast í hnattvæðingunni verða einstaklingar og skipulagsheildir að búa við 

stöðugleika í ytri aðstæðum. Þetta á bæði við um félagslegan og vinnumarkaðslegan 

stöðugleika sem og efnahagslegan (ASÍ, h, e.d.).  

Stéttarfélög verða að taka mið af þessari nýju hugsun ásamt því að þjóna 

sameiginlegum hagsmunum mismunandi hópa félagsmanna sinna. Það er ekki alltaf 

auðvelt hlutverk að sameina þessi tvö sjónarmið (Williams, 1997). Upphaflegu 

baráttumálin að fá laun greidd samkvæmt taxta og samningsréttinn viðurkenndan eru í 

höfn. Því er hægt að koma til móts við nýja tíma með því að leggja meiri áherslu á að 

þjónusta félagsmenn á einstaklingsbundinn hátt og styrkja þá til að takast á við breytt 

starfsumhverfi. Samhliða þessu leggja félögin meiri áherslu á velferðarmálin í 

kjarabaráttunni (Ebbinghaus, 2002; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003; Williams, 1997). 

Stéttarfélög eru þannig að verða eins og hvert annað þjónustufyrirtæki sem er í 

samkeppni við önnur fyrirtæki um hylli félagsmanna. Viðfangsefni stéttarfélaga beinast 

að launþeganum sjálfum og hvernig styrkja megi hann til að takast á við nýjar áherslur í 

stjórnun og vinnuumhverfinu. Skipta má helstu viðfangsefnum stéttarfélaga í fjóra 

þætti. Í fyrsta lagi kjaramál og önnur mál sem snerta launþegann sjálfan eins og túlkun 

kjara- og ráðningarsamninga, aðstoð við uppsagnir og innheimtu launa og mál sem 

koma upp vegna eineltis og kynferðislegs áreitis. Í öðru lagi mál sem snerta sjúkrasjóði 

og ýmis styrktarmál eins og styrki til sjúkraþjálfunar, heilsuræktar, 

krabbameinsskoðunar, glasafrjóvgunar, gleraugnakaupa og einnig tryggingarmál eins og 
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líf-, sjúkdóma- og slysatryggingar. Í þriðja lagi ýmis fræðslumál, félagsmenn eiga kost að 

fá ýmsa styrki til menntunar og fræðslu. Í fjórða og síðasta lagi orlofsmál, en félagsmenn 

hafa meðal annars aðgang að sumarbústöðum, tjaldvögnum og sumarhúsum erlendis 

(Tinna Ástrún Grétarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

VR er dæmi um stéttarfélag sem skilgreinir sig sem lífsgæðafélag en ekki bara 

hefðbundið stéttarfélag sem berst fyrir hærri launum félagsmanna. Í 2. gr. laga félagsins 

kemur fram að tilgangur VR sé: 

að efla og styðja hag verslunar-, þjónustu- og skrifstofufólks á félagssvæðinu 

með því að vinna að framgangi allra þeirra mála, er verða mega til aukinna 

réttinda, menningar og bættra kjara launafólks í landinu. Félagið gerir 

kjarasamninga fyrir félagsmenn sína og kemur fram fyrir þeirra hönd 

gagnvart stjórnvöldum og öðrum, að því er varðar hagsmuni félagsmanna 

(VR, 2012).  

VR er bakhjarl félagsmanna sinna og styður þá með öflugum sjóðum og eflingu 

kaupmáttar. Aðild að félaginu veitir félagsmönnum ýmis réttindi og þangað geta þeir 

meðal annars leitað til að fá upplýsingar um réttindi sín og skyldur. VR aðstoðar einnig 

við gerð og túlkun ráðningarsamninga og við útreikninga á launum og innheimtu. Þá er 

hægt að leita til félagsins ef upp kemur ágreiningur á vinnustað. Félagsmenn geta fengið 

lögfræðiaðstoð tengda kjaramálum og aðstoð við túlkun kjarasamninga. Hægt er að 

sækja um styrki til forvarna, trygginga og endurhæfingar sem og niðurgreiðslu á námi og 

námskeiðum. Félagsmenn greiða í sjúkrasjóð sem veitir þeim tryggingar í veikindum. Þá 

er félagið með orlofshús víðsvegar um landið sem félagsmenn geta sótt um (VR, a, e.d.).  

Á síðustu árum hefur markvisst verið unnið í ímyndarmálum félagsins og lögð hefur 

verið áhersla á að markaðssetja það með auglýsingum bæði í blöðum og sjónvarpi. VR 

hefur verið duglegt við að auka þjónustu við félagsmenn sína. Árið 1999 tryggði félagið 

félagsmönnum sínum 80% launa í fæðingarorlofi með því að greiða félagsmönnum það 

sem á vantaði úr sjúkrasjóði félagsins5. Þá tók félagið upp nýjar áherslur í 

kjarasamningum með launaviðtölum og persónubundnum launum (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2003).  

                                                      
5
 Í lögum um fæðingar- og foreldraorlofnr. 95/2000 var öllum tryggður þessi réttur með lögum  
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2.5 Framtíð stéttarfélaga 

Bragi Skúlason formaður Útgarðs6 skrifar eftirfarandi um framtíð stéttarfélaga í BHM 

tíðindi árið 2007: 

Tími fagfélaga er sem aldrei fyrr. Hitt er víst, að í kjaramálum eiga mun fleiri 

stóra hagsmuni að verja sameiginlega og samtakamátturinn skiptir áfram 

miklu mál, því slagkraftur einstakra félaga í kjarabaráttu er mjög 

mismunandi og nútíminn kallar á aukna þjónustu strax fyrir þá, sem eftir 

henni leita. Þarna geta einstök félög unnið saman og á þessu sviði er mikil 

framtíð í öflugum þjónustuskrifstofum. 

Hann sér fyrir sér að stéttarfélög muni auka samvinnu sín á milli eða sameinast í 

framtíðinni. Að lokum segir hann: 

Við störfum í síbreytilegu samningsumhverfi og verðum þess vegna að 

fylgjast vel með. Aðgangur að réttum upplýsingum er sívaxandi auðlind og 

skiptir launþega þessa lands miklu máli. Til að launþegar sjái hag sínum 

borgið innan vébanda stéttarfélaga verða þeir að geta séð hvað þeir fá fyrir 

peningana sína. Við störfum í umboði þeirra. Við erum þjónar þeirra. 

Í sama blaði er viðtal við Ögmund Jónasson7 þar sem hann talar um mikilvægi 

heildarsamtaka innan verkalýðshreyfingarinnar. Hann fullyrðir að ef þau yrðu slegin út 

af borðinu myndi fækka í verkalýðshreyfingunni þar sem fámenn félög myndu veslast 

upp. Hann telur að ekki yrði heldur langt að bíða að stærri félög tækju sig saman um 

sameiginleg hagsmunamál og þannig yrðu aftur til heildarsamtök. Um það hvort 

einstaklingurinn muni sjálfur í auknum mæli semja um kaup sín og kjör þannig að 

hlutverk stéttarfélaga í kjarasamningum verði hverfandi, bendir Ögmundur á að VR sé til 

dæmis að hverfa frá þessari stefnu þar sem hún hafi ekki skilað árangri heldur hafi hún: 

                                                      
6
 Útgarður var nafn á stéttarfélagi háskólamanna sem heitir núna Fræðagarður eftir að það 

sameinaðist Félagi íslenskra fræða- kjaradeildar. Fræðagarður er hluti af Bandalagi háskólamanna (BHM). 

7
 Ögmundur Jónasson var formaður Bandalags starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) í 21 ár. Hann hætti 

sem formaður haustið 2009. 
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Eitrað út frá sér á vinnustaðnum. Liggur þetta ekki annars í augum uppi? 

Hvers konar vinnustaðir verða til þar sem launamunurinn er með þessum 

hætti? Gersamlega óþolandi. Af hverju halda menn að launaleynd hafi alls 

staðar verið tekin upp samhliða einstaklingsbundnum samningum? Það er 

vegna þess að einstaklingsbundnir samningar hafa aldrei þolað dagsljósið – 

aldrei. Vinnustaðir með einstaklingsbundnum samningum eru vinnustaðir 

smjaðurs og þess sem einu sinni var kallað á myndrænan og viðeigandi hátt 

baksleikjuviðbit. 

Með þessu er hann þó ekki að segja að ekki sé hægt að taka tillit til einstaklingsbundinna 

hæfileika eða þekkingar við launaákvarðanir. Hann vill að það sé gert á forsendum 

stéttarfélaganna. Hann telur jafnframt mikilvægt að stéttarfélög verði 

samstarfsvettvangur þar sem aðilar atvinnulífsins vinni saman að þróun 

vinnumarkaðarins. Í þessu samhengi telur hann að stéttarfélögin komi til með að vinna 

meira í nærumhverfinu á meðan að heildarsamtökin fáist við heildarmyndina. Hvað 

varðar sameiningar stéttarfélaga telur Ögmundur þær vera af hinu góða, þannig sé hægt 

að ná fram samlegðaráhrifum og auka slagkraftinn. Hann telur að í framtíðinni eigi að 

stefna að því að sameina alla launþega í ein heildarsamtök (Ögmundur Jónasson, 2007). 

Robert Taylor blaðamaður sagði á ráðstefnu sem haldin var á vegum samtaka 

evrópskrar verkalýðshreyfingar 1998 að verkalýðshreyfingin þyrfti að styrkja stöðu sína 

bæði í þjóðfélaginu sem og í allri þjóðfélagsumræðu. Þannig yrði hún að koma fram fyrir 

alla þjóðfélagsþegna en ekki einungis félagsmenn sína. Þetta þýddi að nauðsynlegt væri 

að styrkja miðstýrðan hluta hreyfingarinnar eða heildarsamtökin. Hvernig þetta tækist 

til skipti sköpum um framtíð lýðræðis og samtryggingar á landsvísu. Verkalýðshreyfingin 

væri eina aflið á vettvangi Evrópumála sem gæti staðið gegn þeirri þróun að innan 

Evrópusambandsins væri ekki aðeins litið á forsendur fjármagnseigenda. Á sömu 

ráðstefnu flokkaði Peter Cassells frá írska alþýðusambandinu þau viðfangsefni sem 

verkalýðshreyfingin stæði frammi fyrir nú á dögum í sex flokka. Í fyrsta lagi að þörf væri 

fyrir breytingar og þar yrði verkalýðshreyfingin að vera í fararbroddi þannig að fólk sæi 

að hún væri það afl í samfélaginu sem stæði fyrir breytingum. Í annan stað væru 

einstaklingar nú á tímum áhugasamari um einstök málefni í stað einhverrar 

heildarhugmyndafræði. Í þriðja lagi væru félagsmenn ekki lengur einsleitur hópur, það 
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væri til dæmis nauðsynlegt að sinna betur málefnum kvenna með börn með því að gera 

skipulagsheildir fjölskylduvænni. Fjórða væri að t.d. þyrfti að opna félögin meira fyrir 

konum og atvinnulausum. Í fimmta lagi hefði alþjóðavæðingin orðið til þess að 

fjármagnsmörkuðum hefði verið gefin of mikil völd og þess vegna væri það meðal 

annars hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að koma í veg fyrir að fjármagnið fengi 

stjórnað hvernig samfélögin byggðust upp. Alþjóðavæðingin hefði einnig í för með sér 

að samkeppni er ekki einungis á milli skipulagsheilda heldur einnig milli mismunandi 

deilda sama fyrirtækis í mismunandi löndum. Í sjötta og síðasta lagi þyrfti 

verkalýðshreyfingin að endurskoða afstöðu sína til ýmissa mótmæla og andófs. Margt 

annað athyglisvert kom fram á þessari ráðstefnu en niðurstaða hennar var, að til þess að 

mæta kröfum nútímans þurfi verkalýðsfélögin einkum að huga að tvennu. Það er að 

styrkja heildarsamtökin en um leið starfið á vinnustöðunum sjálfum. Stéttarfélögin þurfa 

að sinna því starfi sem félagsmenn hafa mesta þörf fyrir miðað við aðstæður á 

vinnumarkaði í hvert skipti. Nauðsynlegt er að styrkja heildarsamtökin svo þau hafi sem 

mest áhrif á það hvernig þjóðfélagið er. Verkalýðshreyfingin er líka sá aðili sem getur 

haft hendur í hári nýfrjálshyggjunnar og atvinnurekenda. En umfram allt er áríðandi að 

hreyfingin tali einu máli um mikilvæg grundvallaratriði og til þess að svo megi verða þarf 

að efla miðstýringu af einhverju tagi innan hennar (Rannveig Sigurðardóttir, 1998). 

Freeman (2005) bendir á mikilvægi þess að verkalýðsfélög nýti sér veraldarvefinn til 

allra samskipta. Margir verkalýðsleiðtogar í Bandaríkjunum og á Bretlandi líta á netið 

sem mikilvægan hluta af framtíðarstefnu sinni. Árið 2000 voru verkalýðsfélögin í þessum 

löndum farin að nota netið í miklum mæli til að miðla upplýsingum um þjónustu og 

ýmislegt fleira til félagsmanna sinna. Netið hefur þannig opnað möguleika til nýrra 

landvinninga fyrir stéttarfélögin og um leið gert þau hæfari til að starfa í nútímanum. 

Með því að nýta sér netið geta stéttarfélögin náð til fjölda félaga og skipulagsheilda með 

litlum tilkostnaði. Netið getur þannig þjappað saman stéttarfélögum um allan heim og 

auðveldað undirbúning alþjóðlegra herferða til að auka árangur og styrkja 

verkalýðshreyfinguna. Hann telur að ef að stéttarfélögin nýti sér netið og þá möguleika 

sem það hefur upp á að bjóða hafi þau alla burði bæði til að bæta skilvirkni og endurlífga 

stöðu sína og geti þannig orðið höfuðstofnun fyrir launþega í hinum kapítalíska heimi. 
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2.6 Stéttarfélög eftir efnahagshrunið 2008 

Miklu skiptir að við sýnum bæði stillingu og yfirvegun þá erfiðu daga sem nú 

fara í hönd, látum ekki hugfallast og styðjum hvert annað með ráðum og 

dáð. Á þann hátt, með íslenska bjartsýni, æðruleysi og samstöðu að vopni, 

munum við standa storminn af okkur. Guð blessi Ísland (Geir H. Haarde, 

2008). 

Textinn hér að ofan eru lokaorð í ávarpi Geirs H. Haarde þáverandi forsætisráðherra til 

íslensku þjóðarinnar þann 6. október 2008. Ávarpi sem seint líður úr huga margra 

Íslendinga og eru lokaorðin „Guð blessi Ísland“ nokkurs konar tákn hrunsins. Ljóst var að 

Ísland stóð frammi fyrir miklum vanda. Á aukaársfundi ASÍ sem haldinn var í mars 2009 

talaði Gylfi Arnbjörnsson forseti sambandsins um að endurreisn landsins yrði að 

byggjast á traustum samfélags- og siðferðilegum gildum. Tryggja yrði öllum 

heilbrigðisþjónustu, mannsæmandi afkomu og góða grunnmenntun. Mikilvægt væri að 

flestir tækju þátt í samfélaginu og á vinnumarkaði. Launafólk yrði að standa saman og 

hafa með sér öflug heildarsamtök sem gættu hagsmuna þeirra gagnvart stjórnvöldum 

og atvinnurekendum. Með þessu væri bæði hægt að tryggja einstaklingum mannlega 

reisn og virkan þátt í samfélaginu og skipulagsheildum góða og hæfa starfsmenn. 

Norrænu velferðarsamfélögin væru hvað best í stakk búin til að takast á við 

alheimskreppuna. Enda byggju þau á öflugu og virku velferðarkerfi, jöfnuði, jafnrétti 

kynjanna, góðri menntun og traustum réttindum launafólks. En til þess að sem bestur 

árangur náist þarf nána samvinnu og samstarf samtaka launafólks, atvinnurekenda og 

stjórnvalda. Að lokum sagði Gylfi þetta: 

Munum að afl okkar felst í samstöðunni og til að svo geti orðið verðum við 

hvert og eitt að leggja okkur fram um að ná henni og viðhalda. Þannig mun 

Ísland rísa að nýju og þannig munum við tryggja kynslóðum framtíðarinnar 

þann arf sem forverar okkar í verkalýðshreyfingunni skópu (Gylfi 

Arnbjörnsson, 2009). 

Erna Guðmundsdóttir lögmaður BHM og Kennarasambandsins hélt fyrirlestur í 

Háskólanum á Bifröst í október 2010 sem hún kallaði „Stéttarfélög hlutverk og 

áskoranir“. Þar fjallaði Erna um starf stéttarfélaga á krepputímum sem hún taldi aldrei 
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mikilvægara. Starfsfólki hefði í auknum mæli verið sagt upp störfum og starfshlutfall 

margra verið skert. Þannig hefði starfsmönnum stundum verið settir afarkostir eins og 

með því að leggja að þeim að samþykkja kjaraskerðingar. Með þessu eru vinnuveitendur 

að fá starfsmenn til að falla frá lög- og samningsbundnum réttindum sem hafa verið í 

gildi á vinnumarkaðinum í fjölda ára og slíkt er óviðunandi. Verkefni stéttarfélaga á 

krepputímum væri umfram allt að verja áunnin og samningsbundin réttindi, tryggja að 

farið sé að kjarasamningum og starfsmönnum ekki greidd laun undir ákvæðum þeirra. 

Einnig að standa vörð um hlutverk stéttarfélaga og samningsréttinn sem og menntun, 

skólastarf, heimilin og grunnþjónustuna og að verja störf félagsmanna og sækja 

kjarabætur. Einnig væri mikilvægt að verja ýmis samfélagsleg réttindi eins og 

fæðingarorlof. Sú skerðing sem væri búið að gera á því væri skref aftur á bak í 

jafnréttismálum um leið og vegið væri að réttindum barna og fjölskyldna. Jafnframt væri 

áríðandi að stéttarfélögin veittu félagsmönnum sínum sérsniðna sérfræðiþjónustu eins 

og sálfræði og lögfræðiþjónustu (Erna Guðmundsdóttir munnleg heimild, 14. október 

2010).  

Í viðtali sem birtist í Vinnunni í maí 2012 við Stefán Einar Stefánsson formann VR og 

Kristján Þórð Snæbjarnarson formann Rafiðnaðarsambandsins kemur fram að 

mikilvægasta verkefni stéttarfélaga nú á tímum sé að auka kaupmátt að nýju. Þeir eru 

sammála um að helsta hlutverk stéttarfélaga sé alltaf að berjast fyrir bættum kjörum 

launafólks og standa vörð um þau réttindi sem þegar hefur verið samið um (Vinnan, 

2012). Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ segir í ávarpi sínu í sama blaði að þó svo að 

ástandið hafi batnað töluvert frá hruni eigi fjöldi fólks enn í erfiðleikum og um tólf 

þúsund manns séu atvinnulausir. Brýnasta verkefni stjórnvalda sé því að halda 

atvinnustiginu í landinu uppi. Til þess þurfa bæði þau og atvinnulífið að hafa kjark til að 

nýta af hógværð og skynsemi auðlindir landsins. Í lok ávarpsins sagði hann þetta:  

Til að innviðir samfélagsins styrkist og það öryggisnet þéttist sem við viljum 

hafa, verðum við Íslendingar að nýta allar vinnufærar hendur. Það er velferð 

einstaklingsins að hafa vinnu til að sjá sér og sínum farborða. Eins er það 

vinna einstaklinganna sem er forsenda uppbyggingar samfélagsins sem við 

lifum í (Gylfi Arnbjörnsson, 2012). 
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Stefán og Kristján voru spurðir hvort þeir væru undantekning hvað varðar ungt fólk 

innan stéttarfélaga. Stefán sagði það miður hvað áhugi á starfi stéttarfélaganna væri 

almennt lítill og ekki bara hjá ungu fólki. Honum fannst hins vegar að ungt fólk væri í 

auknum mæli að átta sig á mikilvægi samstöðu og samtryggingar. Kristján taldi einnig að 

meira yrði um að ungt fólk léti til sín taka innan verkalýðshreyfingarinnar enda væri 

stöðugt þörf á endurnýjun innan hennar.  

Næst voru Kristján og Stefán spurðir hvort stéttarfélögin hefðu sama vægi og áður 

fyrr þegar baráttan snérist um grundvallar réttindi. Þeir voru sammála um að 

vinnumarkaðurinn hefði breyst og baráttan væri ólík því sem hún var þá. Þetta er 

barátta sem engan enda taki, sífellt komi fram nýjar áskoranir. Enn sé þetta barátta fyrir 

auknum kaupmætti. Kristján sagði þetta:  

Vægi stéttarfélaga á eftir að aukast á komandi árum en þar skiptir samstaða 

félagsmanna mestu máli enda er það fólkið í félögunum sem mótar stefnu 

þeirra. 

Að lokum voru þeir spurðir hvernig þeir myndu vilja sjá verkalýðsbaráttuna þróast í 

framtíðinni. Um það hafði Kristján þetta að segja: 

Mitt mat er að hún eigi eftir að þróast út í enn meiri hörku aftur. Við sem 

þjóð þurfum að horfa fram á veginn og gera upp við okkur hvernig við ætlum 

að reka þetta þjóðfélag. Það er bráðnauðsynlegt fyrir okkur að ná fram 

efnahagslegum stöðugleika sem hægt er að byggja á. Ég tel að 

verkalýðsbaráttan eigi eftir að mótast verulega mikið af því hvaða leið við 

munum fara í þessum málum. Það er nefnilega tvennt ólíkt að berjast fyrir 

bættum kjörum við stöðugleika eða óstjórn.  

Stefán svaraði þessu á eftirfarandi hátt: 

Við þurfum sífellt að viðhalda meðvitund fólks um mikilvægi samstöðu og 

samtryggingar. Þann skilning þurfum við að tryggja sem víðast í 

samfélaginu. Sú barátta verður að ganga þvert á flokka og afstöðu til 

einstakra manna eða málefna. Stór þáttur í þessu felur í sér aukna 

upplýsingagjöf til almennra félagsmanna, svo þeir séu betur í stakk búnir til 
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að taka upplýsta afstöðu til þeirra átakamála sem uppi eru á hverjum tíma 

(Vinnan, 2012). 

Það eru ekki allir á eitt sáttir um hvenær eða hvort efnahagshruninu sé lokið en í 

ritinu, Árið í hnotskurn sem ASÍ gefur út fyrir árið 2011 kemur fram að einu mesta 

samdráttarskeiði á lýðveldistímanum sé lokið. Heimilin og fyrirtækin séu byrjuð að rétta 

úr kútnum og efnahagslífið sé óðum að taka við sér. Efnahagsbatinn verði hægur og 

búast má við að það taki nokkur ár að endurheimta fyrri lífskjör. (ASÍ, 2011). Gylfi Zoëga 

hagfræðiprófessor tók í sama streng í fréttum Sjónvarps þann 27. júní 2012. Hann sagði 

að hagvöxtur hefði árið 2011 verið um 3% sem væri með því mesta sem gerist á 

Vesturlöndum. Hagvöxturinn stafaði meðal annars af aukinni einkaneyslu og 

fjárfestingu, ásamt meiri útflutningi. Atvinnuleysi sé að minnka og kaupmáttur launa að 

aukast (Gylfi Zoëga, 2012). 



 

38 

3 Ágrip úr sögu Alþýðusambands Íslands 

Þann 12. mars 1916 var Alþýðusamband Íslands stofnað og var stofnfundur þess haldinn 

í Báruhúsinu í Reykjavík. Einn helsti tilgangur með stofnun félagsins var að auðvelda 

baráttu verkamanna fyrir bættum kjörum og sameina verkafólk í landinu. Á 

stofnfundinn mættu tuttugu manns frá sjö félögum, það er Dagsbrún, Prentarafélaginu, 

Verkakvennafélaginu Framsókn, Hásetafélaginu, Bókbindarafélaginu, Hásetafélag 

Hafnarfjarðar og Verkamannafélagið Hlíf í Hafnarfirði. Félagsmenn þessara sjö félaga 

voru um 1.500 og þar af var um fjórðungur konur, sem komu flestar frá Framsókn og 

Hlíf. Á stofnfundinum var Ottó N. Þorláksson kosinn fyrsti forseti sambandsins, Ólafur 

Friðriksson varaforseti og Jón Baldvinsson ritari. Á fyrsta þingi félagsins sama ár urðu 

skipti í stjórninni þegar Jón Baldvinsson tók við sem forseti og Jónas Jónsson frá Hriflu 

sem ritari félagsins.  

Í fyrstu lögum Alþýðusambandsins kom meðal annars fram að tilgangur sambandsins 

væri að vinna á grundvelli jafnaðarstefnunnar, koma á samstarfi milli íslenskra 

alþýðumanna og bæta og efla hag alþýðunnar bæði líkamlega og andlega. Enn fremur 

kom fram að öll íslensk verkalýðsfélög sem vildu hlíta stefnuskrá félagsins hefðu rétt til 

að ganga í Alþýðusambandið. Þau félög sem höfðu atvinnurekendur innan sinna 

vébanda fengu þó ekki inngöngu nema að minnsta kosti tveir þriðju af fulltrúum 

félaganna samþykktu það á sambandsþingi (ASÍ, l, e.d.).  

Í upphafi tuttugustu aldarinnar snérust stjórnmál í landinu nær eingöngu um 

sjálfstæðisbaráttuna. Alþýðusambandið vildi hins vegar leggja megin áherslu sína á 

fólkið í landinu (ASÍ, l, e.d.). Verkafólk var réttindalaust, það hafði engar tryggingar, 

vinnutíminn var langur og laun oft á tíðum greidd út í vöruúttektum. Baráttumálin 

snérust þannig í grunninn um viðurkenningu vinnuveitenda og ríkisvaldsins á 

samningarétti verkalýðsfélaga um kaup og kjör og að laun væru greidd samkvæmt taxta. 

Ásamt því að forgangsréttur meðlima stéttarfélaga til vinnu væri virtur og allir 

verkamenn væru meðlimir í stéttarfélagi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). Á þessum 

árum var stéttarbaráttan pólitísk og því þótti nauðsynlegt að Alþýðusambandið væri um 

leið stjórnmálaflokkur. Vegna þessa voru Alþýðuflokkurinn og ASÍ undir einni stjórn 
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árum saman og innan Alþýðusambandsins voru því ekki einungis verkalýðsfélög heldur 

einnig pólitísk jafnaðarmannafélög. Það var ekki fyrr en 1940 með breytingu á lögum 

félagsins að ASÍ varð eingöngu verkalýðssamband. Þetta var gert til að mynda breiðari 

samstöðu vinnandi manna hvar svo sem í flokki þeir stæðu. Eftir þessa breytingu gengu 

fjölmörg verkalýðsfélög til liðs við sambandið og á sambandsþinginu sem haldið var árið 

1942 var allt íslenskt verkafólk sameinað í stærstu heildarsamtökum sem mynduð höfðu 

verið á landinu. Þrátt fyrir þetta var pólitískum afskiptum ekki með öllu lokið. ASÍ stóð 

fyrir því að sameina vinstri öflin og myndun ríkisstjórnar sem styddist við 

verkalýðssamtökin árið 1955. Upp frá þessu var Alþýðubandalagið stofnað árið 1956 til 

að tryggja að verkalýðurinn ætti það marga fulltrúa á Alþingi að stjórnvöld myndu 

stjórna í takt við hagsmuni alþýðunnar (ASÍ, l, e.d.). 

Um miðja tuttugustu öldina var eitt helsta baráttumál stéttarfélaga að byggja upp 

velferðarkerfi í landinu og hefur ASÍ tekið mikinn þátt í því. Mikla baráttu og fórnir þurfti 

að færa til að fá samþykki mörg þeirra réttinda sem þykja sjálfsögð nú á dögum. Á 

þessum árum hófu verkalýðsfélögin skipulagða baráttu fyrir styttri vinnudegi, hærri 

launum, bættum aðbúnaði á vinnustað, tryggingum og fleiru (ASÍ, l, e.d.; Jón Gunnar 

Grjetarsson, 1993) Fyrstu lögin um almannatryggingar voru sett árið 1936 eftir margra 

ára ströggl á þingi. Andstæðingar laganna trúðu því að almenn samfélagsþjónusta myndi 

ýta undir leti og veikindi. Með lögunum um almannatryggingar var viðurkennt að allir í 

samfélaginu bæru ábyrgð á að framfleyta þeim sem ekki gátu það sjálfir til dæmis vegna 

veikinda, atvinnumissis eða slyss. Orlofsrétt fékk íslenskt verkafólk ekki fyrr en 1943 og 

til að félagsmenn gætu nýtt orlof sitt sem best hóf ASÍ byggingu orlofshúsa víðsvegar um 

landið. Alþýðusambandið barðist fyrir því að stofnaðir yrðu lífeyrissjóðir á félagslegum 

grunni fyrir alla félagsmenn sambandsins. Þetta gekk ekki eftir fyrr en í kjarasamningum 

1969 en þá hafði verið rætt um almenna lífeyrissjóði á Alþingi frá árinu 1957. Konur hafa 

alltaf verið stór hópur félagsmanna ASÍ alveg frá stofnun þess og því hefur jafnrétti 

kynjanna alltaf verið eitt af stóru málum félagsins. Árið 1929 voru sett lög um 

verkamannabústaði. Þannig var verkafólki gert kleift að eignast þak yfir höfuðið með því 

að greiða 15% af kostnaðarverði íbúðar út og borga síðan leigu sem var lægri en á 

almennum markaði í 42 ár og eignast þannig íbúðina (ASÍ, l, e.d.).  
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Fjölmörg réttindi sem þykja sjálfsögð nú á dögum þurftu mikið baráttuþrek og fórnir 

til að ná fram. Þetta á til að mynda við um styttingu vinnudagsins, fæðingarorlof, 

uppsagnarfrest, vinnuvernd, orlofsrétt og fleira. Með samstilltu átaki hefur ASÍ tekist að 

hafa mikil áhrif, bæði á kaup og kjör félagsmanna sinna sem og á samfélagið í heild sinni. 

Félagsmönnum í ASÍ hefur fjölgað jafnt og þétt frá stofnun þess og nú eru þeir komnir 

yfir hundrað þúsund.  

Þótt að þjóðfélagið hafi gjörbreyst frá því að Alþýðusambandið var stofnað hafa 

markmið þess ekkert breyst frá því að fyrsti fundurinn var haldinn í Báruhúsinu árið 

1916. Þau eru enn að efla og bæta hag alþýðunnar í landinu. Þó svo að starf ASÍ sé ekki 

lengur flokkspólitískt er óhætt að segja að sambandið hafi enn mikil áhrif innan 

stjórnkerfisins. ASÍ á fulltrúa sem gæta hagsmuna launafólks í ýmsum starfshópum á 

vegum stjórnvalda og umsagnar hreyfingarinnar er oftast leitað þegar undirbúin eru 

lagafrumvörp sem varða hag almennings. Hitt er svo annað mál hversu mikið tillit er 

tekið til athugasemda launafólks. Það veltur á því hversu dygga talsmenn það á meðal 

stjórnvalda (ASÍ, l, e.d.). 

 

3.1 Alþýðusamband Íslands 

Alþýðusamband Íslands eru stærstu og öflugustu heildarsamtök launafólks á Íslandi. 

Félagsmenn voru um 110.000 um áramótin 2010 og 2011 (Eyrún Björk Valsdóttir, 

munnleg heimild, 22. nóvember 2011). Félagsmenn ASÍ eru starfandi á flestum sviðum 

samfélagsins bæði hjá opinberum stofnunum og á almennum vinnumarkaði. Samstarf 

stéttarfélaga innan heildarsamtaka þýðir öflugri hagsmunagæslu og aukna möguleika á 

að hafa áhrif á hagsmuni félagsmanna og þróun samfélagsins. Sambandið vill að íslenskt 

samfélag byggist á jöfnuði, réttlæti og velferð. Í slíku samfélagi er undirstaðan öflugt 

atvinnulíf sem býður upp á góð kjör og trygga atvinnu. Þau eru samráðsvettvangur 

stéttarfélaganna og sækja styrk sinn í samstöðu og samstarf félagsmanna og 

aðildarfélaga. ASÍ er afl sem er stöðugt í endurnýjun og er það hlutverk þess að taka þátt 

í mótun og endurnýjun samfélagsins með þarfir og hagsmuni félagsmanna sinna að 

leiðarljósi. ASÍ er þannig sameiningarafl og um leið bakhjarl aðildarfélaga sinna. Það sér 

um að móta stefnu, miðla upplýsingum og þekkingu til félagsmanna og kemur fram fyrir 
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hönd þeirra í sameiginlegum málum. ASÍ veitir aðildarfélögum sínum margvíslega 

þjónustu og aðstoðar þau við að styrkja eigin starfsemi (ASÍ, a, 2007).  

Í lögum félagsins segir að hlutverk sambandsins sé að hafa forystu í stéttarbaráttu 

launafólks og koma fram fyrir hönd aðildarfélaga í sameiginlegum málum gagnvart 

atvinnurekendum og stjórnvöldum bæði hér á landi sem og á alþjóðavettvangi. 

Sambandið sér um að samræma og móta heildarstefnu í umhverfis-, mennta-, atvinnu-, 

og kjaramálum. Það stendur að gerð kjarasamninga um sameiginleg mál sem 

aðildarsamtökin fela því. Hlutverk er einnig að tryggja að félagsmenn fái samræmda 

þjónustu óháð aðildarfélagi.  

Ennfremur kemur fram í lögunum að markmið sambandsins séu að allir launþegar 

séu meðlimir í virku stéttarfélagi sem aftur er aðili að heildarsamtökum launafólks. 

Jafnframt á það að stuðla að lýðræðislegu starfi aðildarfélaga bæði vegna hagsmuna 

verkalýðshreyfingarinnar og félagsmanna. Sambandið á í þágu allra launþega að sjá um 

að framfylgja hagsmunamálum og sameiginlegri stefnu aðildarsamtakanna. Það á að 

vera vettvangur sameiginlegrar stefnumótunar og samræmingar á starfi allra 

stéttarfélaga með aðild. Það á eftir fremsta megni að efla starf aðildarsamtakanna og 

vinna að gagnkvæmum stuðningi aðildarfélaganna hverju við annað í kjarabaráttu og 

öllu starfi. Einnig að vera málsvari launafólks í sameiginlegum hagsmunamálum gagnvart 

öðrum samtökum, fjölþjóðastofnunum og stjórnvöldum. Að lokum á ASÍ að halda á lofti 

mannréttindabaráttu, mikilvægi samtakamáttarins og grundvallarhugsjónum 

verkalýðshreyfingarinnar bæði í mennta- og fræðslustarfi sem og opinberri umræðu 

(ASÍ, i, e.d.). 

Málefnin sem ASÍ hefur afskipti af og beitir sér fyrir eru æði margvísleg og snerta 

næstum öll svið samfélagsins. ASÍ er í samskiptum við mikinn fjölda einstaklinga, 

samtaka og stofnana eins og til dæmis Alþingi, stjórnvöld, Samtök atvinnurekenda, 

önnur samtök launafólks, ýmis félagasamtök og stofnanir sem og alþjóðlegar 

verkalýðshreyfingar, samtök og stofnanir (ASÍ, a, 2007). 

 

3.2 Framtíðarsýn ASÍ 

Í framtíðarsýn ASÍ kemur fram að sambandið beiti sér fyrir lífsgæðum og velferð 

landsmanna. Í því felst að berjast fyrir jöfnum rétti, sömu launum fyrir jafnverðmæt 
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störf og bættum kjörum. Enginn á að þurfa að líða skort og allir eiga að hafa sama rétt 

óháð þjóðerni, kyni og búsetu. Með vandaðri samfélagsþjónustu má tryggja að allir fái 

sömu tækifæri hvað varðar starf, menntun og heilbrigðisþjónustu og á það ekki hvað síst 

við um fjölskyldufólk. Samtökin beita sér einnig fyrir rétti öryrkja og aldraðra og að börn 

á öllum aldri hafi aðgengi að öflugu og þroskandi æskulýðsstarfi. Þau stuðla að öflugu og 

alþjóðlegu samkeppnishæfu atvinnulífi. Þau vilja sjá til þess að íslenskt þjóðfélag sé í 

fremstu röð á heimsvísu og telja að eina leiðin til þess sé að Ísland fari í aðildarviðræður 

við ESB og taki upp Evru (ASÍ, g, e.d.). 

 

3.3 Skipulag Alþýðusambands Íslands 

 

Mynd 2. Skipulag Alþýðusambands Íslands, upplýsingar frá ASÍ 

3.3.1 Þing og formannafundir 

Alþýðusamband Íslands er samband landssambanda og félaga með beina aðild. Þing ASÍ 

eru æðsta vald í málefnum félagsins og eru haldin á tveggja ára fresti. Á þau mæta um 

290 kjörnir fulltrúar alls staðar af landinu. Hvert aðildarfélag á rétt á að senda að 

minnsta kosti einn fulltrúa óháð stærð félagsins. Á þingunum er forysta valin og stefna 

og starfsáætlun heildarsamtakanna mótaðar. Formannafundir aðildarfélaga ASÍ eru 

haldnir að hausti þau ár sem sambandsþing eru ekki haldin. Þau eru vettvangur 

stefnumótunar og samráðs aðildarfélaga milli sambandsþinga (ASÍ, m, e.d.).  
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3.3.2 Miðstjórn 

Miðstjórn Alþýðusambandsins er æðsta vald í málefnum þess á milli þinga. Í miðstjórn 

eiga sæti fimmtán manns og sjá þeir um daglega stjórnun sambandsins milli ársfunda. 

Miðstjórn kemur saman tvisvar í mánuði og fjallar hún meðal annars um stefnumótun 

og starf Alþýðusambandsins. Hún mótar þannig og útfærir nánar áherslur ASÍ í þeim 

málum sem hæst ber hverju sinni, á grundvelli samþykkta þinga félagsins. Einu sinni í 

viku eru haldnir svokallaðir forsetafundir, þar fara forseti, varaforseti, framkvæmdastjóri 

og aðstoðarframkvæmdastjóri yfir helstu málefni sambandsins fyrir komandi viku. Á 

forsetafundum er dagskrá næsta miðstjórnarfundar einnig skipulögð (ASÍ, m, e.d.; ASÍ, j, 

e.d.). 

 

3.3.3 Fastanefndir 

Margar nefndir starfa á vegum miðstjórnar Alþýðusambandsins. Nefndirnar vinna 

samkvæmt samþykktum sambandsþinga og miðstjórnar ASÍ. Þær hafa meðal annars 

frumkvæði að ýmis konar málefnavinnu og sjá um að undirbúa stefnumótun ASÍ hver á 

sínu sviði og fylgja málum eftir. Nefndirnar eru mikilvægur þekkingarbrunnur og 

vettvangur fyrir samstarf, skoðanaskipti og þróun innan Alþýðusambandsins. Í þeim eiga 

sæti fulltrúar miðstjórnar, fulltrúar frá landssamböndum innan ASÍ og félaga með beina 

aðild auk sérfræðings af skrifstofu Alþýðusambandsins. Alls sitja átta fulltrúar í hverri 

nefnd. Þær fastanefndir sem eru starfandi á vegum miðstjórnar eru: Alþjóðanefnd, 

atvinnumálanefnd, jafnréttis- og fjölskyldunefnd, menntanefnd, efnahags- og 

skattanefnd, lífeyris- og veikindaréttarnefnd, skipulags- og starfsháttarnefnd, 

umhverfisnefnd, laganefnd, velferðarnefnd og vinnumarkaðsnefnd. Nefndirnar gefa 

glögga mynd af því umfangsmikla starfi sem unnið er innan ASÍ. Auk alls innra starfs sem 

lýst hefur verið er ASÍ í viðamiklu samstarfi við ríki og sveitarfélög um ýmis mál og á 

félagið fulltrúa í hinum ýmsu nefndum og ráðum (ASÍ, m, e.d.; ASÍ, j, e.d.).  
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3.3.4 ASÍ-UNG 

ASÍ beinir kröftum sínum sérstaklega að hlutverki og stöðu ungs fólks á vinnumarkaði og 

í samfélaginu. Mikilvægt er að ungt fólk hafi aðgengi að þeim samfélagslegu gæðum 

sem verkalýðshreyfingin hefur barist fyrir í gegnum tíðna. Þannig sé öllum tryggð 

ákveðin gæði eins og heilbrigðis- og velferðarþjónusta, húsnæði og menntun. 

Velferðarkerfið verður að stuðla að því að jafna kjörin milli kynslóða. Framtíð 

verkalýðshreyfingarinnar byggir á því að ungt fólk taki þátt í starfi hennar og 

stefnumótun (ASÍ, 2008).  

ASÍ-UNG var stofnað þann 27. maí 2011 í þeim tilgangi að efla og samræma starf 

ungs fólks innan aðildarfélaga Alþýðusambandsins. Þetta er gert til að standa vörð um 

sjónarmið ungs fólks gagnvart stjórnvöldum og beita sér í málefnum er varða 

barnafjölskyldur og til að fræða ungt fólk um skyldur þess og réttindi (ASÍ, n, e.d.). Eitt 

helsta verkefni ASÍ-UNG er að upplýsa ungt fólk um réttindi þeirra og skyldur á 

vinnumarkaði sem og þá starfsemi sem fram fer innan stéttarfélaganna. Mikilvægt er að 

rödd ungs fólks heyrist í stefnumótun og starfi verkalýðshreyfingarinnar (ASÍ-UNG, e.d.). 

Í annarri grein samþykkta fyrir ASÍ-UNG sem samþykkt var á stofnþingi félagsins 

kemur fram að hlutverk þess sé að standa vörð um hagsmuni ungs launafólks gagnvart 

öðrum samtökum og stjórnvöldum, tryggja að sjónarmið þess komi fram í 

ákvarðanatöku og stefnumótun aðildarfélaga ASÍ og sjá um að samræma, efla og styðja 

starf ungs fólks í félögum innan ASÍ. Einnig að annast fræðslu um réttindi og skyldur á 

vinnumarkaði og starfsemi stéttarfélaga. Ennfremur að sjá um öfluga félagslega fræðslu 

fyrir ungt launafólk innan ASÍ. Þing og stjórn ASÍ-UNG sem og ungt fólk innan 

aðildarfélaga ASÍ á að sjá um að ofangreind hlutverk séu framkvæmd. Í samþykktinni 

kemur einnig fram að markmið félagsins sé að allir launþegar séu félagar í 

stéttarfélögum og njóti þeirrar þjónustu og réttinda sem því fylgir. Ennfremur að efla 

starf aðildarfélaga í málefnum ungs fólks og stuðla að því að ungir launþegar taki þátt í 

starfi stéttarfélaganna innan ASÍ. Að lokum að vera vettvangur stefnumótunar í 

málefnum ungs launafólks (ASÍ-UNG, 2011). 
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3.3.5 Aðildarfélög Alþýðusambands Íslands 

Félagsmenn í Alþýðusambandi Íslands 

 

Mynd 3. Félög og félagsmenn í Alþýðusambandi Íslands, upplýsingar frá ASÍ 

Aðildarfélög ASÍ eru 51 talsins og sjá þau um að sinna margs konar þjónustu fyrir 

félagsmenn sína (Eyrún Björk Valsdóttir, munnleg heimild, 22. nóvember 2011). Í lögum 

ASÍ segir að aðildarsamtökin hafi fullt frelsi um sín innri mál svo framarlega sem þau 

brjóti ekki í bága við samþykktir sambandsþinga eða lög ASÍ (ASÍ, a, e.d.). Félögin eiga 

flest aðild að sambandinu í gegnum eitthvert af fimm landssamböndum ASÍ fyrir utan 

sjö félög sem eiga beina aðild. Landssambönd ASÍ eru eftirfarandi:  

� LÍV, Landssamband íslenzkra verzlunarmanna. Í félaginu eru 34.970 
félagsmenn í fimm félögum og sjö deildum. 

� RSI, Rafiðnaðarsamband Íslands. Í félaginu eru 5.404 félagsmenn í átta 
félögum. 

� Samiðn, Samband iðnfélaga. Í félaginu eru 7.105 félagsmenn í sjö félögum og 
fimm deildum. 

� SSÍ, Sjómannasamband Íslands. Í félaginu eru 2.541 félagsmenn í fimm 
félögum og þrettán deildum.  

� SGS, Starfsgreinasamband Íslands. Í félaginu eru 52.400 félagsmenn í 19 
félögum (ASÍ, b, e.d.; Eyrún Björk Valsdóttir, munnleg heimild, 22. nóvember 
2011). 
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Landsfélög og félög sem enn hafa beina aðild að ASÍ samanstanda af 7.590 

félagsmönnum í sjö félögum sem eru: Félag leiðsögumanna, Flugfreyjufélag Íslands, 

Mjólkurfræðingafélag Íslands, Félag bókagerðarmanna, Matvæla- og veitingafélag 

Íslands (MATVÍS), Félag vélstjóra og málmtæknimanna (VM) og Félag hársnyrtisveina 

(FHS) (ASÍ, e, e.d.; Eyrún Björk Valsdóttir, munnleg heimild, 22. nóvember 2011). 

Félagsmenn aðildarfélaganna koma úr öllum greinum atvinnulífsins. Stærstur hluti 

starfar á almennum vinnumarkaði en félagsmenn koma einnig úr röðum starfsmanna 

sjálfseignastofnana, sveitarfélaga og ríkisins. Á undanförnum árum hafa orðið miklar 

breytingar á menntunarstigi félagsmanna innan ASÍ. Félagsmenn með framhalds- og 

háskólamenntun eru ört stækkandi hópur. Þetta krefst stöðugrar þróunar í 

menntamálum félagsmanna enda er menntun orðin einn af kjarnaþáttum í starfi 

verkalýðshreyfingarinnar (ASÍ, a, 2007). Aðildarfélög ASÍ þjónusta félagsmenn sína á 

ýmsan hátt. Þau sjá til að mynda um að gera kjarasamninga og að leiðbeina um túlkun 

þeirra. Þá sjá þau um að aðstoða launafólk við að sækja rétt sinn gagnvart 

atvinnurekendum, eins og hvað varðar innheimtu launa, viðurkenningu á áunnum 

réttindum og varðandi öryggis- og aðbúnaðarmál. Einnig leiðbeina þau og aðstoða við 

ýmis samskipti við opinberar stofnanir á sviði vinnumarkaðsmála, svo sem 

Fæðingarorlofssjóð, Atvinnuleysistryggingasjóð og Ábyrgðasjóð launa. Stéttarfélögin 

reka einnig sjúkrasjóði sem veita ýmis réttindi eins og til dæmis greiðslu dagpeninga 

þegar félagsmenn slasast eða veikjast. Þau reka einnig í samstarfi við samtök 

atvinnurekenda fræðslusjóði og fræðslustofnanir sem leiðbeina meðal annars 

félagsmönnum sínum varðandi réttindi til endur- og símenntunar. Ásamt þessu má enn 

fremur nefna að stéttarfélögin reka orlofshús og íbúðir víða um land sem og erlendis 

(ASÍ, b, e.d.; ASÍ, a, 2007). 

 

3.3.6 Réttindi og skyldur félagsmanna 

Alþýðusambandið er ábyrgt fyrir ýmsum réttindum einstaklinga á vinnumarkaði. Þessi 

réttindi byggja á ýmsum lögum, reglugerðum og kjarasamningum sem 

verkalýðshreyfingin hefur beitt sér fyrir (ASÍ, f, e.d.). Þegar einstaklingur tilheyrir 
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stéttarfélagi hvort sem hann er fullgildur eða aukafélagi8 öðlast hann allan rétt og ber 

allar þær skyldur sem fylgja því að vera í stéttarfélagi. 

Almennt gildir að farið sé eftir jafnræðisreglunni innan stéttarfélaga. Þótt það komi 

hvergi fram að fylgja eigi henni þá er hún samofin allri hugsjón verkalýðshreyfingarinnar. 

Með jafnræðisreglunni er átt við að óheimilt sé að mismuna við úrlausn mála á 

grundvelli sjónarmiða sem byggjast á þjóðerni, kynþætti, kynferði, trúarbrögðum, 

þjóðfélagsstöðu, stjórnmálaskoðunum, ætterni eða öðrum álíka ástæðum. 

Í lögum eða samþykktum flestra stéttarfélaga er gerð grein fyrir réttindum og 

skyldum félagsmanna. Upptalningin er þó sjaldnast tæmandi, en gefur nokkuð glögga 

mynd af því hvernig stéttarfélög skilgreina hlutverk sitt og telja sig vinna. Dæmi um 

réttindi félagsmanna er málfrelsi, tillögu- og atkvæðafrelsi, kjörgengi, réttur til að vinna 

eftir þeim kjörum sem félagið semur um, njóta aðstoðar félagsins til að fylgja eftir 

ráðningarkjörum, réttur á styrkjum úr sjóðum félagsins og möguleiki til málskots vegna 

brota félagsmanna (ASÍ, k, e.d.). 

 

3.4 Handbók vinnustaðarins 

Handbók vinnustaðarins eða handbók verkalýðsfélaga eins og hún hét í upphafi var fyrst 

gefin út árið 1976 og síðan endurútgefin 1982. Árið 1989 var hún gefin út í þriðja sinn en 

þá þótti tilhlýðilegra að gefa henni nafnið Handbók vinnustaðarins. Bókinni var ætlað að 

vera til á hverjum vinnustað þannig að hún myndi nýtast allt í senn trúnaðarmönnum, 

almennum starfsmönnum og stjórnendum. Einnig þótti hún ómissandi upplýsingarit á 

skrifstofur stéttarfélaganna. Í henni var að finna upplýsingar er vörðuðu vinnustaðinn og 

samskipti stjórnenda og starfsmanna. Bókin var mikilvægt rit í fræðslustarfi 

verkalýðshreyfingarinnar ásamt því að gera trúnaðarmönnum, stjórnum stéttarfélaga og 

öðrum kleift að fylgjast með og standa vörð um réttindi launafólks.  

                                                      
8
 Fullgildir félagsmenn bera allar þær skyldur og njóta allra þeirra réttinda sem fylgir félagaaðild. 

Aukafélagar njóta allra sömu réttinda og þjónustu og fullgildir félagar nema þeir hafa ekki atkvæðisrétt 

(kosningarétt) og kjörgengi. Til þess að verða fullgildur félagi verður að sækja um aðild að félaginu 

formlega. 
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Handbókin var gefin út af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu og við gerð hennar 

var leitað til margra einstaklinga og stofnana. Bókinni er skipt niður í tíu kafla. Fyrsti kafli 

er um Alþýðusamband Íslands. Í þeim kafla er fjallað um stjórn og starf ASÍ, því næst lög 

og samþykktir ASÍ, þá er farið í þau aðildarsambönd og stéttarfélög sem eiga aðild að 

ASÍ, síðan nefndir, ráð og stjórnir sem tengjast sambandinu og að lokum þær stofnanir 

og samtök sem tengjast Alþýðusambandinu. Annar kafli er um samningamál, það er 

hverjir eru viðsemjendur ASÍ, hvaða stofnanir tengjast samningagerðinni og í lok kaflans 

er farið í ýmis hugtök og orðskýringar. Sá þriðji er um helstu lög er varða réttindi 

launafólks. Fjórði kaflinn er um dóma er varða réttindi launafólks og skiptist hann niður í 

þrjá undirkafla það er dóma um veikindi og slys, síðan koma dómar er varða verkföll og 

loks dómar um önnur réttindi. Fimmti kafli er um vinnuvernd og er þar farið í flest er 

varðar Vinnueftirlit ríkisins. Sjötti kaflinn fjallar um almannatryggingar. Þeim kafla er 

skipt í tvennt, Tryggingastofnun ríkisins og félagslegt öryggi á Norðurlöndum. Sjöundi 

kafli er um lífeyrissjóði og lífeyrisréttindi. Fyrst er farið í helstu þætti um lífeyrissjóðina, 

þá í samkomulag um samskipti lífeyrissjóða, svo í samband almennra lífeyrissjóða, síðan 

í Landssamband lífeyrissjóða og að lokum er skrá yfir alla lífeyrissjóðina. Áttundi kaflinn 

fjallar um húsnæðismál og skiptist hann upp í þrjá hluta, það er Húsnæðisstofnun 

ríkisins, húsaleigusamninga og að endingu Búseta, landssamband 

húsnæðissamvinnufélaga. Í níunda og næst síðasta kaflanum er farið í neytendamál og 

neytendafélög. Tíundi og síðasti kaflinn ber heitið alþjóðamál. Í honum er farið í ýmis 

alþjóðasamtök verkafólks og norræna tungumálasamninginn. 

Þó að mikið af upplýsingum komi fram í ritinu verður handbók sem þessi aldrei 

tæmandi og hana verður að uppfæra og endurskoða reglulega (Menningar- og 

fræðslusamband alþýðu, 1989). Þrátt fyrir ítrekaða leit er sambærilega handbók ekki að 

finna hjá systurfélögum ASÍ annað hvort á Norðurlöndunum, Bretlandi eða 

Bandaríkjunum.  
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4 Aðferðafræði 

Hér á eftir verður farið í þá aðferðafræði sem notuð var við gerð rannsóknarinnar. 

Aðferðafræði er sú fræðigrein sem vísar til þess hvernig rannsakendur nálgast 

rannsóknarefni og leita svara. Misjafnt er hvaða aðferðir henta hverju sinni, það er 

kenningarlegt sjónarhorn, forsendur og tilgangur sem ræður vali á rannsóknaraðferð 

(Taylor og Bogdan, 1998). Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort 

aðildarfélögum innan Alþýðusambands Íslands finnist þörf fyrir sameiginlega handbók 

innan stéttarfélaga ASÍ og enn fremur hvernig þau sæju fyrir sér framtíð stéttarfélaga.  

Rannsóknaraðferðir innan aðferðafræðinnar eru tvenns konar, eigindlegar 

rannsóknaraðferðir (e. qualitative research) og megindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

quantitative research). Megindleg aðferðafræði leitast við að magnbinda gögnin, það er 

gera þau mælanleg, og hún gerir ráð fyrir notkun tölfræði við úrvinnsluna. Þetta er því 

formföst rannsóknaraðferð þar sem notaðir eru staðlaðir spurningalistar og úrtök eru 

stór. Í þessari aðferð mæðir minna á rannsakandanum en í eigindlegum þar sem hann er 

ekki viðstaddur og málefnin sem spurt er um eru oft almenn (Cooper og Schindler, 

2006). 

Í þessari rannsókn er stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð en hún byggist á litlum 

úrtökum sem veita innsýn og skilning á viðfangsefninu. Í slíkri aðferðafræði er lítil sem 

engin tölfræði notuð. Eigindleg aðferðafræði er vel til þess fallin að fá dýpri mynd af 

aðstæðum, viðhorfum og lífi fólks. Rannsakandinn sjálfur er viðstaddur og því mæðir oft 

mikið á honum. Spurningarnar eru aðlagaðar að hverjum og einum og því auðveldara að 

ræða til dæmis viðkvæm málefni (Cooper og Schindler, 2006; Taylor og Bogdan, 1998; 

Bogdan og Biklen, 1998). Ein af takmörkunum eigindlegra rannsókna er að þær eru 

næmar á umhverfið, viðmælendur geta þannig verið undir áhrifum umhverfisins sem 

getur skekkt niðurstöðuna. Jafnframt ber að hafa í huga að túlkun á niðurstöðum tekur 

mið af hæfni og bakgrunni þess sem framkvæmir rannsóknina (Taylor og Bogdan, 1998). 

Notast var við hentugleikaúrtak en það gerir rannsakanda auðveldara að nálgast 

þátttakendur. Þegar hentugleikaúrtak er notað getur verið varasamt að alhæfa um 

þýðið en niðurstöður gefa samt sem áður vísbendingar (Cooper og Schindler, 2006). 
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Byrjað var á að halda fund með rýnihóp þar sem kannaður var grundvöllur 

rannsóknarinnar með því að fá innsýn og hugmyndir frá þátttakendum. Síðan voru 

opnar spurningar sendar með tölvupósti til 208 starfsmanna stéttarfélaga innan ASÍ. 

Svörunin var dræm eða um 10%, þrátt fyrir ítrekanir. Þá var ákveðið að kanna hvort 

betri svörun fengist ef spurningarnar væru sendar með krækju inn á netslóð svo enginn 

möguleiki væri að rekja svör til einstakra þátttakenda. Það hafði lítil áhrif, svörunin var 

aftur um 10%. Þó að svörunin hafi verið lítil voru svörin sem bárust engu að síður notuð 

til stuðnings við að byggja undir djúpviðtölin sem ákveðið var að taka í kjölfarið. Fimm 

einstaklingar sem valdir voru af starfsmanni ASÍ úr fimm mismunandi aðildarfélögum 

voru boðaðir í djúpviðtöl. 

Í spurningunum sem sendar voru út með tölvupósti og í djúpviðtölunum var leitast 

við að fá svör við eftirfarandi spurningum: 

� Hversu gott aðgengi er að upplýsingum og gögnum hjá stéttarfélaginu þínu? 

� Hvaða eða hvers konar upplýsingar eða gögn finnst þér þú þurfa oftast að 
nálgast í störfum þínum? 

� Hversu vel telurðu að það myndi gagnast þér ef til væri miðlæg handbók 
stéttarfélaga til dæmis á vef ASÍ? 

� Ef svo er hvaða upplýsingar telur þú þig þurfa að hafa aðgang að í slíkri 
handbók? 

� Hvernig sérð þú fyrir þér framtíð stéttarfélaga? 

� Hvert telur þú að sé mikilvægasta hlutverk stéttarfélaga? 

� Hvaða hlutverk finnst þér að stéttarfélög eigi að hafa? 

Fyrri hluti spurninganna tengjast þeirri rannsóknarspurningu sem fjallar um hvort þörf 

sé fyrir sameiginlega handbók innan stéttarfélaga ASÍ. Seinni hluta spurninganna er 

ætlað að svara rannsóknarspurningunni um hvert hlutverk og framtíð stéttarfélaga á 

Íslandi sé. Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram áttu að svara eftirfarandi 

spurningum: 

� Er þörf fyrir sameiginlega handbók stéttarfélaga innan Alþýðusambands 
Íslands?  

� Hvert er hlutverk og framtíð stéttarfélaga? 
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4.1 Eigindlegar aðferðir í rannsókninni 

Þær aðferðir eigindlegra rannsókna sem notaðar voru í þessari rannsókn fólust í að taka 

rýnihópaviðtal (e. focus groups), senda út opnar spurningar með tölvupósti (e. e-mail 

interviewing) og taka djúpviðtöl (e. in-depth interviews). 

 

4.1.1 Rýnihópur 

Rýnihópar eru notaðir til að fá innsýn og skilning á þarfir, reynslu og viðhorf ákveðins 

hóps í tengslum við ákveðið viðfangsefni (Bryman og Bell, 2007). Aðferðin er óformleg 

og byggist á viðtali stjórnanda við lítinn hóp einstaklinga. Með þessari aðferð má fá 

innsýn í skoðanir þátttakenda. Þegar notað er frjálst flæði upplýsinga geta oft á tíðum 

óvæntir gullmolar komið fram (Cooper og Schindler, 2006; Krueger, 1994). Tilgangur 

rýnihópa er oftast að rannsaka efni sem litlar upplýsingar eru til um. Ef þróa á mælitæki 

er ágætt að nota rýnihóp til að grafast fyrir um hvernig hópurinn ræðir um viðfangsefnið 

sem á að kanna (Sóley S. Bender, 2003). Markmið rýnihópa er að skoða mismunandi 

viðhorf og reynslu og fá þannig innsýn í hugmyndir einstaklinga. Mikilvægt er að allir 

innan hópsins geti hafi skoðanaskipti og fái tækifæri til að koma hugmyndum sínum á 

framfæri (Bryman og Bell, 2007). Hegðun, talsmáti, hreyfingar og svipbrigði þátttakenda 

geta einnig gefið mikilvægar upplýsingar (Cooper og Schindler, 2006). 

Hentug stærð rýnihópa er á bilinu sex til tíu þátttakendur og er tímalengdin oftast ein 

til þrjár klukkustundir. Æskilegt er að umgjörðin eða umhverfi sé þægilegt og ekki skaðar 

að bjóða upp á einhverjar veitingar. Mikilvægt er að hafa lista yfir markmið og fyrirfram 

ákveðnar spurningar sem æskilegt er að fá svör við. Stjórnandinn þarf að ná góðu 

sambandi við hópinn og skýra frá þeim reglum sem farið verður eftir. Hann setur 

hópnum markmið og hvetur til umræðu. Í lokin dregur hann saman það sem sagt hefur 

verið og leitar eftir samstöðu um það (Cooper og Schindler, 2006). 

Kostur við rýnihópa er að með þessari aðferð er hægt að fá annars konar innsýn í 

skoðanir fólks en fengist með spurningakönnunum eða einstaklingsviðtölum og hægt að 

nálgast mikið af upplýsingum á skömmum tíma (Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun, 

e.d). Í rýnihópum örva þátttakendur oft hver annan í að tjá sig um málefnið og komast 

að upplýsingum sem oft á tíðum er ekki auðvelt að útskýra á einfaldan eða fljótlegan 

hátt (Capacent, b, e.d.). Hægt er fylgjast vel með gagnasöfnun á meðan samræðurnar 
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standa yfir. Ókostur er hins vegar að erfitt getur verið að greina úr þeim upplýsingunum 

sem koma fram og hætta er á að þær séu túlkaðar á rangan hátt. Mikilvægt er að hafa 

sérhæfðan og góðan stjórnanda, en hann er ekki alltaf auðfundinn. Jafnframt getur 

verið hætta á að þátttakendur hafi áhrif hver á annan. Ekki er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðunum (Cooper og Schindler, 2006; Krueger 1994).  

 

4.1.2 Opnar spurningar með tölvupósti 

Opnar spurningar sem sendar eru með tölvupósti gefa þátttakendum kost á að tjá sig 

með eigin orðavali og í eins löngu máli og hugur þeirra stendur til líkt og um djúpviðtal 

væri að ræða.  

Það að senda opnar spurningar með tölvupósti getur haft kosti fram yfir það að taka 

viðtöl en það getur einnig falið í sér ýmsa ókosti (Hunt og MacHale, 2007). Kostir opinna 

spurninga sem sendar eru út með tölvupósti er að hægt er að ná til mikils fjölda fólks á 

þægilegan og einfaldan máta, einnig er hægt að hafa þær nafnlausar þannig að ekki sé 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Spurningar í tölvupósti geta þannig verið 

ódýr lausn, eins og þegar þarf að ná til þátttakenda á dreifðu svæði (Cooper og 

Schindler, 2006). Ennfremur er mikill tímasparnaður í því að rannsakandinn getur unnið 

við eitthvað annað á meðan þátttakendur eru að svara og hann þarf ekki að skrifa upp 

spurningarnar líkt og eftir djúpviðtöl og rýnihópa. Annmarkar á þessari aðferð eru til 

dæmis að ekki er hægt að hlusta á þagnir, rýna í svipbrigði og fylgja spurningum eftir. 

Það að senda spurningar með tölvupósti er frekar ópersónuleg leið og því ekki ljóst 

hvort aðferðin fær fólk frekar til að tjá sig eða segja eitthvað sem það ellegar myndi ekki 

segja í viðtali (Hunt og MacHale, 2007). 

 

4.1.3 Djúpviðtal 

Opin viðtöl sem einnig eru kölluð djúpviðtöl eru sveigjanleg og heppileg þegar 

rannsóknarefnið er vel afmarkað og rannsókn hefur þröngan tímaramma. Með þeim er 

oft hægt að fá dýpri upplýsingar um viðhorf, tilfinningar, hvatir og skilning viðmælanda á 

ákveðnu málefni. Viðmælandanum gefst þannig kostur á að koma skoðunum sínum og 

sjónarmiðum á framfæri. Í djúpviðtölum er hægt að aðlaga rannsóknarrammann að 
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hverjum og einum viðmælanda auk þess sem hægt er að taka á viðkvæmari málefnum 

(Taylor og Bogdan, 1998). Þau eru oft býsna lík venjulegum samræðum. Eftir því sem 

andrúmsloftið er afslappaðra þeim mun líklegra er að útkoman verði einlæg og 

heiðarleg lýsing á skoðun og viðhorfum þátttakandans (Þorsteinn Guðni Berghreinsson, 

e.d.). Það getur hins vegar reynt meira á rannsakandann þegar opið viðtal er notað. 

Hann þarf að gæta fyllsta hlutleysis og spyrja opinna og ekki leiðandi spurninga. 

Markmiðið með þessari rannsóknaraðferð er að fá fram viðhorf viðmælenda og skilning 

á ákveðnu viðfangsefni.  

Djúpviðtöl geta verið góður kostur þegar málefnið er þess eðlis að erfitt getur verið 

að tala um það í hóp, eins þegar kafa þarf dýpra í viðfangsefnið (Capacent, a, e.d.) og 

öðlast þannig meiri innsýn og skilning á viðhorfi viðmælandans (Taylor og Bogdan, 

1998). Hægt er að láta einlægni viðmælandans ráða för og fylgja hugboðum (Þorsteinn 

Guðni Berghreinsson, e.d.). Viðtölin geta hins vegar haft þann galla að það skapast 

ákveðin víxlverkun á milli viðmælandans og spyrjandans. Þetta getur leitt til svokallaðra 

spyriláhrifa, þar sem persóna spyrilsins skín í gegn. Slík viðtöl verða þannig aldrei 

hlutlaus (Hermann Óskarsson, 2000). 

 

4.2 Val á þátttakendum og framkvæmd 

4.2.1 Rýnihópur 

Við val á þátttakendum í rýnihópinn var notað hentugleikaúrtak þar sem starfsmaður 

ASÍ sá um að velja þátttakendur. Það var gert með því að hafa samband við níu 

einstaklinga í mismunandi félögum innan ASÍ í gegnum tölvupóst. Af þeim níu sem fengu 

beiðni um að vera með gátu einungis fjórir mætt. Auk þessara fjögurra var einn 

stjórnandi sem sá um að spyrja spurninga, tveir áheyrnarfulltrúar og rannsakandi sem 

fylgdist með. Fundurinn með rýnihópnum var haldinn í húsnæði Alþýðusambandsins að 

Sætúni 1 í Reykjavík. Hópurinn kom saman í byrjun sumars árið 2010. Umræður stóðu 

yfir í 45 mínútur og bauð ASÍ upp á veitingar. Umræðurnar voru teknar upp á 

upptökutæki að fengnu samþykki þátttakenda og þær síðan afritaðar með hjálp 

fagmanneskju á því sviði.  
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Í upphafi fundar var verkefnið kynnt sem samvinnuverkefni á milli rannsakanda og 

ASÍ. Því næst voru þátttakendur beðnir um að kynna sig og segja fyrir hvaða stéttarfélag 

þeir störfuðu. Að því loknu var þátttakendum sýnd þriðja útgáfa af Handbók 

vinnustaðarins sem gefin var út af Menningar- og fræðslusambandi alþýðu árið 1989.  

Ákveðið var að hafa umræðurnar flæðandi og á léttum nótum. Ekki var stuðst við 

fyrirfram ákveðnar spurningar heldur reynt að hafa þetta eins og spjall. Þó var passað 

upp á að láta umræðurnar ganga hringinn í kring um borðið þannig að hver og einn 

þátttakandi fengi tækifæri til að tjá sig um hvert atriði sem bar á góma. 

 

4.2.2 Opnar spurningar með tölvupósti 

Í framhaldi af rýnihópnum var sent út bréf í tölvupósti (viðauki B) til 208 starfsmanna 

stéttarfélaga innan ASÍ þar sem þeir voru beðnir að svara nokkrum opnum spurningum. 

Þátttakendum var gefinn kostur á að tjá sig með eigin orðavali og í eins löngu máli og 

hugur stóð til líkt og um viðtal væri að ræða. Úrtakið var hentugleikaúrtak og valið af 

starfsmanni ASÍ. Svörunin við þessari könnun var mjög dræm eða um 10%. Þess vegna 

voru spurningarnar sendar til sömu aðila aftur í tölvupósti nema nú með krækju inn á 

netslóð (viðauki C) þannig að hægt væri að svara þeim án þess að svörin væru rekjanleg. 

Það skilaði hins vegar ekki betri árangri þar sem svörunin var aftur í kringum 10%. Þó að 

svörunin hafi verið dræm í bæði skiptin voru öll svörin sem bárust engu að síður notuð 

til stuðnings við að byggja undir djúpviðtölin. Svörin sem bárust voru flest mun styttri og 

hnitmiðaðri heldur en þau sem fengust úr viðtölunum. Þegar búið var að greina hverja 

og eina spurningu í viðtölunum voru svörin við spurningunum sem sendar voru með 

tölvupósti skoðuð og athugað hvort samhljómur væri með þeim eða hvort þær bættu 

einhverju við. 

 

4.2.3 Djúpviðtal 

Tekin voru viðtöl við fimm starfsmenn stéttarfélaga með aðild að Alþýðusambandi 

Íslands. Viðtölin fóru fram vorið 2011 að undanskildu einu sem tekið var þá um haustið. 

Við val á þátttakendum var notað svokallað hentugleika- eða tilnefningarúrtak. 

Starfsmaður hjá Alþýðusambandinu var fenginn til að tilnefna fimm einstaklinga sem 
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allir eiga það sameiginlegt að starfa innan stéttarfélaga sem eiga aðild að 

Alþýðusambandi Íslands. Þeir komu víðsvegar af landinu, frá misstórum stéttarfélögum, 

höfðu starfað mislengi innan félaganna og voru af báðum kynjum. Hér á eftir verður 

gerð grein fyrir vali á þátttakendum og aðgengi, undirbúningi og framkvæmd 

rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðum og hugsanlegum vandamálum. 

Starfsmaður hjá Alþýðusambandinu hafði fyrst samband við þá fimm starfsmenn sem 

hann valdi til þátttöku og taldi vera heppilega í viðtalið. Eftir að þeir höfðu gefið 

samþykki sitt sendi starfsmaðurinn rannsakanda netföng þessara fimm einstaklinga í 

tölvupósti. Rannsakandi hafði síðan samband við hvern og einn og óskaði eftir viðtali. 

Misvel tókst að finna tíma fyrir viðtölin, en það tókst þó allt að lokum. Viðtölin fóru öll 

fram í fundarherbergjum í skrifstofuhúsnæði ASÍ í Sætúni 1 í Reykjavík og bauð ASÍ upp á 

kaffi og te.  

Viðtölin voru öll nema eitt tekin um vorið 2011, en það síðasta fór fram í byrjun 

október 2011. Hvert viðtal var um hálftími að lengd og tekið upp á upptökutæki að 

fengnu samþykki viðmælanda. Hvert og eitt viðtal var síðan afritað af fagmanneskju á 

því sviði. 

Í viðtölunum var að mestu stuðst við fyrirfram ákveðinn spurningaramma sem var sá 

sami og notaður var í spurningakönnuninni. Þannig var hægt að fylgja eftir svörunum 

sem skiptu máli við úrvinnsluna og einnig til að halda viðtölunum nokkuð 

sambærilegum. Hvert og eitt viðtal byrjaði á almennu spjalli þar sem meðal annars var 

spurt um bakgrunn viðmælanda og hvernig hans aðkoma væri að Alþýðusambandinu og 

hversu lengi viðkomandi hefði starfað innan verkalýðshreyfingarinnar. Viðtölin gengu 

vel fyrir sig þó að misjafnt hafi verið að koma viðmælendum á flug, en það tókst í öll 

skiptin. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Byrjað verður á 

rýnihópnum, því næst viðtölunum og um leið kannað hvort svör við spurningunum sem 

sendar voru með tölvupósti eigi samhljóm með þeim og hverju þær hafi við að bæta.  

 

5.1 Niðurstöður úr rýnihóp 

Eins og áður hefur komið fram var fundarmönnum í upphafi sýnd Handbók 

vinnustaðarins. Út frá því kom í ljós að einn fundarmanna hafði komið að útgáfu 

bókarinnar og sagði hann meðal annars:  

Þarna var náttúrulega staðan sú að það voru engar upplýsingar sem lágu 

fyrir á þessum tíma. Þá var vefurinn ekki orðinn aðgengilegur eða lítið 

notaður ef hann var þá til, ég man það ekki einu sinni, ég held hann hafi ekki 

verið til á því formi. ... við erum að horfa á miklu þróaðra samfélag þar sem 

upplýsingar liggja kerfisbundið fyrir inni hjá ríkinu, inni hjá Alþingi, inni hjá 

stofnunum. ... Ég man eftir því að þessi bók var alveg bylting á sínum tíma. 

Núna myndi ég setja spurningamerki hvort það væri þörf fyrir nákvæmlega 

þessa tegund. Eflaust ekki á prentuðu formi en á rafrænu formi ef til vill. 

Hann talaði jafnframt um að upplýsingakerfi stóru félaganna væru orðin það öflug, 

handhæg, fljótvirk og skjótvirk að ekki væri „praktískt“ að hugsa um sameiginlega 

handbók á sama hátt og áður. Hann taldi lítið sem Alþýðusambandið gæti gert fyrir 

stóru félögin miðlægt. Hins vegar gætu ASÍ og stóru félögin í sameiningu byggt upp 

eitthvað sem nýst gæti litlu félögunum. Þannig myndu minni aðilar hagnast á því sem 

þeir stóru væru að gera. Hann sagði jafnframt að hann kæmi árlega að útgáfu dagbókar 

fyrir sína félagsmenn og þar yrði hann var við hvað upplýsingar úreldast í rauninni hratt. 

Til dæmis breytist fræðslan frá ári til árs, sjúkrasamningarnir breytast og réttindi aukast 

og breytast. Þannig sér hann að eitt aðalvandamálið við handbók og annað prentað efni 

sé hversu ört upplýsingar breytast þannig að þær þurfi helst að vera á netinu. Hann 
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talaði einnig um „uppfærsluvandann“, það væri eitt að búa til gott kerfi annað væri að 

viðhalda því þannig að það væri alltaf rétt. Í því væru prentmiðlarnir ekki að hjálpa, 

frekar að trufla. Annar fundarmaður taldi að ef gefa ætti aftur út handbók þá yrðu 

upplýsingarnar í henni að vera mjög sértækar eða eitthvað sem breytist ekki hratt. 

Fundarmaður sem sagðist koma úr frekar litlu aðildarfélagi taldi hins vegar fulla þörf 

fyrir slíka handbók ekki einungis á netinu heldur einnig í bókarformi enda sagðist 

viðkomandi vera svolítill „tréhestur“. Hann sagðist gera sér grein fyrir því að hvert og eitt 

félag væri sértækt þannig að erfitt gæti verið að ákveða hvað ætti að vera í slíkri 

handbók. Hann sagðist hafa rennt í gegnum Handbók vinnustaðarins og taldi að það sem 

þar kæmi fram væri ágætis grunnur. Í raun og veru væri margt sem öll félög þyrftu að 

hafa aðgang að. Hann sagðist jafnframt hafa verið duglegur í gegnum tíðina að hringja í 

ASÍ ef hann vantaði einhverjar upplýsingar eða, líkt og flestir sem leita upplýsinga nú á 

dögum, fara á netið. 

Annar sagði að hjá hans félagi væri allt sett á netið og þegar nýr starfsmaður byrji hjá 

félaginu fengi hann aðgang að gæðahandbók, eða innra netinu þar sem allar upplýsingar 

væri að finna og gæti notað vefleit til að leita í skjalakerfinu. Þannig væri innri vefurinn 

notaður mikið en jafnframt væri veraldarvefurinn notaður nokkuð.  

Einn þátttakandi tók sem dæmi að þegar nýir trúnaðarmenn væru kjörnir fengju þeir í 

hendurnar sem fyrstu gögn stóra möppu sem í væri handbók fyrir trúnaðarmenn.  

Einn vildi við þetta bæta að í hvert skipti sem nýr félagsmaður kæmi í félagið fengi 

hann afhentan kjarasamning, en einnig væri farið með kjarasamning inn á 

nýliðanámskeiðin þar sem hann væri kynntur ásamt því hverjir væru trúnaðarmenn 

félagsins. Viðkomandi taldi mikilvægt að hver og einn fengi kjarasamninginn þar sem 

félagsmenn ynnu þannig vinnu að þeir kæmust ekki alltaf á netið. 

Í því samhengi sagði einn fundarmanna að það væri ekki skynsamlegt í 20.000 manna 

félagi að prenta kjarasamninga og senda á félagsmenn. Í stóru félögunum væri enn 

fremur vandinn sá að það væru kannski fimm lykilkjarasamningar og síðan hellingur af 

vinnustaðasamningum, sérkjarasamningum og skúffusamningum. Sumir af þessum 

samningum eigi þannig einungis erindi við þá launamenn sem taka laun samkvæmt 

viðkomandi samningi.  
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Þegar fundarmenn voru spurðir hvort þeir gætu séð fyrir sér miðlæga handbók sem 

vistuð væri á vef Alþýðusambandsins og nýtast myndi öllum stéttarfélögum voru allir 

sammála um að slíkt gæti verið gagnlegt eða eins og einn orðaði það: „Já ég held að það 

gæti bara verið mjög gagnlegt. Þá eitthvað efni sem að væri lifandi og hægt að nálgast 

þarna“. Hann talaði jafnframt um að gott væri að hafa krækjur inn á aðrar síður þannig 

að ef til dæmis ætti að fara inn á einhver ákveðin lög þá væri krækja inn á 

Alþingisvefinn. Það væri náttúrulega mjög gott að halda utan um allt á einum stað þar 

sem það væru ákveðin grunnatriði sem ættu við um alla. Annar talaði um að margt væri 

sameiginlegt eins og Evrópumálin, þar reiddu stéttarfélögin sig á upplýsingar frá ASÍ og 

eins þegar kæmi að upplýsingum um Alþýðusambandið sjálft, ýmsum dómum og 

lagalegum atriðum. Annar fundarmaður vildi þó aðeins staldra við og spyrja fyrir hvern 

handbókin ætti að vera, á hún að vera fyrir trúnaðarmenn, stjórnarmenn og starfsmenn 

stéttarfélaga eða á hún að vera fyrir alla almenna félagsmenn. Hann taldi jafnframt að 

hreyfingin yrði að gæta þess ef farið væri í gerð handbókar að ekki væru allir að gera 

það sama, þannig að hætta væri á að hlutirnir yrðu ekki gerðir nógu vel. Vandamál 

vefsíðna eins og til dæmis hjá ASÍ og fleiri stéttarfélögum væri ófullnægjandi uppfærsla 

og vöktun á því sem væri fréttnæmt. Enn fremur fannst honum brýnt ef ASÍ færi í þessa 

vinnu að bæði stóru og litlu félögin innan sambandsins yrðu spurð hvað væri 

„praktískast“ fyrir þau að sjá í svona handbók. Þannig ættu litlu félögin þar sem væri 

kannski enginn fastur starfsmaður í öðruvísi upplýsingavanda en félög sem væru með 

marga starfsmenn innan sinna vébanda.  

Stjórnandi fundarins upplýsti í lokin að aðalmarkhópurinn væri líkt og fram kæmi í 

formála Handbókar vinnustaðarins, trúnaðarmenn, starfsmenn stéttarfélaga og 

stjórnarmenn. Netið væri hugsað sem upplýsingaveita fyrir hinn almenna félagsmann til 

að nálgast upplýsingar. Að þessu tilefni vildi einn fundarmanna koma því á framfæri að 

starfsmenn stéttarfélaga bæru ábyrgð á að hinn almenni félagsmaður fengi þær 

upplýsingar sem hann leitaði að eða bæði um.  
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5.2 Niðurstöður úr djúpviðtölum og spurningum sendum með tölvupósti 

5.2.1 Hversu gott aðgengi er að upplýsingum og gögnum hjá þínu stéttarfélagi? 

Flestum viðmælendum fannst aðgengi að upplýsingum og gögnum nokkuð gott hjá sínu 

stéttarfélagi. Þeir töldu samt að þetta væri sá þáttur sem stöðugt mætti vera að þróa og 

bæta eða eins og einn viðmælandi orðaði það: 

Það er eitthvað sem við erum alltaf að bæta og gera betur. Við erum með 

heimasíðu þar sem þú átt að geta fundið allt, en hún er svona í þróun og það 

má alltaf gera betur. Fólki finnst stundum svolítið erfitt að finna á síðunni, en 

við erum að laga það, það eiga að vera allar upplýsingar en það er mikil 

virkni á skrifstofunni hjá okkur. 

Sami viðmælandi sagðist einnig vera að búa til kynningarbækling um félagið sitt sem 

ætti að liggja á kaffistofum þannig að fólk gæti litið í hann við tækifæri. Í bæklingnum 

ættu meðal annars að vera upplýsingar um heimasíðu félagsins og hvernig ætti að nota 

hana. Það kom honum á óvart hvað fáir væru að tileinka sér tölvunotkun. En skýringuna 

taldi hann meðal annars liggja í því að úti á landi væri miklu meira um návígi milli fólks, 

„fólk vill koma og hitta mann“.  

Annar viðmælandi minntist á að aðgengið væri ágætt en stöðugt þyrfti þó að vera að 

samræma upplýsingar og hafði hann meðal annars kynnt sér hvernig þessum málum 

væri háttað á hinum Norðurlöndunum. Þar sagði hann að unnið væri þverfaglega að því 

að kynna stéttarfélögin fyrir ungu fólki. Hér á landi færu Efling og VR í skólana til að 

kynna starfsemi sína. Það væri gríðarlega mikilvægt að ungt fólk þekkti rétt sinn og 

skyldur. Einn viðmælandi sagðist leita svolítið á heimasíðu hjá ASÍ eftir upplýsingum eins 

og varðandi réttindi og skyldur. Hann sagðist jafnframt benda félagsmönnum sínum á 

hana. Annar sagðist vera með heimasíðu hjá sínu félagi sem hefði dalað svolítið. En hann 

væri duglegur að hafa samband við til dæmis VR, Alþýðusambandið eða 

Starfsgreinasambandið ef hann lenti í vandræðum eða fara inn á heimasíður félaganna. 

Enn annar sagðist nota tölvuna mikið og vera búinn að koma sér upp svona „mini-

útgáfu“ af alls konar bálkum í tölvunni heima hjá sér. Hann talaði um að stærri félögin 

eins og Efling væru sjálfbærari en þau minni. Ef hann væri í vafa um eitthvað hringdi 

hann í ASÍ og lögfræðingana sem þar starfa. Einnig sagðist hann fletta mikið upp í bók 
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eftir Láru V. Júlíusdóttur sem hann kallar „Biblíuna“ sína. Þó svo að bókin væri orðin 

gömul og oft úrelt, þá væru til dæmis dómarnir í henni enn í fullu gildi. Hann kvaðst 

jafnframt vinna mikið í gegnum netið og að töluverður tími færi í að leita að 

upplýsingum og gögnum. Eins færi oft dágóður tími í að svara til dæmis fyrirspurnum 

um lagaleg atriði þar sem lögfræðingum hætti til vera með mismunandi túlkanir á sama 

hlutnum. Þannig þyrfti hann oft að grafa sig aftur í söguna til að leita skýringa. Hann 

sagði jafnframt að þó að þeir hefðu aðgang að lögfræðingi þá reyndi hann frekar að 

leysa málin sjálfur, þar sem lögfræðingar hefðu tilhneigingu til að flækja málin og 

vanvirða orðanna hljóðan. 

 

Í svörunum við spurningunum sem sendar voru með tölvupósti voru einnig flest allir 

sammála um að aðgengi að upplýsingum og gögnum væri gott eða þokkalegt fyrir utan 

einn sem taldi það sæmilegt. Einum þátttakanda fannst þetta um aðgengið: 

Ég hef þokkalegt aðgengi að upplýsingum, get flett upp í yfirmanni mínum 

og samstarfsfólki varðandi þau málefni sem ég þekki ekki inná, sbr. 

kjarasamninga, launamál og þ.h. og svo notar maður auðvitað netið 

gríðarlega mikið til að skanna heimasíður og finna það sem maður leitar að. 

Ef enginn er til staðar til að leysa úr mínum málum veit ég að ég get hringt í 

ýmis önnur félög og lögfræðinga og starfsfólk ASÍ til að fá aðstoð ef svo ber 

undir. 

Annar sagði aðgengið vera mjög gott, félagið hans væri með öflugt innra 

upplýsingakerfi þar sem hægt væri að finna allar innri upplýsingar um sjóði, reglugerðir, 

kjarasamninga, vinnuferla, starfsmannareglur og fleira. Hluti af þessum gögnum væri 

líka aðgengilegur á heimasíðu félagsins. Á heimasíðunni væri einnig hægt að finna 

gríðarlegt magn af alls konar efni eins og tímarit félagsins í tímaröð og margs konar 

annað efni sem væri gagnlegt og í senn sögulegt.  

Vert er að minnast á svar eins þátttakandans en þar kom fram að stundum þyrfti að 

leggjast í rannsóknarvinnu og grafa eftir upplýsingum sem hefðu tapast með 

starfsmönnum sem hefðu látið af störfum.  
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Þátttakendur sem svöruðu spurningunum sem sendar voru með krækju inn á netslóð 

svöruðu þessari spurningu í stuttu máli en flestir voru sammála að aðgengi að gögnum 

og upplýsingum væri gott fyrir utan fjóra sem töldu því ábótavant.  

 

5.2.2 Hvers konar upplýsingar eða gögn þarftu oftast að nálgast í störfum 
þínum? 

Það var misjafnt hvað viðmælendur nefndu þegar þeir voru spurðir um hvaða 

upplýsingar eða gögn þeir þyrftu oftast að nálgast í störfum sínum fyrir stéttarfélagið. 

Einn viðmælandinn sem var ekki lengi að svara þessu sagði það vera launatöflur og 

kjarasamningar. Annar taldi það vera kjarasamninga og lög um til dæmis vaktakerfið og 

almenn vinnuverndarlög. Hann sagði að félagið sitt væri með heimasíðu en hún væri 

ekki nógu góð og það væri eitthvað sem þyrfti að laga, það væri alls ekki mikið inn á 

henni og hún væri ekki uppfærð reglulega, sem væri „Akkilesarhæll“. Einn viðmælandi 

sagði:  

Það er náttúrulega bara mest upplýsingar um launataxta, það er mest hringt 

út af launatöxtum. Það er alltaf hringt mikið út af desemberuppbót og 

orlofsuppbót og veikindarétti og uppsagnarfresti. Þetta er svona það sem 

mér dettur fyrst í hug og núna hef ég orðið var við að það er verið að hringja 

voðalega mikið út af orlofi, hvort atvinnurekandinn megi ráða hvenær þú 

ferð. Það virðist vera orðið erfiðara fyrir fólk að setja fram kröfur og fá þær í 

rauninni, fá þann tíma sem það er vant að fá, af því þetta er samningsatriði 

en menn hafa getað komið til móts við fólk en það er erfiðara núna. Það er 

mikið hringt út af því núna og ég hef ekki orðið var við það áður.  

Sami viðmælandi sagði jafnframt að félagið sitt væri sjálfbært í svörun og þyrfti ekki 

mikið að leita til ASÍ. Annar viðmælandi tók í sama streng og sagði sitt félag einnig 

nokkuð sjálfbært. Hann nefndi þó að félögin gætu til dæmis tekið sig saman undir hatti 

ASÍ og haldið námskeið um fundarsköp. Jafnframt sagði hann að aukið samstarf væri af 

hinu góða og það væri gott að fá upplýsingar um það hvað hin Norðurlöndin væru að 

gera. Einn sagði að það sem hann þyrfti oftast að nálgast væri það sem hann þekkti 

minnst eða „þessir félagsmálapakkar“ eins og hann orðaði það. Með því átti hann við 
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það sem er sameiginlegt hjá öllum aðildarfélögunum og vísað inn á borð til 

Alþýðusambands Íslands í kjaraviðræðum eins og mál sem varða fæðingarorlof, 

aðilaskipti fyrirtækja, atvinnuleysisbætur og fleira. Hann taldi einnig að gott væri að hafa 

til dæmis upplýsingar um hvernig Fæðingarorlofssjóður reiknar út hlutabætur eins og 

þegar fólk er í 50% vinnu og á 50% atvinnuleysisbótum. 

 

Í svörunum við spurningunum sem sendar voru með tölvupósti var einnig misjafnt 

hvað nefnt var þegar spurt var hvaða gögn eða upplýsingar þátttakendur þyrftu oftast 

að nálgast í störfum sínum fyrir stéttarfélagið. Hér að neðan má sjá lista yfir þau atriði 

sem voru nefnd: 

 

Útreikningar á flóknari liðum eins og vaktavinnu 

Uppsagnarfrestur 

Starfsmat sveitarfélaga 

Stofnanasamningar ríkisstofnana 

Réttindi í lífeyrissjóðum 

Upplýsingar um trúnaðarmenn 

Umsóknir í íbúðir og orlofshús félagsins ásamt þeim orlofskostum sem í boði eru 

Allt um ráðningarsamninga 

Útfararstyrkur 

Veikindaréttur 

Réttindi atvinnuleitenda 

Réttindi til námsstyrkja og endurmenntunar 

Upplýsingar um fæðingarorlof 

Vinnutími í kringum stórhátíðir 

 

Eftirfarandi svör komu fram hjá þeim sem svöruðu spurningunum sem sendar voru 

með krækju inn á netslóð til viðbótar við þau sem að ofan eru talin: 

 

Réttindi sem snúa að endurgreiðslu vegna námskeiða og úthlutanir 

Kjarasamningar 

Lög, reglugerðir og dómar 

Kjaramál og réttindi í félaginu 

Um réttindi launafólks og réttarstöðu trúnaðarmanna á samdráttartímum 

Um fjármál, menntamál, forsendur kjaramála og efnahags og þjóðmál sem hafa áhrif á stöðu fólks 

Vinnuvernd 

Allan almennan rétt launþega 

Um þjónustu félagsins, styrki sjúkrasjóðs og til þátttakenda á fræðslunámskeiðum 

Hvaða aðstoð er í boði fyrir láglaunafólk og atvinnuleitendur 
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5.2.3 Hversu vel telurðu að það myndi gagnast þér ef til væri miðlæg handbók 
stéttarfélaga til dæmis inn á vef ASÍ? 

Viðmælendurnir voru allir sammála um að miðlæg handbók myndi gagnast þeim vel í 

störfum sínum. Einn sagði að það væri gott ef að slík handbók væri til á öllum 

skrifstofum stéttarfélaganna. Annar taldi að slík handbók myndi gagnast honum og það 

væri um að gera að bæta í allt sem viðkæmi upplýsingum. Hann taldi þó að 

skynsamlegast væri að hafa slíka handbók rafræna þar sem upplýsingar væru fljótar að 

úreldast. Enn annar viðmælandi sagði: 

Ég er bara viss um að það myndi gagnast mér alveg gríðarlega vel. Þá væru 

ekki allir að finna upp hjólið. Ég er bara viss um að það yrði hellings 

framfaraskref, þá væru ekki menn hver í sínu félagi hringinn í kringum landið 

að túlka kannski á aðeins misjafnan hátt sömu atriðin. Heldur væri miðlæg 

bók þar sem væri sátt um hlutina, þannig að ég held að það væri gríðarlega 

mikilvægt skref.  

Einn viðmælandi talaði um að þetta væri allt spurning um hvað fólk tileinkaði sér og 

ef einstaklingurinn næði að tileinka sér slíka handbók þá væri enginn vafi á að hún 

myndi gagnast mjög vel „maður yrði þá fljótur að fletta upp á einhverjum einföldum 

upplýsingum sem maður er kannski ekki alltaf með á takteinunum“. Hann sagði 

jafnframt að hjá stéttarfélagi hans þyrftu starfsmennirnir að vera ansi fjölhæfir í 

þekkingu til að geta svarað öllum þeim spurningum sem upp koma. Á meðan að þeir 

einstaklingar sem leituðu til stærri félagana eins og Eflingar og VR gætu farið frá einum 

sérfræðingi til annars eftir því um hvaða málaflokk væri að ræða. Stóru félögin gætu 

þannig sérhæft sig meira í þekkingunni.  

Annar talaði um að hans félag fengi oft fyrirspurnir eins og um sjúkrasjóði, þar sem 

fólk væri að greiða í aðra sjúkrasjóði en skipti svo yfir í sitt félag og öfugt. Þarna taldi 

hann að gott væri að fá einhverja samræmingu og að félögin færu að vinna betur 

saman, þannig að fólk væri ekki að missa réttindi í einhvern tíma bara við það að skipta 

um félag. 
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Enn annar sagðist hafa farið í nám hjá Háskólanum á Akureyri um rekstur og stjórnun 

stéttarfélaga og við það hefðu í raun opnast fyrir honum nýjar víddir. Þetta hefði haft 

þau áhrif að hann væri aldrei í vandræðum með að finna upplýsingar. Hann taldi þó að 

fyrir nýja starfsmenn stéttarfélaga væri gott ef til væri miðlægur gagnagrunnur með 

ákvæðum kjarasamninga, hvernig þau komu til, hver samdi þau og út af hverju þau voru 

samin. En ef farið væri út í miðlæga handbók þá yrði hún að vera lifandi á netinu. Flestir 

viðmælendurnir voru sammála því að handbókin yrði að vera aðgengileg á netinu. Einn 

sagðist þó vilja sjá handbókina bæði á bókarformi og á netinu. Hægt væri að uppfæra 

hana ört á netinu og á fimm til tíu ára fresti væri hægt að gefa út nýja bók. Annar sagðist 

fagna því að ASÍ ætlaði að gefa út handbók fyrir stéttarfélög en hann teldi það betra ef 

hún væri gefin út í bókarformi heldur en eingöngu á netinu þar sem Íslendingar væru 

bókaþjóð. 

 

Í svörunum við spurningunum sem sendar voru með tölvupósti töldu flestir að slík 

handbók myndi gagnast vel. Einn talaði um að flestar upplýsingarnar væru nú þegar til 

staðar en handbókin væri til þess fallin að leita þyrfti á færri stöðum. Annar talaði um að 

hún myndi gagnast einstaklega vel þar sem þeir sem væru að hefja störf fyrir 

verkalýðshreyfinguna hefðu ekki fæðst með alla þá vitneskju sem þyrfti að hafa til að 

geta þjónustað félagsmenn. Enn annar vildi þó benda á nauðsyn þess að kenna fólki á 

handbókina þannig að hún myndi nýtast sem best. Að endingu taldi einn svarenda 

handbókina ekki gagnast jafn stóru félagi og hann starfaði fyrir þar sem félagið sjálft 

byggi yfir nægum upplýsingum. Hann vildi þó koma því á framfæri að ASÍ væri með 

starfsemi og miðlæga þjónustu við félagsmenn sína sem þeir þyrftu á að halda og 

gagnaðist öllum. Hjá sambandinu væru vistuð mál tengd alþjóðaþróun réttindamála eins 

og á vegum ESB eða ILO, norrænu verkalýðssambandanna og Evrópusambands 

verkalýðsfélaga. Einnig væru þar mörg mál sem tengdust réttindum launafólks eins og 

vinnutímatilskipun ESB. Þannig byggi ASÍ einnig yfir gríðarmiklum upplýsingum um 

hagtölur og öðrum hagrænum upplýsingum sem hagfræðingar sambandsins vinna. Þetta 

væri allt gagnlegt fyrir stéttarfélögin. Hann taldi að handbók væri rangnefni fyrir þetta 

verkefni nærri lagi væri að kalla þetta upplýsingaveitu fyrir félögin og félagsmennina. 
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Í svörunum við spurningunum sem sendar voru með krækju inn á netslóð var svipað 

upp á teningnum, flestir voru sammála um að slík handbók myndi gagnast þeim vel og 

þetta væri þarft framtak sem kæmi sér vel fyrir alla. Þó voru nokkrir sem minntust á að 

bókin yrði að vera vel uppsett og aðgengileg svo hún myndi nýtast sem skyldi. Tveir 

þátttakendur töldu slíka handbók þó ekki gagnast þeim mikið þar sem þeir væru 

hlynntari maður á mann samskiptum. Einn þátttakandi sem jákvæður var fyrir því að 

gefin yrði út sameiginleg handbók taldi þó mikilvægt „að flækja ekki málin með löngum 

og torræðnum texta. Slík handbók yrði án efa til gagns, en varla mér öldruðum 

manninum“. 

 

5.2.4 Hvaða upplýsingar telur þú þig þurfa að hafa aðgang að í slíkri handbók? 

Það var misjafnt hvernig viðmælendur svöruðu þessari spurningu eða eins og einn 

orðaði það: „það er náttúrulega svo margt sem kemur að hreyfingunni“, eins og til 

dæmis allt sem varðar Vinnumálastofnun og atvinnuleysisbætur, Tryggingastofnun og 

lífeyrismál. Einstaklingar sem eru að hætta á vinnumarkaði byrja kannski á að taka 

sjúkradagpeninga hjá stéttarfélaginu, fara svo á einhverjar bætur hjá Vinnumálastofnun 

og svo á lífeyri. Viðmælandinn talaði einnig um hversu „flott apparat“ Virk 

starfsendurhæfingarsjóðurinn9 væri. Tölur um örorku sýndu að hún færi minnkandi. 

Stéttarfélögin eru með anga sína víða og með fjölbreytta starfsemi þannig að erfitt er að 

svara því á fullnægjandi hátt hvaða upplýsingar þyrftu að vera í handbókinni.  

Annar sagðist eiga erfitt með að svara þessu þar sem hann hefði ekki kynnt sér slíkar 

handbækur. Einn viðmælandi nefndi að gott væri að hafa til dæmis allt um 

lífeyrissjóðina, almannatryggingar, verkfallsboðanir og undirbúning að kjaraviðræðum. 

Einnig væri gott að skýra út hvað væri lögmætt fæðingarorlof og hvað ekki og setja upp 

dæmi því til stuðnings. Til dæmis sá sem fer í árs leyfi í fæðingarorlof er í raun bara í 

lögmætu leyfi í sex mánuði þar sem fæðingarorlof er einungis sex mánuðir. Þá vaknar sú 

spurning hver er réttarstaða þessa einstaklings eftir orlofið og fleira í þeim dúr. Hann 

talaði einnig um að gott væri að hafa upplýsingar er varða vinnuslys eins og hvernig eigi 

                                                      
9
 Virk starfsendurhæfingarsjóður er sjálfseignarstofnun með aðild allra helstu samtaka stéttarfélaga og 

atvinnurekenda á vinnumarkaði. Hlutverk sjóðsins er að draga markvisst úr líkum á því að launafólk hverfi 

af vinnumarkaði vegna langvarandi veikinda (Virk, e.d.). 
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að tilkynna þau, aðilaskipti fyrirtækja og hver er réttarstaða starfsmanna þegar slík 

fyrirtæki fara í gjaldþrot og upplýsingar um Virk starfsendurhæfingarsjóð.  

Einn viðmælandi nefndi kjarasamningsbundin réttindi, lög um stéttarfélög og 

vinnudeilur, hvernig farið væri í verkföll, öll helstu réttindi eins og vinnuverndarréttindi 

og réttindi einstaklinga sem launþega. Jafnframt væri gott að hafa dæmi um ýmis mál, 

hvernig þau hefðu farið fyrir dómi og hverjar eru líkurnar á að mál endi „svona en ekki 

svona“. Sami viðmælandi hafði oft velt fyrir sér hvort svona bók ætti að vera bæði til á 

íslensku og pólsku. En hann vildi meina að svo ætti ekki að vera þar sem best væri að 

kenna fólki sem ætlaði sér að starfa á Íslandi íslensku. Annar viðmælandi sagði 

eftirfarandi um það hvaða upplýsingar myndu gagnast honum hvað best: 

Já, í fyrsta lagi væri það náttúrulega eins og gagnvart félögunum allar 

lágmarks reglugerðir, viðmiðunarreglugerðir Alþýðusambandsins sem þeir 

setja félögunum. Það eru sem sagt ákveðin skilyrði sem félögin þurfa að 

uppfylla, það eru sjóðirnir, sjúkrasjóðirnir, orlofssjóðirnir og fleiri. Og þessar 

reglur eru til, kannski misaðgengilegar, en þetta eru reglur sem félögin eru 

að fara eftir. Sum ganga lengra og auka réttindi félagsmanna umfram það, 

en þetta er það lágmark sem þarf til að vera inni. 

Hann bætti við að einnig þyrftu að vera í bókinni bæði lög og reglur á einum stað, 

eins og lög um vinnumarkaðinn, hollustuhætti og aðbúnað á vinnustöðum og fleira. 

 

Í svörunum við spurningunum sem sendar voru með tölvupósti var misjafnt hvað 

þátttakendum datt í hug þegar þeir voru spurðir hvaða upplýsingar þyrftu að vera í 

handbókinni. Hér fyrir neðan er listi yfir helstu atriðin: 

 

Viðmiðunarreglur og viðmiðunarferlar sem hægt væri að aðlaga að hverju félagi 

Siðareglur og annað slíkt sem gætu gilt fyrir alla 

Lagatúlkanir 

Dómar sem fallið hafa í kjaratengdum málum 

Upplýsingar um skiptingu kostnaðar á milli atvinnurekenda og launþega 

Upplýsingar um vinnulöggjöfina 

Starfsmat sveitarfélaga 

Upplýsingar um stjórnir og ráð félaga innan ASÍ 

Allt sem viðkemur kjarasamningum 
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Einn vildi sérstaklega nefna í þessum lið bók Láru V. Júlíusdóttur, Réttindi og skyldur á 

vinnumarkaði. Upplýsingarnar sem þar væri að finna væru mikils virði og ef sú bók væri 

uppfærð hvort sem er í bókarformi eða sem tölvutækar upplýsingar á netinu myndi það 

einna helst gagnast viðkomandi. 

 

Þau atriði sem komu fram hjá þeim sem svöruðu spurningunum sem sendar voru 

með krækju inn á netslóð og voru ekki nefnd hér að ofan eru eftirfarandi: 

 

Taxtar, réttindi, vinnuskylda 

Allt sem viðkemur réttindum launafólks, eins og uppsagnir, veikindi, orlof og fleira 

Allt er viðkemur ASÍ 

Almennar upplýsingar 

Upplýsingar er snerta launaliði og lífeyrissjóði 

Hvert eigi að leita upplýsinga og réttar síns 

Lýsing á uppbyggingu stéttarfélaganna og verkalýðssamtaka 

Túlkanir á lögum og reglugerðum 

Hvað félögin hafa upp á að bjóða 

Samningar sem gerðir hafa verið 

Það sem varðar dagleg störf og úrlausnarefni trúnaðarmanns 

Upplýsingar um boðleiðir og ferli innan hreyfingarinnar sem oft á tíðum virka bæði löng og flókin 

Sem mestar upplýsingar 

 

5.2.5 Hvernig sérð þú fyrir þér framtíð stéttarfélaga? 

Flestir viðmælendur sáu fyrir sér að stéttarfélögin myndu halda áfram að sameinast og 

stækka í framtíðinni og þau væru langt frá því að vera „dauð“. Einn viðmælandi sagðist 

hafa þá skoðun að meira eigi eftir að verða um þverfaglegar sameiningar. Það sé 

heppilegast sérstaklega í byggðalögum úti á landi til að reyna að halda í þekkinguna. 

Samfélögin þar séu lítil og til að geta þjónustað félagsmenn sé eina leiðin að fara í 

þverfaglegt samstarf. Annar talaði um að svolítil óeining hefði verið hjá 

stéttarfélögunum og taldi hann að í framtíðinni myndu starfsgreinarnar vinna meira 

saman. Til dæmis myndu allir í matvælaiðnaði vinna saman allt frá ófaglærðum upp í 

hámenntaða. Þannig verði meira um starfsgreinar innan Alþýðusambandsins og taldi 

hann að samböndin yrðu ekki langlíf. Það sé búið að samþykkja lagabreytingu innan ASÍ 

þess efnis að félögin geti fengið beina aðild sem leiði af sér að í framtíðinni verði kannski 
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einungis starfsgreinar innan Alþýðusambandsins. Þetta þýddi að „þessi milliapparöt 

jafnvel lognast út af“. Hann talaði um að fólk, þá sérstaklega ungt fólk, væri betur að 

átta sig á því hvers stéttarfélögin væru megnug eftir efnahagshrunið 2008. 

Verkalýðshreyfingin væri í raun að gera svo margt en fólk bara áttar sig ekki á því. Það 

vantar að hún upplýsi almenning betur um það sem hún er að fást við.  

Annar viðmælandi sem einnig talaði um sameiningar sá fyrir sér að hægt yrði annað 

hvort að sameina iðnaðarmannafélög í eitt félag og búa þannig til hagkvæmari 

rekstrareiningu, eða að fara sömu leið og Danir og sameina starfsgreinarnar. Það sem 

hann taldi einna helst standa í vegi fyrir sameiningum væri „alltof mikið af smákóngum 

sem vilja vera smákóngar í litlu ríki frekar“ en að hugsa um hag heildarinnar. 

Viðmælandinn sagðist skynja breytingar eftir hrun, fólk leitar meira til stéttarfélaga til að 

spyrja um rétt sinn. Á árunum 2007 til 2008 var fólki alveg sama um stéttarfélögin, það 

vildi semja sjálft um kaup sín og kjör. Hann var þó ánægður með að hans félag skyldi 

ekki sofna á verðinum og vera búið að hækka kauptaxtana fyrir hrun. Því þó að margir 

félagsmenn hafi verið á ofurlaunum og getað samið fyrir sig sjálfir mætti ekki gleyma 

þeim sem lægstu launin hafa. Hann taldi góðu afleiðingar hrunsins vera að fólk færi 

kannski að hugsa öðruvísi, það er ekki bara út frá sjálfu sér. Félagsmönnum þætti þannig 

sum réttindi einskis virði ef þeir þyrftu ekki á þeim að halda akkúrat þá stundina og 

gleymdu þannig að hugsa um morgundaginn.  

Þriðji viðmælandinn sem einnig taldi að meira yrði um sameiningar í framtíðinni sagði 

það kost að félögin myndu stækka. En þessu fylgdi þó sá ókostur að fjarlægðin við hinn 

óbreytta félagsmann yrði meiri. Félögin yrðu því að leggja meira upp úr því að gera sig 

sýnileg og þekkja svæðin og fólkið sem þau tilheyra. Hann sagðist vera búinn að vera í 

kjarasamningsgerð síðastliðin tólf ár og mundi hann ekki eftir því að hafa þurft að vera í 

eins mikilli vörn og nú gagnvart atvinnurekendum við að verja grunnréttindi. 

Grunnréttindi sem hann taldi að ekki væri nauðsynlegt að berjast fyrir þar sem þau væru 

búin að vera viðurkennd í svo mörg ár. Atvinnurekendur væru harðari eftir 2007 að 

„krukka“ í grunnréttindi þar sem þeir hafa sennilega minna fé á milli handanna. 

Félagsmenn þyrftu einnig að vera meðvitaðri um það sem er að gerast og taldi hann að 

það væri að einhverju leyti stéttarfélögunum að kenna. Til þess að bregðast við þessum 

vanda færi hann í heimsóknir í skólana til að kynna stéttarfélagið. Áhuginn á þessum 
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heimsóknum væri misjafn. Stundum kæmi hann í bekk þar sem keyrðar væru á hann 

spurningar þannig að hann ætti stundum í erfiðleikum með að svara og það væri 

„langskemmtilegast“. Aftur á móti kæmi hann stundum inn í bekki þar sem enginn segði 

orð og það væri ekki gaman. Hann taldi ljóst að alltaf væri þörf á að verja réttindi fólks 

og þörfin væri kannski aldrei meiri en einmitt nú. Heimurinn væri stöðugt að breytast, 

allt væri orðið opið og hnattvætt. Samtakamátturinn væri ennþá lykilatriði eða eins og 

hann orðaði þetta: 

Hann er lykilatriði, og verður það um ókomna tíð við erum bara að verja 

þessi grunnatriði sem hafa verið í lagi í 40 til 50 ár og menn hafa ekki deilt 

um. Hvað sem veldur því peningavöldin eða hvað það er, þannig að ég tel 

það gríðarlega mikilvægt að við verðum til áfram. Ég er ekki farinn að sjá 

það að atvinnurekendur verði það almennilegir að það þurfi ekki að ýta við 

þeim stundum. Þó það væri gott í hinum fullkomna heimi. 

Annar tók í sama streng og talaði um að framtíð stéttarfélaga væri ákveðin 

valdabarátta og að upplýsa þyrfti ungt fólk betur um það af hverju og til hvers réttindin 

væru, réttindi sem jafnvel teldust sjálfgefin nú á dögum. Þannig þurfi að hamra á þeim 

réttindum sem þegar hafa áunnist í gegnum árin og áratugina, það kostaði baráttu og 

því megi ekki glata. 

Eini viðmælandinn sem minntist ekki á sameiningar þegar hann var spurður hvernig 

hann sæi fyrir sér framtíð stéttarfélaga talaði um, eins og reyndar aðrir höfðu minnst á, 

mikilvægi þess að upplýsa ungt fólk um tilgang stéttarfélaga og að þau réttindi sem 

teljast sjálfsögð nú á dögum voru það ekki einu sinni. Hann talaði um varnarbaráttu þar 

sem menn væru jafnvel farnir að tala um að selja einhver réttindi fyrir til dæmis hærri 

laun. Einnig hafi hann heyrt að sum fyrirtæki væru að sligast undan öllum þessum 

viðbótarliðum eins og til dæmis þeim sem lúta að fræðslu. „Þetta eru raddir sem maður 

heyrir þannig að ég tel að við séum bara í varnarbaráttu og það er kannski eitthvað sem 

snýr að næstu framtíð“.  

 

Þeir sem svöruðu spurningunum sem sendar voru með tölvupósti töldu flestir 

stéttarfélögin nauðsynleg og töldu jafnvel þörfina fyrir þau fara vaxandi og eiga eftir að 
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aukast í framtíðinni. Stéttarfélögin ættu eftir að verða mikilvægari eða eins og einn 

orðaði það: 

Þau eru nauðsynleg og eru ekki síður mikilvæg í dag eins og þau voru við 

stofnun félaganna í upphafi 19. aldar. Í framtíðinni sé ég að félögin stækki 

jafnvel verði eitt almennt verkalýðsfélag fyrir landið allt verði sennilega 

bundin við starfsgreinar. Þetta tel ég raunhæft í framtíðinni og verði með 

þjónustuskrifstofur á stærstu stöðum landsins og allar starfsgreinar rækju 

þær saman. Við þurfum öflugan málsvara sem kæmi fram fyrir 

heildarsamtökin sem tekið er mark á og stjórnvöld taki mark á. Eins á ég 

þann draum að A.S.Í. og B.S.R.B. sameinist í eitt sterkt samband. 

Annar sagði þetta um sameiningarnar: 

Ég held að flest minni stéttarfélög muni sameinast á næstu árum. 

Samstaðan verður meiri og samstarf milli félaga. Ég held að kreppan hafi að 

mörgu leiti hjálpað stéttarfélögunum því við hrunið þá fór hinn almenni 

félagsmaður aftur að huga að réttindum sínum og sýna örlítinn áhuga á 

starfi innan hreyfingarinnar. 

Einn þátttakandi var ekki sammála því að stöðugt ætti að vera að sameina félög þar 

sem honum fannst sum þeirra vera orðin of stór. Það leiddi til þess að þau næðu ekki 

nógu vel til félagsmanna sinna. Enn öðrum fannst að stéttarfélögin ættu að leggja meiri 

áherslu á að uppræta þá ómaklegu gagnrýni um að starfsmenn þeirra væru nánast 

áskrifendur af laununum sínum. Gefa þurfi félagsmönnum innsýn inn í það hvað liggi að 

baki vinnu starfsmannanna og hvað það kosti að þjóna félagsmönnum. Álag á alla 

starfsmenn hafi aukist eftir hrun án þess að þeim hafi verið fjölgað. Þannig eigi 

starfsmenn félaganna og störf þeirra að vera sýnileg öllum félagsmönnum.  

Enn öðrum fannst að stéttarfélögin væru komin langt út fyrir rammann með rekstri 

orlofshúsa. Þau ættu frekar að gefa út orlofsstyrki og einbeita sér að sterkari 

sjúkrasjóðum þar sem sá þáttur væri að þyngjast hjá ríkinu. 
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Í svörunum við spurningunum sem sendar voru með krækju inn á netslóð talaði 

einungis einn þátttakandi um sameiningu stéttarfélaga og var tónninn hjá mörgum 

þátttakendum neikvæðari en í viðtölunum. Einn þátttakandi lét til dæmis þessi orð falla: 

Ég er svo svartsýn á framhaldslíf á Íslandi, að það væri merkilegt ef ég sæi 

fyrir mér öfluga framtíð stéttarfélaga. Það gerist nefnilega ekki margt þó við 

fyllum út kannanir og óskalista fyrir gerð kjarasamninga. Það þarf nefnilega 

engan fræðimann eða menn til að sjá að þetta gengur ekki lengur, að allt 

hækkar nema launin: skattar, framfærsla, lækniskostnaður, þjónusta fyrir 

aldraða og nýir skattar búnir til. Það fer einfaldlega fram eignaupptaka hjá 

fólki sem er komið á þann aldur að það þurfi þjónustu. Þetta eru raunveruleg 

dæmi og það verður að taka mið af þeim. 

Annar hafði þetta um framtíðina að segja: „Framtíð stéttarfélaganna er döpur vegna 

þess að það er ekki nægur einhugur innan vébanda þeirra. Formenn flestra 

stéttarfélaganna eru með svo háar tekjur að þeir eru búnir að missa skinvitið á lágum 

launum og þörf á hækkun lægstu launa.“ 

Það voru fleiri sem minntust á tekjur formanna, þessi þátttakandi komst þannig að 

orði um framtíðina: „Ég held að þau þurfi að færa sig nær grasrótinni. Verða aftur 

verkalýðsfélög. Hætta öllum flottræfilshætti og vera ekki með formenn og jafnvel 

starfsmenn á einhverjum ofurlaunum.“ 

Öðrum fannst nauðsynlegt að félögin yrðu opnari og sýnilegri almenningi. Jafnframt 

fannst honum vera of mikið bil á milli hins almenna félagsmanns og forystu 

verkalýðshreyfingarinnar, því vildi hann sjá forystuna nær fólkinu, líka í launum. Þrír 

þátttakendur minntust á upplýsingar og að aðgengi þeirra yrði að vera á rafrænu formi.  

Þá töluðu tveir um að minnka þyrfti miðstýringuna innan stéttarfélaga eða eins og 

annar þeirra sagði: „Þau þurfa að styrkja sig sem grasrótarfélög, en jafnframt að starfa 

saman en feta þann vandfarna veg að verða ekki of miðstýrð.“ 

Einn vonaðist til þess að stéttarfélögin myndu halda áfram að lifa en þau yrðu að 

sinna betur því sem ætlast væri til af þeim eins og að berjast fyrir hærri launum, þar sem 

ójöfnuðurinn væri orðinn of mikill í landinu. Annar tók í sama streng og vildi sjá að 
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lífeyrisréttindi launafólks yrðu jöfnuð. Þá taldi einn þátttakandi að stéttarfélögin væru 

að lognast út af þar sem atvinnurekendur fengju að stjórna því sem þeir vildu stjórna.  

Einnig kom fram að mikilvægt væri að félögin væru á tánum og þau yrðu að halda 

áfram að veita meiri þjónustu til félagsmanna þannig að þeir teldu sig vera að fá 

eitthvað fyrir peninginn. Nauðsynlegt væri jafnframt að efla vitund fólks fyrir mikilvægi 

þess að vera virkur í stéttarfélagi. 

Að lokum töldu tveir stöðuna fína eins og hún væri og því væri ekki þörf fyrir 

breytingar. 

 

5.2.6 Hvað telur þú að sé mikilvægasta hlutverk stéttarfélaga? 

Flestir þátttakendur voru sammála um að mikilvægasta hlutverk stéttarfélaga væri að 

standa vörð um kjarasamningana og réttindi fólks gagnvart atvinnurekendum og tryggja 

þannig öryggisnetið á vinnumarkaðinum, eða eins og einn svaraði:  

Bara að standa vörð um lágmarksréttindi, bæði launa- og vinnurétt sinna 

umbjóðenda, fólksins, og í raun held ég að stór hluti starfs okkar 

stéttarfélaga sé að standa vörð um það velferðarríki sem við viljum sjá. Allt 

sem við höfum barist fyrir í gegnum Tryggingastofnun í gegnum árin. Það 

eru margir sem eru pirraðir út í stéttarfélögin og spá ekkert í þetta, tala um 

helvítis afætur. Þú værir ekki með veikindarétt, þú værir ekki með orlofsrétt, 

þú værir ekki með fæðingarorlof. Allt sem við köllum nú grunnréttindi í 

nútímasamfélagi byggir í grunninn á baráttu stéttarfélaganna í gegnum 

tíðina. Kannski í einni setningu: Það er að verja það velferðarkerfi sem við 

eigum til og þá náttúrulega að gera mönnum kleift að lifa mannsæmandi lífi 

án þess að þurfa að vinna sig í drep. Ég held það sé kannski bara hægt að 

segja það, það er að verja velferðarkerfið. Og það er sótt hart að því, búið að 

vera svolítið undanfarið. Við Íslendingar höfum verið að færast alltof nálægt 

Bandaríkjamönnum að mörgu leyti í hugsun um velferðarkerfið, meðan ég 

tel að við eigum að vera líkari norræna módelinu. 

Þá talaði annar um hvað það væri að koma í ljós núna hvað öryggisnetið sem 

stéttarfélögin hafi myndað skipti svakalega miklu máli sérstaklega gagnvart þeim sem 
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„minnst mega sín“ eins og erlendum hópum. Hann talaði jafnframt um að sóknarfærin 

væru ekki mörg á næstunni en leggja yrði þó áherslu á að auka kaupmáttinn, það skipti 

mestu máli. Annar talaði einnig um að öryggisnetið væri það mikilvægasta, þannig ættu 

félögin að renna styrkari stoðum undir þá einstaklinga sem gætu sótt sér meira þannig 

að þeir hefðu einhverja viðspyrnu frá gólfi eða eins og hann sagði:  

Við bönnum ekki að það sé yfirborgað en okkar hlutverk er að passa upp á 

að allir hafi framfærslu, að fólk verði ekki undir í lífsbaráttunni. Það sé verið 

að tryggja lágmarkslaun og lágmarksréttindi. Það er okkar helgasta 

hlutverk. 

Annar talaði um samtakamáttinn og hvernig allir innan hreyfingarinnar væru að vinna 

sameiginlega að því að toga upp laun þeirra lægst launuðu. Lægstu launin væru alltof lág 

en þyrftu að vera um 250 þúsund. Hann fór ennfremur inn á baráttuna við 

atvinnusjúkdóma og sagði að innan síns félags væru bæði konur sem ynnu í fiski og inn á 

heilbrigðisstofnunum sem væru margar hverjar alveg búnar í skrokknum um 55 ára 

aldur. Honum fannst miður að aldrei væri talað um þetta. Hann sagðist vera búinn að 

reyna að vekja máls á þessu og að fá þetta kannað eða mælt. Það hefði ekki gengið eftir 

en hugsanlega myndi eitthvað slíkt fara í gang á næstunni í gegnum Virk 

starfsendurhæfingarsjóð. Núna væri búið að setja það í lög að skrá atvinnusjúkdóma. 

Kona sem hefur unnið í fiski alla sína starfsævi og er öll undirlögð af gigt er ekki með 

neitt annað en atvinnusjúkdóm. Það hefur bara ekki verið viðurkennt. Þeir sem 

framleiða til dæmis flæðilínur eru ekkert að spá í hvernig álagið er á starfsfólkinu sem á 

að standa við þær, heldur einungis hversu hratt hægt er að framleiða. 

Framleiðsluaukningin sem hefur orðið í fiski hefur ekki skilað sér til fólksins. Þegar byrjað 

var að mæla bónusa í fiski var hraðinn 100, núna er hann kominn í 200 þannig að 

fiskverkakonurnar eru að framleiða tvöfalt meira sem ekki skilar sér að sama skapi í 

tvöföldun launa. Þvert á móti eru launin með þeim lægstu á landinu. En útgerðirnar þær 

græða. 
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Svörin við spurningunum sem sendar voru með tölvupósti voru svipuð og í 

djúpviðtölunum um að mikilvægast væri að verja réttindi og gæta hagsmuna 

félagsmanna. Einn þátttakandi orðaði þetta svona: 

Mikilvægast af öllu er að sinna góðum samskiptum við félagsmennina, að 

þungamiðjan í starfinu sem allt annað hangir á, kjarasamningar 

launafólksins séu vel og vandlega unnir og starfsfólk og forystumenn séu vel 

að sér í þessum meginmálum félaganna. En einnig að félögin sinni nýbreytni 

og þróunarstarfi eins og t.d. á sér stað núna í starfsendurhæfingarmálum. 

Hlutverk stéttarfélaganna þróast og breytist í takt við þjóðfélagsbreytingar 

og félögin þurfa að kappkosta að vera hluti og helst brautryðjandi í þessari 

þróun launa og kjara- og réttindamála í þjóðfélaginu. 

Annar sagði að kjarasamningsgerðin væri mikilvægust en vegna ástandsins eftir hrun 

væri einnig mikilvægt að aðstoða þá félagsmenn sem lenda í veikindum, atvinnuleysi, 

uppsögnum og hvers konar andstreymi á vinnumarkaði.  

 

Í svörunum við spurningunum sem sendar voru með krækju inn á netslóði voru flestir 

þátttakendur einnig sammála um að mikilvægasta hlutverk stéttarfélaga væri að standa 

vörð um og berjast fyrir réttindum félagsmanna sinna, eða eins og einn orðaði það: „Að 

sjá til þess að allir félagsmenn fái mannsæmandi laun svo við þurfum ekki að lifa á 

lúsarlaunum.“ Annar sagði: „Standa vörð um réttindi okkar verkalýðsins. Aðhafast 

eitthvað þegar á okkur er brotið og semja við atvinnuveitendur um okkar laun og annað 

sem þarf að semja um.“ 

Þeir fáu sem ekki nefndu ofangreint, töluðu meðal annars um mikilvægi þess að fá 

meira af ungu fólki inn í stéttarfélögin og að hafa mikið og gott upplýsingaflæði til 

félagsmanna. Einn minntist á mikilvægi menntunar sem væri órjúfanlegur hluti 

kjarastöðu og að félögin yrðu að vera bæði með fjölbreytta og öfluga þjónustu. 

Að endingu sagði einn þátttakandi þetta um mikilvægasta hlutverk stéttarfélaga: 

„mikilvægast er að ná því takmarki brautryðjanda að móta þjóðfélag jafnaðar og 

bræðralags.“ 
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5.2.7 Hvaða hlutverk finnst þér að stéttarfélögin eigi að hafa? 

Aftur voru flestir sammála um að hlutverkið væri að standa vörð um lámarksréttindi, 

eða eins og einn orðaði það: 

Grunnmannréttindum allra, mannréttindum bæði til launa og grunnréttinda. 

Fá að vera bara maður með reisn í samfélaginu. Það er ekki nóg að geta 

bara unnið fyrir salti í grautinn og geta ekkert gert meira. Það er ekki líf. Það 

er líf að geta aðeins látið eftir sér og breytt út af hinu daglega. 

Hann sagðist jafnframt telja að þegar á heildina væri litið hefðu Íslendingar það bara 

mjög gott, en það væri samt ekki ásættanlegt að einhver prósenta sem hann vissi ekki 

hve væri mikil lepji dauðann úr skel. Að lokum vildi þessi viðmælandi segja: 

Mín lokaorð eru að ég við að við búum í jafnaðarsamfélagi þar sem fólk 

getur reitt sig hvert á annað, og samtakamátturinn virki og okkur sé ekki 

sama hverju um annað. Það hefur verið allt of mikið. Við erum þrjú hundruð 

þúsund Íslendingar en það er stundum eins og hér búi þrjú hundruð þúsund 

þjóðir. Það gengur ekkert samfélag ef allir ætla að hugsa bara um sig. 

Annar talaði um að menntamálin eins og símenntun væru hluti af því að standa vörð 

um réttindi fólks gagnvart atvinnurekandanum, þar sem aukin menntun gerði 

félagsmenn betur í stakk búna til að takast á við verkefnin sín. Þannig borgaði allt nám 

sig og ekki ætti að einskorða endur- og símenntun endilega við það sem starfsmaðurinn 

væri menntaður í fyrir. Hann gæti alltaf misst vinnuna og þurft að skipta um starf eða 

fengið atvinnusjúkdóm og ekki verið fær um að sinna starfinu og þyrfti því að finna sér 

eitthvað annað að gera. Stéttarfélögin megi ekki líta svo á að þannig séu þau að missa 

viðkomandi úr faginu og borga með honum. Það séu allaf einhverjir nýir sem koma inn í 

staðinn. Hann taldi það vera einn hluta af þessu „smákóngaveldi“ stéttarfélaganna að 

vilja halda félagsmönnum. Félögin þurfa að sameinast eða auka með sér samvinnu sín á 

milli. Þau mega ekki bítast um félagsmennina „vegna þess að það er bara til að fita 

púkann á fjósbitanum, eða atvinnurekendur“.  

Sá þriðji talaði um að: 
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Stéttarfélögin eru náttúrulega upphaflega hugsuð til að ... hvað á ég að 

segja? Standa vörð um réttlæti og þau gera það að hluta til. Og þau 

náttúrulega eiga að sameina launafólk og láta launafólk finna að það á hauk 

í horni. Ég held að launafólk hafi ekki fundið það undanfarin ár, eða fannst 

það eitthvað hallærisfyrirbæri, þessi stéttarfélög. Ég held það svolítið. En 

mér finnst hlutverkið vera alveg skýrt, í rauninni, eins og þau eru stofnuð. Að 

gæta hagsmuna launafólks og standa vörð um réttlæti og þau eru í rauninni 

að gera það. En það vantar einhverja svona framsetningu eða 

markaðssetningu sem stéttarfélögin hafa ekkert verið ginnkeypt fyrir að fara 

í. Við erum ekkert fyrir að fara, ef við erum að gefa gjafir þá erum við ekkert 

að láta mynda okkur út og suður. Eins og ef við erum að gefa fyrir jólin til 

Mæðrastyrksnefndar og erum ekkert að láta myndir af okkur og erum oft 

spurð að því: Viljið þið ekki láta þetta koma í blöðunum? Við segjum bara 

nei.  

Hann talaði jafnframt um að hann væri sáttur við lýsingu á hlutverki stéttarfélaganna en 

hins vegar þyrfti að ná betur til fólksins þannig að það vissi hvað væri að gerast inn í 

stéttarfélögunum. Hann nefndi þessu til stuðnings að nýr starfsmaður hjá sér hefði talað 

mikið um allt það sem stéttarfélagið þyrfti að gera og hvernig hann ætlaði að breyta öllu 

og gera þetta og hitt eftir að hann hæfi störf. En eftir smá tíma í starfi var hann búinn að 

átta sig á að starfsmenn stéttarfélagsins væru allir á fullu að vinna í hinum ýmsu málum. 

Annar viðmælandi sagði hlutverkið nokkuð skýrt í lögunum, það er að gera 

kjarasamninga um lágmarkslaun í hverri atvinnugrein fyrir sig. Hann taldi að hlutverk 

stéttarfélaganna í framtíðinni væri að finna lausn sem jafnar réttindi félagsmanna.  

 

Svörin við spurningunum sem sendar voru í tölvupósti um það hvaða hlutverki 

stéttarfélögin ættu að gegna skiptust nokkurn veginn í tvo hópa. Annað hvort svöruðu 

þátttakendur spurningunni á þá leið að þau eiga að hafa svipað hlutverk og þau hafa nú 

á dögum eða þá að þeir nefndu að standa vörð um kaup, kjör og réttindi félagsmanna. 

Einn talaði einnig um mikilvægi þess að veita stjórnvöldum aðhald í málefnum er varða 

velferðarmál. Hann sagði einnig að stuðningurinn sem félagsmenn hefðu af 
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stéttarfélögunum í gegnum sjóði þeirra eins og sjúkra-, orlofs-, starfsmennta- og 

verkfallssjóði væri mikils virði. 

Öðrum fannst þetta um hvaða hlutverk stéttarfélög ættu að hafa: 

Svipað hlutverk og í dag. Kjarasamningagerð, fylgjast með og gæta að 

réttindum á vinnumarkaði, veita stjórnvöldum og öðrum áhrifamiklum 

aðilum aðhald, finna leiðir til að bæta kjör félagsmanna sinna í gegnum 

kjarasamninga, félagslegar úrbætur, sí- og endurmenntun auk aðkomu að 

lagasetningu sem varða réttindi félagsmanna. Stéttarfélögin þurfa líka að 

leita leiða til að ná betur til félagsmanna sinna í gegnum aukið félagsstarf.  

Slök þátttaka í fundum og viðburðum á vegum stéttarfélaganna kallar á 

breytingar, stéttarfélögin eru fyrir félagsmennina, enga aðra. 

Enn annar orðaði þetta svona: 

Sömu og í upphafi en nú erum við í miklu flóknara samfélagi og því verðum 

við að aðlaga okkur að hinum ýmsu breytingum og allri þeirri nýju tækni sem 

sífellt er að banka upp á. Nú í dag eru það ekki fjöll, dalir og ár sem sundra 

okkur eins og áður heldur hugarfarið og svo auðvitað togstreitan um 

hugsanleg völd jafnvel eru fjármunir líka með í spilinu. Fræðsla og ýmis 

aðstoð við félagsmenn er sífellt að aukast og mun líklega aukast. Glíman við 

misvitur stjórnvöld því eru það næg verkefni sterkari félög því meiri árangur. 

Ég sé að í dag er full þörf á öflugum félögum í því upplausnarsamfélagi sem 

við erum í dag. 

 

Í svörum við spurningunum sem sendar voru með krækju inn á netslóð var misjafnt 

hvað menn sögðu en flestir töluðu þó um, líkt og í djúpviðtölunum, að hlutverk 

stéttarfélaga væri að standa vörð um réttindi félagsmanna eða eins og einn orðaði 

þetta: „Semja um kaup og kjör, mennta trúnaðarmenn, vera bakhjarl sinna félagsmanna 

og veita góða þjónustu og gæta að því að aðlaga sig breyttum aðstæðum.“ Annar sem 

tók í sama streng vildi enn fremur bæta við að standa vörð um réttindi fólks gagnvart 

hinu opinbera. Einhverjir töluðu um mikilvægi þess að upplýsa félagsmenn um réttindi 
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þeirra, skyldur og hlunnindi. Annar talaði um að stéttarfélögin ættu að hafa afskipti af 

atvinnu- og velferðarmálum og virka andstöðu við sérhyggju. Einnig ættu þau að hafa 

frumkvæði í þjóðmálaumræðu um málefni sem snerta verkafólk. 

Tveir þátttakendur skáru sig úr í svörunum sínum og nefndi annar þeirra að hlutverk 

stéttarfélaga væri að veita öllum félagsmönnum frítt í sund líkt og Reykjavíkurborg 

gerði. Hinn sagði þetta: „Vera fyrirmynd annarra samtaka og stofnana til dæmis í 

mannaráðningum ekki bara ráða vini og kunningja eins og gert í sumum stéttarfélögum 

það ætti að auglýsa laus störf þó svo að það sé bara í fréttabréfi viðkomandi 

stéttarfélags.“ 

Að endingu fannst einum að hlutverk stéttarfélaga væri að hafa að leiðarljósi frelsi, 

jafnrétti, bræðralag. 
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6 Samantekt og umræður 

Í þessari rannsókn er fjallað um hvort þörf er á sameiginlegri handbók stéttarfélaga sem 

hafa aðild að Alþýðusambandi Íslands. Jafnframt var kannað hvernig viðmælendur sæju 

fyrir sér framtíð og hlutverk stéttarfélaga.  

Þar sem einungis skoðanir lítils hluta félagsmanna innan Alþýðusambands Íslands 

koma fram í þessari rannsókn er varasamt að alhæfa út frá niðurstöðunum. Þær gefa þó 

ákveðnar vísbendingar. 

 

6.1 Er þörf fyrir sameiginlega handbók stéttarfélaga innan ASÍ? 

Það virðist vera vilji fyrir því að Alþýðusamband Íslands gefi út sameiginlega miðlæga 

handbók. Þeir sem tóku þátt í verkefninu voru flestir sammála um að slík bók myndi 

gagnast þeim vel í störfum sínum. Sérstaklega þeir sem starfa hjá smærri stéttarfélögum 

þar sem sérhæfing er lítil og fáir starfsmenn í vinnu þannig að sérhver starfsmaður þarf 

að vera vel að sér til að geta svarað öllum þeim spurningum sem koma upp. Flestir sáu 

slíka handbók fyrir sér í rafrænu formi þó svo að fáeinir hafi talað um að hafa hana í 

bókarformi. Ef handbók er gefin út í bókarformi kemur upp það vandamál að 

upplýsingar úreldast fljótt, þær breytast og við þær bætist. Stöðugt þarf því að uppfæra 

og endurútgefa slíka bók sem er kostnaðarsamt og tímafrekt. Mikilvægt er að 

stéttarfélögin nýti sér netið í samskiptum. Skynsamlegast væri því að gefa út handbók á 

netinu eða á einhvers konar rafrænu formi. Slíka handbók væri auðvelt að uppfæra um 

leið og eitthvað nýtt bættist við, eitthvað félli úr gildi eða breytingar ættu sér stað. 

Einnig er mikilvægt að handbókin sé vel uppsett, aðgengileg og auðvelt sé að fletta upp 

og leita að upplýsingum í henni. Hún þarf að innihalda bæði réttar upplýsingar og þær 

nýjustu, þannig að starfsmenn stéttarfélaga geti reitt sig á hana og þurfi ekki að kanna 

og sannprófa réttmæti þeirra gagna sem þar eru.  

Ennfremur kom fram að mörg stéttarfélög standa sig vel í að safna upplýsingum og 

gögnum. Þeim sem tóku þátt í rannsókninni fannst flestum aðgengi að upplýsingum og 

gögnum gott hjá sínu félagi. Þó voru flestir sammála um að þetta væri sá þáttur sem 

mætti stöðugt þróa og bæta. Þátttakendur virtust einnig leita nokkuð að upplýsingum 
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annars staðar eins og með því að vafra um á netinu eða hringja í önnur stéttarfélög, ASÍ 

og Starfsgreinasambandið. Það kom skýrt fram í rýnihópnum að munur væri á því hvort 

stéttarfélögin væru stór eða lítil. Mörg af stóru félögunum eins og Efling og VR eru með 

öflug innri upplýsingakerfi sem geyma mikið magn gagna og upplýsinga sem auðvelda 

starfsmönnum þeirra alla leit. Stóru félögin hafa einnig marga starfsmenn og 

sérfræðinga í vinnu til að þjónusta félagsmenn eftir viðfangsefnum. Það gæti ASÍ nýtt 

nýtt við gerð handbókarinnar. Þannig gæti þetta orðið öflugt samstarfsverkefni á milli 

aðila, þá sérstaklega stóru og fjölmennu stéttarfélaganna sem þegar hafa góð 

upplýsingakerfi sem búa yfir aragrúa gagna og upplýsinga á sínum vegum. Það er óþarfi 

að finna upp hjólið. Mikið af gögnum sem þarf í slíka handbók eru þegar til. Hins vegar 

þarf að safna þeim saman og gera þau aðgengileg á einum stað fyrir starfsmenn 

stéttarfélaga.  

Í ljósi þess að hugbúnaður, vinna og uppsetning á honum er mjög dýr þyrfti að vanda 

valið og kanna vel hvaða lausnir eru til á markaðinum. Jafnvel mætti hugleiða hvort 

hægt væri að setja upp tölvukerfi sem hvert og eitt stéttarfélag gæti haft aðgang að, þar 

sem auðvelt væri að nálgast og vista gögn og upplýsingar. Félögin gætu þannig vistað 

eigin gögn sem væru þá annað hvort miðlæg og aðgengileg öllum sem aðgang hefðu að 

kerfinu, eða þeim einum. Einnig mætti velta fyrir sér hvort ekki væri rétt að hafa 

handbókina opna öllum félagsmönnum þannig að þeir gætu sjálfir nálgast á fljótlegan og 

aðgengilegan hátt þau gögn og upplýsingar sem þá vantar og minnkað þannig álag á 

starfsfólk stéttarfélaganna.  

Eins og áður hefur komið fram verða stéttarfélögin að tileinka sér nýja hugsun og 

hegða sér eins og þjónustufyrirtæki bæði til að laða að félagsmenn og koma til móts við 

þarfir þeirra og væntingar. Í fræðilega hlutanum kom fram að viðfangsefni stéttarfélaga 

beinist að launþeganum og hvernig styrkja megi hann til að takast á við nýjar áherslur í 

stjórnun og vinnuumhverfinu. Þannig megi skipta helstu viðfangsefnum stéttarfélaga í 

fjóra þætti, það er kjaramál og önnur mál sem snerta launþegann sjálfan, mál sem 

snerta sjúkrasjóði og ýmis styrktarmál, fræðslumál ýmis konar og orlofsmál. Þegar svör 

þátttakenda eru skoðuð í spurningunum um það hvaða gögn eða upplýsingar þeir þurfi 

oftast að nálgast í störfum sínum og hvaða gögn eða upplýsingar þeir teldu sig þurfa að 

hafa aðgang að í handbók má sjá að skiptingin á þeim er nokkuð í samræmi við fjögur 
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helstu viðfangsefni stéttarfélaga. Flestir nefndu kjaramál eða eitthvað tengt þeim. Einnig 

kom ýmislegt annað fram og því er áhugavert að koma með dæmi um það hvað 

hugsanlega þyrfti að vera í handbókinni. Hugmyndir að efnisatriðum sem gagnlegt væri 

að hafa í handbókinni er að finna í viðauka A hér fyrir aftan. Vert er að taka fram að 

listinn er byggður upp á svörum þátttakenda og hugmyndum frá höfundi. 

 

6.2 Hlutverk og framtíð stéttarfélaga 

Ljóst er að vinnumarkaðurinn breytist stöðugt og þessar breytingar hafa áhrif á 

verkalýðshreyfinguna, starf hennar og áherslur. Verkalýðshreyfingin verður að bregðast 

við því að vinnuaflið er ekki eins einsleitt og það var. Hún verður að taka mið af 

málefnum mismunandi hópa. Stéttarfélögin verða að tileinka sér nýja hugsun og verða 

að þjónustufyrirtækjum þar sem félagsmenn eru neytendur sem verður að laða að með 

ýmsum hlunnindum og þjónustu. Félagsmönnum víða um heim hefur fækkað sem felur í 

sér ógn fyrir tilvist og framtíð stéttarfélaga. Eftir því sem félagsmennirnir eru fleiri þeim 

mun öflugari eru félögin. Á Íslandi hefur stéttarfélagsþátttaka alltaf verið frekar há, árið 

2002 var hún yfir 85%. Félagsmenn verða að sjá hag sinn í því að vera félagsmenn og 

vita í hvað félagsgjöldin fara, þannig er hægt að sporna við fækkun félagsmanna. 

Stéttarfélögin verða að vera með öfluga menntastefnu til að tryggja samkeppnishæfni 

félagsmanna sinna. Menntun gerir félagsmenn betur í stakk búna til að takast á við störf 

sín og breytingar á vinnumarkaði.  

Þrátt fyrir að stéttarfélögin færist frá heildarhyggju að einhverju leyti yfir í 

einstaklingshyggju mega þau ekki gleyma tilgangi sínum og til hvers þau voru stofnuð, 

þau verða enn sem fyrr að standa vörð um grunnréttindi félagsmanna eins og 

lágmarkskjör, orlof og veikindarétt. Eins og Salamon (2000) bendir á verður að finna 

jafnvægi á milli einstakling- og heildarhyggjunnar til að hægt sé að ná sem bestum 

árangri. 

Eitt mikilvægasta hlutverk stéttarfélaga var, er og hugsanlega verður, eins og flestir 

þátttakendur í rannsókninni töluðu um, að berjast fyrir bættum kjörum og standa vörð 

um lágmarksréttindi launafólks. Tryggja verður öryggisnetið á vinnumarkaðinum og 

verja velferðarkerfið. Þeirri baráttu er ekki lokið. Þetta kom berlega í ljós þegar margir 

atvinnurekendur lækkuðu einhliða laun hins almenna starfsmanns og skertu 
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starfshlutfall í kjölfar efnahagsþrenginganna 2008 undir þeim formerkjum að þeim væri 

ekki stætt á öðru. Verkalýðshreyfingin er án efa eitt öflugasta vopnið gegn 

atvinnurekendum og stjórnvöldum.  

Leiða má líkum að því að svör margra viðmælenda í rannsókninni hafi á einhvern hátt 

verið lituð af því ástandi sem ríkt hafði í þjóðfélaginu eftir efnahagshrunið. Fróðlegt gæti 

því verið að kanna að nokkrum árum liðnum þegar Ísland er komið út úr kreppunni 

hvort sýn manna á hlutverk og framtíð stéttarfélaga hefði breyst. 

Nauðsynlegt er að hafa einhver samtök eða fjöldahreyfingu til að berjast fyrir 

hagsmunum launafólks. Líklegt er að stéttarfélögin haldi áfram að sameinast í 

framtíðinni hvernig svo sem þær sameiningar munu verða. Með sameiningum geta þau 

bæði aukið hagræðingu í rekstri og slagkraftinn. Samtakamátturinn skiptir máli. 

Stéttarfélögin eru fyrir fólkið og eiga að starfa í umboði þess, með hag þess fyrir brjósti 

og því mega þau ekki gleyma. Ef að stéttarfélögin halda áfram á þeirri braut sem þau eru 

nú þegar á ættu þau bæði að geta haldið í félagsmenn, laðað nýja að og vaxið og dafnað. 
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7 Lokaorð 

Vinnan við þetta verkefni hefur verið lærdómsrík og gefandi og hefur höfundur orðið 

margs vísari bæði við lestur ýmissa fræðirita, blaðagreina, netmiðla og síðast en ekki síst 

viðtala við starfsmenn stéttarfélaga. Viðtölin voru einstaklega fræðandi og skemmtileg 

og veittu góða innsýn í starfsemi, hlutverk og framtíð stéttarfélaga.  

Margt breyttist í þjóðfélaginu í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 og tekur þetta 

verkefni vafalítið mark af því. Starfsfólk stéttarfélaga er ef til vill enn betur meðvitað um 

nauðsyn þess að til séu öflug heildarsamtök og hefur fengið að finna það á eigin skinni 

að stéttarfélagsbaráttunni er ekki lokið. Full þörf er á að standa vörð um hag þeirra 

einstaklinga sem vinna almenna launavinnu og byggja allt sitt á launum og öðrum 

réttindum sem sjálfsögð þykja nú á dögum.  

Ljóst má vera að á meðan að við lifum ekki í hinum fullkomna heimi þurfum við 

stofnanir eins og stéttarfélög sem gæta réttinda eins og lágmarkslauna, 

atvinnuleysisbóta, sjúkrasjóða og orlofs. Það getur verið að það henti ekki öllum jafn vel 

að vera í stéttarfélagi, til dæmis þekkingarstarfsmanninum sem getur í krafti 

sérþekkingar sinnar samið sjálfur um laun og hlunnindi og þarf því ekki á stéttarfélagi að 

halda. Slíkir starfsmenn eru oft á tíðum það tekjuháir að þeir geta sjálfir safnað í 

varasjóð og notað hann ef eitthvað kemur upp á. En hvað sem allri einstaklingshyggju 

líður þurfum við um ókomin ár á öflugu hagsmunafélagi að halda sem stendur vörð um 

einstaklinginn og grunnréttindi hans í þjóðfélaginu. Miðlæg handbók er mikils virði fyrir 

starfsemi stéttarfélaga þar sem á einni hendi er hægt að nálgast flest allar þær 

upplýsingar og gögn sem starfsmenn félaganna þurfa á að halda. Þetta er hvað 

mikilvægast fyrir litlu stéttarfélögin þar sem starfsmenn eru fáir og sérþekkingin lítil. 

Handbókin myndi spara tíma og auðvelda nálgun gagna og upplýsinga. Stéttarfélögin 

geta þannig betur komið til móts við og þjónustað félagsmenn sína. Handbók er ekki 

hvað síður nauðsynleg til að viðhalda og halda í þekkingu sem ef til vill hefur tilhneigingu 

til að tapast með starfsmönnum sem láta af störfum og einnig við sameiningar 

stéttarfélaga. En líklegt er að í framtíðinni muni verða meira um sameiningar 

stéttarfélaga og ef að líkum lætur einungis ein öflug heildarsamtök.  
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Viðauki A 

Hér fyrir neðan er tillaga að drögum að kaflaskiptingu í handbók fyrir stéttarfélög innan 

ASÍ. Vert er að árétta að þetta er ekki tæmandi listi heldur einungis hugmyndir byggðar 

á svörum þátttakenda og frá höfundi. 

 
� Saga verkalýðshreyfingarinnar 

o Ágrip að sögu 
o Réttarþróun 
o Stéttarfélög 

� Skipulag á vinnumarkaði 
• Samtök launafólks 

• Samtök atvinnurekenda 

o Stéttarfélagsaðild 
� Reglur um aðild 
� Skilyrði fyrir aðild 
� Réttur til að standa utan félags 
� Úrsögn úr stéttarfélagi 
� Brottrekstur úr stéttarfélagi 

o Sjálfstæði stéttarfélaga 
o Starfsemi stéttarfélaga 
o Réttindi og skyldur félagsmanna 
o Þjónusta stéttarfélaga (Lára V. Júlíusdóttir, 1995) 

 
� Trúnaðarmenn 

o Sögulegur inngangur 
o Hugtakið trúnaðarmaður 
o Lög og kjarasamningar um trúnaðarmenn 
o Hlutverk og störf trúnaðarmanna 
o Val trúnaðarmanna 

� Aðferð 
� Skipan  
� Kjör trúnaðarmanns þar sem starfsmenn tilheyra fleiri en einu félagi 

o Réttindi og vernd trúnaðarmanna 
o Fræðsla trúnaðarmanna 
o Hvenær lætur trúnaðarmaður af skyldum sínum sem slíkur 
o Uppsagnir trúnaðarmanna 

� Tilefni uppsagna 
� Úrræði vegna uppsagnar og brottreksturs 

o Öryggistrúnaðarmenn (Lára V. Júlíusdóttir, 1995) 
 
� Rekstur og fjármál stéttarfélaga 

o Fjárhagslegar skyldur og ábyrgð 
o Bókhald og innra eftirlit 
o Áætlanir og áætlanagerð 
o Reikningsskil 
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o Skjalastjórn  
 
� Fundarsköp 

o Fundir og fundarvenjur 
� Tegund 
� Tilgangur 
� Málefnið 
� Regluleg fundarhöld 

o Undirbúningur 
� Markmið og tilgangur 
� Þátttakendur 
� Dagskrá 
� Upplýsingaöflun 
� Form fundar 
� Fundartími og staður 
� Fundaraðstaða bókuð 
� Boðun 

o Fundað 
� Fundarstjórn 

• Fundarstjóri 

• Ritari 

• Gjaldkeri  

� Dagskrá 
� Gögn eða tæknibúnaður 
� Afgreiðsla dagskrárliða 

• Umræður 

• Tillögur  

� Samantekt  
� Fundargerðir 

• Leiðbeiningar um ritun fundargerða 

o Aðferðir til að nota á fundinum 
� Að finna orsakir vandamála 
� Að fá fram hugmyndir 
� Að greina og forgangsraða hugmyndum 
� Að velja möguleika sem fela í sér flókna þætti 
� Að hrinda ákvörðun í verk 

o Eftirfylgni 
� Fundargerðir sem stjórntæki 
� Úrvinnsla minnispunkta (Ríkisendurskoðun, 2008) 

 

� Alþýðusamband Íslands 
o Stjórn og starf 

� Ársfundir/þing 
� Miðstjórn 

• Málefnanefndir 

• Ályktanir 

• Fulltrúar í nefndum og ráðum 

� Forseti 
• Ræður 

• Skýrslur  

o Lög, reglugerðir og samþykktir 
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� Lög ASÍ 
• Reglugerðir og reglur 

� Þingsköp ASÍ 

o Aðildarsambönd ASÍ og stéttarfélög 
� Landssambönd ASÍ 
� Stéttarfélög með beina aðild 

o Nefndir, ráð og stjórnir sem ASÍ tengist (Menningar- og 
fræðslusamband alþýðu, 1989) 

 
� Helstu lög er varða réttindi launafólks 

o Öll þau lög sem varða réttindi launafólks 
� Löggjöf um stéttarfélög og kjarasamningagerð 
� Löggjöf um réttindi launafólks 
� Lög er tengjast tryggingum starfsmanna 
� Löggjöf sem tengist ESB 

 

� Kjarasamningar 
o Hugtakið kjarasamningur 
o Aðild  
o Efni kjarasamninga 
o Form kjarasamninga 
o Ógilding 
o Túlkun kjarasamninga 
o Gildistími 
o Gildissvið 

 
� Skyldur starfsmanna á vinnumarkaði 

o Hlýðniskyldan 
o Vinnan 

� Ágreiningur á vinnustað 
� Vinnuhraði 
� Gæði vinnunnar 
� Vinnustaður 
� Vinnutími 

o Aukavinna 
o Réttur til þess sem unnið er 
o Trúnaðarskyldur 
o Ábyrgð starfsmanns og bótaskylda (Lára V. Júlíusdóttir, 1997) 

 
� Skyldur atvinnurekenda – laun 

o Hvað eru laun 
o Ákvæði kjarasamninga 
o Hlunnindi 
o Greiðsla og útreikningar launa 
o Réttur ef laun fást ekki greidd (Lára V. Júlíusdóttir, 1997) 

 
� Kjaradeildur 

o Ágreiningur á vinnumarkaði 
� Réttarágreiningur 
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� Hagsmunaágreiningur 

o Friðarskylda 
� Hugtakið 
� Grundvöllur friðarskyldu 
� Umfang 
� Tengsl friðarskyldu og verkfallsheimildar 
� Undantekning frá friðarskyldu 
� Ábyrgð vegna brota á friðarskyldu 
� Brottfall friðarskyldu 

o Vinnustöðvun 
� Grundvöllur vinnustöðvunar – hagsmunaágreiningur 
� Mismunandi form vinnustöðvunar 

• Verkfall 
• Verkbann 
• Pólitískar aðgerðir 
• Samúðarverkföll 
• Afgreiðslubann 
• Fjöldauppsagnir  

o Verkföll á almennum markað 
� Ákvörðun um verkfall 

• Leynileg atkvæðagreiðsla 

• Umboð veitt samninganefnd eða félagsstjórn 

• Trúnaðarmannaráði falin ákvörðun með félagslögum 

� Tilkynning um verkfall 
• Hvenær telst tilkynning hafa borist viðtakanda? 

• Form tilkynninga 

• Tímafrestir 

• Hverjum á að tilkynna boðun verkfalls? 

o Framkvæmd verkfalls 
� Verkfallsstjórn 

• Stjórn og trúnaðarmannaráð 

• Sérstaklega skipuð verkfallsstjórn 

� Framkvæmd verkfalls 
• Vinna leggst niður 

• Verkfallsvarsla 

• Afskipti lögreglu af verkfalli 

� Hverjir mega vinna í verkfalli? 
• Ekki má ganga í störf verkfallsmanna 

• Eigendur 

• Stjórnendur 

� Réttarstaða manna í verkfalli 
• Ráðningarsamningur 

• Ávinnsla réttinda 

• Heimild til að vinna annars staðar á meðan verkfall stendur 

� Ábyrgð vegna verkfalls 
• Ábyrgð stéttarfélags 
• Ábyrgð einstaklingsins 

o Verkföll opinberra starfsmanna og bankamanna 
� Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna 
� Verkföll 
� Takmarkanir á verkfallsrétti  
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� Verkfallsréttur bankamanna 

o Verkbann 
� Almennt 
� Ákvörðun um verkbann 
� Framkvæmd verkbanns 
� Ábyrgð á samningsrofum í verkbanni 
� Um verkbann atvinnurekenda utan hins almenna vinnumarkaðar 

o Sáttarstörf í vinnudeilu 
� Inngangur 
� Embætti ríkissáttarsemjara 
� Hlutverk ríkissáttarsemjara 
� Störf ríkissáttarsemjara 
� Miðlunartillaga 
� Önnur ákvæði um sáttasemjara 

o Endir vinnudeilu 
� Mismunandi leiðir til að ljúka vinnudeilu 
� Kjarasamningur 
� Lagasetning til lausnar kjaradeilu 

o Félagsdómur  
� Inngangur sögulegt yfirlit 
� Sérstaða félagsdóms í íslensku réttarkerfi 
� Hlutverk 
� Meðferð mála 
� Refsiviðurlög – dómsúrræði (Lára V. Júlíusdóttir, 1995) 

 

� Starfsmat sveitarfélaga 
o Um starfsmatið 
o Skipting starfsmatsins 

� Hæfni 
� Álag 
� Ábyrgð 
� Vinnuaðstæður 

o Starfshópar – stigafjöldi 
o Starfsmannastig og launaflokkar (Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

e.d.) 
 
� Orlof  

o Orlofsréttur 
o Lengd orlofs 
o Að ávinna sér orlof eins og í veikindum, orlofi eða fæðingarorlofi 
o Orlofstímabilið  
o Orlofstaka 
o Orlofslaun 
o Vanskil atvinnurekenda á orlofi 
o Ýmsar réttarreglur tengdar orlofi (Lára V. Júlíusdóttir, 1997) 

 
� Helgidagar og aðrir frídagar 
 
� Dómar er varða réttindi launafólks 
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� Vinnuvernd 
o Vinnueftirlitið 
o Virðing fyrir starfsmanni 

� Kynferðisleg áreitni 
� Einelti 

 
� Vinnustaðaskírteini 
 
� Almannatryggingar 

o Tryggingastofnun 
� Almenn réttindi 
� Barnafjölskyldur 

• Umönnunargreiðslur 

• Foreldragreiðslur 

• Meðlag 

• Barnalífeyrir 

• Greiðsla vegna ungmenna 

• Aðstoð vegna andláts í fjölskyldum 

� Öryrkjar 
• Örorkumat 

• Örorkulífeyrir 

• Örorkustyrkur 

• Dvöl á sjúkrastofnun 

• Uppbætur á lífeyri öryrkja 

• Greiðslur vegna barna 

� Aldraðir 
• Ellilífeyrir 

• Uppbætur á lífeyri 

• Elli- og dvalarheimili 

• Áætlanir og innheimta 

� Flutningur milli landa 
• Flutningur frá Íslandi 

• Flutningur til Íslands 

• Áhrif búsetu erlendis 

• Lífeyrisgreiðslur frá öðrum löndum 

• Samningar milli landa (TR, e.d.) 
 

� Lífeyrissjóðir og lífeyrisréttindi 
o Lífeyrissjóðir 
o Réttindi 
o Elli- og örorkulífeyrir (Lára V. Júlíusdóttir, 1997) 

 
� Slysatryggingar atvinnurekenda 
 
� Sjúkdómar og slys 

o Gildandi reglur um sjúkdóma og slys 
o Almenn skilyrði 
o Sjúkdómar og slys utan vinnu 
o Vinnuslys 
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o Atvinnusjúkdómar 
o Greiðslur 
o Tímalengd greiðslu 
o Útreikningur veikindaréttar 
o Brottfall veikindaréttar 
o Tilkynningar, sönnun 
o Ýmis tilvik er tengjast veikindum 
o Hvað tekur við þegar starfsmaður hefur fullnýtt slysa- og veikindarétt? 
o Réttur til fjarveru vegna veikinda barna og maka 
o Andlát starfsmanns (Lára V. Júlíusdóttir, 1997) 

 
� Virk starfsendurhæfingarsjóður 

o Stefna og reglur 
o Þjónusta fyrir einstaklinga 
o Þjónusta fyrir atvinnurekendur 
o Fræðsla og upplýsingar 
o Starfsendurhæfing / samstarf 
o Starfsendurhæfingarsjóður (Virk, e.d.) 

 
� Fæðingar- og foreldraorlof og reglur er varða þungun kvenna 

o Þungun, aðdragandi fæðingar 
o Ákvæði um fæðingarorlof 
o Framkvæmd fæðingarorlofs 
o Greiðslur í fæðingarorlofi 
o Foreldraorlof (Lára V. Júlíusdóttir, 1997) 

 
� Ráðning til starfa 

o Vinnumiðlun 
� Vinnumálastofnun 
� Einkareknar vinnumiðlanir 

o Réttur og upplýsingaskylda við ráðningu 
o Form og stofnun ráðningarsamnings (Lára V. Júlísdóttir, 1997) 
o Almenni vinnumarkaðurinn 
o Opinberi vinnumarkaðurinn 

 
� Breytingar á ráðningakjörum 

o Breytingar sem starfsmaður óskar eftir 
o Breytingar sem vinnuveitandi óskar eftir 

 
� Ráðningarslit 

o Uppsagnir 
o Starfslok vegna brota í starfi 

� Brot launþega 
� Brot atvinnurekanda 

o Önnur tilvik er valda ráðningarslitum 
� Andlát 
� Gjaldþrot 
� Eigendaskipti að fyrirtæki 
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� Fræðsla 
o Félagsmálaskóli alþýðu 

� Um skólann 
� Þjónusta 
� Námsframboð (Félagsmálaskóli alþýðu, e.d.) 

o Fræðslufundir ASÍ  
o Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

� Hlutverk og markmið 
� Um FA 

• Stjórn 
• Þjónustusamningar 
• Yfirlýsingar 
• Gátt ársrit 

� Námskrár  
� Ráðgjöf  
� Raunfærnimat 
� Kennslufræði 
� Samstarfsaðilar 
� Fræðslusjóður (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.) 

 

� Atvinnuleysi 
o Hvaða úrræði eru í boði 
o Atvinnuleysisbætur 

� Lög um atvinnuleysistryggingar 
� Skilyrði fyrir bótum 
� Geymdur bótaréttur 
� Bótaréttur ekki til staðar 
� Missir bótaréttar 
� Greiðslur atvinnuleysisbóta 

• Skráning og biðtími 
• Fjárhæðir bóta 
• Hve lengi greiðast bæturnar 
• Greiðslur í lífeyrissjóð 

� Ýmsar sérreglur 
� Málskot (Lára V. Júlíusdóttir, 1997) 

o Vinnumálastofnun 
 
� Neytendamál 

o Neytendamál  
o Neytendasamtökin 

  
� Siðareglur 
 
� Jafnrétti og fjölskylda 

 
� Ungt fólk 

o Stefna ASÍ í málefnum ungs fólks 
� Samræming vinnu og einkalífs 
� Menntun 
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� Velferð fyrir alla 
� Kaup og kjör 
� Atvinnu- og vinnumarkaðsmál (ASÍ, 2008) 

o ASÍ-UNG 
� Skilgreining 
� Hlutverk 
� Stjórn  
� Helstu verkefni (ASÍ-UNG, e.d.) 

 
� Norræna velferðarsamfélagið og vinnumarkaðsmódelið 
 
� Réttindi útlendinga 

 
� Alþjóðamál 

o Ýmis alþjóðasamtök verkafólks 
o Norrænt samstarf 

� Réttindi launafólks á Norðurlöndunum 

o Evrópu samstarf 
� Aðildarviðræður að ESB 

o Þróunarsamstarf 
o Alþjóðasamstarf (ASÍ, d, e.d.) 

 
� Útgáfa 

o Útgáfa frá ASÍ 
� Fréttabréf 
� Vinnan 
� Hagspár 
� Skýrsla forseta 
� Árið í hnotskurn 
� Önnur útgáfa 

o Útgáfa frá aðildarfélögum (ASÍ, o, e.d.) 
 
� Gagnlegir tenglar 
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Viðauki B 

 

Kæri félagsmaður. 

Með þessum tölvupósti langar okkur að biðja þig að taka þátt í könnun með því að svara 
nokkrum spurningum. ASÍ hefur verið í samstarfi við Liselottu Elísabetu Pétursdóttur, 
sem er að vinna meistaraverkefni í Mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Verkefnið 
felur í sér að kanna þörf á sameiginlegri handbók fyrir stéttarfélög innan ASÍ. 
 

Það tekur um 30 mínútur að svara könnuninni. Þér er að sjálfsögðu heimilt að hætta 
þátttöku eða svara hluta spurninganna. Þú getur valið hvort þú sendir svarið með því að 
svara þessum tölvupósti eða með því að senda það á lisapetursdottir@hotmail.com  

Fyllsta trúnaðar er heitið við meðferð gagna. 

Vinsamlegast svarið könnuninni fyrir 13. desember n.k. 

Nánari upplýsingar má fá hjá Eyrúnu Björk Valsdóttur í síma 535-5636, eyrun@asi.is eða 
Liselottu E. Pétursdóttur lisapetursdottir@hotmail.com 

 

Með ósk um góðar viðtökur og kærar þakkir 

 

1. Hversu lengi hefur þú starfað fyrir stéttarfélagið? 

2. Hversu gott aðgengi er að upplýsingum og gögnum hjá þínu stéttarfélagi? 

3. Hvaða eða hvers konar upplýsingar eða gögn finnst þér þú þurfa oftast að nálgast í 
störfum þínum? 

4. Hversu vel telurðu að það myndi gagnast þér ef til væri miðlæg handbók 
stéttarfélaga t.d. á vef ASÍ?  

5. Ef svo er hvaða upplýsingar telur þú þig þurfa að hafa aðgang að í slíkri handbók? 

6. Hvernig sérð þú fyrir þér framtíð stéttarfélaga? 

7. Hvert telur þú að sé mikilvægasta hlutverk stéttarfélaga?  

8. Hvaða hlutverk finnst þér að stéttarfélög eigi að hafa? 
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Viðauki C 

Handbók fyrir stéttarfélög innan ASÍ 

 

Kæri félagsmaður. 

 

Okkur langar að biðja þig að taka þátt í netkönnun með því að svara nokkrum 
spurningum hér að neðan. ASÍ hefur verið í samstarfi við Liselottu Elísabetu 
Pétursdóttur, sem er að vinna meistaraverkefni í Mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. 
Verkefnið felur í sér að kanna þörf á sameiginlegri handbók fyrir stéttarfélög innan ASÍ. 

Með því að svara þessari netkönnun gefst þér tækifæri til að koma skoðunum þínum á 
framfæri og stuðla þannig að betra aðgengi upplýsinga. 

 

Það tekur um 30 mínútur að svara könnuninni. Þér er að sjálfsögðu heimilt að hætta 
þátttöku eða svara hluta spurninganna.  

 

Ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Vinsamlegast svarið könnuninni fyrir 3. mars n.k. 

 

Þú svarar könnuninni með því að fara inn á netslóðina hér að neðan: 

http://www.createsurvey.com/s/uYF9J0/ 

 

Með ósk um góðar viðtökur og kærar þakkir, 

 

 


