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Útdráttur 

Norðurlöndin eru talin búa við ríka samráðshefð í stjórnmálum sem einkennist af samningum og málamiðlunum 

ólíkra pólitískra afla við úrlausn mikilvægra verkefna. Ísland er gjarnan talið með í þessum hópi. Í þessari grein er 

dregið í efa að telja beri Íslendinga til þeirra þjóða sem aðhyllast samráðslýðræði (e. consensual model of democracy) heldur 

eigi þeir meira sameiginlegt með þeim þjóðum sem búa við átakahefð (e. adversarial model of democracy). Rætt verður um 

þessar tvær stjórnmálahefðir og hvernig íslensk stjórnmál falla að þeim. Einkum verður litið til valdahlutfalla í 

stjórnmálum, aðstæðna á vinnumarkaði s.s. tíðra verkfalla og takmarkaðs samráðs verkalýðshreyfingar, ríkisvalds og 

atvinnurekenda. Þá er einnig er fjallað um áhrif þeirrar viðteknu skoðunar í stjórnmálum að stjórnarmeirihlutinn eigi 

að stjórna og minnihlutinn eigi að vera í andstöðu. 

 

Aldrei hefur verið deilt eins mikið um ágæti lýðræðisins á Íslandi og síðustu tíu árin. Eftir 

aldamótin færðist opinber umræða um lýðræði í samfélaginu mjög í aukana og tók hún einkum á 

sig mynd gagnrýni á þróun stjórnarfars í langri stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins sem staðið hafði 

síðan 1991 og átti efti að vara í tæp 18 ár. Slík sleitulaus forysta sama flokks í ríkisstjórn átti sér 

ekki hliðstæðu í íslenskri stjórnmálasögu. Það voru einkum valdasamþjöppun í skjóli langrar 

stjórnarsetu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og „foringjaræði“ eða 

„valdboðsstefna“ forystumanna stjórnarflokkanna sem voru sérstakur skotspónn gagnrýnenda en 

einnig vaxandi samruni stjórnmála og viðskiptalífs og spilling í tengslum við einkavæðingu og 

embættaveitingar. Borgarnesræða Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur formanns Samfylkingarinnar í 

febrúar 2003 kom sem sprenging inn í stjórnmálaumræðuna vegna gagnrýni hennar á 

„stjórnlyndi“ Davíðs Oddssonar forsætisráðherra og „skaðlega“ afskiptasemi hans af fyrirtækjum 

landsins. Megininntak ræðunnar var þó að boða „stjórnmál sátta og rökræðu en ekki átaka og 

kappræðu“, „samráðsstjórnmál“ í stað „átakastjórnmála“, frjálslynt lýðræði í stað stjórnlynds 

lýðræðis.1  

                                                 
1 Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, „Stjórnmál sátta og rökræðu en ekki átaka og kappræðu“, Morgunblaðið 8. mars 

2003, 16–17. 
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Lýðræðisumræðan á næstu árum snerist ekki aðeins um ágalla stjórnarfarsins heldur um 

nauðsynlegar endurbætur í stjórnmálum til að styrkja lýðræðið. Umræðustjórnmál, 

rökræðustjórnmál og þátttökulýðræði urðu vinsæl hugtök í þeirri umræðu, þótt inntak þeirra væri 

oft ærið óljóst. Í kjölfar Hrunsins 2008 komst umræðan um lýðræðisskipulagið á nýtt og 

alvarlegra stig, áföllin í efnahagsmálum kölluðu fram stjórnmálakreppu og þverrandi traust 

almennings á stjórnstofnunum sem ýttu undir kröfur um grundvallarbreytingar á stjórnskipan 

Íslands. Sú skoðun varð nokkuð útbreidd að Hrunið hefði afhjúpað alvarlega veikleika í 

„innviðum lýðræðislýðræðissamfélagsins“2 og þyrfti því að taka það til gagngerrar endurskoðunar. 

Í þessari grein er tekin til athugunar ein hlið lýðræðisumræðunnar, þ.e. sú hugmynd að 

gagnstætt öðrum Norðurlöndum, þar sem samráð gagnsýrir stjórnmálamenninguna, einkennast 

íslensk stjórnmál af átakahefð sem standi heilbrigðum stjórnmálum fyrir þrifum og komi í veg 

fyrir lýðræðisumbætur á stjórnarháttum. Hér er einkum fengist við spurninguna að hvaða marki 

Íslendingar búi við samráðslýðræði eins og sjá má haldið fram í alþjóðlegum stjórnmálafræðiritum 

um Norðurlöndin3, og færð rök fyrir því að Ísland eigi meira sameiginlegt með þeim þjóðum sem 

búa við átakahefð . Efnið er reifað í ljósi stjórnmálasögu lýðveldisins og sagnfræðilegrar og 

stjórnmálafræðilegrar umræðu um samráðslýðræði sem sérstaka tegund lýðræðislegra 

stjórnarhátta.4 

 

 

Tvær hugmyndir um lýðræðið 

Hugtakið samráð (e. consensus) á sér langa sögu í fræðilegri umræðu, ekki síst í greiningu á 

lýðræðiskerfum. Þrátt fyrir ólíkar skoðanir leggja fræðimenn yfirleitt áherslu á að í samráði felist 

vilji þátttakenda til að bræða saman ólíka hagsmuni í nafni sameiginlegra markmiða.5 Hvorki 

þvingun né hugsunarlaus fylgisspekt við valdhafa getur flokkast undir samráð heldur felur það í 

sér virka þátttöku þar sem leitað er samkomulags samkvæmt ákveðnum starfsháttum og 

leikreglum. Samráðsstjórnkerfi eru ekki kyrrstæð heldur háð sögulegum aðstæðum, breytingum á 

markmiðum og valdahlutföllum milli stjórnmálaaflanna. 

                                                 
2 Sbr. Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir Vilhjálmur Árnason, „Siðferði og starfshættir í tengslum við fall 

íslensku bankanna 2008“, Aðdragandi or orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir. 
(Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). 

3Arend Lijphart, Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries 
(New Haven: Yale University Press, 1984), 246–250; Neil Elder, Alistair H. Thomas and David Arter, The 
Consensual Democracies? Government and Politics of the Scandinavian States (Oxford: Martin Robertson, 
1982), 172–180. 

4 Ég þakka Helga Skúla Kjartanssyni prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands fyrir gagnlegar athugasemdir við 
uppkast greinar. 

5 Johanna Rainio-Niemi, Small State Cultures of Consensus. State Traditions and Consensus-Seeking in the Neo-
Corporatist and Neutrality Policies in Post-1945 Austria and Finland, Ph.D. Thesis, Faculty of Social 
Sciences, University of Helsinki 2008, 41–42. 
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Rekja má hugtakið samráðslýðræði (e. consensual model of democracy) til tveggja fræðahefða í 

stjórnmálaafræði.6 Önnur er ný-samráðsstefnan (e. neo-corporatism) sem svo er kölluð til 

aðgreiningar frá samráðsstefnu fasista og annarra einræðishreyfinga fyrir heimsstyrjöldina síðari, 

og vísar hún til æ sterkari tengsla ríkisvalds og hagsmunasamtaka í lýðræðisríkjum Vesturlanda 

eftir stríð.7 Hagsmunasamtök atvinnurekenda og ekki síst launamanna urðu æ skipulegri og 

áhrifameiri í mótun opinberrrar stefnu og fengu jafnvel opinbera stöðu við að miðla málum og 

samhæfa ólíka hagsmuni. Þannig stuðluðu þau að því að draga úr átökum í samfélaginu. Hin 

fræðahefðin tengist rannsóknum á nokkrum smáríkjum Evrópu, einkum Hollandi, Belgíu, Sviss 

og Austurríki, og orsökum stjórnmálalegs stöðugleika innan þeirra þrátt fyrir miklar 

menningarlegar, þjóðernislegar, trúarlegar og pólitískar andstæður í samfélaginu. Frumkvöðlar 

þessara rannsókna voru Gerhard Lehmbruch og Arend Lijphart sem notuðu hugtökin 

Konkordanzdemokratie (samkomulagslýðræði) og consociational democracy (samstarfslýðræði) yfir þá 

sérstöku stjórnarhætti sem ríktu í þessum löndum. Stöðugleika lýðræðisins mátti fyrst og fremst 

rekja til þess að valdahópar eða leiðtogar ólíkra menningarhópa deildu völdum, forðuðust að 

beita einföldum meirihluta til að komast að ákvörðunum og höfðu réttindi minnihlutahópa í 

hávegum.8  

Lijphart víkkaði út samanburðarrannsóknir sínar og greindi tvær gagnstæðar hugmyndir um 

lýðræði sem hann taldi ráðandi á Vesturlöndum, annars vegar meirihlutalýðræði (e. majoritarian 

democracy) og hins vegar samráðslýðræði (e. consensus democracy, sem hann notaði nú í stað 

consociational democracy). Samkvæmt fyrrnefndu hugmyndinni felst lýðræði í því að stjórn ríkisins sé 

í höndum meirihluta fólksins, hlutverk ríkisstjórna sé að stjórna og minnihlutans að vera í 

stjórnarandstöðu. Stjórnmál í slíkum kerfum einkennast jafnan af útilokun, samkeppni og átökum 

– og því hafa þau einnig verið kölluð átakakerfi. Grundvallarafstaða þeirra sem fylgja 

samráðslýðræði er aftur á móti sú að þeir sem eiga undir pólitískum ákvörðunum skuli hafa 

möguleika á að taka þátt í þeim og því er leitast við að virkja sem flesta til þátttöku (inclusiveness), 

                                                 
6 Rainio-Niemi, Small State Cultures of Consensus, 41–48; Kenneth D. MacRae, „Contrasting Styles of 

Democratic Decision-Making: Adversarial versus Consensual Politics“, International Political Science 
Review 18, no. 3 (1997) 279- 

–295. 
7 Sjá t.d. Philippe C. Schmitter, „Still the Century of Corporatism?“, Review of Politics 36 (1974) 85-131 

Gerhard Lehmbruch and Philippe C. Schmitter, Patterns of Corporatist Policy-Making (London: Sage, 
1982 ); Peter J. Katzenstein, Small States in World Markets. Industrial Policy in Europe (Ithaca: Cornell 
University Press, 1985). 

8 Sjá t.d. Gerhard Lehmbruch, „A Non-Competitive Pattern of Conflict Management in Liberal Democracies: 
The Case of Switzerland, Austria and Lebanon“, Consociational Democracy. Ritstj. K.D. McRae (Toronto: 
McClelland and Stewart, 1974); Arend Lijphart, The Politics of Accommodation. Pluralism and Democracy 
in the Netherlands (Berkeley: University of California Press, 1968, rev. ed. 1975). 
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leita samninga og málamiðlana. Þess vegna mætti einnig kalla þessa tegund stjórnarhátta 

samningalýðræði (e. negotiation democracy).9   

Í rannsókn sem Lijphart gerði á lýðræðisskipan 36 ríkja á tímabilinu 1921–1966 greindi 

hann mun á samráðs- og átakakerfum út frá fimm stofnanaþáttum sem vörðuðu einkum 

framkvæmdavaldið og flokkakerfið. Í töflu 1 eru einkenni kerfanna tveggja sýnd. Í 

samráðskerfum tíðkast ríkisstjórnir margra flokka eða minnihlutastjórnir, sterkt löggjafarvald, 

fjölflokkakerfi, hlutfallskosningar og samráð (e. corporatism) einkennir samskipti hagsmunasamtaka 

og ríkisvalds. Í meirihlutakerfum eru að jafnaði, eins og nafnið gefur til kynna, meirihlutastjórnir 

eins flokks, sterkt framkvæmdavald, tveggja-flokka kerfi, meirihlutakosningar (oft með 

einmenningskjördæmum) og hagsmunasamtök sem hafa ekki samráð heldur keppa sín á milli um 

að hafa áhrif á ríkisvaldið. 

 

Tafla 1. Samráðslýðræði og meirihlutalýðræði samkvæmt Arend Lijphart 

 Samráðslýðræði Meirihlutalýðræði 

Tegund framkvæmdavalds Víðtæk samsteypustjórn 

eða minnihlutastjórnir   

Meirihlutastjórn eins flokks 

Samskipti framkvæmda- og 

löggjafarvalds 

Tiltölulega sterkt 

löggjafarvald 

Sterkt framkvæmdavald 

Flokkakerfi Fjölflokkakerfi Tveggja-flokka kerfi 

Kosningakerfi Hlutfallskosningar Meirihlutakosningar 

Kerfi hagsmunasamtaka Samráðskerfi Samkeppni og fjölræði 

hagsmunasamtaka 

 

Í líkani Lijpharts eru samráðskerfi og meirihlutakerfi kjörmyndir en í raun eru lýðræðisríki á 

Vesturlöndum yfirleitt með blöndu af einkennum úr báðum þeirra. Það kemur enda í ljós þegar 

Lijphart flokkar öll löndin 36 eftir ofangreindum kvörðum að þau dreifast mjög á kvarðanum 

milli þessara gagnstæðu kjörmynda. Sviss, Holland og Belgía, Danmörk og Finnland eru nálægt 

kjörmynd samráðslýðræðis og Noregur, Svíþjóð og Ísland nokkru fjær. Bretland, Írland og Nýja 

                                                 
9 Arend Lijphart, Democracies. Rannsóknin er aukin og endurbætt í Arend Lijphart, Patterns of Democracy. 

Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries (New Haven: Yale University Press, 1999). 
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Sjáland eru aftur á móti góðir fulltrúar meirihlutalýðræðis. 10 Sú spurning vaknar hvort þessi tvö 

kerfi sýni álíka starfshæfni eða árangur. Eru samráðskerfin eins skilvirk og meirihlutakerfin? 

Samkvæmt Lijphart er enginn marktækur munur á þessum kerfum þegar metinn er efnahagslegur 

árangur (hagvöxtur, verðbólga og atvinnuleysi) eða viðhald laga og reglna, en þegar horft er til 

nokkurra þátta sem taldir eru hafa mikið gildi fyrir lýðræðissamfélög s.s. staða minnihlutahópa og 

kvenna og kosningaþátttaka þá standa samráðskerfin sig betur en merihlutakerfin. Enn fremur er 

sterkari samfélagsvitund í samráðskerfum, þau eru „blíðari og mildari lýðræðiskerfi ( ‘kinder and 

gentler democracies’).11 

 

Samráðslýðræði á Norðurlöndum og sérstaða Íslands 

Samkvæmt niðurstöðum Lijpharts falla Norðurlöndin undir samráðslýðræði og kemur það ekki á 

óvart. Í rannsóknum fjölmargra sagnfræðinga og félagsvísindamanna hefur samráð verið talið 

einkenna stjórnmálamenningu þessara landa, lögmæti ríkisins er þar óskorað, stjórnmálaþátttaka 

mikil, traust er á stjórnstofnunum og stofnanir stuðla að samráði og samstöðu frekar en 

meirihlutaræði og átökum.12 Sænski stjórnmálafræðingurinn Olof Petersson segir að 

Norðurlöndunum hafi, amk. að nokkru leyti, „tekist að skapa sínar eigin, sérstöku leiðir til að 

leysa ágreining og taka stjórnmálaákvarðanir“ og að „áhersla á málamiðlanir og hagnýtar lausnir 

hafi mótað stjórnmálamenningu sem byggist á samráði“.13 

Á níunda áratugnum könnuðu stjórnmálafræðingarnir Elster, Thomas and Arter 

lýðræðisfyrirkomulag á Norðurlöndum og komust að þeirri niðurstöðu að þau hefðu öll, þó í 

mismiklum mæli, skýr einkenni samráðsstjórnmála. Lögmæti stjórnvalda væri óskorað og birtist 

m.a. í því að leikreglur lýðræðisins væru viðteknar og almennur stuðningur væri við stjórnarfarið, 

kosningaþátttaka mikil, stjórnmálin tiltölulega friðsamleg, jaðarhópar áhrifalausir og 

stjórnmálaflokkar andstæðir stjórnskipulaginu varla til. Í öðru lagi byggju Norðurlönd við nokkuð 

stöðugt fjölflokkakerfi fimm til sex flokka sem grundvallaðist á hægri og vinstri stefnu. Bændur 

hafa gegnt mikilvægu pólitísku hlutverki sem talsmenn hófsemi og málamiðlunar milli hægri og 

vinstriflokka. Launafólk hefur veitt vinstriflokkum mikinn stuðning og veitt sósíaldemkrötum 

einstaklega sterka stöðu í stjórnmálum. Í þriðja lagi hefðu Norðurlöndin komið sér upp vel 

útfærðum aðferðum við að halda átökum á vinnumarkaði í skefjum og stuðlað þannig að 

skilvirkari stjórn efnahagsmála. Hér má nefna reglur sem atvinnurekendur og launafólk hafa 

komið sér saman um til að koma í veg fyrir átök sem skaða öryggi eða hagsmuni þriðju aðila; 

                                                 
10 Lijphart, Patterns of Democracy, 246–250. 
11Lijphart, Patterns of Democracy, kafli 15. 
 12 Sjá m.a. Alistair H. Thomas and David Arter Neil Elder, The Consensual Democracies?; Lijphart, 

Democracies; Mary Hilson, The Nordic Model. Scandinavia since 1945 (London: Reaktion Books, 2008). 
13 Olof Petersson, The Government and Politics of the Nordic Countries (Stockholm: Fritzes AB, 1994), 33–34. 
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reglulegt samráð hagsmunahópa við undirbúning samninga um launakjör; valdamikið hlutverk 

ríkissáttasemjara í vinnudeilum; mikil áhrif sósíaldemókrata og verkalýðsflokka í Danmörku, 

Svíþjóð og Noregi sem ráðið hafa úrslitum um að víðtækum reglum hefur verið komið á til að 

útkljá ágreining á vinnumarkaði; og loks er samráð einkennandi þáttur í mótun opinberrar stefnu. 

Ísland er tekið með í fyrrgreindum stjórnmálafræðirannsóknum David Arters og félaga og 

Arend Lijpharts og talið til samráðskerfa Norðurlanda, þótt fyrirvarar séu settir á þá niðurstöðu.14 

Margt bendir líka til þess að Ísland sverji sig í ætt við norrænu stjórnmálakerfin. Á 

lýðveldistímanum hefur stjórnmálalíf á Íslandi að jafnaði verið friðsamlegt, löghlýðni mikil og 

leikreglur stjórnmálanna virtar. Íslendingar hafa lengi státað sig af því að vera friðsöm og herlaus 

þjóð. Svanur Kristjánsson stjórnmálafræðingur fullyrðir að í sögu verkalýðshreyfingarinnar séu 

ekki dæmi um að maður hafi látist í átökum.15 „Lagahyggja“ einkennir stjórnmálaumræðuna og er 

talin er hafa mótast í deilum Íslendinga við dönsku stjórnina á tímum sjálfstæðisbaráttunnar.16 Til 

skamms tíma hefur traust í stjórnmálum verið mikið, virðing borin fyrir leikreglum stjórnmálanna 

og spilling almennt talin lítil. Í víðara félags- og menningarlegu samhengi hefur íslenskt samfélag 

ekki verið talið eins stéttskipt og lífskjaramunur minni en í mörgum nágrannalandanna. Til 

skamms tíma var Ísland ennfremur tiltölulega einsleitt samfélag í trúar- og menningarefnum og 

varla hægt að tala um þjóðernisminnihluta fyrr en eftir 1980. Deilur um trúmál og siðferðismál 

hafa heldur ekki valdið djúpstæðum klofningi meðal þjóðarinnar á seinni tímum. Sterk 

þjóðerniskennd og vitund um sameiginlegan menningararf eru einnig talin hafa ýtt undir sterka 

samfélagsvitund og sjálfsmynd þjóðarinnar – við séum öll á sama báti. 

Það virðist því margt benda til þess að Ísland eigi heima í hópi samráðskerfa Norðurlanda. 

En þótt rannsóknir erlendra stjórnmálafræðinga sem getið var hér að framan séu athyglisvert 

framlag til skilnings á lýðræðinu á Íslandi er umfjöllun þeirra um Ísland yfirborðsleg enda við litlar 

rannsóknir að styðjast og sérstaklega á nokkrum lykilþáttum sem gefa til kynna að samráðslýðræði 

eigi ekki upp á pallborðið í íslenskum stjórnmálum. Hér eru færð rök fyrir því að Ísland eigi miklu 

frekar heima í hópi þeirra ríkja sem búa við meirihlutalýðræði en samráðslýðræði – og að 

stjórnmálin einkennist frekar af átökum en samráði. Svipaða túlkun má finna í nýlegum ritum 

íslenskra fræðimanna, þótt áherslur og skýringar séu nokkuð mismunandi.17 Þeir þættir sem 

                                                 
14 Sbr. Neil Elder o.fl., The Consensual Democracies? 172–180. 
15 Svanur Kristjánsson, Conflict and Consensus in Icelandic Politics 1916–1944, Ph.D. Thesis, University of 

Illinois, 1977, 171–172. 
16 Þorsteinn Magnússon, The Icelandic Althingi and its Standing Committees, Ph.D. Thesis, Facutly of Social 

Studies, University of Exeter, 1987,  168. 
17 Sjá einkum Stefanía Óskarsdóttir, The Use of Incomes Policies: The Case of Iceland 1969–1995. 

Doktorsritgerð frá. Purdue University 1995; Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Íslenskur vinnumarkaður á 
umbrotatímum: Sveigjanleiki fyrirtækja, stjórnun og samskipti vinnumarkaðsins (Háskóli Íslands, 
féagsvísindadeild, 2001); Stefanía Óskarsdóttir, „Meirihluti og margræði. Ríkisstjórnarmyndanir 1939–
1959“, Stjórnmál og stjórnsýsla. Veftímarit 2007:3 (1), 45–62; Baldur Þórhallsson, „The Corporatist Model 
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sérstaklega verða skoðaðir í þessu samhengi í næstu köflum eru í fyrsta lagi tíð verkföll og átök á 

vinnumarkaði, í öðru lagi togstreita í samskiptum ríkisvalds og verkalýðshreyfingar og takmörkuð 

samráðsstefna á vinnumarkaði , og í þriðja lagi stjórnmálamenning sem einkennist af átökum á 

opinberum vettvangi, ekki síst á Alþingi. 

 

Óstöðugt efnahagslíf og átök á vinnumarkaði 

Vinnumarkaðurinn hefur lengi verið einn helsti vettvangur átaka í íslensku samfélagi. Tíð verkföll 

og harðvítug átök milli atvinnurekenda og launafólks um kaup og kjör voru kostnaðarsöm fyrir 

samfélagið, ollu truflunum í efnahagslífi, framleiðslutapi og drógu úr árangri í stjórn 

efnahagsmála. Verkalýðsstéttin á Íslandi hefur verið skipulagslega mjög sterk síðan á fjórða áratug 

20. aldar – hlutfall launafólks í verkalýðsfélögum hefur t.d. verið með því hæsta sem gerist á 

Vesturlöndum – en stjórnmálaflokkar tengdir hennir frekar veikir í samanburði við Norðurlönd. 

Átök milli verkalýðshreyfingar annars vegar og atvinnurekenda og stjórnvalda hins vegar um 

skiptingu lífsgæða og stefnu stjórnvalda hafa einkennt samskipti aðila vinnumarkaðarins. 

 

Tafla 2. Vinnustöðvanir á Íslandi 1969-2002 

   Fjöldi tapaðra vinnudaga á 1000 starfsmenn, árleg meðaltöl 

     

 1969–1978 1993–1997 1998–2002  

Ísland1 1,059 608 505  

Danmörk 575 49 299  

Finnland2 1,143 202 298  

Noregur 79 79 91  

Svíþjóð 42 54 5  

Evrópusambandið 70 59  

OECD   56 49  

 

Skýringar: 1) Tölur 1969–1978 eiga við árin 1970–1974. – 2) Tölur vantar um árin 1993–1994. 

Heimildir: Neil Elder, Alistair H. Thomas and David Arter, The Consensual Democracies? 162; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson „Verkföll og verkfallstíðni á íslenskum vinnumarkaði 1976–2004“, Stjórnmál og stjórnsýsla. Veftímarit, 

2006:2 (2), 181. 

------------------------------------- 

 

                                                 
and Its Value in Understanding Small European States in the Neo-Liberal World of the Twenty-First 
Century: The Case of Iceland, European Political Science 9 2010, 375–386. 
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Verkföll hafa lengi verið miklu tíðari á Íslandi en í öðrum OECD löndum, a.m.k. frá því á 

sjöunda áratugnum eins og fram kemur í töflu 2.18 Munurinn á Íslandi og Norðurlöndum er 

gríðarmikill en Finnland hefur sérstöðu eins og Ísland vegna tíðra verkfalla. Eftir 1990 dró mjög 

úr verkföllum í Evrópu, einnig á Íslandi, og áttu minnkandi verðbólga, aukin áhersla stjórnvalda á 

stöðugleika í peningamálum og síðast en ekki síst langvarandi samdráttur í atvinnulífi og vaxandi 

atvinnuleysi, stóran þátt í að stuðla að þeirri breytingu. En þrátt fyrir aukinn stöðugleika í 

efnahagslífi var verkfallstíðni á Íslandi áfram með því mesta sem gerðist í Evrópu, en nú færðust 

verkföll meir og meir yfir á opinbera geirann. 

 

Tafla 3. Staðalfrávik hagvaxtar Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum 1950-2000  

         

  1950–1973 1974–2000      

Austurríki  2,8 1,6      

Belgía  1,9 1,8      

Bretland  1,8 1,9      

Danmörk  2,5 1,9      

Finnland  2,7 3,0      

Frakkland  1,4 1,4      

Holland  2,4 1,5      

Ísland  5,3 3,0      

Ítalía  1,9 1,8      

Noregur  1,6 1,8      

Sviss  2,3 2,3      

Svíþjóð  1,6 1,8      

Þýskaland  3,5 1,7      

Bandaríkin  2,6 2,0      

         

Óvegið meðaltal 2,4 2,0      
 

Heimildir: Guðmundur Jónsson, „Efnahagskrepur á Íslandi 1870–2000“, Saga XLVII:1 (2009), 51; Angus Maddison, 

The World Economy. A Millennial Perspective. OECD (Paris, 2001). 

                                                 
18 Há verkfallstíðni á Íslandi nær lengra aftur í tímann. Á árunum1960–1964 voru tapaðir vinnudagar að 

meðaltali 1706 ár hvert sbr.Stefán Ólafsson, The Modernization in Iceland Háskóli Íslands, 
félagsvísindadeild, 1981, 335. 
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Ein af meginorsökum tíðra átaka á vinnumarkaði á Íslandi var viðvarandi óstöðugleiki í 

efnahagslífi sem lýsti sér í mikilli verðbólgu og hagsveiflum vegna breytinga á viðskiptakjörum 

eða sveiflum í fiskafla. Landsframleiðsla og aðrar hagstærðir s.s. einkaneysla og ráðstöfunartekjur 

sveifluðust meira á Íslandi en í öðrum löndum Evrópu mestan hluta 20. aldar. Samanburður á 

ríkjum Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum leiðir í ljós að breytileiki (staðalfrávik) hagvaxtar var 

hvergi meiri en á Íslandi á seinni hluta 20. aldar, eins og fram kemur í töflu 3. Miklar sveiflur 

koma ekki aðeins fram í landsframleiðslu heldur einnig, eðli máls samkvæmt, í hagstærðum sem 

hún samanstendur af, t.d. fjárfestingum, útflutningi, rauntekjum og einkaneyslu. Þar geta sveiflur 

orðið miklar á stuttum tíma, jafnvel á bilinu 10–25%.19  

Sá óvenjulega mikli óstöðugleiki í efnahagslífi sem Íslensingar bjuggu við hafði þær 

afleiðingar að almenningur bjó við afar óstöðug lífskjör eins og reyndar samanburður við önnur 

lönd sýnir. Á áttunda og níunda áratug aldarinnar voru meiri sveiflur á raunlaunum á Íslandi en 

öðrum löndum OECD að Portúgal undanskildu.20 Skellir í einkaneyslu voru einnig fleiri á Íslandi 

en öðrum OECD ríkjum á tímabilinu 1945–2008, allir tengdir samdrætti í efnahagslífi.21 Þessar 

miklu sveiflur eru jafnan raktar til smæðar og einhæfni hagkerfisins sem byggðist upp á 

sjávarútvegi sem er í eðli sínu óstöðugur vegna sveiflna í fiskafla og verði á mörkuðum. Fá ef 

nokkur Evrópulönd höfðu jafneinhæfa útflutningsframleiðslu og Íslendingar sem öfluðu 75–85% 

útflutningstekna sinna af sölu fiskafurða. Sveiflur í viðskiptakjörum stuðluðu einnig að miklum 

hagsveiflum. 

Íslendingum tókst illa að koma upp stefnu og stjórntækjum sem stuðluðu að sveiflujöfnun í 

efnahagslífi og drógu úr röskun sem hagsveiflur ollu á vinnumarkaði. Þvert á móti má færa rök 

fyrir því að stjórnvöld ýttu frekar undir en drægju úr átökum milli atvinnurekenda og launafólks. 

Allir stjórnmálaflokkar voru sammála um að meginmarkmið efnahagsstefnunnar væri að tryggja 

hagvöxt og fulla atvinnu. Ör hagvöxtur og hátt atvinnustig gerðu það að verkum að 

atvinnuþátttaka var meiri, vinnudagurinn lengri og atvinnuleysi minna en í öðrum OECD ríkjum 

svo áratugum skipti.22 Spenna í efnahagslífi leiddi hins vegar til meiri verðbólgu en í flestum 

                                                 
19 Sjá t.d. Guðmundur Gunnarsson, „Sveiflur í landsframleiðslu og útflutningi og samanburður við önnur lönd“, 

Fjármálatíðindi XXXIX:1 (1992), 60-76; Palle S. Andersen and Már Guðmundsson, „Inflation and 
Disinflation in Iceland“, Working Papers No. 1 Central Bank of Iceland, 1998. 

20 Markus M.L. Crepaz Arend Lijphart, „Corporatism and Consensus Democracy in Eighteen Countries: 
Conceptual and Empirical Linkages“, British Journal of Political Science 21, no. 2 (1991) 235–246. 
Rannsóknin nær yfir tímabilið 1970–1987. 

21 José F. Ursua and Robert J. Barro, „Macroeconomic Crises Since 1870“, in NBER Working Paper Series 
Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research, 2008, 51 og 56. 

22 Stefán Ólafsson, „Variations within the Scandinavian Model: Iceland in the Scandinavian Perspective“, 
Welfare Trends in the Scandinavian Countries. Ritstj. S. Ringen E. J. Hansen, H. Usitalo & R. Erikson (New 
York: 1993); Þorleifur Friðriksson and Gestur Guðmundsson, „Klassesamarbejde i Island: Underudvikling 
eller egne veje?“, Industriell demokrati i Norden. Ritstj. D. Flemming (Lund: 1990); Guðmundur Jónsson, 
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nálægum löndum sem verkalýðshreyfingin brást við með því að knýja fram verðlagsuppbætur á 

laun. Hvernig draga ætti úr víxlverkun launa og verðlags varð helsta þrætuepli aðila 

vinnumarkaðarins. Þegar stjórnvöldum þóttu kjarasamningar keyra úr hófi fram gripu þau til 

ráðstafana, einkum gengisfellinga, til þess að lækka kostnað atvinnurekenda af samningum og 

hófst þá sama ferlið á ný. Þannig leituðust stjórnvöld við að ná markmiðum efnahagsstefnunnar 

með því að framfylgja launastefnu sem fól í sér tíð inngrip í kjaramál með það fyrir augum að 

halda launum niðri og láta þau fylgja markaðssveiflum.23 Samfélagslegur kostnaður þessarar 

þvingunarlaunastefnu var mikill því hún ýtti mjög undir átök á vinnumarkaði enda urðu verkföll 

tíðari en í öðrum löndum OECD. Atburðarásin var gjarnan á þessa leið: þegar niðursveifla varð í 

efnahagslífi var gengi krónunnar fellt og raunlaun lækkuð í því skyni að draga úr utanaðkomandi 

skellum (t.d. verðlækkunum á fiskafurðum) og tryggja að útflutningsatvinnugreinar væru áfram 

reknar með ábata. Verðhækkanir í kjölfar gengisfellingar og víðtæk notkun verðtryggingar gerði 

það að verkum að aðlögun að verðlagi í viðskiptalöndum Íslendinga varð minni en þess í stað tók 

við víxlhækkun launa og verðlags sem gerði fyrirtækin síður samkeppnishæf á erlendum 

mörkuðum. Kröfur um frekari aðlögun með gengisbreytingum voru þá skammt undan. Meiri 

verðbólga og sveiflur í tekjum en almennt gerðist í Evrópu olli mikilli spennu á vinnumarkaði þar 

sem verkalýðsfélög reyndu að svara skerðingu stjórnvalda með mótaðgerðum – verkföllum ef 

ekkert annað dugði. 

 

Veikburða vinstriöfl og takmörkuð samráðsstefna 

Sú hagstjórn sem lýst er hér að ofan var nátengd valdahlutföllum í íslenskum stjórnmálum, 

sterkum hægriflokki sem hafði forystu í ríkisstjórnum en tiltölulega veikburða vinstriflokkum 

tengdum verkalýðshreyfingunni. Þessar pólitísku aðstæður drógu úr möguleikum á samstarfi 

ríkisvalds og róttækrar verkalýðshreyfingar vegna gagnkvæmrar tortryggni og andúðar og áttu 

stóran þátt í því að samráðsstefna þróaðist hægar en annars staðar á Norðurlöndum.24 Walter 

Korpi and Michael Shalev hafa bent á að þátttaka hins pólitíska arms verkalýðsstéttarinnar í 

ríkisstjórnum í Evrópu hafi dregið mjög úr verkföllum. Þannig gaf t.d. sigur sænskra 

sósíaldemókrata í þingkosningum 1932, sem markaði upphafið að 44 ára valdatíð þeirra, 

verkalýðsstéttinni möguleika á að ná fram markmiðum sínum t.d. um aukna atvinnu og jafnari 

dreifingu lífskjara eftir stjórnmálalegum leiðum og gerði hana sjálfstæðari gagnvart 

                                                 
„The Icelandic Welfare State in the Twentieth Century“, Scandinavian Journal of History 26, no. 3 (2000) 
249-267. 

23 Stefanía Óskarsdóttir, The Use of Incomes Policies: The Case of Iceland, Ph.D. Thesis, Purdue University 
1995,  einkum kaflar 5 og 7.  

24 Svipaða rökfærslu er að finna í Baldur Þórhallsson, „The Corporatist Model“. 
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fjármagnsöflum. En jafnframt beittu sósíaldemókratar sér fyrir því að verkalýðshreyfingin fylgdi 

hófsamri launastefnu.25  

Kenning Korpis og Shalevs fellur vel að aðstæðum á Íslandi – en með öfugum formerkjum. 

Verkalýðshreyfingin á Íslandi komst sjaldan í sömu stöðu og sænska verkalýðshreyfingin. Að vísu 

varð Alþýðusamband Íslands með tímanum að sterkum heildarsamtökum verkafólks í krafti 

víðtækrar þátttöku verkafólks í stéttarfélögum og gat knúið fram mál sem vörðuðu 

grundvallarhagsmuni verkalýðsstéttarinnar. En ASÍ var áhrifalítið á pólitíska sviðinu og á 

vinnumarkaði voru völdum þess einnig settar skorður í samanburði við hliðstæð sambönd á 

Norðurlöndum því það hafði miklu takmarkaðra umboð til kjarasamninga. Stefna og starf þess 

voru undir miklum áhrifum Alþýðuflokks og Sósíalistaflokks/Alþýðubandalags. Eins og á 

Norðurlöndum var mikil samsvörun milli stjórnmálaflokka og meginstétta í samfélaginu 

(verkalýðs, bænda og atvinnurekenda/stjórnenda) en á vettvangi stjórnmálanna voru vinstriöflin 

talsvert veikari en annars staðar á Norðurlöndum.26 Ein aðalástæðan fyrir góðu gengi 

sósíaldemókrataflokka í Svíþjóð, Danmörku og Noregi var umbreyting þeirra úr 

„stéttarflokkum“ í flokka „fólksins“ sem skírskotuðu til allrar þjóðarinnar en ekki aðeins 

verkalýðsstéttarinnar. Í Alþýðuflokknum tókst þessi umbreyting ekki27 og vafalaust áttu hatröm 

átök við Kommúnistaflokkinn og síðar Sósíalistaflokkinn drjúgan þátt í því vegna þess að hvorir 

um sig kepptust um að vera hinir sönnu fulltrúar verkalýðsstéttarinnar. Samanlagt náðu 

vinstriflokkarnir tveir ekki nægum þingstyrk til að mynda meirihlutastjórnir á 20. öldinni en tóku 

nokkrum sinnum þátt í myndun samsteypustjórna með Framsóknarflokknum.28 

Alþýðuflokkurinn hafði um 15% fylgi og tók tiltölulega oft þátt í ríkisstjórnum miðað við stærð. 

Þrátt fyrir það var flokknum lítt ágengt að vinna að framgangi stefnu sinnar um öflugra 

velferðarkerfi og nánara samstarf aðila vinnumarkaðarins og skipti hér miklu máli samstarf við 

Sjálfstæðisflokkinn í viðreisnarstjórninni, langlífustu stjórn lýðveldsitímans. Sósíalistaflokkurinn 

/Alþýðubandalagið hafði 15–20% kjörfylgi en hann var sjaldan í ríkisstjórnum og hafði lítil áhrif 

á stjórnarstefnu. 

Hægriöflin voru því sterk á Íslandi og tókst að sameina þau að mestu leyti undir merkjum 

Sjálfstæðisflokksins sem var álíka stór og flokkar sósíaldemókrata á Norðurlöndum. Flokkurinn 

varð helsti ríkisstjórnaflokkur lýðveldistímans með um 40% kjörfylgi fram yfir 1970, nokkru 

                                                 
25 Walter Korpi and Michael Shalev, „Strikes, Industrial Relations, and Class Conflict in Capitalist Societies“, 

British Journal of Sociology 30, no. 2 (1979), 164–187 (hér 172). 
26 Sjá t.d. Svanur Kristjánsson, Frá flokksræði til persónustjórnmála. Fjórflokkarnir 1959–1991 (Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 1994), 179–182. 
27 Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk. Þjóðerni og íslensk verkalýðsstjórnmál 1901–1944 (Reykjavík: 

Háskólaútgáfan, 2008). 
28 Fyrsta eiginlega vinstristjórnin, þ.e. stjórn mynduð eingöngu af vinstriflokkum, var mynduð árið 2009 í skugga 

mestu efnahagskreppu lýðveldistímans. 
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minna eftir það.29 Af þeim 57 árum sem liðu frá því lýðveldi var stofnað og til loka 20. aldar var 

Sjálfstæðisflokkur 43 ár í ríkistjórn, Framsóknarflokkur í 37 ár, Alþýðuflokkur í 30 ár en 

Sósíalistaflokkur/Alþýðubandalag aðeins 15 ár. Pólitískt landslag var því allt annað á Íslandi en í 

Svíþjóð, Noregi og Danmörku þar sem sósíaldemókratar voru leiðandi stjórnmálaafl. Þrátt fyrir 

áherslu á einstaklingshyggju, markaðshyggju og náin tengsl við samtök atvinnurekenda sótti 

Sjálfstæðisflokkur fylgi sitt til ólíkra þjóðfélagshópa, bænda, millistéttar í bæjum (stjórnenda, 

verslunar-og skrifstofufólks) og jafnvel nokkurs hluta verkafólks. Flokknum tókst þó ekki að hafa 

mikil áhrif á stéttarfélögin og biðlun hans um ábyrð og hófsemi í launakröfum bar lítinn árangur. 

Sú gjá sem var milli vinstrisinnaðrar verkalýðshreyfingar og hægrisinnaðra ríkisstjórna ól á 

tortryggni og andúð. Klofningurinn óx í kalda stríðinu þegar hægriflokkarnir tengdust 

Bandaríkjunum og fylgdu náið utanríkisstefnu þeirra en stór hluti verkalýðsstéttarinnar fylgdi 

sósíalistum og þjóðernissinnum að málum í andófi gegn bandarískum herstöðvum og aðild að 

NATO. 

Þessar pólitísku aðstæður skiptu sköpum um að samráðsstefna þróaðist miklu hægar á 

Íslandi en á Norðurlöndum.30 Samráðsstefna einkennist af samstarfi ríkisstjórna og 

hagsmunasamtaka, einkum samtaka verkalýðs og atvinnurekenda, í mótun opinberrar stefnu og 

jafnvel hlutdeild hinna síðarnefndu í ákvörðunum stjórnvalda. Margir fræðimenn hafa talið fjórða 

áratuginn mótunarskeið samráðsstefnu og samráðstjórnmála, ekki síst á Norðurlöndum þar sem 

rauð-grænar ríkisstjórnir (flokkar verkalýðs og bænda) gerðu með sér „sögulegar málamiðlanir“.31 

Á Íslandi mátti greina hliðstæða þróun á fjórða áratug aldarinnar, eflingu Alþýðuflokks og 

tilhneigingu til samráðsstefnu. Í „stjórn hinna vinnandi stétta“ 1934–1938 náðu 

Framsóknarflokkur og Alþýðuflokkur saman um víðtækar aðgerðir í félags- og efnahagsmálum 

sem styrktu stöðu verkalýðs og bænda og gat þessi samvinna jafnframt af sér fyrstu 

vinnulöggjöfina á Íslandi árið 1938 þar sem nokkuð breið sátt náðist um samskiptareglur á 

                                                 
29 Til samanburðar var kjörfylgi sósíaldemókrata í Svíþjóð á árunum 1941–1970 að meðaltali 48%, Danmörku 

39% og Verkamannaflokksins í Noregi 46%. Styrkur þeirra minnkaði nokkuð eftir 1970 og var kjörfylgi 
þeirra 1972–2007 að meðaltali 42% í Svíþjóð, 32% í Danmörku, 35% í Noregi. Í Finnlandi voru 
sósíaldemókratar með um fjórðung af fylgi á seinnihluta aldarinnar. Sjá David Arter, Scandinavian Politics 
Today (Manchester: Manchester University Press, 2008), 73.  

30 Finnland á meiri samleið með Íslandi en öðrum Norðurlöndum að því er varðar veikari stöðu sósíaldemókrata, 
andstæður vinstri- og hægrifylkinga og vanþróað samráðskerfi á vinnumarkaði. Þróun í átt til 
samráðsstjórnmála í Finnlandi og Austurríki eftir 1945 er könnuð í Rainio-Niemi, Small State Cultures of 
Consensus . 

31 Sjá t.d. Charles S.Maier, „Preconditions for Corporatism“, Order and Conflict in Contemporatry Capitalism. 
Ritstj. John H. Goldthorpe (Oxford: Clarendon Press, 1984), 39–59; Katzenstein, Small States in World 
Markets. Industrial Policy in Europe; Petersson, The Government and Politics of the Nordic Countries; 
Hilson, The Nordic Model; Bo Rothstein, „Explaining Swedish Corporatism: The Formative Moment“, 
Scandinavian Political Studies 15, no. 2 (1992) 173–191. 



13 
 

vinnumarkaði. Lögin voru sett að norrænni fyrirmynd og fólu í sér viðurkenningu á samningsrétti 

verkalýðsfélaga, leikreglur á vinnumarkaði og stofnun embættis ríkissáttasemjara og Félagsdóms.32 

Samráðsstefna styrktist aftur í sessi með myndun nýsköpunarstjórnarinnar 1944–1947 

þegar fulltrúar ólíkra stétta, verkalýðs og atvinnurekenda, tóku höndum saman um endurreisn 

atvinnulífs og uppbyggingu nútímalegs velferðarkerfis. Þessi samvinna stóð ekki lengi því 

stjórnmál kalda stríðsins grófu undan henni og sá vísir að samráðsstefnu sem hafði myndast náði 

ekki að vaxa. Það var ekki fyrr en árið 1980 að ríkisstjórnarsamvinna tókst aftur milli hægrimanna 

og sósíalista þegar hluti Sjálfstæðisflokks myndaði ríkisstjórn með Framsóknarflokki og 

Alþýðubandalagi. En þessar „sögulegu sættir“ voru bæði takmarkaðar og skammlífar. 

Ríkisvaldið hafði lítið samráð við verkalýðshreyfinguna við mótun opinberrar stefnu, enn 

síður mótun tekjustefnu á vinnumarkaði. Á hinn bóginn áttu atvinnurekendur og bændur greiðari 

aðgang að stjórnvöldum og fengu raunar samtök þeirra á borð við Búnaðarfélag Íslands og 

Fiskfélag Íslands allt að því einokunarstöðu við mótun opinberrar stefnu í viðkomandi 

málaflokkum. Það má því segja að eins konar atvinnuvega-samráðsstefna (e. sectoral corporatism) 

hafi verið við lýði á Íslandi frá því snemma á 20. öld þar sem fulltrúar 

„höfuðatvinnuveganna“ höfðu einkar greiðan aðgang að stjórnvöldum.33 Á sjöunda áratugnum 

verður nokkur breyting á því greina mátti vaxandi áhuga stjórnvalda á samráðsstefnu í norrænum 

anda. Eftir þrátefli verkalýðshreyfingar og ríksvalds á fyrstu árum viðreisnarstjórnar markaði 

Júnísamkomulagið svokallaða 1964, þar sem samið var um byggingu verkamannabústaða, 

þáttaskil í samskiptum aðila vinnumarkaðarins. Að norrænni fyrirmynd var Hagráð stofnað árið 

1966 sem vera skyldi formlegur samráðsvettvangur ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins. 

Hagráðið stóð þó ekki undir væntingum og var loks lagt niður 1971.34   

Á næstu áratugum varð samt aukin tilhneiging í átt til samráðsstefnu þar sem meira tillit var 

tekið til sjónarmiða verkalýðshreyfingar í ýmsum málaflokkum. Jafnframt urðu verkalýðsfélögin 

smám saman sjálfstæðari gagnvart stjórnmálaflokkunum og beindu starfi sínu að þrengri 

                                                 
32 Um vinnulöggjöfina og samskipti á vinnumarkaði sjá t.d. Gestur Guðmundsson og Þorleifur Friðriksson, 

„Klassesamarbejde i Island: Underudvikling eller egne veje?“, Industriell demokrati i Norden. Ritstj. D. 
Flemming (Lund: 1990), 327–435; Sumarliði R. Ísleifsson, Í samtök. Saga Alþýðusambands Íslands I 
( Reykjavík: Forlagið, 2013), 139–145. 

33 Sjá Gerhard Lehmbruch, „Concertation and the Structure of Coporatist Networks“, Order and Conflict in 
Contemporatry Capitalism. Ritstj. John H. Goldthorpe 1984), 60–80, um mismunandi stig samráðsstefnu. 
Um atvinnuvega-samráðsstefnu á Íslandi hefur nokkuð verið skrifað, sjá t.d. Gunnar Ág. Gunnarsson, „Ísland 
og Marshalláætlunin 1948–1953. Atvinnustefna og stjórnmálahagsmunir“, Saga XXXIV (1996), 85–130; 
Svanur Kristjánsson, Corporatism in Iceland? (Reykjavík: Haskóli Íslands, 1977); Stefanía Óskarsdóttir, The 
Use of Incomes Policies; Baldur Þórhallsson, „The Corporatist Model“. 

34 Kjartan Emil Sigurðsson, „Upphaf „félagsmálapakka“. Húsnæðismál og kjarasamningar árin 1964 og 1965“, 
Saga XL:1 (2002), 117–149, Ólafur Rastrick, Saga ríkisstjórna og helstu framkvæmdir til 1983 II, 
Stjórnarráð Íslands 1964–2004 (Reykjavík: Sögufélag, 2004), 60–61; Guðmundur Magnússon, Frá kreppu til 
þjóðarsáttar. Saga Vinnuveitendasambands Íslands 1934 til 1999 (Reykjavík: Samtök atvinnulífsins, 2004), 
136-139. 
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hagsmunamálum og lögðu aukna áherslu á „hrein“ kjaramál.35 Þróunin var hins vegar hæg og 

engin grundvallarbreyting til frambúðar varð með Júnísamkomulaginu 1964. Í næstu niðursveiflu 

í efnahagslífi, 1967–1969, blossuðu upp vinnudeildur að nýju og víðtæk verkföll brustu á. 

Samskipti verkalýðshreyfingar og stjórnvalda bötnuðu á áttunda áratugnum, sérstaklega þegar 

vinstri stjórnir voru við völd 1971–1974 og 1978–1983, en þá voru verkföll ekki eins tíð og áður 

og ýmis réttindamál og félagslegar umbætur náðu fram að ganga.  

Það var þó ekki fyrr en í haglægð níunda áratugarins að betri skilyrði sköpuðust fyrir nánara 

samstarfi verkalýðshreyfingar við ríkisvald og atvinnurekendur. Það var ekki síst vegna þess að 

máttinn dró úr verkalýðshreyfingunni og samningsstaða hennar veiktist á tveimur erfiðum 

samdráttarskeiðum í efnahagslífi, 1983–1984 og 1988–1994, en þeim fylgdi meira atvinnuleysi en 

þekkst hafði á eftirstríðsárunum. Jafnframt gætti þreytu og vonbrigða með þær leiðir sem farnar 

höfðu verið í kjarasamningum til að að ná fram betri kjörum, miklar launahækkanir sem fljótlega 

voru teknar aftur með gengisfellingum og verðbólgu. Hjöðnun verðbólgunnar í lok áratugarins 

efldi trú manna á annars konar samningagerð. Víðtækt samkomulag, þjóðarsáttin, var gert árið 

1990 um hóflegar launahækkanir og markaði hún upphafið að nánara samráði stjórnvalda, 

verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda um kaup og kjör. Mjög dró úr verkföllum á næstu árum 

en þar hafði einnig atvinnuleysið sitt að segja. Þjóðarsáttin ásamt ýmsum breytingum í hagstjórn 

og umhverfi efnahagslífsins s.s. áhersla á peningalegan stöðugleika, aukið hlutverk 

ríkissáttasemjara og bann við vísitölubindingu launa, stuðluðu að meiri stöðugleika í efnahagslífi 

en áður hafði þekkst. 

Samráð verkalýðshreyfingar og ríksivalds var þó fyrst og fremst bundið við kjarasamninga á 

vinnumarkaði en breiddist ekki út til annarra sviða. Þvert á móti var fylgt hugmyndum 

nýfrjálshyggju á hinum langa valdatíma Sjálfstæðisflokksins 1991–2009 þar sem samtök 

atvinnurekenda urðu áhrifameiri um opinbera stefnumótun en nokkru sinni fyrr eins og kom 

fram í einkavæðingu og markaðsvæðingu efnahagslífsins og tilraunum stjórnvalda til að breyta 

vinnulöggjöfinni, en allt voru þetta málefni sem verkalýðshreyfingin var gagnrýnin á.36 

 

 

 

                                                 
35 Svanur Kristjánsson, Corporatism in Iceland?,  9–10; Óskarsdóttir, The Use of Incomes Policies: The Case of 

Iceland , Sigurðsson, "Upphaf "félagsmálapakka". Húsnæðismál og kjarasamningar árin 1964 og 1965" 
36 Sjá einnig Baldur Þórhallsson, „The Corporatist Model“; Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Íslenskur 

vinnumarkaður, einkum 236–264; Stefán Ólafsson, „Icelandic Capitalism – From Statism to Neoliberalism 
and Financial Collapse“, The Nordic Varieties of Capitalism. Comparative Social Research 28. Ritstj. Lars 
Mjøset (Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2011), 1–51.  
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Átakastjórnmál að íslenskum hætti 

Norræna samráðshefðin tekur ekki aðeins til vinnumarkaðarins heldur hvílir einnig á sérstöku 

fyrirkomulagi og starfsháttum stjórnkerfisins. Einn veigamesti þátturinn lýtur að samskiptum 

löggjafar- og framkvæmdarvalds þar sem talsvert samráð er haft við stjórnarandstöðu og henni 

jafnvel ætlað nokkurt hlutverk í mótun stjórnarstefnu. Í Danmörku hafa minnihlutastjórnir verið 

tíðar og einnig í Svíþjóð og Noregi þótt í minna mæli sé. Í þessum þrem löndum störfuðu 46 

ríkisstjórnir á tímabilinu 1970–2007, en af þeim voru 39 minnihlutastjórnir.37 Minnihlutastjórnir 

hafa því þurft að semja á þjóðþingunum við flokka utan stjórnar um mál sem þær vilja fá 

framgengt og til að koma í veg fyrir vantraust. Slík ríkisstjórnamynstur hafa stuðlað að margs 

konar samráði milli stjórnar og stjórnarandstöðu á þingi og við mótun opinberrar stefnu 

almennt.38  

Meirihlutastjórnir hafa aftur á móti verið reglan á Íslandi og í Finnlandi. Tveir eða þrír 

flokkar hafa jafnan myndað ríkisstjórnir á Íslandi og notið meirihlutastuðnings á Alþingi.39 Aðeins 

fjórum sinnum á lýðveldistímanum hafa minnihlutastjórnir verið við völd og þá aðeins sem 

bráðabirgðaúrræði þar til meirihlutastjórn hefur verið mynduð.40 Það hafa einkum þrjár skýringar 

verið nefndar á því að stjórnmálaflokkarnir hafa lagt kapp á myndun meirihlutastjórna á Íslandi: 

sannfæring stjórnmálamanna um að minnihlutastjórnir séu óstöðugar og lítt starfhæfar; þörf sé á 

sterkum meirihlutastjórnum til að takast á við erfið úrlausnarefni í efnahagsmálum; og loks að 

flokkar hafa sóst stíft eftir setu í ríkisstjórnum og sýnt mikinn sveigjanleika í stefnu sinni til að ná 

því marki. 41 

Foringjar flokkanna hafa haft mikil völd bæði í flokkunum og í stjórnkerfinu almennt, m.a. 

vegna þess að flokksformaður er jafnframt foringi ríkisstjórnar. Framkvæmdavaldið hefur einnig 

sterk tök á löggjafarvaldinu.42 Þar sem sama stjórnmálaaflið ræður tveimur meginvaldþáttum 

ríksins er helsta togstreitan í stjórnmálum ekki milli þings og stjórnar heldur meirihlutans og 

minnihlutans á þingi, sem hvorir um sig lúta nokkuð sterkum flokksaga. Vegna þess að 

ríkisstjórnin nýtur venjulega meirihlutafylgis á þingi þarf hún ekki og hefur yfirleitt ekki áhuga á 

                                                 
37 Arter, Scandinavian Politics Today. 231. 
38Arter, Democracy in Scandinavia. Consensual, majoritarian or mixed? (Manchester: Manchester University 

Press, 2006) 6; Arter, Scandinavian Politics Today, kaflar 7 og 11. 
39 Þorsteinn Magnússon, „Samþætting meginvaldþátta ríkisins“, Þingræði á Íslandi. Samtíð og saga. Ritstj. 

Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 341. 
40 Langlífasta minnihlutastjórnin varaði aðeins í 11 mánuði sbr. Stefanía Óskarsdóttir, „Þingmeirihluti og 

einkenni ríkisstjórna“, Þingræði á Íslandi. Samtíð og saga. Ritstj. Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli 
Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 295. 

41 ÞorsteinnMagnússon, „Samþætting meginvaldþátta ríkisins“, 323–360, 343–345. 
42 Þorsteinn Magnússon, „Samþætting meginvaldþátta ríkisins“, kafli 12. 
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að ráðfæra sig eða leita eftir málamiðlunum við stjórnarandstöðuna; hún knýr mál í gegn í krafti 

meirihlutaafls. 

Þetta fyrirkomulag hefur ýtt undir klofning og átök í íslenskum stjórnmálum. Athugun á 

samskiptum stjórnar og stjórnarandstöðu á Norðurlöndum í lok 20. aldar sýndi að samvinna 

þeirra var einna minnst á Íslandi.43 Samvinna milli flokka var næst minnst á Íslandi, aðeins í 

Svíþjóð var hún minni. 44 Valdastöður, þar á meðal forseti Alþingis, er í höndum 

stjórnarmeirihlutans en minnihlutinnn á erfitt með að fá málum sínum framgengt í þinginu. 

Stórnarandstaðan telur framkvæmdavaldið of sterkt og reynir að skapa sér svigrúm og athygli 

með upphlaupum, digurbarkalegum ummælum og tíðu málþófi. Svo virðist sem málþóf sé hvergi 

notað á evrópskum þjóðþingum í jafnríkum mæli og á Íslandi.45  

Þessar miklu andstæður á Alþingi eru bæði orsök og afleiðing langrar átakahefðar í opnberri 

umræðu á Íslandi. Stríðandi fylkingar hafa einarðlega barist fyrir sínum málstað án þess að taka 

tillit til skoðana andstæðingsins.46 Sjálfsagt má rekja þessa átakahefð allt aftur til þeirrar 

stjórnmálamenningar sem myndaðist í frumbernsku nútímastjórnmála á 19. öld, ekki síst þegar 

meira kapp hljóp í stjórnmálabaráttuna með innlendu framkvæmdavaldi upp úr aldamótum 1900. 

Einna stríðust hafa stjórnmálin verið á tímum umdeildra stjórnmálaforingja sem náð hafa undir 

sig óvenjumiklum völdum og má þar nefna Jónas Jónsson frá Hriflu, formann 

Framsóknarflokksins 1934–1944 og Davíð Oddsson formann Sjálfstæðisflokksins 1991–2005. Sá 

síðarnefndi stjórnaði landinu lengur en nokkur annar forsætisráðherra í krafti öruggs meirihluta á 

Alþingi en stjórnarandstaðan var áhrifalítil. Forsætisráðherrann hafði líkt og fyrirmynd hans í 

stjórnmálum, Margaret Thatcher forsætisráðherra Breta, tilhneigingu til að skipta þátttakendum í 

stjórnmálum og viðskiptalífi í skýrt aðgreinda hópa, okkur og hina, fylgismenn og andstæðinga.47 

Erfitt er að meta að svo komnu máli að hvaða marki átakastjórnmál síðustu áratuga eiga rætur að 

rekja til foringjaræðis og jafnvel stjórnunarstíls leiðtoganna – slíkt krefst sérstakrar rannsóknar. 

Hér hafa verið leidd rök að því að auk sjálfrar stjórnmálamenningarinnar verði að leita skýringa í 

uppbyggingu stjórnkerfisins, valdahlutfalla milli stjórnmálaflokka og fyrirkomulags á 

vinnumarkaði. 

                                                 
43 Sjá t.d. Erik Damgaard, „Parliament and Government“, Beyond Westminster and Congress: The Nordic 

Experience. Ritstj. Peter Esaiasson and Knut Heidar (Columbus: Ohio State University Press, 2000), 275. 
Rétt er þó að hafa í huga að mikill meirihluti samþykktra frumvarpa á Alþingi 1932–2008 var samþykktur án 
andstöðu sbr. Þorsteinn Magnússon, „Samþætting valdþáttanna og hlutverk Alþingis“, 370. 

44 Torben K. Jensen, „Party Cohesion“, Beyond Westmister and Washington: The Nordic Experience. Ritstj. 
Peter Esaiasson and Knut Heidar (Columbus: Ohio State University Press, 2000), 228–231. 

45 Þorsteinn Magnússon, „Samþætting valdþáttanna og hlutverk Alþingis“ , 408. 
46 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld (Reykjavík: Sögufélag, 2002) 162–163. Sjá einnig 

ÞorsteinnMagnússon, „Samþætting valdþáttanna og hlutverk Alþingis“ , 403–408. 
47 Um stjórnunarstíl íslenskra stjórnmálaforingja á þessum tíma, sjá Roger Boyes, Meltdown Iceland. How the 

Global Financial Crisis Bankrupted an Entire Country (London: Bloomsbury, 2009). 
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Niðurstöður 

Eitt sterkasta einkenni á stjórnmálalífi á Norðurlöndum er samráðslýðræði að mati flestra 

stjórnmálafræðinga og sagnfræðinga. Ísland hefur verið talið í þeim hópi. Í greininni hafa verið 

færð rök fyrir því að samráðsstjórnmál, sem felast í samvinnu stjórnar og stjórnarandstöðu, 

viðleitni til að leita málamiðlana í þýðingarmiklum málum og samhæfing ólíkra hagsmuna á 

vinnumarkaði, áttu mjög erfitt uppdráttar á Íslandi á lýðveldistímanum til loka 20. aldar. 

Samanburður við önnur Norðurlönd leiðir í ljós að samskipti á vinnumarkaði voru að 

mörgu leyti sérstök á Íslandi og átök voru meiri og verkföll tíðari en í flestum Evrópulöndum. 

Skýringarnar eru efnahagslegar að hluta til, miklar sveiflur í efnahagslífi svo og hagstjórn, 

sérstaklega launastefna stjórnvalda, höfðu tilhneigingu til að ýta undir frekar en að draga úr 

átökum milli launafólks, atvinnurekenda og ríkisvalds. Hin stríðu samskipti á vinnumarkaði má 

einnig rekja til valdahlutfalla í stjórnmálum, á aðra röndina ríkisvalds sem jafnan var stjórnað af 

hægriflokkum og hina röndina vinstriflokkum sem lítil áhrif höfðu á opinbera stefnu en höfðu 

verkalýðshreyfinguna að langmestu leyti á bandi sínu. Skilyrði fyrir samráðsstefnu voru því ekki 

góð á Íslandi lengst af öldinni.  

Átök hafa einnig sett mikinn svip á stjórnmálastarf, einkum samskipti stjórnar og 

stjórnarandstöðu á Alþingi. Sterkt meirihlutalýðræði, þar sem meirihlutinn hefur tögl og hagldir 

bæði á framkvæmdavaldi og löggjfarvaldi skapaði skörp skil milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð hafa aftur á móti minnihlutastjórnir verið reglan og leitað eftir 

breiðri samvinnu stjórnar og stórnarandstöðu í mikilvægum málum. 

Orsakir átakastjórnmálanna liggja í fyrsta lagi í stjórnmálamenningunni, hugsun, venjum og 

framgöngu manna í opinberri umræðu. En þær má einnig rekja til stofnanaskipulags í 

stjórnmálum og á vinnumarkaði. Arend Lijphart og Markus M. L. Crepaz hafa sýnt fram á að 

fylgni er milli samráðsstefnu á vinnumarkaði og samráðslýðræðis og eru Danmörk, Noregur og 

Svíþjóð einmitt ágætt dæmi um það.48 Ísland fellur vel að kenningunni en er á gagnstæðum pól 

miðað við önnur Norðurlönd: í landinu er frjálslynt stjórnmálakerfi sem ber sterk einkenni 

meirihlutalýðræðis (átakalýðræðis) og kerfi hagsmunasamtaka sem einkennist af samkeppni frekar 

en samráði milli stærstu samtaka. Sterk meirihlutaregla í stjórnmálum latti ríkisstjórnir til 

samvinnu við minnihlutann á þingi og örvaði átök á milli þeirra. Í þriðja lagi stuðluðu 

valdahlutföll í stjórnmálum að átökum. Þar sem ríkisstjórnir voru að mestu undir stjórn hægri 

                                                 
48 Arend Lijphart, „Consensus and Consensus Democracy: Cultural, Structural, Functional, and Rational-Choice 

Explanations“, Scandinavian Political Studies 21, no. 2 (1998) 99–108. 
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flokka en verkalýðshreyfingin áhrifalítil á vettvangi stjórnmálana voru ekki góð skilyrði fyrir því 

að samráðsstefna yrði ríkjandi samskiptaform á vinnumarkaði líkt og varð annars staðar á 

Norðurlöndum. 

 


