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Útdráttur 
 

Það var árið 1918 sem Ísland öðlaðist fullveldi en fram að því hafði það verið að mestu 

leyti undir stjórn Danmerkur, þó hafði nokkurt vald flust til Íslands fyrir þann tíma. Þannig 

voru Ísland og Danmörk eitt og sama ríkið um alda skeið. Upp frá þeirri stundu er Ísland 

varð fullvalda tók íslenska flokkakerfið að þróast og taka á sig mynd. Danska flokkakerfið 

hefur líka verið að þróast eins og flest kerfi gera með tímanum. 

En hversu ólík eða lík eru kerfi landanna tveggja Íslands og Danmerkur? 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er samanburður á flokkakerfi Íslands og Danmerkur og 

athugun á því hvort líkindi séu milli meginflokka stjórnmálaflokka sem er að finna í 

flokkafjölskyldum hvors lands fyrir sig og er þar stuðst við kenningar til útskýringar. Er það 

til þess að komast að því hvernig flokkakerfi Íslands og Danmerkur hafa þróast eftir 

aðskilnað ríkjanna. Þá er reynt að komast að því hvort eitthvert mynstur sé í þróuninni, 

þar sem stjórnmálaflokkar sem áherslur leggja á sömu atriðin eigi upp á pallborðið í 

ríkjunum tveimur. Eða hvort þau hafi haldið sitt í hvora áttina eftir aðskilnað. Ritgerðin 

byggir á fyrirliggjandi heimildum og fræðilegum gögnum. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að þegar flokkakerfi Íslands og Danmerkur eru 

borin saman má sjá að þau eru að mörgu leyti lík. Báðum flokkakerfunum var komið á fót 

rétt fyrir aldamótin nítjánhundruð og þróuðust svipað fyrstu árin þegar stjórnmálaflokkar 

voru að feta sín fyrstu spor í kerfinu. Flokkakerfin breyttust lítið og þróuðust í það að verða 

frosin þar sem að endurnýjun meðal flokka var mjög takmörkuð. Hins vegar fóru bæði 

flokkakerfin í gegnum breytingar þegar sprenging varð í fjölda flokka á þingi. Gerðist það 

árið 1973 í Danmörku að kjósendur fóru að kjósa eftir nýjum klofningsþáttum sem nýir 

flokkar sáu tækifæri í með því að sækja fylgi sitt til þeirra. Má heimfæra þær aðstæður á 

kosningarnar á Íslandi árið 2016. 

 Þrátt fyrir ólík tímabil sem flokkakerfin gengu í gegnum áttu gömlu rótgrónu 

stjórnmálaflokkarnir í löndunum báðum, sem lengst af hafa verið í forystuhlutverkum, 

haft visst kjörfylgi. Hefur hlutfall þeirra flokka af heildarfylginu farið minnkandi sem 

tryggði þeim áhrif þrátt fyrir breyttar aðstæður. Þrátt fyrir fylgissveiflur í gegnum tíðina 

er ekki hægt að segja það að kerfin í Danmörku og Íslandi séu að sveiflast milli öfga. 
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1. Inngangur 

Það var árið 1918 sem Ísland öðlaðist fullveldi en fram að því hafði það verið að mestu leyti 

undir stjórn Danmerkur, þó hafði nokkurt vald flust til Íslands fyrir þann tíma. Þannig voru 

Ísland og Danmörk eitt og sama ríkið um alda skeið. Upp úr þeirri stundu er Ísland varð 

fullvalda tók íslenska flokkakerfið að þróast og taka á sig mynd. Danska flokkakerfið hefur líka 

verið að þróast eins og flest kerfi gera með tímanum. 

En hversu ólík eða lík geta flokkakerfi landanna tveggja Íslands og Danmerkur verið? 

Einungis eru um hundrað ár liðin frá aðskilnaði ríkjanna, þau eru staðsett landfræðilega í sama 

heimshlutanum þar sem gildi íbúa þykja vera nokkuð lík. Líkt og Margrét Þórhildur 

Danadrottning sagði „löndin eiga sameiginlegar rætur og sameiginlega sögu […] segja má að 

þau standi hvort öðru nær en önnur lönd.“1 

Skipulagið verður þannig að fyrst verður farið yfir nokkur mikilvæg hugtök sem nýtast við 

það að öðlast skilning á flokkakerfum auk þess sem kenningar sem fræðimenn á borð við 

Maurice Duverger, Giovanni Sartori, Lipset og Rokkan og Klaus von Beyme hafa sett fram verða 

teknar til umræðu. Viðfangsefni ritgerðarinnar er samanburður á flokkakerfi Íslands og 

Danmerkur og athugun á því hvort líkindi séu milli meginflokka stjórnmálaflokka sem er að 

finna í flokkafjölskyldum hvors lands fyrir sig og verður þar stuðst við kenningar Klaus von 

Beyme. Er það til þess að komast að því hvernig flokkakerfi Íslands og Danmerkur hafa þróast 

eftir aðskilnað ríkjanna. Þá verður reynt að komast að því hvort eitthvað mynstur sé í 

þróuninni, þar sem stjórnmálaflokkar sem áherslur leggja á sömu atriðin eigi upp á pallborðið 

í ríkjunum tveimur. Eða hvort þau hafi haldið í sitt í hvora áttina eftir aðskilnað.  

Því næst verður hvort land fyrir sig tekið til umræðu. Löndin eru greind í sitt í hvoru lagi 

þar sem skoðuð eru hver styrkleikahlutföll flokkanna eru og hafa verið í gegnum tíðina. Út frá 

því verður skoðað í hvaða flokkafjölskyldur stærstu og mest áberandi flokkarnir falla og til 

hvaða klofningsþátta þeir sækja innblástur. Þá verður það sett upp í töflur hver úrslit 

þingkosninga hafa verið bæði út frá hlutfalli atkvæða og fjölda þingsæta. Í síðasta hlutanum 

eru stærstu stjórnmálaflokkar Íslands og Danmerkur bornir saman og athugað hvort 

meginflokkar hvors ríkis fyrir sig líkist. 

                                                           
1 Morgunblaðið, „Löndin standa hvort öðru nær en önnur lönd,“ 11. janúar 2017. 
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Við vinnslu ritgerðarinnar var sótt í fræðilegar heimildir á Netið, bókasöfn og í bókahillur 

ættingja og vina auk þess sem aðrar heimildir voru notaðar til að skapa heilsteyptari sýn á 

viðfangsefnið. Þá var notast við Chicago heimildakerfið og nótukerfi þess (e. Notes). Leitast er 

eftir því að nálgast efnið á fræðilegan hátt og setja fram á skýran máta fyrir lesandann, m.a. 

með aðstoð taflna, til þess að auka skilning á sambandi kosningakerfa á Íslandi og í Danmörku. 

 

  



10 
 

2. Hugtök og kenningar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu hugtökum og kenningum sem notast verður við 

til að leggja grunn að umfjöllun um stjórnmálaflokka Íslands og Danmerkur. Byrjað verður á 

því að fara yfir það hlutverk sem að stjórnmálaflokkar gegna og útskýrð verða mismunandi 

kosningakerfi og hvaða afleiðingar þau hafa á stjórnmálaflokka og pólitískt landslag. Rakið 

verður hvernig stjórnmál virka og hvernig flokkar starfa sem fulltrúar almennings. Gerð verður 

grein fyrir mismunandi flokka- og kosningakerfum. Kynntar verða hugmyndir um 

stjórnmálaflokka eins og kenningar stjórnmálafræðinganna Klaus von Beyme og Anhony 

Downs. Kenningar þeirra verða í næstu köflum notaðar til þess að varpa ljósi á 

stjórnmálaflokka Íslands og Danmerkur. 

Stjórnmál og stjórnmálaflokkar 

2.1 Stjórnmál 

Viðfangsefni stjórnmálafræðinga er síbreytilegt og því eru þeir lítið fyrir að skilgreina 

viðfangsefni sín. Erfitt er að reyna að marka hvað sé pólitískt eða hvað fellur utan þeirrar 

skilgreiningar. Meðal annars vegna þess að það sem er pólitískt á einhverjum tímapunkti getur 

verið ópólitískt aðra stundina. Sem dæmi getur smásöluverslun verið pólitísk eins og víða á 

Íslandi á tuttugustu öld, þegar sjálfstæðismenn versluðu hjá kaupmanninum en 

framsóknarmenn hjá kaupfélaginu. Tíðkaðist þetta á þeim tímum en það merkir ekki að 

smásöluverslun sé pólitískt í eðli sínu eða á öllum tímum.2 

Á nítjándu öld var stjórnmálafræðinni settur þröngur rammi utan um hugtakið þar sem 

ríkisvaldið hafði þá fá samfélagsverkefni og var þeim sinnt með lágmarkstilkostnaði. Ríkið átti 

að halda uppi reglu, sinna skattheimtu, verja landið fyrir utanaðkomandi árásum og sinna 

ákveðnum grunnverkefnum til að koma í veg fyrir félagslega upplausn og sjá um 

læknisþjónustu og framfærslu til fátækra. Ríkisvaldið átti ekki að gegna virku hlutverki í 

samfélaginu heldur gera þegnum sínum kleift að vinna sína vinnu í friði en af fræðimönnum 

hefur þetta fyrirkomulag verið kallað næturvarðarríkið eða lágmarksríkið og vísar þá í hve lítið 

hlutverk ríkisvaldsins var. Í byrjun tuttugustu aldarinnar hafði hlutverk ríkisvaldsins þróast í þá 

átt að taka virkan þátt í daglegum störfum samfélagsins, fór úr því að vera næturvarðarríki í 

að ekkert svið samfélagsins væri undanskilið afskiptum ríkisins. Sem dæmi eru karlar hvattir til 

                                                           
2 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 15 
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að taka feðraorlof, börn eru tekin frá óhæfum foreldrum, reynt er að móta skoðanir fólks á 

reykingum, settar eru ítarlegar reglur um efnainnihald matvæla og reynt að tryggja eðlilega 

samkeppni á mörkuðum.3 

Stjórnmál taka á málum á ólíkum sviðum samfélagsins og geta komið fram víða þar á 

meðal í einkalífinu. Algengast er að skoða samskipti milli ríkja sem stjórnmál eða sem áhrif á 

einkalíf fólks þótt að vaxandi skilningur þeirra sem fjalla um stjórmál sé að skýr aðgreining 

einkalífs og hins opinbera sé harla vandasöm. Góð skilgreining á stjórnmálum gæti verið atferli 

sem miðar að því að komast að félagslega bindandi niðurstöðu þrátt fyrir að 

skoðanaágreiningur kunni að ríkja.4 

2.2 Hvað er stjórnmálaflokkur 

Því hefur verið haldið fram að stjórnmálaflokkar séu mikilvægasta pólitíska skipulagsheild (e. 

organisation) lýðræðissamfélaga.5 Hefur verið gengið svo langt að segja að nútíma lýðræði 

væri ekki til án stjórnmálaflokka. Stjórnmálaflokkar hafa skipað stórt hlutverk í myndun 

ríkisstjórna og þá sérstaklega í lýðræðisríkjum.6 

Birtingarmynd nútíma lýðræðis er flokkalýðræði. Þegar tilraun hefur verið gerð til þess að 

mynda lýðræðislegt ríki án stjórnmálaflokka hefur myndast eins flokks ríki þar sem skilyrðum 

lýðræðis er ekki fullnægt. Ríki þurfa að uppfylla viss skilyrði þar sem að þeir sem fara með 

valdið þurfa að vera kosnir í kosningum, þar sem raunverulegir valkostir eru í boði og haldnar 

eru með reglulegu millibili. Afmarka þarf hversu langt kjörtímabilið á að vera, tjáningafrelsi 

skal vera við lýði þar sem tryggja þarf aðgengi að upplýsingum sem gerir það að verkum að 

borgararnir geti tekið upplýstar ákvarðarnir. Almenningur verður að búa yfir félagafrelsi þar 

sem fólk getur komið saman og unnið að hagsmunum sínum sem hópur og einning þarf að 

tryggja borgurunum viss lágmarks réttindi sem þeir geta gengið að sem vísum. 

Til vitnisburðar um mikilvægi stjórnmálaflokka í nútíma samfélögum má einnig taka sem 

dæmi ólýðræðisleg ríki, á borð við Sovétríkin og kommúnísk leppríki þess, þar sem forysta 

kommúnistaflokksins fór með öll völd og borgurunum stóð ekki til boða aðrir valkostir. 

Kommúnistaflokkur í slíku samfélagi gegndi stóru hlutverki þar sem hann sat á öllum völdunum 

auk þess að teygja sig inn í líf fólksins og skipta sér af. Enn þann dag í dag starfa slíkir flokkar, 

                                                           
3 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 15 
4 Hague R. og Harrop. Comparative Governments and politics. (Houndmills: Palgrave Mcmillan, 2004), 4 
5 Robin T. Pettitt, Contemporary Party Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 1. 
6 Elmer Eric Schattschneider, Party Government, (New Brunswick: Transaction Publishers, 1942), 1. 
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t.d. í Kína. Með falli kommúnismans í A-Evrópu hófst lýðræðisþróun og ein birtingarmynd 

hennar var tilkoma nýrra stjórnmálaflokka. Var litið á það sem sigur frjálslynds lýðræðis (e. 

liberal democracy), sem er einnig kallað flokka lýðræði (e. party democracy). Lýðræði þar sem 

flokkar keppast um völdin er einkenni nútíma lýðræðis.7 

Ástæðan fyrir tilvist stjórnmálaflokka er fyrst og fremst sú að komast til valda með 

skipulögðum hætti, þ.e. að stjórna hinu opinbera. Það er ekki til ein skýring á því af hverju 

menn vilja komast til valda þar sem völdin sem menn sækjast eftir eru mörg og mismunandi. 

Menn geta þó tekið höndum saman í gegnum stjórnmálaflokk ef þeir deila einhverri grunn 

hugmynd um hvernig eigi að stjórna, nái þeir völdum. 8  Þá einfaldar það mjög valið fyrir 

kjósendum að öllum frambjóðendum sé skipt í flokka í stað þess að þurfa að velja á milli 

einstaklinga sem geta skipt tugum ef ekki hundruðum. Það hefur líka sýnt sig að hvergi í hinum 

lýðræðislega heimi hafa aðilar sem ótengdir eru nokkrum flokki yfirburði en það hafa þeir hins 

vegar sem flokks tengingar hafa.9 

Varast ber að horfa á stjórnmálaflokk sem eitthvað eitt fyrirbæri því þeir eru jafn misjafnir 

og þeir eru margir. Með mismunandi forsögu, frá mismunandi stöðum og með mismunandi 

stofnanauppbyggingu fyrir utan það að byggja á mismunandi gildum. Það hefur því reynst 

þrautinni þyngra að koma fram með eina skilgreiningu á því hvað stjórnmálaflokkur er aðra en 

þá að stjórnmálaflokkur sé skipulagsheild sem býður fram í kosningum til að hafa áhrif á stefnu 

og stjórn hins opinbera. Þrátt fyrir það þá skera þeir sig nokkuð auðveldlega frá öðrum 

stofnunum og samtökum. Edmund Burke var ef til vill manna fyrstur til þess að skilgreina 

stjórnmálaflokka, í texta sem fyrst var birtur árið 1770, sem hóp manna sem saman kemur, 

byggir hugmyndir á sameiginlegum meginreglum og vill vinna að þjóðarhagsmunum. Síðar 

hefur hins vegar verið á það bent að það einkenni fleira en stjórnmálaflokka að vilja starfa að 

þjóðarhagsmunum en slík samtök bjóða ekki fram í kosningum, það gera bara 

stjórnmálaflokkar.10 

Lennart Berntson kom fram með aðra skilgreiningu á stjórnmálaflokkum sem kom út á riti 

árið 1974. Þar sagði hann stjórnmálaflokka vera samtök sem kæmu fram fyrir ákveðnar stéttar 

í samfélaginu og berðust um völdin við aðrar stéttar. Þessi skilgreining útilokar þó ekki önnur 

                                                           
7 Robin T. Pettitt, Contemporary Party Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 1-2, 4. 
8 Elmer Eric Schattschneider, Party Government, (New Brunswick: Transaction Publishers, 1942), 35-37. 
9 Robin T. Pettitt, Contemporary Party Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 2-3. 
10 Sama heimild, 1-2, 5. 
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samtök sem bera sömu einkenni en eru þó ekki stjórnmálaflokkar. Sá hluti skilgreiningarinnar 

sem segir flokka berjast um völd hefur þó verið leyft að standa. Þrátt fyrir skilgreiningu 

Berntson halda margir því fram að þetta sé úrelt skilgreining ef hún átti einhvern tímann við. 

Sumir flokkar skilgreindu sig sem stéttaflokka en aðrir ekki. Í nútímanum eltast flestir flokkar 

við alls konar kjósendur (e. catch-all parties). 

Fleiri skilgreiningar hafa einnig komið fram en unnt hefur verið að finna vankanta á þeim 

flestum. Lars Bille kom hins vegar fram með skilgreiningu sem víða hefur verið fallist á. Með 

skilgreiningu hans var það sett inn að stjórnmálaflokkar bjóði fram til kosninga og eru þannig 

aðgreindir frá öðrum samtökum sem eru stjórnmálalegs eðlis. Skilgreiningin hljómar þannig 

að stjórnmálaflokkar eru hópur fólks sem býður fram frambjóðendur undir sameiginlegum 

merkjum í almennum kosningum. Á þessari skilgreiningu eru þó þeir vankantar að hún nær 

bara til stjórnmálaflokka í lýðræðisríkjum en ekki stjórnmálaflokka í ríkjum þar sem ekki fara 

fram kosningar.11 Er þessi skilgreining í samræmi við íslensk lög samanber 1. mgr. 2. gr. laga 

nr. 162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra 

sem segir stjórnmálasamtök vera flokka eða samtök sem bjóða fram í kosningum til Alþingis 

eða sveitarstjórna.  

Eitt að þeim atriðum sem koma til greina þegar horft er til þess hvernig flokkar verða til er 

þáttur leiðtoganna. Metnaðarfullir stjórnmálamenn (e. entrepreneurial political leaders) sem 

kalla má leiðtoga hafa sýnt að þeir eru full færir um að stofna nýja flokka telji þeir það vera 

vænlegt til þess að ná ákveðnum málum fram eða einfaldlega til þess að koma sér til valda. 

Stofnun slíks flokks er þannig ekki viðbragð við félagslegum klofningsþáttum. Metnaðarfullir 

stjórnmálamenn geta þó einnig náð fram breytingum með því að starfa innan stjórnmálaflokka 

sem eru þá þegar til en á stundum leiðir metnaður þeirra til stofnunar nýrra flokka.12 

Flestir nútíma stjórnmálaflokkar urðu til vegna hagsmuna vissra hópa sem gerir það að 

verkum að flokkarnir öðlast vissan félagslegan grunn sem hefur bein áhrif á stefnur og viðhorf 

í málaflokkum. Hins vegar hefur á seinni tímum komið fram stjórnmálaflokkar sem byggja fylgi 

sitt á því að laða sem flesta kjósendur með mismunandi pólitísk sjónarmið saman undir einu 

merki óháð samfélagslegri stöðu eða stétt. Einskonar kosningamiðaðir stjórnmálaflokkar sem 

                                                           
11 Robin T. Pettitt, Contemporary Party Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 6-7. 
12 Andrew Wyatt, Party System Change in South India, (New York: Routledge, 2010), 1-3. 
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einbeita sér ekki að stuðningi einhvers ákveðins hóps í samfélaginu heldur leita eftir stuðningi 

hjá sem flestum hópum samfélagsins. 

Það sem hefur einkennt hina gömlu rótgrónu vestur-evrópsku stjórnmálaflokka er að þeir 

eru með sterkan félagslegan grunn sem hefur haft mikil áhrif á skipulag og uppbygginu 

flokkanna en því hefur verið haldið fram að þessi félagslegi grunnur flokka sé farinn að veikjast 

í seinni tíð. Ekki einungis hefur sá félagslegi grunnur sem viðkomandi stjórnmálaflokkur hefur 

myndað sér áhrif á ímynd flokkanna heldur einnig sem bakland í stuðningi til kosninga. Þessi 

sterka tenging milli stjórnmálaflokka og þjóðfélagshópa þróast yfirleitt á mikilvægum tímum, 

í átökum í sögu hvers lands fyrir sig. Slíkir tímar skilgreina oft nýja félagslega klofningsþætti 

þar sem nýjir stjórnmálaflokkar sjá tækifæri til að ná fylgi eða styrkja þá stjórnmálaflokka sem 

fyrir eru.13 

Til þess að unnt sé að skilja stjórnmálaflokka að fullu þá þarf að átta sig á þeim aðstæðum 

sem þeir starfa í. Samspil flokkanna hefur mikið að segja þar sem þeir hafa áhrif hver á annan 

í samkeppninni sem á milli þeirra ríkir eða jafnvel samstarfi á stundum. Þá gilda mismunandi 

reglur um stjórnmálaflokka í mismunandi löndum sem hafa áhrif á hvernig þeir starfa. Með 

tímanum veldur þetta því að kerfi mótast innan lýðræðisríkja. Þessi kerfi hafa verið nefnd 

flokkakerfi (e. party system).14  En flokkakerfi skilgreindi Giovanni Sartori sem þann fjölda 

flokka sem annað hvort eru hæfir til samvinnu í ríkisstjórn (e. coalition potential) því þeir hafa 

t.d. þannig fjölda þingsæta að það henti til samstarfs eða hafi þannig stöðu að þeir geti lokað 

á aðra möguleika (e. blackmail potential). Með því á hann við þann fjölda flokka sem 

raunverulega eiga möguleika á að ná völdum eða hafa áhrif á þá sem völdunum ná.15 Fleiri 

fræðimenn hafa farið aðrar leiðir til þess að skilgreina flokkakerfi en betur verður farið í 

hugmyndir þeirra síðar í þessum texta. 

2.3 Kosningakerfi 

Þegar að kosningum kemur ber að líta til þess að margskonar lýðræðishefðir eru við lýði en 

þeir sem aðhyllast skynsemiskenningar halda því fram að lýðræðiskerfið gangi fyrst og fremst 

út á að finna þá aðferð sem lýsir óskum kjósenda hvernig stjórna skuli ríkinu með sem 

skilvirkustum hætti. Hins vegar halda margir fræðimenn því fram að einfalt meirihlutakerfi sé 

                                                           
13 Hague, Rod, og Martin Harrop, Comparative Government and Politics; An Introduction.6.útg, (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004), 193 
14 Sama heimild, 194-195. 
15 Steven B. Wolinetz, Classifying Party Systems: Where Have All the Typologies Gone? (Winnipeg: Memorial 
University of Newfoundland, 2004), 5. 
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ekki sú aðferð sem sé lýðræðislegust en í staðinn vill sami hópur kerfi sem byggir á 

valddreifingu, valdajafnvægi og gagnkvæmu aðhaldi er tryggir grundvallarréttindi borgara 

gangnvart stjórnvöldum. Enn aðrir hópar fræðimanna halda því fram að lýðræðið gangi ekki 

einungis út á atkvæðagreiðslur þar sem meirihlutinn ræður. Heldur gangi lýðræðið einnig út á 

umræður þar sem að í sameiningu sé leitað að heppilegum niðurstöðum þar sem reynt er að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu og því næst samstaða í kringum niðurstöðu umræðanna.16 

Skynsemiskenningasinnar einbeita sér að því að kanna hvort og þá hvernig lýðræðiskerfi 

geti framfylgt óskum kjósenda sem í leiðinni hefur áhrif á stjórnarstefnuna. Hins vegar takast 

þarna á tvö sjónarmið. Það fyrra er að þeir sem hafi flestar raddir á bak við sig eigi að koma 

við sögu í stjórn ríkisins í hlutfalli við styrk þeirra meðal almennings. Þar sem þetta sjónarmið 

er við lýði er stuðst við hlutfallskosningakerfi (e. proportional representation). Seinna 

sjónarmiðið fjallar um það markmið meirihlutakerfis (e. majoritarian system) sem tryggir 

ríkinu sterka forystu sem ber skýra ábyrgð gagnvart kjósendum í næstu kosningnum. Ábyrgðin 

er greinilegri með tilstuðlan konsingakerfisins eins og einmenninskjördæma þar sem 

kjósendur sjá bersýnilega hver er kosinn og ber ábyrgð gagnvart kjósendum.17 

Meirihlutakerfi ýtir undir baráttu tveggja flokka til valda þar sem sigurvegarinn í hverju 

kjördæmi hirðir sætið sem er til ráðstöfunar. Ef kjósendur vilja kjósa aðra flokka en þá sem 

taldir eru eiga mesta möguleika er talað um að þeir séu að kasta atkvæðum sínum á glæ í þeim 

skilningi að það hefur engin áhrif á úrslit kosninganna. Verður þetta til þess að tveir flokkar eru 

sterkastir og ráðandi í flestum kjördæmum nema þar sem að minnihlutahópar eins og 

trúarhópar eða þjóðarbrot geta myndað grundvöll fyrir þriðja flokk. Algengasta formið af 

meirihlutakosningu er einfaldur meirihluti (e. simple plurality) en þar hlýtur sá frambjóðandi 

kosningu sem hefur tryggt sér flest atkvæði, óháð því hversu hátt hlutfall atkvæða hann hefur 

hlotið. Þessi kosningaaðferð er notuð við þingkosningar í Bretlandi, Kanada og í Bandaríkjunum 

svo einhver dæmi séu nefnd. Þessi aðferð er einnig notuð á Íslandi í forsetakosningum. Í 

Alþingiskosningum var notuð blönduð útgáfa fram til 1959 þegar hlutfallskosningakerfi var 

alfarið tekið upp. Ókosturinn við einfalda meirihlutakosningu er að kjósendur eru oftast 

bundnir tveimur vinsælustu flokkunum. Til eru nokkrar útgáfur af meirihlutakosningum sem 

eiga að taka á þessu vandamáli. Má þar nefna aðferð þar sem að kjósendur raða 

                                                           
16 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 73 
17 Sama heimild, 73 
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frambjóðendum eftir því hve mikið þeir vilji stuðla að kosningu þeirra með röðuðu atkvæði (e. 

alternative vote). Þegar atkvæðin eru talin eru atkvæði þeirra sem fæst hlutu tekin og þeim 

skipt upp á milli annarra frambjóðenda í samræmi við í hvaða röð þeir fengu sín atkvæði, 

þangað til að einn frambjóðandi hefur hlotið meirihluta atkvæða. Önnur aðferð sem hefur 

hlotið brautarfylgi gengur út á að halda meirihlutakosningu í tveimur umferðum. Gengur það 

út á að ef enginn fær hreinan meirhluta í fyrri umferð kosninga er haldin önnur umferð þar 

sem einungis er kosið á milli efstu frambjóðenda. Á þetta að tryggja að frambjóðandi sem er 

kosinn hafi að einhverju leyti meirihluta atkvæða á bak við sig.18 

Bent hefur verið á að meirihlutakosningar kalla oftast fram meirihluta og þar af leiðandi 

skýra niðurstöðu í kosningum þar sem að leiðtogar meirihlutans fara með forystuhlutverk 

ríkisvaldsins frá kjósendum sem leiðir til þess að þeir bera ábyrgð á stjórnarstefnunni þegar 

kemur að næstu kosningum. Ókosturinn er hins vegar sá að iðulega nægir einungis um 40% 

atkvæða til að hljóta meirihluta þingsæta sem gerir það að verkum að mikill meirihluti 

kjósenda er jafnvel í andstöðu við hina lýðræðislega kjörnu stjórn. Mætti velta því fyrir sér að 

flokkur gæti unnið nauma sigra í rúmlega helmingi kjördæma en fengi hins vegar engin atkvæði 

annars staðar en nægði innan við fjórðung greiddra atkvæða til að hljóta meirihluta á þingi. 

Meirihlutakosning hefur einnig tilhneigingu til að stuðla að átakastjórnmálum vegna þess að 

lítil áhersla er á samstöðu og umræðu um málefni þvert á flokka heldur er meira um snörp 

átök um menn og málefni ólíkt því sem umræðustjórnmál leggja áherslu á.19 

Hlutfallskosningakerfi gengur hins vegar út á að reyna að stuðla að samræmi á milli 

atkvæðastyrks mismunandi stjórnmálaafla og þingstyrks þeirra. Því verður ekki náð nema með 

því að breyta um hugmyndafræði sem segir að best sé að hafa einn flokk sem geti náð hreinum 

meirihluta á þingi. Hlutfallskosningakerfi eru mishlutfallsleg að því leyti að sum þeirra hafa 

tilhneigingu til að hjálpa stærri flokkum, og hins vegar eru sum kerfi með kosningaþröskulda 

sem notaðir eru til að sigta út of litla flokka. Tilgangurinn með því er að koma í veg fyrir of 

marga smáa flokka sem myndi gera meirihlutamyndun og skilvirka stjórn erfiðari en ella. Til að 

ná sama markmiði er hægt að draga úr fjölgun flokka á þingi með því að koma á þingsætum í 

kjördæmum (e. district magnitude). Það gerir það að verkum að einungis stóru flokkarnir eiga 

raunhæfa möguleika á þingsætum. Einnig væri hægt að velja reiknireglur sem hygli frekar 

                                                           
18 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 74 
19 Sama heimild, 75 
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stórum flokkum heldur en minni. Reiknireglur eru margar og mismunandi eftir því sem þær 

eru margar en sú regla sem nú er notuð á Íslandi nefnist d‘Hondt sem hefur almennt verið talin 

aðeins hagstæðari stærri flokkum heldur en aðrar reglur. Einnig hefur verið notast við hare 

aðferðina. Var d‘Hondt reiknireglan um hlutfallskosningu tekin aftur upp árið 2003 á Íslandi í 

sex kjördæmum en níu uppbótarsætum er úthlutað til jöfnunar. Flokkar sem hafa hlotið 5% 

atkvæða í landinu öllu koma einungis til greina. Það er hægt að breyta kjördæmamörkum og 

reglum um úthlutun þingsæta með almennum lögum með stuðningi tveimur þriðju atkvæða 

á þingi í stað stjórnarskrábreytinga eins og áður tíðkaðist.20 

Hlutfallskosningar byggja á listakosningum þar sem stjórnmálaflokkar bera fram 

númeraða lista sem að kjósendur velja á milli og/eða sína röð er þeir kjósa. Ýmsir möguleikar 

eru á útstrikunum eða til þess að breyta röð frambjóðenda. Forgangsraðað atkvæði (e. single 

transferable vote) gengur út á að sameina persónukjör og hlutfallskosningu með því að leyfa 

kjósendum að forgangsraða frambjóðendum frá fleiri en einum flokki. Því næst er reiknaður 

atkvæðakvóti í kjördæmi sem er sá atkvæðafjöldi sem frambjóðendur þurfa að hljóta til að fá 

kosningu. Við talningu eru forgangsatkvæði talin fyrst og úthlutað þingsætum sem ná upp í 

kvóta. Öðru vali kjósenda er síðan dreift á aðra frambjóðendur í samræmi við fjölda atkvæða 

umfram kvóta. Frambjóðendum er síðan úthlutað þingsætum ef þeir ná upp í kvóta. Þannig 

heldur þetta áfram þangað til öllum þingsætum kjördæmisins hefur verið úthlutað.21 

2.4 Flokkafjölskyldur Klaus von Beyme 

Það er í rauninni þannig að ekki er hægt að segja að tveir stjórnmálaflokkar séu nákvæmlega 

eins. Þrátt fyrir það er unnt að raða flokkum í mismunandi hópa þar sem þeir bera með sér 

fjölskyldusvip þ.e. sameiginleg einkenni. Þrjár aðferðir hafa verið notaðar í gegnum tíðina til 

þess að raða evrópskum flokkum í flokkafjölskyldur. Í fyrsta lagi er hægt að raða flokkum 

saman í flokkafjölskyldur eftir uppruna þeirra. Sem dæmi um uppruna má nefna að verða til í 

sömu þjóðfélagsaðstæðunum, með sama sögulega bakgrunninn eða endurspegla sömu 

hagsmunina. Út frá þessu má setja jafnaðarmannaflokka undir sama hattinn og bændaflokka. 

Önnur leið til þess að raða í flokkafjölskyldur er út frá hegðun flokkanna. Eftir þessari leið 

þá raða flokkarnir sér sjálfir í hópa og mynda tengsl þvert á landamæri og geta tekið á sig mynd 

                                                           
20 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 75, 77 
21 Sama heimild, 75 
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sambanda eða jafnvel myndað deildir samtaka í mismunandi löndum. En margir flokkar á borð 

við frjálslynda flokka hafa myndað með sér sambönd á milli landa. 

Þriðja og síðasta aðferðin felst í því að rýna í stefnu stjórnmálaflokka og sjá hvort flokkur í 

einu landi sé að berjast fyrir sömu málefnum og flokkur í öðru landi. Þessi aðferð er þó þeim 

vandkvæðum bundin að sama stefna í hvoru landinu fyrir sig getur haft í för með sér allt 

öðruvísi vinnslu flokksins á stefnunni. Þrátt fyrir það er ekki hægt að líta framhjá stefnu 

flokkanna því það er jú hún sem einkennir þá og greinir á milli þeirra. 

Þegar þessar þrjár leiðir eru leiddar saman hefur niðurstaðan verið sú, í Evrópu að minnsta 

kosti, að unnt sé að skipta flestum stjórnmálaflokkum í níu fjölskyldur. En út frá þeirri hugsun 

getur samt engin af leiðunum þremur veitt fullkomið svar við skiptingu flokka í fjölskyldur.22 

Þessi nálgun hefur verið nefnd stofnananálgunin (e. Institutional Approach). Hún viðurkennir 

að hægri-vinstri staðsetning hafi margt að segja, en ekki síst horfir hún til þess að flokkar séu 

ekki bara stofnanir sem bregðist við skoðunum kjósenda heldur séu þeir byggðir á þeirri 

hugsjón sem varð til stofnunar flokkanna á sínum tíma. Það er þó viðurkennt að gamla 

hugsjónin geti verið missterk á milli flokka en sé þó þannig að horfa verði til hennar og uppruna 

flokksins til þess að skilja hann. Það er nálgun Klaus von Beyme sem talin er hafa myndað besta 

greiningarammann út frá þessari kenningu. Kenning Beyme á best við lýðræðisríki vestur og 

norður Evrópu en síður um önnur lýðræðisríki. Flokkafjölskyldurnar sem Beyme greinir eru níu 

eftirfarandi fjölskyldur. 

1. Frjálslyndir og róttækir flokkar (e. liberal and radical parties), 

2. íhaldsflokkar (e. conservative parties), 

3. jafnaðarmannaflokkar (e. socialist and social democratic parties), 

4. kristilegir flokkar (e. christian democratic parties), 

5. kommúnistaflokkar (e. communist parties), 

6. dreifbýlis- og bændaflokkar (e. agrarian parties), 

                                                           
22 Michael Gallagher, Michael Laver og Peter Mair, Representative Government in Modern Europe, 5. útg. 
(Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2011), 238-240. 
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7. þjóðarbrota- og svæðisflokkar (e. regional and ethnic parties), 

8. hægri öfgaflokkar (e. right-wing extremist parties) og 

9. umhverfisverndarflokkar (e. ecology movement). 

Mismunandi er á milli landa hvort unnt sé að finna allar þessar fjölskyldur í 

flokkalandslaginu. Upp til hópa eru lönd Evrópu þó þannig að finna má þar flestar ef ekki allar 

fjölskyldurnar. Er það rakið til þess að þegar flokkarnir mynduðust þá endurspegluðu þeir og 

stóðu fyrir ákveðnum hagsmunum sem voru til í öllum löndunum. 

Beyme sjálfur hefur sýnt fram á undantekningar frá reglu sinni um flokkafjölskyldur. Þegar 

hann setti flokkunarkerfið fram þá var honum ljóst að það geta ekki allir flokkar passað inn í 

tilteknar fjölskyldur og að þannig muni það að öllum líkindum vera áfram þó flestir flokkarnir 

geri það hins vegar. Skoðaði hann t.d. Kvennalistann á Íslandi sem naut ágætis gengis um tíma 

en passaði ekki inn í neina flokkafjölskyldu. Þá hefur stundum verið talað um blendingsflokka 

(e. hybrid parties) um þá flokka sem bera einkenni tveggja eða fleiri flokkafjölskyldna. Þegar 

flokkar eru mátaðir við flokkafjölskyldur þá þarf að passa að falla ekki í þá freistni að setja alla 

inn í fjölskyldur því sumir passa einfaldlega ekki inn. Beyme sjálfur hefur verið sagður hafa 

fallið í þá freistni þó hann sé upphafsmaður flokkunarinnar og hafi varað við undantekningum. 

Línan á milli þess að vera innan flokkafjölskyldu og utan getur því verið um margt óljós. Einnig 

ber til þess að líta að þó flokkar falli í sömu flokkafjölskyldur þá þýðir það ekki endilega að þeir 

séu sammála í öllum málaflokkum, aðstæður geta verið mismunandi á milli landa, 

málefnaáherslurnar aðrar og samstarf í þingi getur leitt til málamiðlana.23 

Núna verður komið með frekari skýringu á því hvað felst í hverri flokkafjölskyldu Beyme. 

Frjálslyndir og róttækir flokkar voru fyrstu flokkarnir sem urðu til þegar borgarastéttin sá að 

hún þyrfti að standa saman gegn landeigendunum og að best væri að gera það í gegnum 

stjórnmálaflokka. Þá börðust frjálslyndir gegn ríkisafskiptum af viðskiptum og vildu aðgreina 

betur hlutverk ríkis og samfélags. Kjarni stefnu frjálslyndra var því að berjast fyrir lagalegum 

og pólitískum réttindum borgaranna. Frjálslyndir vildu þó ekki ganga jafn langt og róttækir sem 

vildu færa réttindin til fleiri hópa borgara. Í dag má staðsetja frjálslynda sem miðjuflokka eða 

öðru hvoru megin við miðjuna, en það er misjafnt eftir löndum og hvernig hægri og vinstri er 

                                                           
23 Alan Ware, Political Parties and Party Systems, (Oxford: Oxford University Press, 1996), 21-24. 
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skilgreint í þeim. En í grunninn er það stefna frjálslyndra flokka að höfða til millistéttarinnar og 

hafa þeir því þurft að bregðast við breyttum veruleika í gegnum tíðina. 

Íhaldsflokkar hafa tekið meiri breytingum en aðrar flokkafjölskyldur í gegnum tíðina 

samkvæmt Beyme. Upphaflega urðu þeir til sem mótvægi við frjálslynda og vildu ekki þær 

þjóðfélags- og efnahagslegu breytingar sem frjálslyndir stóðu fyrir. En með slíkum málflutningi 

náðu þeir ekki til fjöldans og hafa því víða horfið en oft gengið inn í aðra flokka á miðjunni eða 

til hægri. Íhaldsflokkar sem hafa haldið velli hafa reynt að ná til millistéttarinnar og hins 

vinnandi manns með andstöðu við hraðar breytingar og samstöðu þjóðar. Vanalega eru 

íhaldsflokkar staðsettir hægra megin við frjálslynda en þó vinstra megin við kristilega flokka. 

Jafnaðarmannaflokkar urðu til í kringum verkafólk og voru lengi framan af í stöðugri 

andstöðu við ráðandi öfl. Þeir vildu tryggja verkafólki réttindi og að það hlyti meira af andvirði 

framleiðslunnar. Það sem aðskyldi jafnaðarmenn frá frjálslyndum og íhaldsmönnum var 

alþjóðahyggja þeirra en þær áherslur hurfu með heimsstyrjöldinni fyrri. Áhersla var lögð á það 

á meðal jafnaðarmanna að þróa þjóðfélög frá markaðshyggju en það reyndist erfitt þar sem 

þeir náðu sjaldan í stjórn. Eftir seinni heimsstyrjöldina var áherslan síðan komin á blandaðan 

efnahag þar sem ríkið ætti einungis að sjá um að stýra efnahagslífinu en ekki fara með allan 

rekstur þess. Á seinni hluta tuttugustu aldarinnar jókst síðan áhuginn fyrir því á meðal 

jafnaðarmanna að ríkið ætti ekki að eiga allt heldur einungis að setja hömlur á einkaaðilana og 

styðja við þá sem minna mega sín. Flestir jafnaðarmannaflokkar hafa verið staðsettir vinstra 

megin við miðjuna. 

Kristilegir flokkar fóru að láta á sér kræla eftir seinni heimsstyrjöldina er kaþólska kirkjan 

fór að hafa áhyggjur af því hve veraldleg samfélög voru orðin. Kaþólsk gildi voru því samofin 

kristilegu flokkunum sem gerði þá að mjög íhaldssömum flokkum. Þeir hafa legið frekar hægra 

megin en hafa ekki verið ginkeyptir á alveg frjálsan markað þó efnahagsstefna þeirra hafi verið 

misjöfn landa í millum. 

Hugmyndafræði kommúnistaflokka liggur frekar í augum uppi en annarra 

flokkafjölskyldna, a.m.k. fyrstu áratugina. Kommúnistaflokkurinn í Sovétríkjunum lagði línuna 

fyrir aðra kommúnistaflokka og breiddi út Marxisma eins og Lenín hafði túlkað hann. Þannig 

gekk það allt til endaloka Sovétríkjanna þó að nokkrir kommúnistaflokkar hafi þó fyrr farið að 

framleiða sína eigin útgáfu af kommúnismanum. Rauði þráðurinn í stefnu allra 

kommúnistaflokka var þó sá að allt ætti að vera í sameign til hagsbóta fyrir verkalýðinn sem 
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var sá hópur í þjóðfélaginu sem kommúnistar vildu vinna fyrir. Kommúnistaflokkar voru 

staðsettir mjög langt til vinstri í einu og öllu en í dag hafa þeir flestir runnið sitt skeið eða breytt 

um áherslur og orðið eitthvað annað. 

Dreifbýlis- og bændaflokkar samanstóðu af bændum og leiguliðum og urðu til er 

þjóðfélagsbreytingar fóru að eiga sér stað og þessir hópar misstu spón úr aski sínum. 

Iðnvæðing átti sér stað sem svipti þungamiðju samfélagsins úr dreifbýlinu og inn í þéttbýlið. 

Samkvæmt Beyme urðu slíkir flokkar sérstaklega til í minni löndum þar sem bæir höfðu verið 

litlir á borð við þá á Norðurlöndunum. Dreifbýlis- og bændaflokkar voru almennt hægri flokkar 

þó auðvitað hafi mátt finna undantekningu á því. Í dag hafa þeir flokkar sem ennþá rekja rætur 

sínar til bændaflokka á Norðurlöndunum skipt um nöfn og áherslur, þeir eru núna miðjuflokkar 

sem reyna að ná til millistéttarinnar. 

Í mörgum löndum má finna þjóðarbrot sem bera önnur einkenni en meirihluti 

landsmanna. Þessir hópar koma oft frá ákveðnum svæðum innan landanna. Í gegnum tíðina 

hafa komið fram flokkar sem endurspegla það, svokallaðir þjóðarbrota- og svæðisflokkar. Þó 

hafa þeir ekki verið neitt sérstaklega margir og hafa stærri flokkar oft gleypt þá og málefni 

þeirra. Ekki er unnt að staðsetja þá á einum stað á hægri-vinstri kvarðanum því þeir hafa dreift 

sér víða á hann. 

Hægri öfgaflokka setur Beyme sem eina flokkafjölskyldu en á það hefur verið bent að erfitt 

sé að flokka stjórnmálaflokka inn í þá fjölskyldu því þeir eru svo ólíkir, einkenni hægri 

öfgaflokks séu ekki svo augljós. Fasistaflokkar lenda inni í þessari flokkafjölskyldu en sé litið til 

annarra flokka þá eru mörkin ekki eins skýr á milli þess að vera hægri öfgaflokkur og 

íhaldsflokkur eða þjóðernisflokkur. Eitt af einkennum fasistaflokka var rasismi og hefur hann á 

stundum verið notaður til að greina hvað sé hægri öfgaflokkur, þá sérstaklega í seinni tíð. Þess 

má þó geta að þekkja má fasima af því að hann boðar einræði en ekki lýðræði. Á seinni hluta 

tuttugustu aldar fóru að koma fram flokkar sem stóðu gegn ríkinu og sköttum, einn slíkur var 

Framfaraflokkurinn (d. Fremskridtspartiet) í Danmörku. Um margt eru þeir því líkir 

frjálslyndum flokkum en á öðrum sviðum eru þeir mun íhaldssamari en frjálslyndir og flokkast 

því sem hægri öfgaflokkar. 

Umhverfisverndarflokkar eru nýjasta flokkafjölskyldan og heldur hún sig frekar vinstra 

megin við miðju. Þegar Beyme setti hins vegar upp þetta flokkafjölskyldukerfi þá leit hann svo 

á að umhverfisverndarflokkar sæktu innblástur til hægri, vinstri og miðju. Það hefur þó verið 
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þannig að umhverfisverndarflokkar hafa þróast óháð stóru hægri og vinstri stefnunum og 

kannski má segja að umhverfisvernd sé ný vinstri stefna. Ástæðan fyrir því að flokkar 

umhverfisverndarsinna hafa endað sem vinstri flokkar má ef til vill rekja til þess að ef ná á þeim 

árangri sem umhverfisverndarsinnar vilja þá þarf hið opinbera að stíga inn í stórum stíl og 

framkvæma það. En slíkt inngrip er of stórt fyrir frjálslynda og íhaldsmenn.24 

2.5 Anthony Downs 

Önnur nálgun til þess að greina flokka í hópa er líka til sem er kennd við Anthony Downs. Sú 

nálgun hefur einnig verið vinsæl og horfir til staðbundinnar samkeppni flokka í millum og rýnir 

í litróf stjórnmálanna sem gengur út á það að hægri og vinstri vídd séu í stjórnmálunum og 

einhver miðja á milli. Þá styðst hugmyndin um samkeppni um margt við hugmyndir 

hagfræðinnar. Þar er átt við að stjórnmálaflokkar þurfi að staðsetja sig nálægt kjósendunum á 

hægri-vinstri kvarðanum ætli þeir sér velgengni í kosningum. Samkvæmt Downs staðsetja 

flokkarnir sig einhversstaðar á kvarðanum og finna kjósendur þannig hvað þeir ætla að kjósa 

þ.e. með því að finna flokk sem það telur staðsettan á sama stað og skoðanir þess sjálfs. Síðar 

hafa aðrir þó komið fram með þær hugmyndir að kvarðarnir séu kannski fleiri sem hægt er að 

mæla staðsetningu flokkanna út frá þar sem hægri-vinstri kvarðinn fari ekki nóg á dýptina.25 

2.6 Samantekt 

Í kaflanum var byrjað á því að skilgreina hugtakið stjórnmál þar sem erfitt er að marka hvað sé 

pólitískt eða hvað fellur utan þeirrar skilgreingar. Góð skilgreining á stjórnmálum gæti verið 

atferli sem miðar að því að komast að félagslega bindandi niðurstöðu þrátt fyrir að 

skoðanaágreiningur kunni að ríkja. 

Því næst voru stjórnmálaflokkar skilgreindir þar sem þeir hafa skipað stórt hlutverk í 

lýðræðisríkjum með því að komast til valda með skipulögðum hætti til að koma hugmyndum 

sínum í framkvæmd en bent hefur verið á að birtingarmynd nútíma lýðræðis sé flokka lýðræði. 

Til þess að unnt sé að skilja stjórnmálaflokka að fullu, þarf að átta sig á þeim aðstæðum 

sem þeir starfa í en það eru flokkakerfin sem flokkarnir starfa í. Flokkakerfunum er skipt í 

þrennt eftir því hvernig kerfin eru uppbyggð en til að átta sig á því umhverfi sem íslenskir og 

danskir stjórnmálaflokkar starfa í þarf að huga að skilgreiningunni á fjölflokkakerfi sem 

einkennir bæði Ísland og Danmörku sem er afleiðing þess að bæði nota hlutfallskosningakerfi. 

                                                           
24 Alan Ware, Political Parties and Party Systems, (Oxford: Oxford University Press, 1996), 29-43. 
25 Sama heimild, 18-20. 
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Stjórnmálaflokkar eru ekki eitt og sama fyrirbrigðið og skiptir Klaus von Beyme þeim í 

mismunandi flokkafjölskyldur eftir einkennum þeirra og uppruna til að sjá betur einkenni 

þeirra. Þannig verður í framhaldinu umfjöllun um mismunandi flokkafjölskyldur sem eru eða 

hafa verið ríkjandi á Íslandi og í Danmörku. Þá vill Anthony Downs staðsetja flokka á hægri-

vinstri kvarða þar sem þeir keppast við atkvæði sín á milli. 

Notast verður meðal annars við greiningaramma Downs og flokkafjölskyldukerfi Beyme til 

að átta sig betur á og greina stjórnmálaflokka á mismunandi tímabilum stjórnmálasögunnar, 

bæði á Íslandi og Danmörku. En fyrst verður farið í kenningar um flokkakerfi til að fá dýpri 

skilning á þeim aðstæðum sem flokkarnir starfa í. 
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3. Kenningar sem skýra tilurð og þróun flokkakerfa 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu hugtökum og kenningum sem notast verður við 

til að átta sig betur á flokkakerfum Íslands og Danmerkur. Umfjöllun verður um mismunandi 

flokkakerfi. Kynnt verða greiningartól stjórnmálafræðinnar eins og kenningar 

stjórnmálafræðinganna Duverger, Lipset og Rokkan og fleiri manna sem gefa til kynna 

hugsanlegar ástæður fyrir því hvernig flokkakerfin tvö á Íslandi og í Danmörku hafa þróast. 

Einnig verða nýjar kenningar er viðkoma tilurð og þróun flokkakerfa útskýrðar sem hjálpa 

lesendum að tengja viðfangsefni ritgerðarinnar í samanburðarkafla. 

3.1 Flokkakerfi 

Skipta má flokkakerfum í þrjú mismunandi kerfi. Þau eru eins flokks kerfi (e. dominant party 

system), tveggja flokka kerfi (e. two party system) og fjölflokkakerfi (e. multi-party system). Í 

löndum þar sem fyrst nefnda kerfið er við lýði þá er það einn stjórnmálaflokkur sem fer stöðugt 

með völdin í ríkisstjórn. Hann getur gert það einn eða í samstarfi við aðra flokka en hinir 

flokkarnir eru alltaf töluvert veikari og með minni þingstyrk. Slíkt kerfi var víða við lýði áður 

fyrr en talsvert hefur dregið úr því á seinustu áratugum. 

Í tveggja flokka kerfi eru það einungis tveir stjórnmálaflokkar sem eiga raunverulega 

möguleika á að koma að stjórn landsins. Þessir tveir flokkar eru oftast nær álíka stórir og 

keppast um það að vera stærri en hinn. Aðrir flokkar geta þó verið til samhliða hinum tveimur 

stóru en samkvæmt Giovanni Sartori þá vill það vera þannig að þessir litlu hafa lítið sem ekkert 

að segja um stefnumótun og myndun ríkisstjórna. Líkt og sagt var um eins flokks kerfið hér að 

ofan þá hefur tveggja flokka kerfið átt undir högg að sækja. En samkvæmt Duverger þá má að 

mörgu leyti rekja það til breyttra kosningakerfa. 

Fjölflokkakerfi er síðasta gerð kerfa en þar þarf yfirleitt tvo eða fleiri flokka til svo unnt sé 

að mynda ríkisstjórn. Enginn flokkur hefur einn meirihluta og þurfa nokkrir því að vinna saman 

til þess að unnt sé að mynda meirihluta og er samstarf á milli flokka því mjög mikilvægt í 

fjölflokkakerfi. Þó eru stundum myndaðar minnihlutastjórnir í fjölflokkakerfi. Unnt er að rekja 

tilvist fjölflokkakerfa til hlutfallskosningakerfis sem er t.d. áberandi á Norðurlöndunum. Allt 

fram á sjöunda áratug tuttugustu aldar var litið svo á í fræðunum að fjölflokkakerfi byði 

einungis upp á óstöðugt stjórnarfar þar sem ríkisstjórnir nokkurra flokka gætu ekki starfað 

lengi saman. Því væru kerfi eins flokks eða tveggja bestu kerfin. Á sjöunda áratugnum varð 

hugarfarsbreyting þar sem bent var á að fjölflokkakerfi byði upp á meiri samstöðu og í slíku 
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kerfi myndu ekki eiga sér stað umbyltingar í hvert skipti sem skipt væri um ríkisstjórn. Það var 

allavega raunin á Norðurlöndunum. Síðan þá hafa þó vaknað upp spurningar um það hvort 

nokkurra flokka stjórnir geta komið sér saman um stórar ákvarðanir um stefnumótun og 

breytingu. Annað sem þarf að muna að fjölflokkakerfi eru ekki öll eins samkvæmt Sartori. Ef 

flokkarnir verða mjög margir getur reynst illmögulegt að mynda starfhæfan meirihluta. 

 Fjölflokkakerfið hefur á síðustu árum sótt á á kostnað hinna tveggja kerfanna og er svo 

komið í dag að það er mjög algengt kerfi í lýðræðisríkjum.26 

3.2 Duverger 

Maurice Duverger setti fram kenningu árið 1946 sem fjallaði um hvernig kosningakerfi gætu 

haft áhrif á myndun flokkakerfa. Hann hélt því fram að einfalt meirihlutakerfi myndi stuðla að 

tveggja flokka kerfi þar sem tveir flokkar væru í ráðandi forystuhlutverki. Samræmi milli fjölda 

atkvæða og kjörinna fulltrúa yrði alltaf óhagstætt öðrum flokknum og ef þriðji flokkurinn 

myndi bætast við yrði það enn óhagstæðara. Í slíku kerfi er erfitt að vera minnsti flokkurinn 

því kjósendur geta upplifað að með því að kjósa minnsta flokkinn sé verið að kasta atkvæði 

sínu á glæ. Gætu þá kjósendur ákveðið í staðinn að kjósa taktískt og valið þann flokk sem þeir 

telji skárri kost af hinum tveimur en með því viðheldur kosningakerfið tveggja flokka kerfi.27 

Duverger hélt því fram að hlutfallskosningakerfi þar sem flokkar fá hlutfallslegan fjölda 

þingsæta miðað við atkvæðafjölda stuðli að fjölflokkakerfi. Kerfið býður upp á það að hvaða 

minnihlutahópur sem er getur verið viss um að löggjafinn heyri í þeim. Það kemur heldur 

ekkert í veg fyrir að aðilar bjóði sig fram til kosninga sem óháðir frambjóðendur. Ekkert í 

kerfinu kemur í veg fyrir stofnun mjög lítilla stjórnmálaflokka sem oft hafa einungis örlítinn 

skoðanamun miðað við aðra flokka. Þetta kosningakerfi hvetur ekki aðila til að sameinast undir 

merkjum stærri flokka en litið er á myndun bandalaga gagnlausa því að kerfið gefur öllum 

tækifæri á að koma skoðunum sínum á framfæri í kosningum. 

Duverger bendir einnig á að tveggja þrepa atkvæðagreiðslur stuðli að fjölflokkakerfi með 

kosningabandalögum. Kerfið geri það að verkum að í upphafi eru gjarnan margir 

stjórnmálaflokkar en fyrsta atkvæðagreiðslan gerir það að verkum að flokkar geti athugað 

stöðu sína gagnvart kjósendum án þess að eiga á hættu afhroð gangvart öðrum 

                                                           
26 Hague, Rod, og Martin Harrop, Comparative Government and Politics; An Introduction.6.útg, (New York: 
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stjórnmálaflokkum með svipaðar áherslur í kosningum. Kosningabandalögin koma fram í 

seinni umferð kosninga en áður en að því kemur munu veikir flokkar segja sig úr baráttunni og 

stuðningsmenn þeirra leita til nýrra flokka sem hafa sterkari stöðu. Þannig getur fylgi flokka 

margfaldast milli tveggja þrepa kosninga en þeir þurfa yfirleitt að mynda kosningabandalög til 

að svo sé raunin. Önnur atkvæðagreiðslan er því í raun kosning milli kosningabandalaga.28 

3.3 Giovanni Sartori 

Giovanni Sartori leit til annarra þátta en Duverger en hann hélt því fram að enginn einn 

stjórnmálaflokkur væri fær um að ná hreinum meirihluta í fjölflokkakerfum. Mismunandi 

hugmyndafræði einkennir þann mikla fjölda flokka sem er í flokkakerfinu. Telja 

stjórnmálaflokkarnir sig vera að koma til móts við hugmyndafræði fjölbreyttra hópa í 

samfélaginu en þrátt fyrir það beita þeir sér ekki gegn núverandi stjórnmálakerfi, né hafna 

kerfinu í heild sinni. Allir flokkarnir setja sér það markmið að hafa áhrif innan stjórnkerfisins, 

hver á sinn hátt, án þess að breyta því.29 

Giovanni Sartori taldi að það væri ekki nóg að telja einungis fjölda flokka í flokkakerfum 

heldur þyrfi einnig að taka tillit til mismunandi hugmyndafræði milli flokka. Sartori taldi réttast 

að flokka flokkakerfin í sjö kerfi. 

1. Einn flokkur (e. one party system), kerfið einkennist af því að einn flokkur sé 

kröftugastur. Það er einungis einn flokkur starfræktur þar sem að öðrum flokkum er 

ekki leyft að starfa, líkt því sem þekkist hjá valdboðs stjórnum. 

2. Forræðis flokkur (e. hegemonic party system), líkt og eins flokks kerfi einkennist 

flokkakerfið af einum flokki þar sem yfirráðum er viðhaldið með ólýðræðislegum 

hætti. Hins vegar er öðrum stjórnmálaflokkum ekki bannað að starfa svo framarlega 

sem þeir ögri ekki valdhafandi flokki. 

3. Einn flokkur algerlega ráðandi (e. predominant party system), einkennist af því að einn 

flokkur vinnur oftast meirihluta atkvæða. Kosningar eru frjálsar og réttlátar en af 

einhverri ástæðu vinnur sami flokkurinn síendurtekið í kosningum. 

4. Tveggja flokka kerfi (e. two-party system), einkennist af því að tveir flokkar berjast um 

atkvæði kjósenda til að öðlast hreinan meirihluta í samkeppni hvor við annan. 
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5. Miðlungs margbreytileiki (e. moderate pluralism), flokkakerfið einkennist af 

hugmyndafræðilegri skiptingu þar sem að flokkar fylla ákveðin hugmyndafræðileg 

rými kjósenda án flokka sem hafna lögmæti pólitíska kerfisins og vilja róttækar 

breytingar. Allir flokkarnir starfa að því að hafa markviss áhrif innan stjórnkerfisins 

frekar en að umturna öllu kerfinu. 

6. Skautaður margbreytileiki (e. polarised pluralism), einkennist af mörgum flokkum en 

hins vegar eru öfgar til hægri og vinstri með veikri miðju. Erfitt er að komast að 

málamiðlunum með flokkum sem vilja kerfisbreytingar á stjórnkerfinu. 

7.  Einstaklingar í framboði (e. atomised party system), Sartori talaði um þennan flokk sem 

einskonar afgang sem sjaldnast ætti sér hliðstæðu í raunveruleikanum en þyrfti að vera 

talinn með til að ljúka módelinu um flokkakerfin.30 

3.4 Lipset og Rokkan 

Lipset og Rokkan komu með þá kenningu að í kringum 1960 héldust flokkakerfin og félagslegu 

klofningsþættirnir haldist í hendur. Flokkakerfið hafi tekið á sig fasta mynd sem breyttist lítið 

frá því að það varð upphaflega til. Hafði þetta ástand komist á fjörutíu árum fyrr. Kenningin 

um stöðnun flokkakerfisins (e. frozen party system) sem Lipset og Rokkan þróuðu fjallaði um 

það að flokkakerfin og félagslegir klofningshópar í Vestur- Evrópu í kringum 1960 

endurspegluðu kerfi sem var við lýði árið 1920 þar sem valkostirnir á milli stjórnmálaflokka 

voru orðnir eldri heldur en meirihluti þeirra fulltrúa sem kjörnir voru af kjósendum. Síðan 1960 

hefur losnað um suma af klofningsþáttunum en margir af gömlu stjórnmálaflokkunum hafa að 

einhverju leyti haldið leiðandi stöðu þó mismikið sé, ef litið er á stjórnmálasögu mismunandi 

landa.31  

Lipset og Rokkan greina frá klofningsþáttum sem tengjast annars vegar þjóðerni og 

menningu (e. territorial) og hins vegar efnahagslífi (e. functional) sem hafi myndað nýja 

klofningsþætti. Á grundvelli þeirra hafi orðið til stjórnmálaflokkar. Á seinni tímum hafa 

klofningsþættir átt rætur sínar að rekja til alþjóðlegra byltinga (e. international revolution) 

sem stöfuðu af byltingu innan Sovétríkjanna árið 1917 og umbrotatímatímabilinu eftir 

síðiðnbyltinguna (e. post industrial revolution) á árunum 1960-70. Leiddi það til nýrra 

                                                           
30 Robin T. Pettitt, Contemporary Party Politics, (New York: Palgrave Macmillan, 2014), 29-33 
31 Hague, Rod, og Martin Harrop, Comparative Government and Politics; An Introduction.6.útg, (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004), 193 



28 
 

klofningsþátta eins og misjafnrar verðmætasköpunar milli kynslóða. Hnattvæðing hefur verið 

áberandi klofningsþáttur síðan í lok tuttugustu aldarinnar. Umbreytingarferli nítjándu aldar og 

menningarleg átök héldust í hendur við lýðræðisumbætur þess tíma. Má þar nefna stofnun 

nútíma þjóðþinga, frjálsrar samkeppni í kosningum og útvíkkun borgaralegra og pólitískra 

réttinda. Átök á þessum tímum fóru aðallega fram í stofnunum sem einkenndi þetta nýja 

stjórnarfyrirkomulag. Stjórnmálaflokkarnir eru viss afurð þingsins og kosningarkerfisins þar 

sem flokkakerfi endurspegla vissar félagslegar andstæður einkennandi fyrir þjóðfélagið sem 

stjórnmálaflokkarnir nýta sér þegar þeir afla sér fylgis meðal kjósenda. Gundvöllurinn að 

nútíma flokkakerfum varð að fyrstu vegna þess að almenningur var örvaður til að taka þátt en 

í byrjun var takmarkað hvað margir höfðu kosningarétt. Seinna meir voru hópar 

kosningabærra manna virkjaðir þegar sósíalistaflokkar höfðuðu til verkalýðsstéttanna sem 

spruttu út frá iðnbyltingunni.32 

Umbreytingar á landsvísu (e. national) sköpuðu tvo klofningsþætti. Sá fyrri er miðju-jaðar 

klofningsþáttur (e. centre-periphery cleavage). Þessi togstreita átti sér stað þegar þjóðríkin 

tóku að myndast og samþættast þjóðfélaginu á nítjándu öld. Pólitísk völd, stjórnskipulagið og 

skattkerfið varð miðlægt. Voru tungumál innan landa fest sem tungumál hvers lands fyrir sig 

auk þess sem löndin innleiddu þjóðtrú (e. folklore) sem skyldi vera opinber trú hvers lands. 

Mörg ríki voru gömul, önnur höfðu myndast eftir sameiningar eða komið undan öðrum ríkjum. 

Það sem einkenndi flest landsvæðin var að þau voru misleit með mismunandi þjóðerni og 

tungumál en einnig var yfirvaldið yfirleitt brotakennt. Þjóðernissinnar og frjálslyndir 

forréttindahópar beittu sér fyrir stofnun ríkja og uppbyggingu innlendra samfélaga en urðu 

fyrir andstöðu íbúa á jaðar yfirráðarsvæðum. 

Seinni klofningsþátturinn er samband á milli ríkis og kirkju (e. state-church cleavage) sem 

má rekja til þess að ríki á nítjándu öld voru byggð á frjálslyndum hugmyndafræðum sem 

stuðluðu að veraldlegum stofnunum, einstaklingshyggju og lýðræði. Frjálslyndar umbætur og 

stofnun nútíma löggjafaþjóðþinga, auk frjálsra kosninga og kosningaréttar einstaklinga, bundu 

enda á forréttindi og yfirráð presta og aðalsmanna þess tíma. Þessi frjálslyndu ríki börðust 

gegn menntahlutverki kirkjunnar sem hafði verið samþætt þjóðfélögum í gegnum tíðina. Þetta 
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voru átök á milli borgarastéttarinnar sem sífellt varð iðnvæddari og presta og aðalsmanna sem 

höfðu í gegnum tíðina búið við viss forréttindi og ítök í samfélögum.33 

Iðnbyltingin gerði það að verkum að tveir klofningsþættir bættust við sem tengdust því 

tímabili. Sá fyrri var dreifbýli í þéttbýli klofningsþáttur (e. rural-urban cleavage) sem 

endurspeglaðist í andstæðum milli dreifbýlishagsmuna og sífellt stærri stétta sem höfðu 

atvinnu af iðnaði og frumkvöðla í viðskiptum. Þessi klofningsþáttur tekur á því að hagsmunir 

eru ólíkir og vegna þess kemur upp ágreiningur, annars vegar þeir sem aðhyllast landbúnaðinn 

og vilja viðskiptahindranir til að vernda landbúnaðarvörur og hins vegar þeirra sem tala máli 

iðnaðar sem vilja hygla frjálsum markaði og aukið viðskiptafrelsi með lágum tollum. Þessi 

klofningsþáttur jókst með menningarlegum mismun milli landsbyggðar þar sem landbúnaður 

var stundaður og þéttbýlis þar sem að iðnaður var mest stundaður. 

Seinni klofningsþátturinn sem tengdist iðnbyltingunni var á milli verkafólks og 

vinnuveitenda (e. workers-employers cleavage) var á milli þeirra sem voru frumkvöðlar er 

komu að iðnbyltingunni og verkalýðstéttarinnar sem var til komin vegna iðnbyltingarinnar. Eru 

þetta andstæð sjónarmið þeirra sem búa yfir frjármagninu og vinnuaflsins sem allt til dagsins 

í dag einkennir hægri-vinstri uppröðun stjórnmálaflokka. Eins og staðan er í stjórnmálum í 

heiminum í dag er þessi uppröðun til í flestum flokkakerfum. 

Félagslegur klofningsþáttur kommúnista (e. communism-socialism cleavage) átti sér stað 

í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar og rússnesku byltingarinnar sem leiddi til stofnunar 

Sovétríkjanna þar sem kommúnistaflokkurinn einn réð öllu. Í öðrum löndum mynduðust 

kommúnistaflokkar sem afsprengi sósíalistaflokka. Aðal munurinn milli kommúnista og 

sósíalista var spurningin hvort að öreigar kæmust til valda með byltingu eða í almennum 

kosningum þar sem kommúnistar vildu byltingu.34 

Síðan kom síð iðnararbyltingin með tvo nýja klofningsþætti. Sá fyrri er efnishyggja-síð 

efnishyggju klofningsþáttur (e. materialism-post materialism cleavage) milli kynslóða þar sem 

félagsleg gildi urðu pólitísk á árunum 1960 - 1970 sem afleiðing af langvarandi heimsfriði, 

efnahagslegum auð, innlendu öryggi frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. Yngi kynslóðir litu 

fram hjá efnishyggjunni sem þeir töldu að eldri kynslóðir hefðu tileinkað sér. Lagði yngri 
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kynslóðin áherslu á umburðarlyndi, jafnrétti, jafna þáttöku allra, virðingu fyrir umhverfinu, frið 

og þriðja heims aðstoð. Ólíkt eldri kynslóðum sem höfðu önnur gildi vegna styrjalda eins og 

áherslu á þjóðaröryggi, lög og reglur, lítið atvinnuleysi auk fastra hefða og valds. 

Hnattvæðinga klofningsþættir (e. globalization cleavage) stafa af því að vissir 

atvinnugeirar hagnast á efnahagslegri hnattvæðingu þar sem landamæri verða sífellt óskýrari. 

Vissar atvinnugreinar skaðast vegna samkeppni frá nýjum mörkuðum og ódýrs vinnuafls frá 

Austurlöndum og Asíu. Þeir sem tapa á aukinni hnattvæðingu hafa sumir leitað til popúliskra 

stjórnmálaflokka sem vilja taka upp verndartolla til að vernda innlenda framleiðslu. Þessi 

hópar fólks eru lítil fyrirtæki, ófaglærðir iðnaðarmenn, verkamenn og framleiðendur 

landbúnaðarvara. Til að vernda efnahaginn hafa viðhorf þessara hópa einkennst af andúð gegn 

innflytjendum og þjóðernislegum gildum sem andstæður við samfélag með mörg þjóðarbrot.35 

3.5 Kosningahegðun 

Kosningahegðun breyttist á seinni hluta tuttugustu aldarinnar og hefur það verið rekið til 

félags- og efnahagslegra breytinga, klofningsþátta. Þar sem þjóðfélög hafa verið að iðnvæðast, 

dregið hefur úr mikilvægi landbúnaðar, fólk flust í auknum mæli úr sveit í borg og hinn vinnandi 

maður er farinn að hafa aukin áhrif. Hinir gömlu klafar samfélagsins hafa gefið eftir sem 

byggðu á mismun dreifbýlis og þéttbýlis, trú og þjóðarbrotum. Þá hefur einnig dregið úr því að 

dregið sé í dilka eftir stéttastöðu í gömlu lýðræðisríkjum vestur Evrópu, en það er gott dæmi 

um kerfi sem hefur þiðnað (e. unfreeze). 

Ástæðurnar fyrir breyttri kosningahegðun eru þónokkrar en bera þó með sér að hafa 

þróast á sambærilegan máta. Í nútíma samfélögum hafa sumir klofningsþættir sem raktir voru 

hér að ofan horfið. Vegur millistéttarinnar hefur aukist á sama tíma og þjóðfélaginu er í auknu 

mæli skipt upp í smærri undirhópa sem kjósa ekki eftir stéttastöðu heldur málefnum. Fátækir 

hópar samfélagsins hafa myndað samstöðu í stjórnmálum þvert á það hvort þeir búa í dreifbýli 

eða þéttbýli, en mjög hefur dregið úr muninum á kosningahegðun dreifbýlis og þéttbýlis. Aukin 

menntun hefur einnig skapað sjálfstæðari kjósendur sem eru síður bundnir við 

þjóðfélagsstöðu og gerir þeim kleift að kjósa eftir öðrum atriðum en stöðu sinni. Þá hafa áhrif 

fjölmiðla orðið umtalsverð í nútíma samfélögum. Til að bregðast við breyttum þörfum 

kjósendanna þá hafa nýir flokkar orðið til og þeir gömlu á sama tíma breytt stefnu sinni til að 

                                                           
35 Daniele Caramani, „Party systems“ í Comparative politics, 2. útg., ritstj. Daniele Caramani (New York: Oxford 
University Press, 2011), 242. 



31 
 

verða ekki út undan. Þannig hafa gömlu flokkarnir á stundum tekið upp stefnumál nýju 

flokkanna til að halda sér inni í myndinni. Í nútíma samfélaginu hafa nýir málaflokkar á borð 

við kjarnorku, umhverfismál, réttindi kynjanna og minnihlutahópa orðið áberandi til 

samanburðar við ríkin í iðnaðarvæðingunni sem aðallega deildu um fátækt, atvinnu, menntun 

og heilsu borgaranna. Þessar breytingar hafa stuðlað að því að flokkshollusta hefur farið 

hnignandi þar sem fylgi flokka er mun breytilegra á milli kosninga. Til þess ber þó að líta að 

þessar breytingar eiga sér venjulega ekki stað með umbyltingum, þær eiga sér stað smám 

saman og blanda saman því gamla og nýja.36 

Frá því að Lipset og Rokkan settu fyrst fram greiningu sína á uppruna flokkakerfa hafa 

flokkakerfi haldið áfram að þróast. Þá einkum stjórnmálaflokkar sem hafa staðsett sig sem 

lengst til hægri komið fram í mörgum Vestur- Evrópu löndum og sumir náð að blómstra sem 

nýir valmöguleikar á móti þeim gömlu. Gott dæmi um það er uppkoma National Front í 

Frakklandi á síðasta fjórðungi tuttugustu aldarinnar. Í Danmörku hefur Danske folkepartiet 

verið vinsæll sem hægri þjóðernisflokkur en ólíkt danska flokkakerfinu hefur á Íslandi verið lítið 

um popúlíska hægri flokka. Virðast þeir ekki ná til íslenskra kjósenda sem valkostur slíkra 

flokka. Nýjum flokkum á Íslandi hefur gengið vel að fá til sín kjósendur frá hefðbundnum 

flokkum sem höfða nú verr til fyrrum kjósenda sinna. 

Í nokkrum löndum innan Evrópu og víðar hefur aðkoma öfga hægri afla í stjórnmálum gert 

það að verkum að hún hefur haft áhrif á stefnumál hinna almennu íhaldssömu flokka. Þessi 

öfga hægri öfl kenna meðal annars innflytjendum, hælisleitendum og öðrum 

minnihlutahópum um að vera aðalástæða fyrir því að fólk telji sig óöruggt í síbreytilegri 

heimsmynd. Auk þess hefur verið á það bent að eilítan hafi mögulega brugðist og skilið litla 

manninn eftir. Þessir kjósendur sem telja sig hafa orðið eftir eru vonsviknir með hið 

hefðbundna lýðræðisskipulag og eftir því sem meiri óánægju gætir því meiri stuðning sækja 

hægri öfga öflin til þeirra. Stjórnmálaflokkar sem bjóða fram sem mótmælaafl gagnvart 

núverandi stjórnháttum geta blómstrað í samfélögum þar sem óánægja ríkir meðal hópa í 

samfélaginu þar sem bent er á skyndilausnir til varanlegra breytinga. Hins vegar hafa margir af 

þessum öfga hægri flokkum þjáðst fyrir það í gegnum tíðina að hafa haft óreynda leiðtoga og 

jafnvel með vafasaman bakgrunn í forsvari fyrir flokkana sem hefur gert það að verkum að 
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flokkarnir hafa farið úr sviðsljósinu jafn hratt og þeir komu í það. Margir kjósendur hafa í 

gegnum tíðina jafnvel hætt við að kjósa þessi umrótaöfl í kosningum ef að flokkarnir eru orðnir 

það stórir að þeir gætu breytt núverandi flokkaskipulagi. Jafnvel þótt enginn myndi lýsa 

flokkakerfunum sem frosnum í dag er þó staðreynd að í pólitísku landslagi eins og á frjálsa 

markaðinum er alltaf einhver aðili í leiðandi stöðu, er það ekkert ólíkt því sem fyrirfinnst í 

flokkakerfunum þar sem sumir flokkar virðast alltaf vera í forystuhlutverki.37 Þess ber þó að 

geta að á seinustu árum hefur verið ákveðinn uppgangur meðal sumra öfga hægri afla í 

stjórnmálum og þeir sótt á meðal kjósenda. 

Ef litið er á sögu flokkakerfis Danmerkur og Íslands hafa alltaf verið einhverjir 

stjórnmálaflokkar í ráðandi stöðu. Í Danmörku voru það gömlu fjórflokkarnir Sósíal 

demókratar, Róttæki vinstri flokkurinn, Frjálslyndiflokkurinn og Íhaldsflokkurinn, alveg fram til 

ársins 1973 þegar kjósendur höfnuðu þeim. Bendir nú til þess að það sé enginn einn flokkur í 

fullri stjórn þegar kemur að ákvörðunum til stefnumótunar í Danmörku. Á Íslandi var hið sama 

upp á teningnum þar sem hugtakið um fjórflokkinn var notað um þá staðreynd að einungis 

fjórir flokkar fengu nær undantekningarlaust öll atkvæði til Alþingiskosninga þótt fleiri flokkar 

hafi boðið sig fram. Blikur urðu á seinni tímum sem gerði það að verkum að tækifæri fyrir nýja 

stjórnmálaflokka opnuðust. Næst er að líta til kosninga á nýliðnu ári þar sem margir nýir flokkar 

komu mönnum inn á þing í fyrsta sinn. 

3.6 Samantekt 

Hér að ofan var umfjöllun um flokkakerfin tengd við kenningar sem útskýra þróun 

flokkakerfanna. Duverger heldur því fram að hlutfallskosningakerfi stuðli að fjölflokkakerfi líkt 

og er við lýði bæði á Íslandi og Danmörku. Í ritgerðinni verður notast við þær kenningar sem 

fjallað hefur verið um hér að framan til að flokka stjórnmálaflokka landanna beggja. Mikilvægt 

er að átta sig á klofningsþáttum Lipset og Rokkan sem útskýra hvaðan stjórnmálaflokkarnir 

hafa séð tækifæri til að sækja fylgi sitt en það er mismunandi eftir tímabilum í sögunni hverjir 

þessir klofningsþættir eru í samanburðarlöndunum tveimur. Auk þess eru skilgreindar aðrar 

kenningar sem notast verður við til að hjálpa lesendum að útskýra tilvist flokka í 

flokkakerfunum tveimur. 

                                                           
37 Hague, Rod, og Martin Harrop, Comparative Government and Politics; An Introduction.6.útg, (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004), 193 
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Í næstu köflum verður meðal annars notast við flokkun klofningsþátta Lipset og Rokkan og 

kenningar Duverger um kosningakerfi. Er þetta gert til að útskýra tilurð og þróun flokkakerfa 

landanna tveggja sem hér um ræðir. 
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4. Ísland 

Í þessum kafla verður flokkakerfi Íslands greint og skipt upp í tímabil til að leita af mynstrum. 

Það verður síðan líka gert á sama hátt í næsta kafla um Danmörku. Er það gert til þess að svara 

þeirri spurningu ritgerðarinnar hvort líkindi séu á milli lykilflokka ríkjanna tveggja eftir 

aðskilnað þeirra. Uppsetningin verður þannig að skipt verður í tímabil til hægðarauka og innan 

þeirra stiklað á stóru. Skoðað er hvernig flokkakerfið hefur þróast út frá mismunandi 

klofningsþáttum og rakin saga stórnmálaflokkanna í texta og töflum. Því næst er farið yfir 

kosningakerfið og hvernig staðið hefur verið að kosningum. 

Ólafur Ragnar Grímsson og Þorbjörn Broddason fjalla í bók sinni Íslenska þjóðfélagið frá 

árinu 1977 um að hægt sé að skipta íslenskri stjórnmálaþróun í tvö meginskeið. Annars vegar 

tímabil sjálfsstæðisstjórnmála frá 1845-1918 og hins vegar tímabil stéttarstjórnmála eftir 

191838 en eftir seinni heimsstyrjöldina hefur þó verið bent á að það hafi minnkað að kjósendur 

hafi kosið eftir stéttum. Upp úr 1950 fór það þverrandi og lítið var um að kjósendur kusu eftir 

stéttarstöðu á níunda áratugnum.39 

Í þeim texta sem hér á eftir fylgir þar sem tímabilsskipting á sér stað verður stuðst við 

skiptingu þeirra félaga. Nefna þeir nokkra fyrirvara um þessa tímabilsskiptingu en telja hana 

hins vegar gagnlega til að sýna vissa áfanga í stjórnmálasögunni. Tímabil sjálfstæðisstjórnmála 

einkenndist af sjónarmiðum þeirra sem kröfðust jafnrétthárrar stöðu Íslands og Danmerkur 

gagnvart konungi og hins vegar danskra yfirvalda sem litu á Ísland sem hluta Danmerkur. 

Tímabil stéttarstjórnmála einkenndist af nýjum málefnum sem og umhugsunarefnum í 

stjórmálum eins og hagsmunasamtök stétta og flokkar þeirra. Milli 1918-1942 var deilt um 

ýmsa þætti efnahags- og félagsmála. Í kringum síðari heimsstyrjöldina bættust við nýir 

klofningsþættir sem einkenndu stjórnmálabaráttuna sem dæmi má nefna utanríkismál, NATO, 

byggðarmál, umhverfismál og jafnrétti sem hafa verið sífellt fyrirferðarmeiri í stjórnmálum í 

seinni tíð og gömlu klofningsþættir verið á undanhaldi.40 Fjallað verður um þá klofningsþætti 

hér á eftir í greiningu hvers tímabils fyrir sig. 

                                                           
38 Ólafur Ragnar Grímsson og Þorbjörn Broddason. Íslenska Þjóðfélagið. (Reykjavík: Félagsvísindadeild, 1977) 
39 Sigtryggur Pétursson, „Electoral instability in Iceland 1931-95: The impact of aggregate electoral volatility and 

block volatility on the Icelandic party system, “ Stjórnmál og stjórnsýsla veftímarit 1, nr.1 (2005): 150, sótt 4. 

apríl 2017, http://skemman.is/stream/get/1946/8728/23650/1/a.2005.1.1.6.pdf 
40 Ólafur Ragnar Grímsson og Þorbjörn Broddason. Íslenska Þjóðfélagið. (Reykjavík: Félagsvísindadeild, 1977) 
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4.1 Uppruni íslenska flokkakerfisins 

Einveldi í Danmörku var afnumið árið 1848 og töldu talsmenn Íslendinga að tími væri kominn 

á að þeir ættu að fá eigin stjórnarskrá, löggjafarvald og framkvæmdarvald. Danir litu á Ísland 

sem hluta af danska ríkinu og gátu ekki fallist á kröfur Íslendinga. Til að festa stöðu Íslands 

gagnvart Danmörku voru árið 1871 sett stöðulögin en samkvæmt þeim skyldi Ísland vera 

óaðskiljanlegur hluti Danaveldis með sérstökum landsrétti. Kosið var fyrst til Alþingis, sem þá 

var aðeins ráðgefandi þing, árið 1844 en þá höfðu allir karlar 25 ára og eldri sem höfðu 

afnotarétt af fasteign yfir ákveðnu lágmarksviðmiði kosningarétt. Árið 1874 fékk Alþingi 

löggjafarvald í séríslenskum málum og fjárveitingarvald þegar Ísland fékk sérstaka 

stjórnarskrá. Fram til 1903 voru litlar breytingar gerðar á stjórnarskránni varðandi 

kosningarréttinn sem gerði það að verkum að einungis tíu prósent þjóðarinnar hafði 

kosningarrétt á þeim tíma og takmarkaðist lýðræðið því við forréttindahópa. Með 

stjórnarskrábreytingum var kosningaréttur aukinn í áföngum, árið 1908 fengu konur að kjósa 

til sveitastjórna og árið 1915 fengu konur og vinnumenn kosningarrétt til alþingis með vissum 

skilyrðum í upphafi. Þau skilyrði voru síðan afnumin með stjórnarskrárbreytingu árið 1920.41 

Í upphafi var lítið skipulag í stjórnmálaflokkum og ekki var unnið eftir formlegu skipulagi 

eða eftir samþykktri stefnu. Fyrstu samtökin sem tóku á sig mynd stjórnmálaflokka báru 

einkenni kjarnaflokka þar sem hópurinn var lítill, fjöldaflokkar fóru ekki að myndast fyrr en 

síðar. Líktust þessir fyrstu flokkar frekar lauslegum bandalögum en stjórnmálaflokkum. Þá voru 

flokkslínur nokkuð lauslegar þar sem einstaklingar innan flokkanna skiptu nokkuð ört um 

bandalög. Þjóðfélagsbreytingar stuðluðu einnig að félagshreyfingum (e. social movement) 

sem voru lauslega skipulögð og beittu sér fyrir framgangi tiltekinna málefna. 42 

Heimstjórnarflokkurinn og gamli Sjálfstæðisflokkurinn urðu til vegna sjálfstæðisbaráttunnar. 

Urðu þeir til vegna klofingsþátta í samfélaginu sem Lipset og Rokkan kölluðu miðju-jaðar 

klofningsþættir þar sem togstreita myndaðist vegna mismunandi sjónarmiða er ríki byrja að 

myndast. Á Íslandi beittu þjóðernissinnar og frjálslyndir hópar sér fyrir því að Ísland yrði 

fullvalda ríki en íbúar á jaðarsvæðum höfðu aðrar áherslur þ.e. að vera áfram undir stjórn 

Danmerkur. 

                                                           
41 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 38-39 
42 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 234-235. 
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Alþýðuflokkurinn og Framsóknarflokkurinn voru báðir stofnaðir árið 1916. Var 

Alþýðuflokkurinn settur á laggirnar sem stjórnmálaarmur Alþýðusambands Íslands sem átti að 

berjast fyrir hagsmunum sívaxandi fjölda verkafólks og vera málsvari þeirra á þingi en hann var 

fyrsti fjöldaflokkurinn.43 Markmið Alþýðuflokksins var að sækja fylgi sitt í félagslegan grunn 

verkamannastéttarinnar sem höfðu bein áhrif á stefnur og viðhorf í málaflokkum. Í 

greiningaramma Klaus von Beyme um flokkafjölskyldur er Alþýðuflokkurinn stofnaður sem 

jafnaðarmannaflokkur (e. socialist party) sem vildi tryggja verkafólki réttindi og að andvirði 

framleiðslunnar félli meira í þeirra skaut. Alþýðuflokkurinn var því staðsettur vinstra megin í 

litrófi stjórnmálanna. 

Sama ár var Framsóknarflokkurinn stofnaður og hugsaður sem bændaflokkur sem 

samanstóð af bændum og leiguliðum og var stofnaður til að bregðast við 

þjóðfélagsbreytingum þess tíma.44 Passar hann inn í flokk Beyme um bændaflokka sem sóttu 

hugmyndafræðilegan grundvöll sinn í þá hugmynd að losna við milliliði og tryggja 

félagsmönnum samvinnufélaga betri kjör. Framsóknarflokkurinn var bændaflokkur í 

skilgreiningu Beyme á flokkafjölskyldum. Samkvæmt skilgreiningu Beyme þá voru dreifbýlis- 

og bændaflokkar almennt hægri flokkar.45 Í gegnum tíðina hefur hins vegar verið um það deilt 

hvar best sé að staðsetja Framsóknarflokkinn á hægri-vinstri kvarða stjórnmálanna. Út frá 

arfleifð flokksins þykir þó skýrast að hann sé miðjuflokkur.46 Hann átti í nánu samstarfi við 

Alþýðuflokkinn allt frá stofnun fram til 1941. Framsóknarflokkurinn boðaði samvinnurekstur í 

bland við mikil ríkisafskipti. Hluti forystu hans var mótfallinn inngöngu í NATO og jafnvel í 

ríkisstjórn 1971-1974 samþykkti hann að stefna að úrsögn úr NATO. Flokkurinn var til vinstri 

við Alþýðuflokkinn í sumum málum þegar frá leið og átti margt sameiginlegt með 

Alþýðubandalaginu. Hann færðist til hægri í samstarfinu við Sjálfstæðisflokkinn undir lok 

tuttugustu aldarinnar. Í íslenska flokkakerfinu hefur Framsóknarflokkurinn almennt verið í 

miðju þess og því í lykilstöðu í stjórnarmyndunum.47 

                                                           
43 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 236. 
44 Sama heimild, 236. 
45 Alan Ware, Political Parties and Party Systems, (Oxford: Oxford University Press, 1996), 29-43. 
46 Hannes Jónsson, Framsóknarstefnan, (Reykjavík: Útgáfunefnd framkvæmdastjórnar Framsóknarflokksins, 
1974), 45-46. 
47 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 236. 
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Eins og áður hefur komið fram einkenndust árin í kringum aldamót nítjándu og tuttugustu 

aldar mjög af sjálfsstæðisbaráttunni og árið 1917 var ný stjórn mynduð og mátti skipta 

þingmönnum í fjögur bandalög frekar en í flokka en sú skipting koma seinna. 

Heimastjórnarflokkurinn var fjölmennastur, þá þversummenn og aðrir sjálfstæðismenn, 

Framsóknarflokkurinn og að lokum langsummenn. Þá buðu einhverjir fram sem óháðir en það 

var hreyfing á milli bandalaga og erfitt var að halda því fram að stjórnmálafylkingar hefðu 

fastan þingmannafjölda á þessum tíma.48 Eftir að fullveldi var í höfn 1918 viku sjálfstæðismálin 

fyrir öðrum áherslum sem tengdust efnahagsmálum. Þá komu til sögunnar Alþýðuflokkurinn, 

Framsóknarflokkurinn og síðar Íhaldsflokkur úr rústum þess sem áður hafði verið 

Heimastjórnarflokkur, Sambandsflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn eldri.49 

4.2 Tímabilið 1918-1942 

Strax á fyrstu áratugum 20. aldarinnar voru stjórnmálaflokkar á Íslandi farnir að þróast yfir í 

skipulag eins og þekkist í dag og farnir að taka á sig mynd nútímastjórnmálaflokka. Stjórnmálin 

fóru úr því að snúast nær eingöngu um sjálfsstæðismálin yfir í stéttarstjórnmál. Ríkisstjórn var 

mynduð árið 1920 en þá var flokkaskipting á þingi orðin skýrari en áður hafði tíðkast. Var 

Heimastjórnarflokkurinn ennþá stærstur,50  þó að hann hafi starfað stutt, en hann var að 

mörgu leyti líkur öðrum hægri flokkum í Evrópu þar. Sótti hann fylgi sitt þar sem að nútímalegir 

atvinnuhættir höfðu komist á en helsti leiðtogi þeirra var Hannes Hafstein, fyrsti ráðherra 

Íslands.51 Næst stærstir voru síðan Framsóknarflokkurinn og hans fylgdarmenn. 

Í kosningunum 1923 bauð Borgaraflokkurinn sig fyrst fram. Nánast samstundis mynduðu 

þingmenn hans ásamt nokkrum öðrum Íhaldsflokkinn sem varð þá stærsti flokkurinn á þinginu 

og næst stærstur var Framsóknarflokkurinn. Íhaldsflokkurinn tilheyrði samkvæmt 

flokkafjölskyldum Beyme skilgreiningunni á íhaldsflokk. Bauð flokkurinn sig fram sem 

talsmaður lægri skatta og minni ríkisafskipta. Einnig vildu þeir ekki þær þjóðfélags- og 

efnahagslegu breytingar sem áttu sér stað í þjóðfélaginu og staðsettu sig hægra megin í vídd 

hægri-vinstri stjórnmálakvarða Anthony Downs. 

                                                           
48 Agnar Kl. Jónsson, Stjórnarráð Íslands 1904-1964, 2. útg. (Reykjavík: Sögufélag , 2004), 154-156. 
49 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 234-235. 
50 Sama heimild, 237 
51 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 93 
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Árið 1929 sameinuðust Íhaldsflokkurinn og Frjálslyndi flokkurinn, en hann hafði verið 

tiltölulega nýr flokkur, og stofnuður var Sjálfstæðisflokkinn hinn nýi sem héðan af verður 

nefndur Sjálfstæðisflokkurinn.52 Sjálfstæðisflokkurinn sótti hugmyndafræði sína að vissu leyti 

til sjálfsstæðisbaráttunnar en einnig stéttaátaka sem einkenndi umræðuna á þessum tíma. 

Hvatti flokkurinn til samstöðu meðal þjóðarinnar og benti á að hagsmunir einstaklinga annars 

vegar og stétta hins vegar héldust í hendur. Var þetta að vissu leyti arfur íhaldsstefnunnar en 

Sjálfsstæðisflokkurinn kenndi sig einnig við frjálslyndisstefnuna þar sem talið var mikilvægt að 

standa fyrir einstaklingsfrelsi, viðskiptafrelsi og einkaeign. 53  Höfðaði flokkurinn til 

klofningsþátta sem urðu til vegna togstreitu milli ólíkra hagsmuna dreifbýlis og þéttbýlis 

samkvæmt Lipset og Rokkan. En það endurspeglast í andstæðum milli dreifbýlishagsmuna og 

stétta sem höfðu atvinnu af iðnaði og frumkvöðla í viðskiptum. Flokkurinn studdi bændur sem 

voru í liði með einkarekstri frekar en samvinnustefnunni. Hann höfðaði líka til þeirra sem vildu 

stefna að lýðveldisstofnun um leið og sambandslögin gæfu færi á því. Alþýðuflokkurinn var 

hins vegar t.d. síður á því. Lögð er áhersla á mismunandi viðskipti þar sem talað er máli hins 

frjálsa markaðar og aukins viðskiptafrelsis með lágum tollum en á þessum tíma voru þessir 

klofningsþættir undir áhrifum frá iðnbyltingunni. 

Í flokkafjölskyldum Byeme er fjallað um blendingsflokka eða þá flokka sem bera einkenni 

tveggja eða fleiri flokkafjölskyldna. Sjálfstæðisflokkurinn passar í fleiri en eina flokkafjölskyldu 

þar sem flokkurinn sótti fylgi sitt til íhalds- og fjálslyndisstefnunnar og telst því sem 

blendingsflokkur. Samkvæmt Beyme passar Sjálfstæðisflokkurinn í flokk frjálslyndra flokka 

sem börðust gegn ríkisafskiptum af viðskiptum og vildu aðgreina betur hlutverk ríkis og 

samfélags. Kjarni stefnu frjálslyndra var því að berjast fyrir lagalegum og pólitískum réttindum 

borgaranna rétt eins og Sjálfstæðisflokkurinn lagði upp með. Hins vegar fellur flokkurinn líka 

inn í íhaldsflokkun Beyme þar sem reynt er að ná til millistéttarinnar og hins vinnandi manns 

með andstöðu við hraðar breytingar og samstöðu þjóðar. Samkvæmt Beyme urðu 

Íhaldsflokkar til sem mótvægi við frjálslynda og vildu ekki þær þjóðfélags- og efnahagslegu 

breytingar sem frjálslyndir stóðu fyrir. Þannig eru þessar stefnur þónokkuð á skjön hvor við 

aðra. Íhaldsflokkar staðsetja sig hægra megin við frjálslynda flokka sem Sjálfstæðisflokkurinn 

                                                           
52 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 235-236. 
53 Sama heimild, 237. 
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skilgreinir sig einnig sem. Sjálfstæðisflokkurinn staðsetur sig hægra megin í litrófi 

stjórnmálanna er kennd er við nálgun Anthony Downs. 

Hægri vængur stjórnmálanna á Íslandi var ekki jafn klofinn í ólíkar fylkingar og í Danmörku 

eins og nánar verður farið í í næsta kafla. Hægri menn náðu að sameinast undir merkjum 

Sjálfstæðisflokks. Má segja að það hafi verið visst einkenni sem þessi hægri vængs samþjöppun 

íslenska flokkakerfisins hafi búið yfir á tuttugustu öldinni. Hugmyndafræðilegur ágreiningur 

sundraði jafnaðarmönnum í sósíaldemókrata og kommúnista. Á hægri vængnum var ekki sama 

hugmyndafræðilega sundrungin þótt deilt væri um hversu langt ríkisafskipti ættu að ganga, 

sem gerði það að verkum að auðveldara var að þjappa borgaralegum öflum í einn 

stjórnmálaflokk. Sumstaðar í öðrumlöndum þekkist það að klofningsþættir eins og trú, þjóð 

eða menningarlegur munur geri það að verkum að ólíkir samfélagshópar ná ekki saman undir 

merkjum eins flokks.54  Á Íslandi var hins vegar lítið um þess konar klofningsþætti og því 

mögulegt að sameina hægri vænginn undir merkjum eins flokks. Bauð Sjálfstæðisflokkurinn 

fyrst fram í kosningum árið 1931 rétt eins og Kommúnistaflokkurinn sem stofnaður var árið á 

undan þegar kommúnistar ákváðu að segja skilið við Alþýðuflokkinn. 

Kommúnistar sóttu hugmyndafræði sína til marxisma eins og Lenín hafði túlkað hann. Í 

flokkun Beyme er Íslenski kommúnistaflokkurinn eins og sniðinn í flokkafjölskyldu kommúnista 

þar sem rauði þráðurinn í stefnu allra kommúnistaflokka var að allt ætti að vera í sameign til 

hagsbóta fyrir verkalýðinn sem var sá hópur í þjóðfélaginu sem kommúnistar beittu sér fyrir. 

Var það líkt og Alþýðuflokkurinn hafði í stefnu sinni í upphafi árið 1916 en 1930 skarst í odda 

með þeim sem enn voru fylgjandi þjóðnýtingu framleiðslutækjanna og jafnvel alræði 

öreiganna og hinna sem sáu eitthvað hlutverk fyrir frjálsan markað. Kommúnistaflokkurinn í 

Sovétríkjunum lagði línuna fyrir aðra kommúnistaflokka. Félagslegir klofningsþætti 

kommúnista áttu sér stað, samkvæmt Lipset og Rokkan, í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar og 

rússnesku byltingarinnar sem leiddi til stofnunar Sovétríkjanna þar sem kommúnistaflokkurinn 

varð ráðandi afl. Kommúnistaflokkurinn staðsetti sig mjög langt til vinstri samkvæmt hægri-

vinstri vídd litrófs stjórnmála Anthony Downs. 

Eins og sjá má í töflu 1 hér að neðan þá tóku línur að skýrast með kosningaúrslitunum 1931 

og lögðu þær grunninn að þeim kosningaúrslitum sem sjá mátti áratugina á eftir þar sem að 

Framsóknarflokkurinn, Alþýðuflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og Sósíalistaflokkurinn, sem 

                                                           
54 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 94. 
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fékk nafn sitt árið 1938, mynduðu grunn íslenska flokkakerfisins. Fram að því hafði verið 

blandað kerfi frá 1934 til 1959. Breytingar 1942 drógu úr meirihlutakerfinu og sköpuðu 

tækifæri fyrir Sósíalistaflokkinn. Hlutfallskosningakerfi var tekið upp á Íslandi árið 1959 en eins 

og Giovanni Sartori sagði þá hefur enginn einn flokkur verið fær um að ná hreinum meirihluta 

síðan þá. Aðra skýringu á flokkakerfi Íslands má sækja í klofningsþætti Lipset og Rokkan þar 

sem að landið er ekki fjölmennt, nær allir sömu trúar, atvinnulífið fábreytt og sjálfstæðismálin 

skiptu miklu máli áður fyrr. Þar af leiðandi má álykta að klofningsþættir á Íslandi séu færri en í 

fjölmennari og fjölbreyttari ríkjum. 

Ólík hugmyndafræðileg dreifing milli flokka er einkennandi fyrir fjölda flokkanna í 

flokkakerfinu en flokkarnir fjórir sóttu fylgi sitt til mismunandi stétta fólks í samfélaginu þó 

þær línur hafi ekki verið skýrar og sumir flokkanna sótt þvert á línur stétta. Þannig má nefna 

Sjálfstæðisflokkinn sem hafði t.d. fylgi úr öllum stéttum. Svöruðu flokkarnir þannig þörfum 

fyrir mismunandi hugmyndafræðilega dreifingu kjósenda. Þess ber þó að geta að kjósendum 

sem kjósa eftir stéttarstöðu hefur farið fækkandi á síðustu áratugum eins og rætt var um fyrr 

í þessum kafla. 

Í töflu á næstu blaðsíðu er nánar hægt að átta sig á kosningaúrslitum þar sem fylgi hvers 

flokks auk þingsæta hafa verið rakin á tímabilinu 1931- 1942. 
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Tafla 1. Skipting þingmanna og fylgi flokka á Íslandi, 1931-194255 

 

  

                                                           
55 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 238-241. 

 1931 1933 1934 1937 
1942 
(sumar) 

1942 
(haust) 

Hlutfallsleg skipting, %       

Sjálfstæðisflokkurinn 42,3% 48,0% 42,3% 41,3% 39,5% 38,5% 

Framsóknarflokkurinn 35,9% 23,9% 21,9% 24,9% 27,6% 26,6% 

Alþýðuflokkurinn 16,1% 19,2% 21,7% 19,0% 15,4% 14,2% 

Kommúnistaflokkurinn/ 
Sósíalistaflokkurinn* 

3,0% 7,5% 6,0% 8,5% 16,2% 18,5% 

Bændaflokkurinn   6,4% 6,1%   

Aðrir og utan flokka 2,7% 1,4% 1,7% 0,2% 1,3% 2,2% 

Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Þingsæti       

Sjálfstæðisflokkurinn 15 20 20 17 17 20 

Framsóknarflokkurinn 23 17 15 19 20 15 

Alþýðuflokkurinn 4 5 10 8 6 7 

Kommúnistaflokkurinn/ 
Sósíalistaflokkurinn* 

0 0 0 3 6 10 

Bændaflokkurinn   3 2   

Aðrir og utan flokka   1    

Alls 42 42 49 49 49 52 

*Frá 1942 bauð Sósíalistaflokkurinn fram sem arftaki Kommúnistaflokksins. 



42 
 

4.3 Timabilið 1942-1999 

Eftir vorkosningarnar árið 1942 voru flokkarnir aftur orðnir fjórir þar sem 

Framsóknarflokkurinn var fjölmennastur á þingi, Sjálfstæðisflokkurinn næstur á eftir, þar á 

eftir Alþýðuflokkur og Sósíalistaflokkur sem voru jafn stórir. En Sósíalistaflokkurinn var arftaki 

Kommúnistaflokksins lengst til vinstri af íslenskum flokkum og hélt stöðu hans innan sömu 

flokkafjölskyldunnar. Áður en kosið var á ný haustið 1942 hafði kosningakerfinu verið breytt. 

Hlutfallskosningakerfi var notað í auknu mæli og þingsætum Reykjavíkur var fjölgað. Leiddu 

þessar breytingar til þess að Framsóknarflokkurinn tapaði þingsætum56 þar sem hann hafði 

sótt mikið fylgi til dreifbýlisins sem dreifbýlis- og bændaflokkur, en Sjálfstæðisflokkurinn bætti 

hins vegar við sig. Dreifbýli í þéttbýli klofningsþátturinn stuðlaði að þessum breytingum þar 

sem mikil fjölgun íbúa hafði orðið í Reykjavík á kostnað dreifbýlisins og var því verið að jafna 

atkvæðavægið. 

Eftir þessar breytingar á kosningakerfinu árið 1942 varð Sjálfstæðisflokkurinn stærstur á 

þingi og hélt hann því allt til ársins 2009 þegar hann varð næst stærstur eins og sjá má í töflum 

2, 3 og 4. Í kosningunum 2013 var flokkurinn jafn fjölmennur Framsóknarflokknum og deildu 

þeir því þá með sér að vera fjölmennastir á þingi. Árið 2016 náði Sjálfstæðisflokkurinn aftur að 

verða stærstur.57 

Sósíalistaflokkurinn náði að verða þriðji stærsti flokkurinn á þingi eftir haustkosningarnar 

1942 og var þar með stærri en Alþýðuflokkurinn sem var sá fjórði og minnsti. Þannig var flokkur 

úr fjölskyldu kommúnistaflokka orðinn stærri en jafnaðarmannaflokkur. Fyrir 

þingkosningarnar 1956 hafði Alþýðubandalagið tekið við af Sósíalistaflokknum en ekki vildi 

betur til en svo að Alþýðuflokkurinn náði honum að þingstyrk og varð sterkari en hann í 

vorkosningum 1959. Skýringin á eflingu Alþýðuflokksins er ef til vill að sækja til þess að hann 

myndaði kosningabandalag með Framsóknarflokknum fyrir kosningarnar 1956. Árið 1959 var 

á ný kjördæmabreyting sem líkt og 1942 leiddi til þess að Framsóknarflokkurinn missti spón úr 

aski sínum. Tilgangur breytinganna var að færa þingstyrk aftur til samræmis við atkvæðafjölda 

en eins og áður sagði sótti Framsókn mjög mikið fylgi þangað sem dregið var úr væginu.58 

Alþýðubandalagið náði á ný inn fleiri mönnum en Alþýðuflokkurinn í haustkosningunum 1959 

                                                           
56 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 77. 
57 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 238-248. 
58 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 77. 
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og hélt hann því fram að kosningum 1987 þegar Alþýðuflokkurinn náði inn fleiri mönnum, að 

undanskildu árinu 1978 þegar þingstyrkur þeirra var jafn og meiri en Framsóknarflokks. Í sínum 

seinustu kosningum árið 1995 var þingstyrkur Alþýðubandalagsins á ný meiri en 

Alþýðuflokksins eins og sjá má í töflu 3.59 

Á þessum árum sem rakin voru hér á undan, kaldastríðs árunum, hefur verið litið svo á að 

Alþýðubandalagið og forverar þess hafi sótt fylgi í það að vera gegn aðild Íslands að Nato og 

var flokkurinn framan að nokkuð tengdur við austurblokkina. Þannig hafi vinstri flokkurinn sem 

var meira til vinstri oft á tíðum náð meira fylgi en Alþýðuflokkurinn sem var miðju vinstri 

flokkur. Því hafi klofningsþáttur myndast með aðildinni að Nato og umræðunni um samstarf 

við önnur lönd. Ýtti það mörgum kjósendum af miðjunni til Alþýðubandalagsins og þannig 

lengra til vinstri. Sést því að efnishyggju-síð efnishyggju klofningsþátturinn (e. materalism-post 

materialism cleavage) var áhrifavaldur. Kjósendur skiptust í hópa eftir klofningsþættinum þar 

sem sumir sem vanir voru orðnir heimsfrið vildu sem minnst vita af hernaðarbandalögum á 

sama tíma og aðrir greindu heiminn sem hættulegan stað þar sem vera þyrfti öllu búinn, 

minnugir fyrri átaka. 

Í fyrsta sinn síðan 1937 náði fimmti flokkurinn inn manni á þing árið 1953 þegar 

Þjóðvarnarflokkurinn náði inn með tvo menn. Varð hann þar með minnsti flokkurinn á þingi 

og náði aldrei inn aftur. Áður nefndur klofningsþáttur spilaði hér aftur inn í, Nato aðild og 

herstöðin. Þeir sem stóðu að Þjóðvarnarflokknum voru alfarið á móti aðildinni og herstöðinni 

og fannst aðrir flokkar ekki ganga nógu langt í andstöðunni. Það gerðist síðan ekki fyrr en árið 

1971 að fimmti flokkurinn náði á ný manni inn á þing. Það gerðu Samtök fjálslyndra og vinstri 

manna og endurtóku þeir leikinn árið 1974 en voru í bæði skiptin minnsti flokkurinn. Í tilfelli 

Samtaka frjálslyndra og vinstri manna leiddu einstaklingserjur innan Alþýðubandalagsins til 

stofnunar flokksins en ekki var um að ræða nýja klofningsþætti. 

Í töflu 3 má sjá að árið 1983 gerðist það í fyrsta sinn frá lýðveldisstofnun að sex 

stjórnmálaflokkar náðu inn mönnum á þing. Þar voru á ferð Bandalag jafnaðarmanna sem var 

þá næst minnsti flokkurinn, en þetta var í eina skiptið sem það náði inn manni, og Samtök um 

kvennalista sem varð þar með minnsti flokkurinn á þingi. Bandalag jafnaðarmanna varð til líkt 

og Samtök frjálslyndra og vinstri manna eftir einstaklingserjur innan annars flokks. Vilmundur 

                                                           
59 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 238-248. 
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Gylfason var einn forystumanna bandalagsins en hann hafði áður verið framarlega í 

Alþýðuflokknum. Samtök um kvennalista náðu mönnum á þing þrisvar í viðbót eða eftir 

kosningar 1987, 1991 og 1995 og var alla tíð meðal fámennustu flokka á þingi eins og sést á 

töflu 3. Hugmyndin að Samtökum um kvennalista kom ekki upp eftir einstaklingserjur innan 

annars flokks. Áhrifin komu frá nýjum klofningsþætti sem kannski var ekki svo nýr heldur bara 

að koma upp á yfirborðið. Kvennabarátta hafði sjaldan verið jafn mikil og áberandi og með 

nýrri kynslóð sem, líkt og efnishyggju-síð efnishyggju klofningsþáttur Lipset og Rokkan hafði 

bent á, lagði áherslu á félagsleg gildi á borð við jafnrétti. Þá passar Kvennalistinn ekki inn í 

neina af flokkafjölskyldum Beyme en hann hafði sjálfur tekið Kvennalistann sem dæmi um 

flokk sem ekki passaði inn í flokkafjölskyldur sínar. 

Nýr sjötti flokkur náði manni inn á þing árið 1987 þegar Bandalag jafnaðarmanna datt út 

af þingi og Borgaraflokkurinn náði inn. Þetta eina skipti sem Borgaraflokkurinn átti menn á 

þingi náði hann að vera fjölmennari en Samtök um kvennalista. Eftir kosningarnar 1991 

fækkaði flokkunum niður í fimm en 1995 fjölgaði þeim aftur upp í sex þegar Þjóðvaki náði inn 

mönnum og varð fjölmennari en Samtök um kvennalista. 

Borgaraflokkurinn varð til eftir að fyrrum fjármálaráðherra úr röðum Sjálfstæðisflokksins 

klauf sig út og stofnaði hann ásamt fylgismönnum sínum Borgaraflokkinn sem er dæmi um 

flokk sem verður til vegna frumkvæðis einstaklings í leit að atkvæðum (e. political 

entrepreneurship). Með Þjóðvaka var svipað uppi á teningnum en fyrrverandi varaformaður 

Alþýðuflokksins stofnaði hann. Tilgangurinn með Þjóðvaka var að stofna vettvang fyrir 

vinstrimenn til þess að sameinast í einu nafni og sína samstöðu gegn öðrum flokkum.60 Það 

göfuga markmið náðist þó ekki að þessu sinni eins og farið verður nánar í hér í næsta hluta. 

Á því tímabili sem hér var um rætt, frá 1942, þá má tala um að íslenska flokkakerfið hafi 

verið frosið vegna þess að fjöldi og vinsældir flokkanna hélst nánast óbreyttur en nánar um 

fylgissveiflur má sjá á töflum 2 og 3.  

Vissulega áttu sér stað breytingar kosningakefinu en þær miðuðu að því að jafna vægi 

atkvæða á landsvísu og töpuðu þeir þingsætum sem höfðu grætt á ójöfnu væginu. Hægri 

frjálslyndi íhaldsflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, naut mest fylgis allan þann tíma sem hér um 

ræðir að einum kosningum undanskyldum, þá var Framsóknarflokkurinn yfirleitt næst 
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fylgismestur og nutu hægri og miðjuflokkarnir því mikils fylgis á þessum tíma. Flokkarnir úr 

flokkafjölskyldum kommúnistaflokka og jafnaðarmanna áttu ekki jafn góðu gengi að fagna en 

lengst af gekk kommúnistunum þó betur í atkvæðaveiðunum. 

Fylgissveiflur á Íslandi frá einum kosningum til þeirra næstu verður mikil í kringum 1970 

og áratugunum á eftir sem má rekja til sundrungar innan flokka þar sem að öfl innan 

stjórnmálaflokka ákveða að kljúfa sig út úr flokkum og stofna nýjan. Það sem hefur verið 

einkennandi á Íslandi er skammtíma árangur stjórnmálaflokka á vinstri vængnum sem klofið 

sig hafa úr öðrum flokkum. Þá má segja að kjósendur hafi orðið tilbúnari að kjósa nýja flokka 

en áður.61 

Þá voru það alltaf sömu fjórir flokkarnir sem skiptu þingsætunum á milli sín til 1971 að 

kosningunum 1953 undanskyldum samanber töflu 2 og 3. Út tímabilið sem hér um ræðir voru 

það þó þessir sömu fjórir flokkar sem mynduðu kjarna flokkakerfisins sem einkennir miðlungs 

margbreytileika eins og flokkun Sartori fjallar um. Einkenni þess er samkeppni milli flokka á 

friðsaman hátt þar sem málamiðlanir eru í hávegum hafðar. Flokkarnir telja sig vera að uppfylla 

viss hugmyndafræðileg rými kjósenda sem stefnumál þeirra enduspegla. 

Einhver klofningur varð þó í þeirra röðum út frá einstaklingserjum. Á áttunda og níunda 

áratugnum fór frostið að fara úr flokkakerfinu þegar vinstri vængurinn, kommúnistar og 

jafnaðarmenn, fóru að viðra þá hugmynd að sameina krafta sína auk þess sem Kvennalistinn 

kom úr nýrri átt inn í flokkalandslagið. 

  

                                                           
61 Sigtryggur Pétursson, „Electoral instability in Iceland 1931-95: The impact of aggregate electoral volatility and 
block volatility on the Icelandic party system, “ Stjórnmál og stjórnsýsla veftímarit 1, nr.1 (2005): 150, sótt 5. 
apríl 2017, http://skemman.is/stream/get/1946/8728/23650/1/a.2005.1.1.6.pdf 
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Tafla 2. Skipting þingmanna og fylgi flokka á Íslandi, 1946-196762 

 1946 1949 1953 1956 
1959 
(vor) 

1959 
(haust) 

1963 1967 

Hlutfallsleg skipting, 
% 

        

Sjálfstæðisflokkurinn 39,4% 39,5% 37,1% 42,4% 42,5% 39,7% 41,4% 37,5% 

Framsóknarflokkurinn 23,1% 24,5% 21,9% 15,6% 27,2% 25,7% 28,2% 28,1% 

Alþýðuflokkurinn 17,8% 16,5% 15,6% 18,3% 12,5% 15,2% 14,2% 15,7% 

Sósíalistaflokkurinn/ 
Alþýðubandalagið* 

19,5% 19,5% 16,1% 19,2% 15,3% 15,3% 16,0% 17,6% 

Aðrir og utan flokka 0,2%  9,3% 4,5% 2,5% 4,1% 0,2% 1,1% 

Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Þingsæti         

Sjálfstæðisflokkurinn 20 19 21 19 20 24 24 23 

Framsóknarflokkurinn 13 17 16 17 19 17 19 18 

Alþýðuflokkurinn 9 7 6 8 7 9 8 9 

Sósíalistaflokkurinn/ 
Alþýðubandalagið* 

10 9 7 8 6 10 9 10 

Aðrir og utan flokka   2      

Alls 52 52 52 52 52 60 60 60 

*Frá 1956 bauð Alþýðubandalagið fram sem arftaki Sósíalistaflokksins. 
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Tafla 3. Skipting þingmanna og fylgi flokka á Íslandi, 1971-199563 64 

 1971 1974 1978 1979 1983 1987 1991 1995 

Hlutfallsleg skipting, %         

Sjálfstæðisflokkurinn 36,2% 42,7% 32,7% 35,4% 38,7% 27,2% 38,6% 37,1% 

Framsóknarflokkurinn 25,3% 24,9% 16,9% 24,9% 19,5% 18,9% 18,9% 23,3% 

Alþýðuflokkurinn 10,5% 9,1% 22,0% 17,5% 11,7% 15,2% 15,5% 11,7% 

Alþýðubandalagið 17,1% 18,3% 22,9% 19,7% 17,3% 13,4% 14,4% 14,3% 

Samtök frjálslyndra og 
vinstri manna 

8,9% 4,6% 3,3%      

Samtök um kvennalista     5,5% 10,1% 8,3% 4,9% 

Borgaraflokkurinn      10,9%   

Bandalag 
jafnaðarmanna 

    7,3%    

Þjóðvaki        7,2% 

Aðrir og utan flokka 2,0% 0,4% 2,2% 2,5%  4,3% 4,3% 1,5% 

Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Þingsæti         

Sjálfstæðisflokkurinn 22 25 20 21 23 18 26 25 

Framsóknarflokkurinn 17 17 12 17 14 13 13 15 

Alþýðuflokkurinn 6 5 14 10 6 10 10 7 

Alþýðubandalagið 10 11 14 11 10 8 9 9 

Samtök frjálslyndra og 
vinstri manna 

5 2 0      

Samtök um kvennalista     3 6 5 3 

Borgaraflokkurinn      7   

Bandalag 
jafnaðarmanna 

    4    

Þjóðvaki        4 

Aðrir og utan flokka    1  1   

Alls 60 60 60 60 60 63 63 63 

 

  

                                                           
63 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 242-245. 
64 Hagstofa Íslands, „Úrslit alþingiskosninga 1963-2013,“ 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__althingi__althurslit/KOS02121.px/?rxid=5b71ac3
5-fd6d-4d58-a01e-a77167b6e4b8 (sótt 13. desember 2016). 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__althingi__althurslit/KOS02121.px/?rxid=5b71ac35-fd6d-4d58-a01e-a77167b6e4b8
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__althingi__althurslit/KOS02121.px/?rxid=5b71ac35-fd6d-4d58-a01e-a77167b6e4b8


48 
 

4.4 Tímabilið 1999-2016 

Hafi einhverntíma verið sagt að flokkakerfið á Íslandi hafi verið frosið þá var allt það frost farið 

úr kerfinu við upphaf tuttugustu og fyrstu aldarinnar. En hér verður farið í þá þróun sem átti 

sér stað í flokkakerfinu á árunum 1999-2016. 

Fyrir kosningarnar árið 1999 hafði orðið nokkur uppstokkun þegar Alþýðubandalagið, 

Alþýðuflokkurinn, Þjóðvaki og Samtök um kvennalista höfðu ákveðið að sameina flokkana 

undir heitinu Samfylkingin. Umræða hafði verið á kreiki í lengri tíma um slíka fylkingu en ekki 

hafði tekist að mynda hana áður. Samfylkingin sem varð til er jafnaðarmannaflokkur sem sótti 

fram á miðjunni út frá hugmyndafræði hinnar nýju miðju sem mikils fylgis naut á þeim tíma í 

Bretlandi og Þýskalandi. Hún studdist við markaðshugmyndir sem jafnaðarmenn höfðu ekki 

viljað kenna sig við áður, a.m.k. ekki í slíku magni.65 

Nokkrum árum áður en Samfylkingin komst á koppinn höfðu Sovétríkin liðið undir lok og 

með þeim hafði grundvöllur hugmynda margra vinstri og miðju manna horfið. Þá hafði 

deiluefni þeirra margra horfið, en áður höfðu verið skiptar skoðanir á samskiptum annars 

vegar við Sovétríkin og hins vegar við ríki Vestur Evrópu og Norður Ameríku þá sérstaklega um 

aðild Íslands að Nato. Sundrung hafði orðið á meðal vinstri- og miðjuflokka og máttu 

Alþýðubandalagið og Alþýðuflokkurinn muna fífil sinn fegurri. Þá höfðu bæst við 

jafnaðarmannaflokkurinn Þjóðvaki og Kvennalistinn sem eins og áður segir passar ekki inn í 

flokkafjölskyldur Beyme. Á sama tíma hélt hægri flokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn stöðu sinni 

sem stærstur flokka. Samfylkingunni var því ætlað það hlutverk að takast á við 

Sjálfstæðisflokkinn með því að hafa sameinaða vinstri- og miðjumenn á bakvið sig auk þess að 

beita meira markaðsáherslum líkt og aðrir jafnaðarmannaflokkar í Evrópu. Grundvöllurinn fyrir 

því að Samfylkingin varð til á þeim tímapunkti sem hún varð til er því líklega fjarvera félagslegs 

klofningsþáttar kommúnista sem hafði skipt vinstri og miðju mönnum í tvær fylkingar 

áratugina á undan. 

Ekki náðu allir þó að sammælast um eina fylkingu og varð Vinstri hreyfingin grænt framboð 

einnig til sem umhverfisverndarflokkur á vinstri væng stjórnmálanna. Á töflu 4 sést að 

Samfylkingin fékk strax töluvert fylgi og varð næst stærsti stjórnmálaflokkurinn á þingi, á eftir 

Sjálfstæðisflokki, árið 1999. Hélt Samfylkingin því til ársins 2013 þegar hún varð að þriðja 

                                                           
65 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 245-247. 
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fjölmennasta flokkinum en eftir kosningarnar árið 2016 var Samfylkingin orðin minnsti 

flokkurinn á þingi. Í sínum fyrstu kosningum árið 1999 náði Vinstri hreyfingin grænt framboð 

mönnum inn á þing. Hún varð fjórði stærsti flokkurinn eða sá næst minnsti og hélt þeirri stöðu 

eftir kosningarnar 2003. Eftir kosningarnar 2007 urðu Vinstri grænir stærri en 

Framsóknarflokkurinn og var þar með orðinn þriðji stærsti flokkurinn. Árið 2013 fóru Vinstri 

grænir síðan aftur í að vera fjórði stærsti flokkurinn. Eftir kosningarnar árið 2016 náðu Vinstri 

grænir því síðan að verða næst fjölmennasti flokkurinn á þingi, ásamt Pírötum, á eftir 

Sjálfstæðisflokki. 

Fimmti flokkurinn á þingi og jafnframt sá minnsti eftir kosningarnar 1999, 2003 og 2007 

var Frjálslyndi flokkurinn sem var nýr frjálslyndur flokkur. Eftir kosningarnar 2009 var hann 

hins vegar ekki lengur á þingi en Borgarahreyfingin náði inn mönnum og varð þar með fimmti 

og minnsti flokkurinn. Það var eina skiptið sem Borgarahreyfingin komst á þing.66 

Eftir kosningarnar 2013 voru flokkar með menn á þingi orðnir sex en það hafði ekki gerst 

síðan 1995. Tveir nýir flokkar höfðu bæst í flóruna, Björt framtíð sem varð næst minnsti 

flokkurinn og Píratar sem urðu minnstir flokka sem þó náðu inn mönnum.67 

Í kjölfar kosninga árið 2016 átti sér stað sjaldgæft atvik, í íslensku samhengi, er sjö 

stjórnmálaflokkar náðu mönnum inn á þing. Björt framtíð hélt stöðu sinni sem næst minnsti 

flokkurinn en var nú sá sjötti stærsti í stað þess fimmta. Píratar urðu hins vegar eins og áður 

segir næst fjölmennasti flokkurinn á þingi ásamt Vinstri grænum.68 

Ekki er unnt að rekja þessa breytingu til kosningakerfisins því það hafði engum breytingum 

tekið á þessum tíma. Hins vegar hafði orðið efnahagshrun árið 2008 sem skapað hafði nýjar 

aðstæður í samfélaginu er margir misstu sitt og hatur skapaðist á milli stjórnmálaflokka. Þá 

hafði verið hart deilt um aðild Íslands að Evrópusambandinu og samband Íslands við 

umheiminn á kjörtímabilinu sem lauk árið 2013. Samfylkingin hefur barist fyrir inngöngu í 

Evrópusambandið frá 2001 en er nú orðinn að litlum flokki. Er nú svo komið að þrír flokkar eru 

á þingi, þar af tveir nýir eða nýlegir, sem leynt og ljóst vilja í Evrópusambandið. Má því með 

                                                           
66 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 245-247. 
67 Hagstofa Íslands, „Alþingiskosningar 27. apríl 2013,“ 
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/kosningar/althingiskosningar-27-april-2013/ (sótt 11. desember 
2016). 
68 Mbl.is, „Alþingiskosningar,“ mbl.is, 11. desember 2016. http://www.mbl.is/frettir/kosningar/ (sótt 11. 
desember 2016). 

https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/kosningar/althingiskosningar-27-april-2013/
http://www.mbl.is/frettir/kosningar/
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sanni segja að Evrópusambandið sé orðið að klofningsþætti sem gæti fallið undir 

hnattvæðingar klofningsþátt Lipset og Rokkan. 

Björt framtíð og Píratar komu nýir inn á þing og boðuðu breytt vinnubrögð þar sem meiri 

sátt skyldi ríkja. Þessir tveir flokkar komu því inn eins og Sartori sagði til þess að fylla rúm 

hugmyndafræðilegs fjölbreytileika hópa samfélagsins. Þannig svöruðu þeir kalli ákveðins hluta 

kjósenda sem vildu breytt vinnubrögð og voru á móti hefðbundnum stjórnmálum (e. anti – 

establishement). Björt framtíð kom inn sem evrópusinnaður frjálslyndur flokkur en ekki er 

unnt að flokka Pírata inn í flokkafjölskyldur Beyme þótt Pírataflokkurinn eigi systurflokka í 

öðrum löndum. Í byrjun töluðu þeir fyrir stafrænu frelsi og færðust svo yfir í kröfu um beint 

lýðræði og nýja stjórnarskrá. Sumir hafa þó viljað skilgreina þá sem popúlískan einsmálsflokk 

þar sem þeir eru gagnrýnir á valdið og eilítuna og að tæknin muni leysa hið gamla af hólmi. Þá 

má um það deila hvort Píratar falli inn í skilgreiningu Sartori því þeir tala oft fyrir því að breyta 

stjórnkerfinu en ekki bara að starfa innan þess til að hafa áhrif. 

Framsóknarflokkurinn var allt frá haustkosningunum 1942 til kosninganna 1999 næst 

fjölmennasti flokkurinn á þingi en þá kom Samfylkingin inn eins og áður segir, með einni 

undantekningu þó árið 1978 þegar hann varð sá fjórði og minnsti. Það má sjá út úr töflu 4 að 

eftir kosningarnar 1999 og 2003 var Framsóknarflokkurinn sá þriðji fjölmennasti á þingi en eftir 

kosningar 2007 og 2009 datt hann niður í fjórða sæti.69 Eftir kosningar 2013 reis hann upp og 

varð eins og áður segir fjölmennastur á þingi ásamt Sjálfstæðisflokki.70 Árið 2016 var hann þó 

aftur orðinn fjórði fjölmennasti flokkurinn á þingi.71 

Framsóknarflokkurinn var á sínum tíma stofnaður sem dreifbýlis- og bændaflokkur eins og 

áður segir. Hann hefur náð að halda velli öfugt við marga aðra sambærilega flokka í öðrum 

löndum og þannig þróast í takt við þjóðfélagsbreytingar. Framsóknarflokkurinn stendur því í 

dag ekki bara fyrir hagsmunum bænda og dreifbýlis, þó hann sé ennþá veigamikill á því sviði, 

heldur reynir hann að ná til millistéttarinnar og staðsetur sig á miðju hægri-vinstri kvarðans. 

                                                           
69 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 238-248. 
70 Hagstofa Íslands, „Alþingiskosningar 27. apríl 2013,“ 
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/kosningar/althingiskosningar-27-april-2013/ (sótt 11. desember 
2016). 
71 Mbl.is, „Alþingiskosningar,“ mbl.is, 11. desember 2016. http://www.mbl.is/frettir/kosningar/ (sótt 11. 
desember 2016). 

https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/kosningar/althingiskosningar-27-april-2013/
http://www.mbl.is/frettir/kosningar/
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Þannig hefur Framsóknarflokkurinn þróast í gegnum tíðina frá því að vera bara talsmaður eins 

hóps í það að vera kosningamiðaður stjórnmálaflokkar. 

Á tímabilinu 1999 til 2016 voru frjálslyndir flokkar fyrirferðamestir á íslensku þingi, þeirra 

stærstur var Sjálfstæðisflokkurinn, og undir lok tímabilsins voru þeir orðnir þrír á þingi, þ.e. 

Björt framtíð og Viðreisn auk Sjálfstæðisflokks. Jafnaðarmenn áttu góðan sprett í upphafi 

tímabilsins en árið 2013 fór að halla undan fæti hjá þeim. Þá hélt vinstri umhverfisflokkurinn 

um níu til sextán prósenta fylgi mestan hluta tímabilsins. Flestir flokkarnir á þessu tímabili hafa 

viljað staðsetja sig á miðjunni eða nálægt henni. Því virðist sem flokkarnir líti svo á að mikið af 

atkvæðum sé að sækja inn á miðjuna og fer það vel með skilgreiningu Downs þess efnis flokkar 

keppist við að staðsetja sig þar sem flestir kjósendurnir eru. 
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Tafla 4. Skipting þingmanna og fylgi flokka á Íslandi, 1999-201672 73 74 75 

 1999 2003 2007 2009 2013 2016 

Hlutfallsleg skipting, %       

Sjálfstæðisflokkurinn 40,7% 33,7% 36,6% 23,7% 26,7% 29,0% 

Framsóknarflokkurinn 18,4% 17,7% 11,7% 14,8% 24,4% 11,5% 

Samfylkingin 26,8% 31,0% 26,8% 29,8% 12,9% 5,7% 

Vinstrihreyfingin grænt 
framboð 

9,1% 8,8% 14,3% 21,7% 10,9% 15,9% 

Frjálslyndi flokkurinn 4,2% 7,4% 7,3% 2,2%   

Borgarahreyfingin    7,2%   

Björt framtíð     8,2% 7,2% 

Píratar     5,1% 14,5% 

Viðreisn      10,5% 

Aðrir og utan flokka 0,8% 1,4% 3,3% 0,6% 11,8% 5,7% 

Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Þingsæti       

Sjálfstæðisflokkurinn 26 22 25 16 19 21 

Framsóknarflokkurinn 12 12 7 9 19 8 

Samfylkingin 17 20 18 20 9 3 

Vinstrihreyfingin grænt 
framboð 

6 5 9 14 7 10 

Frjálslyndi flokkurinn 2 4 4 0   

Borgarahreyfingin    4   

Björt framtíð     6 4 

Píratar     3 10 

Viðreisn      7 

Aðrir og utan flokka       

Alls 63 63 63 63 63 63 

 

 

                                                           
72 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 245-248. 
73 Hagstofa Íslands, „Alþingiskosningar 27. apríl 2013,“ 
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/kosningar/althingiskosningar-27-april-2013/ (sótt 11. desember 
2016). 
74 Mbl.is, „Alþingiskosningar,“ mbl.is, 11. desember 2016. http://www.mbl.is/frettir/kosningar/ (sótt 11. 
desember 2016). 
75 Hagstofa Íslands, „Úrslit alþingiskosninga 1963-2013,“ 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__althingi__althurslit/KOS02121.px/?rxid=5b71ac3
5-fd6d-4d58-a01e-a77167b6e4b8 (sótt 13. desember 2016). 

https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/kosningar/althingiskosningar-27-april-2013/
http://www.mbl.is/frettir/kosningar/
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__althingi__althurslit/KOS02121.px/?rxid=5b71ac35-fd6d-4d58-a01e-a77167b6e4b8
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__althingi__althurslit/KOS02121.px/?rxid=5b71ac35-fd6d-4d58-a01e-a77167b6e4b8
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4.5 Kosningakerfi 

Kerfið á Íslandi er einkennandi fyrir þingræðisríki þar sem að þingmenn eru alla jafna fulltrúar 

stjórnmálaflokka og flokksagi er meiri en til dæmis í Bandaríkjunum. Skipting í stjórn og 

stjórnarandstöðu fer eftir fylkingum stjórnmálaflokka.76  

Það skal þó tekið fram að þrátt fyrir þetta veigamikla hlutverk stjórnmálaflokkanna þá er 

hlutverks þeirra hvergi getið í stjórnarskránni. Þess er einungis getið að  

öðrum þingsætum en kjördæmissætum skal ráðstafa í kjördæmi og úthluta 

 þeim til jöfnunar milli stjórnmálasamtaka þannig að hver samtök fái  

 þingmannatölu í sem fyllstu samræmi við heildaratkvæðatölu sína. Þau  

 stjórnmálasamtök koma þó ein til álita við úthlutun jöfnunarsæta sem  

 hlotið hafa minnst fimm af hundraði af gildum atkvæðum á landinu öllu.  

Sbr. 4. mgr. 31. gr. laga nr. 33 frá 1944 Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. Auk þess sem 

segir í 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar að „rétt eiga menn á að stofna félög í sérhverjum 

löglegum tilgangi, þar með talin stjórnmálafélög.“ 

Í byrjun var íslenska kosningakerfið meirihlutakerfi sem þróaðist út í blandað kerfi. Í 

upphafi byggðist kosningakerfið á einmenningskjördæmum og tvímenningskjördæmum, 

einfaldur eða hreinn meirihluti réði ríkjum þar sem hópar eins og bændur stóðu vörð um 

forréttindi sín. Í kringum 1930 var farið að huga að fjölgun þingmanna í Reykjavík til að draga 

úr misvægi atkæða þó áfram hafi það verið eitthvað. 

Árið 1959 var hreint hlutfallskerfi alfarið tekið upp þar sem landinu var skipt upp í átta 

kjördæmi, þingmönnum skipt á milli kjördæmanna og þar að auki notast við uppbótasæti. 

Framsóknarflokkurin hafði barist gegn þessari kjördæmabreytingu enda dró úr þingstyrk 

flokksins og nær því að vera í samræmi við fenginn atkvæðafjölda. 77  Leiddu breytingar 

kjördæmakerfisins til fækkunar kjördæma og fjölgunar þingmanna. 78  Með 

hlutfallskosningakerfi er reynt að samræma atkvæðastyrk mismunandi stjórnmálafla og 

þingsstyrk þeirra. Í sumum kosningakerfum eins og á Íslandi eru sérstakir þröskuldar sem 

stefnt er gegn mjög litlum flokkum en tilgangurinn er að koma í veg fyrir að þing skiptist í of 

                                                           
76 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 234. 
77 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 77. 
78 Stefanía Óskarsdóttir, „Þróun íslenska stjórnmálakerfisins“ í Þingræði á Íslandi, samtíð og saga, ritstj. 
Ragnhildur Helgadóttir, Helgi Skúli Kjartansson og Þorsteinn Magnússon (Reykjavík: Forlagið, 2011), 232. 



54 
 

marga smáa flokka og að það hafi áhrif á meirihlutamyndanir eða komi í veg fyrir skilvirka 

stjórnun ríkisins. Á Íslandi var fyrst notast við d‘Hond kosningaúthlutunarregluna árið 1959 var 

hún tekin aftur upp árið 2003 í núverandi mynd. Byggir hún á sex kjördæmum með níu 

jöfnunarsætum sem á að tryggja að flokkar fái þingsæti í samræmi við atkvæðafjölda. 

Kosningaþröskuldurinn fyrir stjórnmálaflokka er 5% atkvæðafjöldi, sem er sá fjöldi sem flokkar 

þurfa að hafa hlotið til að koma mönnum inn á þing. Kjördæmamörkum og reglum um úthlutun 

þingsæta er hægt að breyta með almennum lögum með samþykki 2/3 hluta atkvæða 

Alþingis.79 

Á Íslandi hefur verið hlutfallskosningakerfi frá 1959 þar sem flokkar fá hlutfallslegan fjölda 

þingsæta miðað við atkvæðafjölda en samkvæmt Duverger stuðlar það að fjölflokkakerfi. 

Kerfið býður upp á það að hvaða minnihlutahópur sem er getur verið viss um að heyrist í 

honum sem fulltrúi í eyrum löggjafans og samkeppni myndast milli flokka um atkvæði. Sækja 

flokkarnir fylgi sitt í mismunandi klofningsþætti sem skapast hafa í þjóðfélagi á hverjum tíma 

líkt og rakið hefur verið í þessari yfirferð um Ísland. 

4.6 Samantekt 

Þegar Ísland byrjaði að viðra þá hugmynd að verða sjálfstætt tóku stjórnmálaflokkar að 

myndast. Fyrst um sinn voru þeir ákaflega lausir í reipunum en þegar baráttan harnaði þá 

skýrðust línur út frá því hvort flokkar hefðu það á stefnu sinni að stefna á sjálfstæði eða ekki, 

en á sjálfstæði stefndu Heimastjórnarflokkurinn og gamli Sjálfstæðisflokkurinn. Árið 1916 

komu fram tveir nýir flokkar sem áttu eftir að leika stórt hlutverk á næstu áratugum. Þeir komu 

úr nýrri átt eða úr stéttabaráttu og til að gæta hagsmuna bænda. Á næstu árum snerist 

flokkakerfið á Íslandi því úr því að vera bara í sjálfstæðisbaráttunni yfir í stéttastjórnmál. Þrátt 

fyrir það setti sjálfstæðisbaráttan áfram lit sinn á heilstu deilumál. Árið 1929 varð 

Sjálfstæðisflokkurinn hinn nýi til en í hann sameinuðust íhaldsmenn og frjálslyndir í einn flokk. 

Við það varð til einn stór hægri flokkur sem átti eftir að vera áberandi á þingi allt til dagsins í 

dag. 

Allt frá 1931 voru bændaflokkurinn, Framsókn, og frjálslyndi íhaldsflokkurinn, 

Sjálfstæðisflokkurinn, stærstir flokka á þingi. Náði Sjálfstæðisflokkurinn meira að segja að vera 

                                                           
79 Gunnar Helgi Kristinsson. Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 75-77 
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stærstur samfellt frá 1942 til 2009 og Framsóknarflokkurinn á sama tíma oftast næst stærstur. 

Á árunum 1942 til 1971 má því segja að flokkakerfið á Íslandi hafi verið frosið. 

Frá 1942 til 1956 var flokkur úr fjölskyldu sósíalista og kommúnista stærri á þingi en kratar 

(e. social democrats) og var þannig meira fylgi við vinstri flokkinn en miðju vinstri flokkinn. Það 

gerðist síðan aftur frá 1959 til 1987. Þá kom hins vegar lengsta tímabilið þar sem 

jafnaðarmannaflokkurinn náði að skáka kommúnistunum. Kommúnistarnir áttu þó síðasta 

orðið er þeir voru stærstir aftur árið 1995 áður en báðir flokkarnir liðu undir lok. Þess ber þó 

að geta að litið hefur verið á gott gengi kommúnista á Íslandi sem stuðning við þá stefnu þeirra 

að vera í andstöðu við Nato frekar en beinan stuðning við hugsjónir kommúnista. Þessi 

andstaða við Nato varð einnig til þess að nýir flokkar voru stofnaðir á tuttugustu öldinni þó 

þeir hafi verið stuttlífir. Ennþá fleiri flokkar urðu þó til eftir erjur innan stóru flokkanna, en þeir 

voru fæstir langlífir. Kvennalistinn skar sig þó úr því hann var myndaður um allt annað erindi 

en aðrir flokkar fram að því, þ.e. réttindabaráttu kvenna. 

Fyrir kosningarnar 1999 hafði meira og minna allur vinstri vængur stjórnmálanna á Íslandi 

reynt að sameinast undir einn hatt. Samfylkingin varð til sem nýr jafnaðarmannaflokkur en að 

vísu varð líka til flokkurinn Vinstri grænir vinstra megin við hann, en sá flokkur lagði áherslu á 

umhverfisverndarsjónarmið. 

Samfylkingin byggði á því að vera alþjóðasinnaður flokkur og sótti fylgi sitt til fyrrverandi 

kjósenda Alþýðuflokksins sem hafði einnig verið alþjóðasinnaður. Vinstri grænir voru hins 

vegar ekki jafn alþjóðasinnaðir en þeir sóttu fylgi sitt til fyrrverandi kjósenda 

Alþýðubandalagsins sem að sama skapi hafði ekki verið alþjóðasinnaður. Stuðningsmenn 

Sjálfstæðisflokksins á hinum væng stjórnmálanna skiptust í fylkingar sem voru annaðhvort 

alþjóðasinnaðar eða ekki. Það hversu alþjóðasinnaður flokkur var mátti sjá út frá stuðningi 

hans við alþjóðastofnanir á borð við ESB, EES og NATO. 

Fyrsta áratuginn náði Samfylkingin til sín töluverðu fylgi en frá 2013 er eins og botninn hafi 

dottið úr þeim flokki og er hann í dag sá minnsti á þingi. Þá hafði Björt framtíð komið fram með 

áþekka jafnaðarmannastefnu og Samfylkingin með frjálslynd sjónarmið og svo einnig Viðreisn 

sem frjálslyndur umbótaflokkur. En samkvæmt Baldri Þórhallssyni þá er það vel skiljanlegt að 

kjósendur sem vilji frjálslyndar umbætur á samfélaginu velji að kjósa aðra flokka en 
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Samfylkinguna sem hafði þá þegar fengið sex ár til að hrinda hlutunum í framkvæmd en ekki 

náð því.80 

Á sama tíma eru Vinstri grænir orðnir fjölmennari á þingi og hafa þannig endurtekið leik 

Alþýðubandalagsins. Á tuttugustu og fyrstu öldinni hefur bændaflokkurinn Framsókn sem 

reynir að fóta sig í nýjum veruleika tapað fylgi frá fyrri áratugum. Frjálslyndum flokkum hefur 

fjölgað á sama tíma en nokkur rótering hefur þó verið á þeim.  

Flokkakerfið breyttist lítið vegna kosningakerfisins en hins vegar hafði ítrekaður klofningur 

á vinstri vængnum áhrif ásamt hlutverki leiðtoga og þá höfðu nýir klofningsþættir einnig áhrif. 

Þannig er svo komið að flokkar á þingi á Íslandi hafa aldrei verið jafn margir og þeir eru í dag. 

  

                                                           
80 Vísir, „Getuleysi og forsjárhyggja banabiti Samfylkingarinnar,“ visir.is, 31. október 2016. 
http://www.visir.is/getuleysi-og-forsjarhyggja-banabiti-samfylkingarinnar/article/2016161039763 (sótt 15. 
febrúar 2017). 

http://www.visir.is/getuleysi-og-forsjarhyggja-banabiti-samfylkingarinnar/article/2016161039763
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5. Danmörk 

Í þeim kafla sem hér hefst verður flokkakerfi Danmerkur greint. Umfjölluninn verður skipt upp 

í tímabil til að leita af mynstrum líkt og var gert í fyrri kafla um Ísland. Líkt og í Íslands kaflanum 

er það gert til þess að leita svara við þeirri spurningu ritgerðarinnar hvort líkindi séu á milli 

ráðandi flokka í kerfum ríkjanna tveggja eftir að þau voru aðskilin. Skoðað er hvernig 

flokkakerfið hefur þróast út frá mismunandi klofningsþáttum og rakin saga stærstu og 

veigamestu stórnmálaflokkanna í texta og töflum. Því næst er farið yfir kosningakerfið og 

hvernig staðið hefur verið að kosningum í Danmörku. 

Einveldi lagðist af í Danmörku árið 1849 þegar Danir settu sér nýja stjórnarskrá. Þingmenn 

voru í upphafi valdir með þrenns konar hætti en smám saman færðist það yfir í það að einungis 

almenningur með kosningarétt valdi þá. Áður hafði það verið þannig að þingmenn væru kosnir 

óbeinni kosningu eða skipaðir af konungi eða ráðherrum. En líkt og annars staðar í Evrópu á 

þessum tíma var kosningaréttur ekki almennur. Smám saman varð kosningarétturinn hins 

vegar almennur og varð litið svo á að eðlilegt væri að almenningur veldi þingmenn. Almennar 

kosningar þýddu að flokkar voru stofnaðir og endurspegluðu þeir samfélagið þar sem stærstu 

hóparnir voru bændur, verkamenn og borgarar. Þá gátu Færeyingar og Grænlendingar valið 

sína fulltrúa á danska þingið, en þeir hafa samanlagt 4 af 179 þingmönnum í dag.81 

5.1 Tímabilið 1876-1913 

Danska stjórnaskráin var samþykkt árið 1849 en á þeim tíma voru engir stjórnmálaflokkar 

starfandi sem gerði það að verkum að ekki var gert ráð fyrir að almenningur gæti tjáð skoðanir 

sínar nema í gegnum einstaklinga sem kosnir voru vegna persónuleika og/eða sjónarmiða. 

Hægt og rólega byrjuðu einstaklingar sem deilt höfðu sömu viðhorfum að mynda félög, þar 

sem þeir hittust og héldu samræðum gangandi. Í byrjun voru þessar samkomur aðeins lauslega 

skipulagðar en urðu smá saman skipulagðari sem lagði grunninn að þeim stjórnmálaflokkum 

sem komu á sjónarsviðið í kringum 1870. Íhalds- og frjálslyndi flokkurinn urðu upphaflega til 

við svona félagsaðstæður í danska þinginu. Jafnaðarmannaflokkurinn (d. Socialdemokratiet) 

                                                           
81 Kulturarv, „The cradle of democracy: From absolute monarchy to parliamentalism,“ 
http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/en_GB/theme/the-cradle-of-democracy/article (sótt 13. desember 
2016). 

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/en_GB/theme/the-cradle-of-democracy/article
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var ólíkt hinum tveimur flokkunum myndaður utan þingsins Rigsdag, árið 1871 en þessir þrír 

flokkar einkenndu stjórnmálaumræðuna í upphafi.82 

Frá áttunda áratug nítjándu aldar er hægt að tala um danska stjórnmálaflokka eins og þeir 

þekkjast í dag en höfðu þeir hægt og rólega verið að taka á sig mynd. Allt fram að 

aldamótunum var flokkakerfið í mikilli mótun, stjórnmálaflokkarnir voru ekki fast mótaðir og 

meðlimir flokka flökkuðu á milli þeirra. Þannig segja kosningaúrslit nítjándu aldar ekki alla 

söguna því stærðir flokka rokkuðu til er meðlimirnir gengu á milli hvors annars. Skoðaður 

verður fjöldi stjórnmálaflokka og hugmyndafræðileg skipting þeirra flokka sem hafa boðið 

fram í Danmörku. Flokkar sem eiga sæti á danska þinginu og eru frá Færeyjum og Grænlandi83 

eru ekki teknir með inn í umfjöllunina hér að neðan. 

Frá kosningunum 1876 til og með kosningunum 1890 var frjálslyndur flokkur 

fjölmennastur á þingi84 en hugmyndafræðin fellur í flokk frjálslyndra flokkafjölskyldna Klaus 

von Beyme. Sem urðu til þegar borgarastéttin sá að hún þyrfti að standa saman gegn 

landeigendunum og besta leiðin væri að gera það með stofnun stjórnmálaflokka. Kjarni stefnu 

frjálslyndra var að berjast fyrir lagalegum og pólitískum réttindum borgaranna. Togstreita 

skapaðist þegar þjóðríkin tóku að myndast og samþættast þjóðfélaginu og frjálslyndir hópar 

beittu sér fyrir uppbyggingu innlendra samfélaga en urðu fyrir andstöðu íbúa á 

jaðarsvæðum.85 

Til ársins 1884 voru einungis tveir stjórnmálaflokkar í forystu auk óháðra. Flokkur 

frjálslyndra auk flokks Hægri (d. Højre) sem stofnaður hafði verið 1881 sem var minni 

flokkurinn. Liggur skýringin, af hverju einungis tveir flokkar voru í upphafi, í klofningsþáttunum 

þar sem kjósendur skiptust í tvo hópa, annars vegar frjálslyndir kjósendur og hins vegar 

íhaldssamir kjósendur. Hægri féll í flokkafjölskyldu Beyme sem íhaldsflokkur sem varð til sem 

mótvægi við frjálslynda og vildi ekki þær þjóðfélags- og efnahagslegu breytingar sem 

frjálslyndir stóðu fyrir. Samkvæmt hægri-vinstri vídd stjórnmála Anthony Downs staðsetti 

                                                           
82 Folketinget, „Political parties“, Folketinget, 25 janúar 2012 

http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/PDF/publikationer/Informationsark/Engelsk/Politic

al%20Parties.ashx (sótt 13. desember 2016).  
83 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 516, 551. 
84 Sama heimild, 516. 
85 Alan Ware, Political Parties and Party Systems, (Oxford: Oxford University Press, 1996), 29-43. 

http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/PDF/publikationer/Informationsark/Engelsk/Political%20Parties.ashx
http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/PDF/publikationer/Informationsark/Engelsk/Political%20Parties.ashx
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íhaldsflokkurinn sig hægra megin við frjálslynda á litrófi stjórnmálanna og var hugsaður sem 

mótvægi við hugmyndafræði frjálslyndra flokka. 

Óháðir áttu menn á þingi eftir kosningarnar 1876, 1884, 1895, 1903-1910, 1915-1920 og 

1994. Alla tíð hafa óháðir verið fámennasti hópurinn á þingi eða deilt þeim titli með öðrum. 

Árið 1884 náði þriðji flokkurinn í fyrsta sinn inn á danska þingið, það var 

Jafnaðarmannaflokkurinn, og var hann minnsti flokkurinn á þingi til ársins 1901 þegar Hægri 

urðu minni.86 Jafnaðarmannaflokkurinn flokkaðist í flokk jafnaðarmanna Beyme og varð til í 

kringum verkafólk sem var lengi framan af í andstöðu við ráðandi öfl. Þeir vildu tryggja 

verkafólki viss réttindi og að það hlyti meira af andvirði framleiðslunnar. 

Eftir kosningarnar 1892 bættist fjórði flokkurinn við á þinginu og síðan þá hafa fjórir flokkar 

eða fleiri alltaf átt menn á þinginu. Þessi fjórði flokkur sem kenndi sig við það að vera hófsamur 

frjálslyndur flokkur og náði því jafnframt að vera stærsti flokkurinn á þinginu fram að næstu 

kosningum árið 1895. Þá bættist við nýr frjálslyndur umbótaflokkur (d. Venstre Reform Party) 

sem jafnframt varð sá stærsti á þingi og var hann það fram að kosningunum 1910. Frjálslyndi 

umbótaflokkurinn fellur í flokk frjálslyndra flokkafjölskyldna Beyme sem börðust gegn 

ríkisafskiptum af viðskiptum og vildu aðgreina betur hlutverk ríkis og samfélags. Í grunninn er 

það stefna frjálslyndra að höfða til millistéttarinnar og kjarni stefnu þeirra var að berjast fyrir 

lagalegum og pólitískum réttindum borgaranna. 

Árið 1906 var hófsami frjálslyndi flokkurinn áfram minnstur en nú með Róttæka vinstri 

flokknum (d. Det Radikale Venstre) sem hafði verið stofnaður árið 1905. Í flokkafjölskyldum 

Beyme telst hann sem frjálslyndur flokkur sem barðist gegn hernaðarhyggju, jöfnum 

kosningarétti og bættri menntun allra borgara. Sótti flokkurinn fylgi til klofningsþátta sem tóku 

á lýðsæðisumbætum þess tíma eða miðju-jaðar klofningsþátta samkvæmt Lipset og Rokkan. 

Voru það menntamenn, smábændur og iðnaðarmenn sem studdu helst flokkinn til að byrja 

með.87 

Eftir næstu kosningar árið 1909 var hófsami frjálslyndi flokkurinn einn um það að vera 

minnstur á þingi.88 Þess ber þó að geta að um það er deilt hversu margir sátu á þingi fyrir 

                                                           
86 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 516. 
87 Danish institute for parties and democracy, „The Danish Social-Liberal Party (Radicale Venstre),“ 
http://dipd.dk/about/danish-political-parties/social-liberal-party/ (sótt 8. janúar 2017). 
88 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 551-552. 

http://dipd.dk/about/danish-political-parties/social-liberal-party/
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Frjálslynda umbótaflokkinn og Róttæka vinstri flokkinn eftir kosningar árin 1906 og 1909 en 

sem miðjuflokkur var Róttæki vinstri flokkurinn gjarnan í stjórn bæði til hægri og vinstri.89 

Þegar róttæki vinstri flokkurinn náði inn á þing árið 1906 var það í fyrsta sinn sem fimm flokkar 

sátu á danska þinginu. Þar voru þeir fram að kosningunum árið 1910 þegar þeim fækkaði aftur 

í fjóra. Fleiri breytingar áttu sér stað árið 1910 þegar Vinstri flokkurinn (d. Venstre) kom sá og 

sigraði, þ.e. kom inn nýr og varð stærstur flokka. Líkt og nafnið ber til kynna staðsetti flokkurinn 

sig vinstra megin á litrófi stjórnmála Anthony Downs. Þess ber þó að geta að þetta er hægri 

flokkur í nútímanum og nafnið því villandi. Vinstri flokkurinn tilheyrir frjálslyndum í 

flokkafjölskyldum Beyme sem talsmenn frjálsra viðskipta og hagsmuna bænda. Leit flokkurinn 

á sig sem mótvægi við Hægri flokkinn sem þeir töldu vera íhaldsflokk er stæði vörð um 

hagsmuni yfirstéttarinnar. Var þarna barátta milli dreifbýlis og þéttbýlis klofningsþátta 

samkæmt skilgreiningu Lipset og Rokkan sem endurspeglaðist í andstæðum milli 

dreifbýlishagsmuna og sífellt stærri stétta sem höfðu atvinnu af iðnaði og frumkvöðlum í 

viðskiptum. Þessi klofningsþáttur jókst með menningarlegum mismun milli landsbyggðar þar 

sem landbúnaður var stundaður og þéttbýlis þar sem að iðnaður var mest stundaður. 

Eftir kosningar 1910 var Frjálslyndi umbótaflokkurinn ekki lengur til vegna klofnings en 

hann hafði verið sá stærsti í seinustu sex kosningum á undan. Hófsami frjálslyndi flokkurinn 

hætti líka eftir að hafa verið á meðal minnstu flokka í nokkur ár. Var Hægri flokkurinn þar með 

orðinn minnstur en hann bauð sig ekki fram í næstu kosningum árið 1913.90 

5.2 Tímabilið 1913-1973 

Kosningarnar árið 1913 mörkuðu tímamót. Þá voru komnir inn á þing fjórir flokkar sem áttu 

eftir að einkenna flokkakerfið næstu áratugina og móta enn þann dag í dag ákveðinn kjarna í 

flokkalandslaginu. Þessir fjórir flokkar hafa allir samfellt átt sæti á danska þinginu frá 1913, 

mismunandi mörg þó, til dagsins í dag. Nánar verður farið út í fylgissveiflur flokkanna hér á 

eftir ásamt því að færð verða rök fyrir því að flokkakerfið hafa að vissu leyti verið frosið um 

áratuga skeið. 

Fyrstur af þessum fjórum flokkum sem mynduðu kjarna flokkakerfisins ber að nefna 

Íhaldsflokkinn (d. Det Konservative Folkeparti) sem flokkast til íhaldsfjölskyldna Beyme. Hann 

                                                           
89 Lars Bille, Mogens Rüdiger „Radikale Venstre“ í Den Store Danske, Gyldendal.  
http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=148129 (Sótt 9. april 2017). 
90 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 551-552. 
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varð til sem mótvægi við frjálslynda og vildi ekki þær þjóðfélags- og efnahagslegu breytingar 

sem frjálslynd hugmyndafræði stóð fyrir. Annan ber að nefna, Jafnaðarmannaflokkinn, sem 

flokkast í flokkafjölskyldu jafnaðarmanna Beyme sem vildi tryggja verkafólki viss réttindi og að 

þeir öðluðust meirihluta af andvirði framleiðslunnar. Sá þriðji var Róttæki vinstri flokkurinn 

sem flokkast til frjálslyndra flokkafjölskyldu Beyme. Seinast í upptalningunni er það Vinstri 

flokkurinn sem telst nú til frjálslyndra flokkafjölskyldna Beyme. 

Eins og áður sagði þá var Vinstri flokkurinn stærstur eftir kosningarnar árið 1910 og hélt 

hann þeirri stöðu til ársins 1924. Minnsti flokkurinn á árunum 1913 til 1918 var jafnframt sá 

nýjasti á þinginu en það var Íhaldsflokkurinn. En árið 1918 hafði fimmti flokkurinn aftur bæst 

við, eftir um átta ár valdatíð fjógurra flokka á þingi, og varð hann nú sá minnsti. Sá fimmti í 

þetta skiptið var Atvinnulífsflokkurinn (d. Erhvervspartiet) og var hann minnsti flokkurinn fram 

að þriðju kosningunum árið 1920. Flokkurinn reyndi að nýta sér klofningsþætti sem skapaðist 

milli verkafólks og vinnuveitenda og finna lausn á deilum milli andstæðra aðila. 

Einnig komst inn Slésvíkurflokkurinn (d. Slesvigsk Party) nýr inn á þing með einungis einn 

mann og var því sá minnsti á þinginu til ársins 1939. Flokkurinn tilheyrði 

dreifbýlisflokkafjölskyldu Beyme og var stofnaður til að vernda hagsmuni viss svæðis og hóps 

þegar þjóðfélagsbreytingar tóku að eiga sér stað með aukinni þéttbýlismyndun. Líkt og flestir 

dreifbýlisflokkar staðsetti Slésvíkurflokkurinn sig hægra megin í litrófi stjórnmála Anthony 

Downs. Höfðaði flokkurinn til klofningþátta er stöfuðu af dreifbýli í þéttbýli sem 

endurspeglaðist í andstæðum milli dreifbýlishagsmuna og þéttbýlishagsmuna þar sem sífellt 

stærri stéttir höfðu atvinnu af iðnaði. 

Þegar Slésvíkurflokkurinn náði inn á þing þá var hann sá sjötti í röðinni en það var í fyrsta 

sinn sem sex flokkar áttu sæti á þinginu. Var hann að vísu bara í eitt kjörtímabil á þingi því 

Atvinnulífsflokkurinn datt því af þingi og eftir stóðu fimm flokkar. Eftir kosningarnar 1926 urðu 

aftur sex flokkar á þingi þegar nýr sjötti flokkur bættist við í kosningunum árið 1926 en það var 

Réttlætisflokkurinn (d. Retsforbundet) er sótti fylgi sitt til klofningsþátta sem urðu til milli 

verkafólks og vinnuveitenda. Töldu þeir að raunverulegir eigendur arðs þeirrar vinnu sem 

unnin væri af hendi væru verkamennirnir og beitti flokkurinn sér einnig fyrir persónufrelsi 

einstaklinga.91 Stefna flokksins helst í hendur við hugmyndafræði jafnaðarmanna að tryggja að 

                                                           
91 Danmarkshistorien. ,,Erhvervspartiet 1918-1924. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/erhvervspartiet-1918-1924/ . (Sótt 17. janúar 2017) 
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verkafólk hlyti meira af andvirði framleiðslunnar. Samkvæmt skilgreiningu Beyme á 

flokkafjölskyldu jafnaðarmanna fellur flokkurinn undir þá flokkafjölskyldu. 

Tveggja flokka meirihlutastjórnir fóru með völdin frá 1929 til ársins 1940. Það ár réðst 

Þýskaland nasismans inn í Danmörku og eftir að landið var hernumið92 tók við nokkurs konar 

þjóðstjórn fjögurra stóru flokkanna við stjórnartaumunum, Íhaldsflokkurinn, 

Jafnaðarmannaflokkurinn, Róttæki vinstri flokkurinn, Vinstri flokkurinn.93 Árið 1945 var síðan 

algjör þjóðstjórn allra flokka sem varði þar til stríðinu lauk sama ár. Þá tók eins flokks 

minnihlutastjórn við völdum og voru þannig stjórnir við völd til ársins 1950 er tveggja flokka 

minnihlutastjórn tók við.94 

Sjöundi flokkurinn bættist í fyrsta sinn við árið 1932 og í næstu kosningum á eftir árið 1935 

bættist áttundi flokkurinn við. Í næstu kosningum þar á eftir árið 1939 voru flokkar á þingi 

síðan orðnir níu talsins sem var ákveðinn toppur því þá tók flokkunum að fækka aftur. 

Eftir 1932 var mikil hreyfing á litlu flokkunum þar sem margir þeirra komust inn á þing 

vegna mismunandi klofningsþátta í samfélaginu sem þeir töldu vera til staðar. Duttu flokkarnir 

jafn harðan út aftur og þá vildi þingstyrkur þeirra oft á tíðum vera í lægri kantinum. Litlu 

flokkarnir skiptust á að verma botnsætið yfir fjölda þingsæta sem þeir unnu í kosningum. 

Þannig var danski Séttarfélagsflokkurinn (d. Dansk Samling) minnstur eftir kosningarnar 1939, 

Réttlætisflokkurinn var minnstur eða deildi því með öðrum frá 1943-1947. Árið 1950 varð 

Danski kommúnistaflokkurinn (d. Danmarks Kommunistiske Parti) sá minnsti á þingi og varð 

það fram að seinni kosningunum árið 1953. Flokkurinn skipaði sér í flokkafjölskyldu 

kommúnista sem staðsettu sig mjög langt til vinstri. Félagslegur klofningsþáttur sem 

kommúnistar sóttu fylgi sitt til átti sér stað í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar og rússnesku 

byltingarinnar. Breiddi flokkurinn út hugmyndafræði Marxisma þar sem að allt ætti að vera í 

sameign til hagsbóta fyrir verkalýðinn sem var sá hópur í þjóðfélaginu sem kommúnistar vildu 

vera í forsvari fyrir. 

Eftir kosningarnar 1953 komst Slésvíkurflokkurinn aftur á þing og var sem fyrr sá minnsti 

til 1964 þegar hann fór aftur af þingi. 

                                                           
92 Robert Wernick, Leifturstríð, (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1979), 82. 
93 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 551-556. 
94 Statsministeriet, „Regeringer fra 1901-1953,” http://stm.dk/_p_8174.html (sótt 17. desember 2016). 
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Á meðan þessar sviptingar áttu sér stað í fjölda flokka, stærð þeirra á botninum og komum 

og brottförum nýrra flokka þá virtist fylgi stærstu flokkanna haldast svipað. Árið 1924 varð 

Jafnaðarmannaflokkurinn sá stærsti á danska þinginu og hélt hann því allt til ársins 2001. Þá 

varð Vinstri flokkurinn stærri 95  og hélt því að vera stærstur til kosninga 2015 þegar 

Jafnaðarmannaflokkurinn varð aftur sá stærsti.96 Á árunum 1924 til 1968 var Vinstri flokkurinn, 

sem var að færast í það að verða frjálslyndur hægri flokkur, alltaf sá næststærsti ef frá eru 

taldar kosningarnar 1943. 

Íhaldsflokkurinn og Róttæki vinstri flokkurinn voru þriðju og fjórðu stærstu flokkarnir frá 

1920 til ársins 1945 þegar Danski kommúnistaflokkurinn náði að verða fjórði stærsti. Þess má 

geta að aðrir stjórnmálaflokkar töldu ekki æskilegt að fá kommúnista með sér í stjórn. Við 

næstu kosningar árið 1947 náði Íhaldsflokkurinn og Róttæki vinstri flokkurinn að endurheimta 

stöðu sína sem þriðji og fjórði stærsti flokkurinn. Eftir kosningarnar 1968 og 1971 varð 

Íhaldsflokkurinn næst fjölmennastur á þingi þó ekki hafi munað miklu á honum og Vinstri 

flokknum sem varð þá sá þriðji.97 Í töflum í lok umfjöllunar um þetta tímabil er betur hægt að 

átta sig á fylgissveiflum og stærð flokkanna. 

Ef litið er yfir tímabilið er hægt að færa rök fyrir því að flokkakerfið hafi í raun verið frosið 

líkt og kenning Lipset og Rokkan fjallar um. Þegar skoðuð eru kosningaúrslit frá 1913 til 1971 

má sjá að flokkarnir fjórir, Vinstri, Sosíaldemókratar, Róttæki vinstri flokkurinn og 

Íhaldsflokkurinn hafi fengið og haldið mestu kjörfylgi á tímabilinu. Ýmsir litlir flokkar hafa 

komið mönnum inn á þing og misst þá út aftur en engir flokkar náð þeim stöðuleika sem að 

þessir fjórir flokkar hafa náð í kosningum. Flokkakerfið hefur því byggst upp af þessum 

fjórflokkum og því verið staðnað eða með öðrum orðum frosið líkt og Lipset og Rokkan töluðu 

um vegna lítillar endurnýjunar í leiðandi stöðu flokka. 

Breyttar félagslegar aðstæður í lok nítjándu aldar gerðu það að verkum að skarpari skipting 

átti sér stað milli mismunandi hópa samfélagsins. Algengt var að flokkar yrðu tengdir við 

einhverja tiltekna starfsstétt eða samfélagshópa. Íhaldsflokkurinn var bendlaður við að vera í 

forsvari fyrir eignafólk og opinbera starfsmenn. Frjálslyndir flokkar, svokallaðir bændaflokkar 

                                                           
95 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
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og Jafnaðarmannaflokkurinn áttu að vera í forsvari fyrir hinn almenna verkamann. Auk þess 

beittu frjálslyndir flokkar auk Jafnaðarmannaflokksins sér fyrir stofnun umfangsmikilla 

samvinnufélaga sem áttu eftir að berjast fyrir velferð og standa í kjarabaráttu launafólks. Þessir 

stjórnmálaflokkar og samvinnufélög áttu eftir að gegna mikilvægu hlutverki í því hvernig 

skipulag dansks samfélags þróaðist.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Folketinget, „Political parties“, Folketinget, 25 janúar 2012 
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Tafla 5. Skipting þingmanna og fylgi flokka í Danmörku, 1913-192699 

 1913 1915 1918 
1920 
(fyrstu) 

1920 
(aðrar) 

1920 
(þriðju) 

1924 1926 

Hlutfallsleg skipting, %         

Venstre 38,6% 37,7% 32,1% 34,5% 36,7% 34,5% 29,7% 31,1% 

Socialdemokratiet 28,1% 28,1% 27,9% 30,2% 30,2% 32,4% 37,2% 35,8% 

Det radikale Venstre 27,2% 27,2% 22,9% 12,2% 11,5% 12,2% 13,5% 10,8% 

Det konservative Folkeparti 6,1% 6,1% 15,7% 20,2% 18,7% 18,2% 18,9% 20,3% 

Erhvervspartiet   0,7% 2,9% 2,9% 2,0%   

Retsforbundet        1,3% 

Slesvigsk Parti      0,7% 0,7% 0,7% 

Aðrir og utan flokka  0,9% 0,7%      

Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Þingsæti         

Venstre 44 43 45 48 51 51 44 46 

Socialdemokratiet 32 32 39 42 42 48 55 53 

Det radikale Venstre 31 31 32 17 16 18 20 16 

Det konservative Folkeparti 7 7 22 28 26 27 28 30 

Erhvervspartiet   1 4 4 3   

Retsforbundet        2 

Slesvigsk Parti      1 1 1 

Aðrir og utan flokka  1 1      

Alls 114 114 140 139 139 148 148 148 
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Tafla 6. Skipting þingmanna og fylgi flokka í Danmörku, 1929-1950100 

 1929 1932 1935 1939 1943 1945 1947 1950 

Hlutfallsleg skipting, %         

Socialdemokratiet 41,2% 41,9% 45,9% 43,2% 44,6% 32,4% 38,5% 39,6% 

Det konservative Folkeparti 16,2% 18,2% 17,6% 17,6% 20,9% 17,6% 11,5% 18,1% 

Venstre 29,1% 25,7% 18,9% 20,3% 18,9% 25,7% 31,1% 21,4% 

Det radikale Venstre 10,8% 9,5% 9,5% 9,5% 8,8% 7,4% 6,8% 8,1% 

Retsforbundet 2,0% 2,7% 2,7% 2,0% 1,4% 2,0% 4,0% 8,1% 

Bondepartiet   3,4% 2,7% 1,4%    

Danmarks kommunistiske Parti  1,3% 1,3% 2,0%  12,2% 6,1% 4,7% 

Danmarks Nationalsocialistiske 
Arbejderparti 

   2,0% 2,0%    

Dansk samling    0,7% 2,0% 2,7%   

Slesvigsk Parti 0,7% 0,7% 0,7%      

Liberals of the capital       2,0%  

Aðrir og utan flokka         

Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Þingsæti         

Socialdemokratiet 61 62 68 64 66 48 57 59 

Det konservative Folkeparti 24 27 26 26 31 26 17 27 

Venstre 43 38 28 30 28 38 46 32 

Det radikale Venstre 16 14 14 14 13 11 10 12 

Retsforbundet 3 4 4 3 2 3 6 12 

Bondepartiet   5 4 2    

Danmarks kommunistiske Parti  2 2 3  18 9 7 

Danmarks Nationalsocialistiske 
Arbejderparti 

   3 3    

Dansk samling    1 3 4   

Slesvigsk Parti 1 1 1      

Liberals of the capital       3  

Aðrir og utan flokka         

Alls 148 148 148 148 148 148 148 149 
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Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 553. 



67 
 

Tafla 7. Skipting þingmanna og fylgi flokka í Danmörku, 1953-1971101 

 
1953 
(fyrri) 

1953 
(síðari) 

1957 1960 1964 1966 1968 1971 

Hlutfallsleg skipting, %         

Socialdemokratiet 40,9% 42,3% 40,0% 43,4% 43,4% 39,4% 35,4% 40,0% 

Det konservative Folkeparti 17,5% 17,1% 17,2% 18,3% 20,6% 19,4% 21,2% 17,7% 

Venstre 22,2% 24,0% 25,7% 21,7% 21,7% 20,0% 19,4% 17,2% 

Det radikale Venstre 8,7% 8,0% 8,0% 6,3% 5,7% 7,4% 15,4% 15,4% 

Retsforbundet 6,0% 3,4% 5,1%      

Danmarks kommunistiske 
Parti 

4,7% 4,6% 3,4%      

Slesvigsk Parti  0,6% 0,6% 0,6%     

Socialistisk Folkeparti    6,3% 5,7% 11,5% 6,3% 9,7% 

De Uafhængige    3,4% 2,9%    

Venstresocialisterne       2,3%  

Liberalt Centrum      2,3%   

Aðrir og utan flokka         

Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Þingsæti         

Socialdemokratiet 61 74 70 76 76 69 62 70 

Det konservative Folkeparti 26 30 30 32 36 34 37 31 

Venstre 33 42 45 38 38 35 34 30 

Det radikale Venstre 13 14 14 11 10 13 27 27 

Retsforbundet 9 6 9      

Danmarks kommunistiske 
Parti 

7 8 6      

Slesvigsk Parti  1 1 1     

Socialistisk Folkeparti    11 10 20 11 17 

De Uafhængige    6 5    

Venstresocialisterne       4  

Liberalt Centrum      4   

Aðrir og utan flokka         

Alls 149 175 175 175 175 175 175 175 
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5.3 Tímabilið 1973-2015 

Kosningarnar árið 1973 mörkuðu endann á því tímabili þar sem flokkarnir fjórir 

Íhaldsflokkurinn, Jafnaðarmannaflokkurinn, Róttæki vinstri flokkurinn og Vinstri flokkurinn 

voru nánast einráðir.102 Þá varð sprenging í fjölda flokka á þingi er tíu flokkar áttu sæti en í 

kosningunum á undan höfðu þeir verið fimm. Má því segja að frostið hafi farið úr flokkakerfinu 

og meiri samkeppni myndaðist um að vera leiðandi í því. Losnaði um suma af 

klofningsþáttunum sem margir af gömlu stjórnmálaflokkunum héldu í og nýjir flokkar sáu 

tækifæri til fylgisaukninga með því að sækja fylgi sitt til nýrra klofningsþátta sem höfðu 

skapast. 

Flokkasprengingin árið 1973 er rakin til nokkurra atriða. Árið 1961 var 

kosningaþröskuldurinn lækkaður en um svipað leyti var vart við breytta hegðun kjósenda sem 

og breytt samskipti flokka á þingi. Þá höfðu átt sér stað félags- og efnahagslegar breytingar í 

Danmörku. Þrátt fyrir það ríkti ennþá stöðugleiki á flokkakerfinu árið 1964 en árið 1966 fóru 

að koma fram vísbendingar um það sem síðar kom. Vart var við aukna sundrung á þinginu og 

fylgisflökt auk þess sem fjöldi nýrra flokka hafði orðið til eftir lækkun kosningaþröskuldsins þó 

þeir hefðu ekki enn náð inn á þing. Allt þetta kom síðan saman í kosningunum árið 1973 í formi 

fjölda nýrra flokka inni á þinginu. Alls náðu tíu stjórnmálaflokkar inn á þing í kosningunum árið 

1973 sem varð tvöföldun frá kosningunum árið 1971 þegar einungis fimm flokkar áttu sæti á 

þingi. Vantraustsvídd varð til í stjórnmálunum og nýju flokkarnir kenndu sig ekki við hina 

klassísku hægri-vinstri stefnu. Nokkrir gömlu flokkanna bentu á það að þetta nýja landslag 

leiddi til þess að erfiðara yrði að mynda samstarf á þingi með svona marga flokka en aðrir 

bentu hins vegar á að kerfið réði alveg við þetta landslag. Gömlu stóru flokkarnir lögðu þó ekki 

fram tillögu um að hækka kosningaþröskuldinn á ný. Var það rakið til þess að þeir vildu ekki 

hætta á að missa litlu miðju flokkana sem þeir treystu á við að mynda bandalög um 

lagasetningu. Eftir kosningarnar 2001 þá misstu litlu miðju flokkarnir þetta vogarafl sem þeir 

höfðu haft.103 
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Framfaraflokkurinn kom nýr inn og varð þá næst fylgismesti flokkurinn á þingi og blandaði 

sér samfellt í toppbaráttuna til 1981 eins og sjá má á töflu 8.104 Framfaraflokkurinn hefur verið 

flokkaður til stjórnmálaflokka sem falla inn í fjölskyldu hægri öfgaflokka eins og Beyme setti 

það upp, er hann dæmi um popúlískan flokk út frá stefnu hans. Eins og á hefur verið bent þá 

getur verið erfitt að setja hægri öfgaflokka undir einn og sama hattinn þar sem þeir geta verið 

um margt ólíkir. Í tilfelli Framfaraflokksins þá var hann dæmi um hægri öfgaflokk sem gerir út 

á andstöðu við ríkið og mikla skattheimtu þess. Síðar bætti flokkurinn við stefnu sína andstöðu 

við útlendinga105 sem er annað dæmi um stefnu margra hægri öfgaflokka. Vart hefur verið við 

aukinn fjölda útlendinga á Vesturlöndum m.a. í Danmörku og hefur það einna helst verið rakið 

til hnattvæðingarinnar en eins og Lipset og Rokkan bentu á þá getur hún leitt til klofningsþátta 

í samfélaginu. 

Lykilflokkarnir fjórir voru enn á meðal þeirra fylgismestu eftir kosningarnar 1973 þó 

skerfur þeirra af heildarfylginu hafi dregist verulega saman. Róttæki vinstri flokkurinn hélt 

áfram að vera þeirra minnstur og blandaði sér í baráttu minni flokkanna frá 1977 þar sem hann 

hefur verið síðan ásamt því að verða á stundum millistór. Vinstri flokkurinn og Íhaldsflokkurinn 

héldu sínu striki á meðal stærstu flokkanna til ársins 1998 þegar halla tók undan fæti hjá 

Íhaldsflokknum.106 

Slésvíkurflokkurinn datt út af þingi árið 1964. Í kosningunum á eftir skiptu nokkrir 

stjórnmálaflokkar því á milli sín að vera minnstir á þingi. Frá árinu 1979 til ársins 2005 var 

Kristilegi flokkurinn (d. Kristeligt Folkeparti) sá minnsti eða deildi því með öðrum að 

undanskildum kosningunum 1994 þegar hann náði ekki inn manni. Þá tók Rauð-græna 

bandalagið (d. Enhedslisten – The Red-Greens) við og var minnst107 til ársins 2011.108 Nánar 

verður fjallað um þessa þrjá flokka hér að neðan. 

Í kosningunum árið 1973 náðu bæði nýir og gamlir flokkar inn á þing. Þannig komst 

Réttlætisflokkurinn og Danski kommúnistaflokkurinn á ný inn á þing í þeim kosningum en þá 

                                                           
104 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 551-556. 
105 Danmarks historien, „Fremskridtspartiet,“ http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/fremskridtspartiet/ (sótt 17. janúar 2017). 
106 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 551-556. 
107 Sama heimild, 551-556. 
108 Election Resources on the Internet, „Elections to the Danish Folketing,” http://electionresources.org/dk/ 
(sótt 16. desember 2016). 
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höfðu verið mörg ár síðan þeir náðu síðast inn mönnum eins og sjá má á töflum 7 og 8. Lægri 

kosningaþröskuldur hefur því óneitanlega hjálpað við endurkomu þeirra. Flokkur Miðju-

demókrata (d. Centrum-Demokraterne) kom inn sem nýr flokkur árið 1973 sem klofningur út 

úr Jafnaðarmannaflokknum á miðjunni.109 Íhaldssami Kristilegi flokkurinn bættist við nýr á 

þingi þetta örlagaríka ár.110 Að einhverju leyti má fella hann inn í kristilega flokkafjölskyldu 

Beyme en einnig blandar hann inn gildum sem íhaldsflokkar standa fyrir. Því mætti tala um 

hann sem blendingsflokk kristilegra og íhaldsgilda á hægri væng stjórnmálanna. Ríkiskirkju 

klofningsþátturinn, sem Lipset og Rokkan nefndu sem slíkan, hefur því óneitanlega spilað inn 

í er flokkurinn var stofnaður og byggir á því að mönnum þyki samfélagið vera orðið helst til 

frjálslynt. 

Í næstu kosningum á eftir, eða árið 1975, bættist enn nýr flokkur við. Það var flokkur Vinstri 

sósíalista sem varð til sem klofningur úr sósíalískum flokk sem heitir á frummálinu Socialistisk 

Folkeparti og fetaði veginn á milli kommúnista og jafnaðarmanna (d. socialister) í málefnum 

sínum.111 

Eftir flokkasprenginguna árið 1973 fór fjöldi flokka á þingi aldrei aftur undir átta fyrr en 

árið 2005. Árið 1977 var síðan sett annað met er flokkar á þingi voru ellefu talsins en í næstu 

kosningum á eftir fækkaði þeim aftur í tíu þegar Danski kommúnistaflokkurinn datt út af þingi. 

Í kosningunum þar á eftir árið 1981 fór fjöldinn síðan niður í níu og árið 1988 niður í átta, en 

árið áður hafði flokkur Vinstri sósíalista dottið af þingi eins og sjá má á töflu 8. Þannig hélst 

það í um tíu ár, til 1998, þegar flokkunum fjölgaði á ný í tíu.112 

Undir lok tuttugustu aldarinnar fór að bera á nokkrum breytingum í flokkalandslaginu í 

Danmörku. Árið 1994 kom Rauð-græna bandalagið inn sem nýr flokkur en hann hafði verið 

myndaður af Danska kommúnistaflokknum og Vinstri sósíalistum sem ekki höfðu átt sæti á 

þingi um nokkurt skeið auk annarra gamalla vinstri sinnaðra flokka. Eins og greina má út frá 

stofnmeðlimunum var um vinstri sinnaðan sósíalistaflokk að ræða og hefur hann verið 

staðsettur flokka lengst til vinstri á danska þinginu. Nýja áherslu var þó að finna í stefnu Rauð-

                                                           
109 Danmarks historien, „Centrum- Demokraterne 1973-2008,“ http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/centrum-demokraterne-1973-2008/ (sótt 17. janúar 2017). 
110 Danmarks historien, „Kristendemokraterne 1970-,“ http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/kristendemokraterne-1970/?no_cache=1 (sótt 17. janúar 2017). 
111 Danmarks historien, „Venstresocialisterne (VS),“ http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/venstresocialisterne-vs/?no_cache=1 (sótt 17. janúar 2017). 
112 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 551-556. 
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græna bandalagsins þar sem það lagði áherslu á umhverfismál. 113  Þannig má líka flokka 

flokkinn sem umhverfisverndarflokk en oft á tíðum eru þeir einmitt vinstriflokkar. 

Árið 1998 varð næsta stóra breytingin þegar Danski þjóðarflokkurinn (d. Dansk Folkeparti) 

náði inn á þing. Hann flokkast sem hægri öfgaflokkur samkvæmt flokkafjölskyldum Beyme út 

frá þjóðernishyggju sem flokkurinn boðar. Danski þjóðarflokkurinn rekur harða 

innflytjendastefnu, hefur dönsk einkenni, sögu, menningu og trú, í hávegum auk þess að vera 

á móti Evrópusambandinu þar sem það taki til sín of mikið af fullveldi landsins. Þá hefur 

flokkurinn umhverfismál á stefnuskrá sinni.114 En eins og áður hefur verið bent á í þessum texta 

þá hefur útlendingum fjölgað mjög í Danmörku eins og víðar sökum hnattvæðingarinnar. Í 

sínum öðrum kosningum árið 2001 þá bætti Danski þjóðarflokkurinn við sig töluverðu fylgi en 

þá datt Framfaraflokkurinn út af þinginu en hann var einnig hægri öfgaflokkur. Á sama tíma 

datt flokkur Miðju-demókrata út af þnginu þó það sé líklega ótengt. Núna er síðan svo komið 

að Danski þjóðarflokkurinn er næst stærstur á danska þinginu eftir kosningarnar 2015 eins og 

sjá má á töflu 9. 

Árið 2001 voru flokkar á þingi orðnir átta og fækkaði síðan niður í sjö árið 2005 þegar 

Kristilegi flokkurinn datt út af þingi. Upp úr því tók flokkunum hins vegar að fjölga á ný. Árið 

2007 voru þeir orðnir átta115 og eftir kosningarnar árið 2015 eru þeir níu talsins sem eiga sæti 

á þingi.116 Í kosningunum árið 2007 kom Bandalag frjálslyndra (d. Liberal Alliance) inn sem nýr 

flokkur eftir að hafa verið stofnaður af fyrrverandi meðlimum úr Róttæka vinstri flokknum og 

Íhaldsflokknum. Var flokknum ætlað að vera miðjuflokkur samkvæmt stofnanda hans og vera 

andsvar við Danska þjóðarflokknum. Þannig vildi flokkurinn hjálpa innflytjendum að aðlagast 

landinu og styrkja stöðu Danmerkur innan Evrópusambandsins.117 

                                                           
113 Danmarks historien, „Enhedslisten,“ http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/enhedslisten/?no_cache=1&cHash=1c1038b8baa469f7dafa75e04873f998 (sótt 17. janúar 
2017). 
114 Dansk Folkeparti, „The Party Program of the Danish People´s Party as established October 2002,“ 
http://www.danskfolkeparti.dk/The_Party_Program_of_the_Danish_Peoples_Party (sótt 17. janúar 2017). 
115 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 551-556. 
116 Election Resources on the Internet, „Elections to the Danish Folketing,” http://electionresources.org/dk/ 
(sótt 16. desember 2016). 
117 The Copenhagen Post online, „New Alliance could crack government,“ The Copenhagen Post online, 8. maí 
2007. https://web.archive.org/web/20070925002309/http://www.cphpost.dk/get/101609.html (sótt 18. 
janúar 2017). 
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Níundi flokkurinn sem á sæti á þingi í dag er Valkosturinn (d. Alternativet) en hann varð 

líkt og Bandalag frjálslyndra til eftir klofning frá Rótækum vinstri mönnum. Um er að ræða 

umhverfisverndarflokk sem er því frekar staðsettur vinstra megin við miðjuna.118 

Frá 1990 tók fylgi Jafnaðarmannaflokksins að dala en á móti styrktist Vinstri flokkurinn og 

var síðan svo komið árið 2001 að Vinstri flokkurinn varð sá stærsti á þingi. 

Jafnaðarmannaflokkurinn varð þó aftur stærri árið 2015. 119  Var síðan svo komið eftir 

kosningarnar 2011 að Íhaldsflokkurinn varð minnstur flokka sem hann er enn í dag.120 Þannig 

hefur fylgið færst í töluverðu magni frá gömlu fjórum flokkunum yfir til nýrra flokka sem m.a. 

gera út á umhverfismál og andstöðu við útlendinga. Það má skýra af nýjum klofningsþáttum 

eins og rakið hefur verið hér að framan. 

Gömlu flokkarnir hafa þó að einhverju leyti breytt stefnu sinni í gegnum tíðina. Þannig má 

nefna Vinstri flokkinn sem er í dag miðju eða hægri flokkur sem flokka má í fjölskyldu með 

frjálslyndum flokkum.121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Borgþór Arngrímsson, „Hörð kosningabarátta framundan í Danmörku,“ Kjarninn, 31. maí 2015. 
https://kjarninn.is/frettir/hord-kosningabaratta-framundan-i-danmorku/ (sótt 18. janúar 2017). 
119 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 551-556. 
120 Election Resources on the Internet, „Elections to the Danish Folketing,” http://electionresources.org/dk/ 
(sótt 16. desember 2016). 
121 Venstre, „Basic political principles,“ http://www.venstre.dk/service/english/basic-political-principles (sótt 
18. janúar 2017). 
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Tafla 8. Skipting þingmanna og fylgi flokka í Danmörku, 1973-1988122 

 1973 1975 1977 1979 1981 1984 1987 1988 

Hlutfallsleg skipting, %         

Socialdemokratiet 26,3% 30,3% 37,1% 38,8% 33,7% 32,0% 30,9% 31,4% 

Det konservative Folkeparti 9,1% 5,7% 8,6% 12,6% 14,9% 24,0% 21,7% 20,0% 

Venstre 12,6% 24,0% 12,0% 12,6% 11,4% 12,5% 10,9% 12,6% 

Det radikale Venstre 11,4% 7,5% 3,4% 5,7% 5,1% 5,7% 6,3% 5,7% 

Retsforbundet 2,9%  3,4% 2,9%     

Danmarks kommunistiske 
Parti 

3,4% 4,0% 4,0%      

Centrum-Demokraterne 8,0% 2,3% 6,3% 3,4% 8,6% 4,6% 5,1% 5,1% 

Socialistisk Folkeparti 6,3% 5,1% 4,0% 6,3% 12,0% 12,0% 15,4% 13,7% 

Kristeligt Folkeparti 4,0% 5,1% 3,4% 2,9% 2,3% 2,9% 2,3% 2,3% 

Venstresocialisterne  2,3% 2,9% 3,4% 2,9% 2,9%   

Fremskridtspartiet 16,0% 13,7% 14,9% 11,4% 9,1% 3,4% 5,1% 9,2% 

Fælles Kurs       2,3%  

Aðrir og utan flokka         

Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Þingsæti         

Socialdemokratiet 46 53 65 68 59 56 54 55 

Det konservative Folkeparti 16 10 15 22 26 42 38 35 

Venstre 22 42 21 22 20 22 19 22 

Det radikale Venstre 20 13 6 10 9 10 11 10 

Retsforbundet 5  6 5     

Danmarks kommunistiske 
Parti 

6 7 7      

Centrum-Demokraterne 14 4 11 6 15 8 9 9 

Socialistisk Folkeparti 11 9 7 11 21 21 27 24 

Kristeligt Folkeparti 7 9 6 5 4 5 4 4 

Venstresocialisterne  4 5 6 5 5   

Fremskridtspartiet 28 24 26 20 16 6 9 16 

Fælles Kurs       4  

Aðrir og utan flokka         

Alls 175 175 175 175 175 175 175 175 

                                                           
122 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 555. 
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Tafla 9. Skipting þingmanna og fylgi flokka í Danmörku, 1990-2015123 124 

 1990 1994 1998 2001 2005 2007 2011 2015 

Hlutfallsleg skipting, %         

Socialdemokratiet 39,4% 35,4% 36,0% 29,7% 26,9% 25,7% 24,8% 26,3% 

Det konservative Folkeparti 17,1% 15,4% 9,1% 9,1% 10,3% 10,3% 4,9% 3,4% 

Venstre 16,6% 24,0% 24,0% 32,0% 29,7% 26,3% 26,7% 19,5% 

Det radikale Venstre 4,0% 4,6% 4,0% 5,1% 9,7% 5,1% 9,5% 4,6% 

Centrum-Demokraterne 5,1% 2,9% 4,6%      

Socialistisk Folkeparti 8,6% 7,4% 7,4% 6,9% 6,3% 13,1% 9,2% 4,2% 

Kristeligt Folkeparti/ 
Kristendemokraterne 

2,3%  2,3% 2,3%   0,8% 0,8% 

Dansk Folkeparti   7,4% 12,6% 13,7% 14,3% 12,3% 21,1% 

Fremskridtspartiet 6,9% 6,3% 2,3%      

Enhedslisten - The Red-Greens  3,4% 2,9% 2,3% 3,4% 2,3% 6,7% 7,8% 

Ny Alliance/Liberal Alliance      2,9% 5,0% 7,5% 

Alternativet        4,8% 

Aðrir og utan flokka  0,6%     0,1%  

Alls 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Þingsæti         

Socialdemokratiet 69 62 63 52 47 45 44 47 

Det konservative Folkeparti 30 27 16 16 18 18 8 6 

Venstre 29 42 42 56 52 46 47 34 

Det radikale Venstre 7 8 7 9 17 9 17 8 

Centrum-Demokraterne 9 5 8      

Socialistisk Folkeparti 15 13 13 12 11 23 16 7 

Kristeligt Folkeparti/ 
Kristendemokraterne 

4  4 4     

Dansk Folkeparti   13 22 24 25 22 37 

Fremskridtspartiet 12 11 4      

Enhedslisten - The Red-Greens  6 5 4 6 4 12 14 

Ny Alliance/Liberal Alliance      5 9 13 

Alternativet        9 

Aðrir og utan flokka  1       

Alls 175 175 175 175 175 175 175 175 

                                                           
123 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 556. 
124 Election Resources on the Internet, „Elections to the Danish Folketing,” http://electionresources.org/dk/ 
(sótt 16. desember 2016). 
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5.4 Kosningakerfi 

Alveg síðan í byrjun nítjándu aldar þegar að flokkakerfið komst á fót í Danmörku hefur verið 

notast við hlutfallskosningakerfi. Flokkakerfið hefur einkennst af tiltölulega mörgum flokkum 

sem átt hafa fulltrúa á þinginu og sem dæmi má nefna að átta flokkar áttu fulltrúa inni á þingi 

eftir kosningarnar árið 2011. 

Landinu er skipt upp í tíu kjördæmi þar sem frambjóðendur keppast um 135 sæti til danska 

þingsins en 40 jöfnunarsætum er dreift á grundvelli fjölda atkvæða sem stjórnmálaflokkar fá 

á landsvísu til að reyna að tryggja sem jafnasta atkvæðadreifingu. Það gera 175 þingsæti en í 

heildina eru þau hins vegar 179 þar sem tveir fulltrúar eru kosnir á Grænlandi og aðrir tveir 

koma frá Færeyjum. Frá árinu 1953 var Sainte-Lagué aðferðin notuð til að deila út þingsætum 

en í nóvember kosningum árið 2007 var tekin upp d‘Hondt aðferðin sem hafði verið notuð fyrir 

1953.125 Þessi skipti á aðferðum geta ekki hafa talist veigamikill áhrifaþáttur í fylgissveiflum 

stjónmálaflokkanna á milli kosninga. 

Kosningaþröskuldurinn til að koma flokki inn á þing er tvö prósent en það tryggir fjögur 

fulltrúasæti til þingsins. Meirihluti frambjóðenda býður sig fram til þings í forsvari fyrir 

einhvern flokk sem þeir hafa verið samþykktir sem fulltrúar fyrir. Einnig er hægt að bjóða sig 

fram án þess að vera í forsvari fyrir einhvern flokk og þarf þá viðkomandi að uppfylla viss 

skilyrði svo hægt sé að leyfa það en það er afar óvenjulegt að það eigi sér stað.126 

Flokkakerfið umbreyttist árið 1973 þegar danskir kjósendur breyttu skipulagi 

flokkakerfisins með því að hafna hinum gömlu fjórflokkum Jafnaðarmannaflokknum, Róttæka 

vinstri flokknum, Frjálslyndaflokknum og Íhaldsflokknum. 

Líkt og Duverger hélt fram býður hlutfallskosningakerfi upp á það að hvaða 

minnihlutahópur sem er getur verið viss um að heyrist í sér sem fulltrúi í eyrum löggjafans. 

Hafa stofnendur nýrra flokka á þeim tíma séð tækifæri til að koma skoðunum sínum fram með 

auknum klofningsþáttum í samfélaginu. Ekkert kemur í veg fyrir að aðilar bjóði sig fram til 

kosninga aðskildir frá öðrum og stofnaðir verði mjög litlir stjórnmálaflokkar sem oft hafa 

einungis örlítinn skoðanamun miðað við aðra flokka. 

                                                           
125 Jörgen Elklit, „Denmark“ í Elections in Europe a Data Handbook, ritstj. Dieter Nohlen og Philip Stöver (Baden-

Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2010), 518-519. 
126 Folketinget, „Political parties“, Folketinget, 25 janúar 2012 
http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/PDF/publikationer/Informationsark/Engelsk/Politic
al%20Parties.ashx (sótt 13. desember 2016). 

http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/PDF/publikationer/Informationsark/Engelsk/Political%20Parties.ashx
http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/PDF/publikationer/Informationsark/Engelsk/Political%20Parties.ashx
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Kjósendur völdu nýja flokka auk tveggja eldri flokka sem höfðu áður tapað þingsætum en 

nánari umfjöllun um það er að finna hér að framan. Sendu kjósendur þau skilaboð til 

stjórnmálaflokkanna að þeir gætu ekki gert ráð fyrir að vera í áskrift að atkvæðum. Breytti það 

því hvernig Folketing starfaði auk þess hvernig flokkar röðuðust á þingið. Það flokkakerfi sem 

einkenndi flokkalandslagið fyrir árið 1973 breyttist þegar fleiri þingflokkar fengu sæti á 

þinginu. Sá fjöldi þingflokka sem viðgengst í flokkakerfinu auk minnihlutastjórna bendir til þess 

að það sé enginn einn flokkur í fullri stjórn þegar kemur að stefnumótunar ákvörðunum.127 

Helst það í hendur við kenningu Giovani Sartori um að enginn flokkur hefur einn meirihluta og 

þurfa nokkrir flokkar að vinna saman til þess að unnt sé að mynda meirihluta á þingi. Er 

samstarf á milli flokka því mjög mikilvægt í fjölflokkakerfi. 

5.5 Samantekt 

Fyrst um sinn var flokkakerfið í Danmörku afar laust í reipunum. Þó má greina það að 

frjálslyndur flokkur var sá fjölmennasti á þingi frá árinu 1876 til og með ársins 1890. En sá 

flokkur hafði það að markmiði að standa fyrir borgarastéttina gegn landeigendunum og tryggja 

þeim lagaleg og pólitísk réttindi. Fyrstu árin var einungis einn annar flokkur, Hægri, sem var 

íhaldsflokkur. Hann naut ekki jafn mikils stuðnings en stóð gegn þeim breytingum sem 

frjálslyndir börðust fyrir. Á hægri-vinstri kvarðanum var Hægri staðsettur hægra megin við 

frjálslynda flokkinn. Var vinstri hliðin því stærri eins og horft var á hægri-vinstri víddinni á þeim 

tíma. Jafnaðarmannaflokkur náði fyrst inn á þing árið 1884 en átti þó ekki miklu fylgi að fagna. 

Á næstu árum áttu fleiri frjálslyndir flokkar síðan eftir að bætast við og skiptust þeir á að vera 

flokka stærstir á þingi. Frjálslyndir flokkar nutu þannig mest fylgis á fyrstu árum flokkakerfis í 

Danmörku. Á þeim tíma var litið á þá sem vinstri flokka en þeir börðust fyrir réttindum 

borgarans og stóðu gegn yfirstéttinni. 

Við kosningarnar árið 1913 áttu sér stað breytingar og mynd komst á flokkakerfið sem átti 

eftir að einkenna það næstu áratugina. Meiri hluta tuttugustu aldarinnar var stór hluti fylgisins 

á miðjunni. Fyrst um sinn var frjálslyndi flokkurinn Vinstri stærstur eða fram að kosningunum 

árið 1924 er Jafnaðarmannaflokkurinn varð stærstur á þingi. Jafnaðarmannastefnan átti síðan 

eftir að verða sú fylgismesta allt til ársins 2001 þegar frjálslyndi flokkurinn Vinstri náði loksins 

að verða aftur stærstur þingflokka. Því hélt hann til ársins 2015 er Jafnaðarmannaflokkurinn 

                                                           
127 Eric Damgaard, „Change and challenges of Danish parliamentary democracy“ í The Madisonian turn: political 
parties and parliamentary democracy in Nordic Europe, ritstj. Torbjorn Bergman og Kaare Strom (United States: 
Michigan University Press, 2011), 71. 
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varð aftur stærstur. Þá voru Íhaldsflokkurinn og Róttæki vinstri flokkurinn, sem er 

jafnaðarmannaflokkur, þriðju og fjórðu stærstu flokkarnir frá árinu 1920 til ársins 1945 er 

kommúnistaflokkur náði fjórða sætinu. Fleiri flokkar bættust við á næstu árum og áratugum 

en fæstir þeirra nutu ekki sérlega mikils stuðnings og voru margir hverjir ekki langlífir. Ber þetta 

tímabil einkenni þess að vera frosið eins og kenning Lipset og Rokkan fjallar um þar sem að lítil 

samkeppni var um leiðandi stöðu flokka í flokkakerfinu. Hinir sömu fjórir flokkar áttu fylgi sitt 

víst þegar kom að kosningum á þessu tímabili og var lítil samkeppni frá nýjum flokkum um að 

komast í leiðandi stöðu. 

Við kosningarnar árið 1973 varð sprenging í fjölda flokka eftir að aðstæður höfðu breyst í 

dönsku samfélagi auk þess sem kosningaþröskuldurinn hafði verið lækkaður nokkru áður. Má 

því segja að það frost sem hafði verið í flokkakerfinu áður hafi þiðnað. Margir nýir flokkar sáu 

tækifæri á að bjóða sig fram og sækja fylgi sitt til nýrra klofningsþátta er sköpuðust í 

samfélaginu á þessum tíma. Hægri öfgaflokkurinn Framfaraflokkurinn var einn þeirra sem 

bættist við en hann blandaði sér strax í toppbaráttuna fyrstu árin öfugt við marga af nýju 

flokkunum. Fjórir lykilflokkar misstu einokunarstöðu sína þó þeir væru ennþá á meðal 

fylgismestu flokkanna. Þannig var jafnaðarmannastefnan og frjálslyndisstefnan áfram á meðal 

þeirra fylgismestu, klassíska íhaldsstefnan missti hins vegar fylgi. Kommúnistar áttu sitt tímabil 

þar sem þeir náðu nokkru fylgi en undir lok tuttugust aldarinnar fóru nýjar stefnur að taka 

töluvert af fylgi til sín. Umhverfisverndarflokkar voru þar á meðal auk þess sem hægri 

öfgaflokkar sóttu á og er nú svo komið að slíkur flokkur er næststærstur á þingi. 
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6. Samanburður og lokaorð 

Í þessum kafla verður leitast eftir því að svara rannsóknarspurningunni um hvað skýri fjölda 

flokka og þróun flokkakerfis og hvort líkindi séu milli meginstjórnmálaflokka Danmerkur og 

Íslands. Til þess að svara því verður notast við eftirfarandi kenningar sem fjallað var um í 

köflum tvö og þrjú fyrr í ritgerðinni. Greiningarammi Downs, sem fjallar um það að 

stjórnmálaflokkar verða að staðsetja sig á hægri-vinstri kvarðanum og kjósandinn velur þá 

flokk eftir því hvar hann staðsetur sig sjálfan málefnanlega. Flokkafjölskyldukerfi Beyme sem 

horfir til þess að níu mismunandi flokkafjölskyldur séu til og stjórnmálaflokkum er raðað í þær 

eftir sameiginlegum einkennum. Er þetta gert til að átta sig betur á flokkaþróuninni og greina, 

bæði á Íslandi og Danmerku. Til að átta sig á flokkakerfum er notuð flokkun klofningsþátta 

Lipset og Rokkan en þeir komu fram með þá kenningu að flokkakerfin og félagslegu 

klofningsþættirnir haldist í hendur auk þess bentu þeir á að mörg flokkakerfi í Evrópu voru 

frosin á vissum tímabilum. Þeir greina frá nokkrum mismunandi klofningsþáttum sem rætt var 

um fyrr í ritgerðinni. Kenning Duverger þess efnis að kosningakerfi geti hafi áhrif á flokkakerfi 

auk greiningarmódels Sartori á flokkakerfum sem einblínir á hugmyndafræði flokka. Er þetta 

gert til að útskýra tilurð og þróun flokkakerfa landanna með það að markmiði að skýra út hvað 

sé líkt eða ólíkt með flokkakerfum landanna. 

Bæði Danmörk og Ísland gengu á fyrri hluta síðastu aldar í gegnum miklar 

þjóðfélagsbreytingar sem gerðu það að verkum að krafist var stjórnarskrár í löndunum. Þar 

skyldi færa ákvörðunarvaldið til fólksins sem þar af leiðandi gæti haft áhrif á það hvernig 

ríkjunum væri stjórnað. Í Danmörku var það til að takmarka vald konungsins sem stjórnaði í 

raun öllum ákvörðunum landsins á þeim tíma. Kristján áttundi konungur skynjaði þessa 

undiröldu í samfélaginu og lét eftir vilja þorra almennings. Á Íslandi hins vegar tengdist 

upptaka stjórnarskrárinnar að miklu leyti sjálfsstæðisbaráttu. Markmið með stjórnarskrá er að 

setja vissar grundvallarreglur sem tryggja borgurum frelsi og jafnrétti í samfélaginu sem fólk 

býr í. 

Stjórnmálaflokkar tóku að myndast á nítjándu öldinni í Danmörku en ekki fyrr en á þeirri 

tuttugustu á Íslandi. Í báðum löndum var það hins vegar þannig að þegar flokkarnir fóru að 

myndast þá voru þeir ekki fastir í forminu. Þingmenn flökkuðu þá oftar á milli stjórnmálaflokka 

en tíðkast í nútímanum. Fyrstu flokkarnir í báðum löndum féllu því kannski ágætlega að 

hugmyndum Burke um að flokkar væru það er hópur manna kemur saman, byggi hugmyndir 
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á sameiginlegum meginreglum og vilji vinna að þjóðarhagsmunum. En síðari tíma flokkar hafa 

hlotið aðrar skilgreiningar þó deilt hafi verið um þær flestar. 

Fyrst um sinn voru einungis tveir stjórnmálaflokkar í Danmörku en þeir urðu þrír árið 1884 

og síðan fjórir árið 1892. Síðan þá hafa fjórir stjórnmálaflokkar eða fleiri alltaf átt sæti á danska 

þinginu. Allt fram á árið 1913 voru stjórnmálaflokkarnir sem áttu eftir að verða hvað mest 

áberandi í Danmörku á tuttugustu öldinni að mótast. Þá voru þeir allir fjórir, Íhaldsflokkurinn, 

Jafnaðarmannaflokkurinn, Róttæki vinstri flokkurinn og Vinstri flokkurinn, búnir að taka á sig 

mynd og komnir inn á þing. Til ársins 1918 voru einungis þessir fjórir flokkar á þingi og voru 

sömu flokkarnir stærstir og minnstir allan þann tíma. Þá var hins vegar svo komið á fimmti 

flokkurinn bættist við. 

Á sama tíma á Íslandi voru stjórnmálaflokkar ekki enn fyllilega myndaðir. Þannig skiptust 

þingmenn í fjögur bandalög eftir kosningarnar 1917 og var töluvert reik á þeim. Það var ekki 

fyrr en 1931 að línur tóku að skýrast á Íslandi. Þá voru Sjálfstæðisflokkurinn og 

Framsóknarflokkurinn orðnir stærstu flokkarnir á þingi sem þeir áttu eftir að vera næstu 

áratugina. Fjórði stjórnmálaflokkurinn bættist við á þingi árið 1934 og sá fimmti í fyrsta sinn 

árið 1937, nánast tveimur áratugum seinna en í Danmörku. Árið 1920 höfðu flokkarnir í fyrsta 

sinn orðið sex á danska þinginu en það ár var kosið þrisvar sinnum sem sýnir ákveðinn óróleika 

í samfélaginu á þeim tíma. Ákveðnum toppi var náð í Danmörku árið 1939 þegar flokkar á þingi 

urðu níu en á sama tíma var íslenska þingið í fyrsta sinn með fimm flokka sem síðar fækkaði í 

fjóra árið 1942 eins og sjá má á töflu 1. 

Upp úr 1942 komst á ákveðinn fjögurra flokka stöðugleiki á Íslandi sem ríkti meira og 

minna fram að kosningum árið 1971 að undanskildum kosningunum árið 1953. Með 

stöðugleikanum varð Sjálfstæðisflokkurinn stærstur, Framsóknarflokkurinn næst stærstur og 

Alþýðuflokkurinn og Kommúnistaflokkurinn ásamt arftökum sínum skiptust á að vera minni 

tveir flokkarnir. Framsóknarflokkurinn hélt meira og minna sinni stöðu til loka tuttugustu aldar 

og Sjálfstæðisflokkurinn til dagsins í dag ef ekki er horft til kosninganna 2009. 

Á sama tímabili áttu aðrir hlutir sér stað í Danmörku þar sem flokkunum var að fækka úr 

níu árið 1939 í sex árið 1950. Á tveimur áratugunum á eftir átti flokkunum eftir að fjölga upp í 

sjö og fækka niður í fimm enn á ný. Allan þann tíma einkenndist flokkakerfið þó af nærveru 

lykilflokkanna fjögurra þar sem þeir skipuðu sér lengst af í sæti sem fjórir stærstu flokkarnir. 
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Hinir flokkarnir sem fóru með restina af þingsætunum voru ekki jafn gæfusamir. Þeir skiptust 

á því að vera minnstir á milli þess sem þeir duttu út og inn af þinginu. 

Þannig hafði í báðum löndum myndast fastur staður fyrir fjóra flokka í landslaginu. Það 

sem aðskildi löndin þó var það að á Íslandi virtust fjórir flokkar ná að sinna allri eftirspurn eftir 

stjórnmálaflokkum en í Danmörku mynduðu þeir einungis kjarna sem aðrir minni flokkar 

spunnu í kringum. Þrátt fyrir að meiri hreyfing væri á fjölda flokkanna í Danmörku ríkti sama 

kyrrðin um stóru flokkana og á Íslandi. Þannig var Jafnaðarmannaflokkurinn í Danmörku 

stærstur frá 1924 til 2015 fyrir utan tímabilið frá 2001 til 2015 þegar Vinstri flokkurinn varð 

stærstur en hann hafði verið næst stærstur frá 1924 til 1968 að undanskildum einum 

kosningum. Þess ber þó að geta að í gegnum tíðina hefur hlutfall lykilflokkanna af 

heildaratkvæðunum minnkað og myndast stærri markaður fyrir nýja flokka og hina minni 

flokka. Í báðum löndum hefur það verið tiltölulega óalgengt að þingmenn utan flokka nái kjöri 

að minnsta kosti eftir að kerfin tóku að taka á sig núverandi mynd. Sá stöðugleiki sem finna 

má um á fjölda flokka um langt skeið á Íslandi og í Danmörku mætti rekja til þeirrar 

efnahagslegu velmegunar sem almennt er talin ríkja á Norðurlöndunum. En samkvæmt Lipset 

þá er samband á milli stöðugs lýðræðis og velsældar íbúa. 

Árið 1971 fjölgaði flokkunum á Íslandi í fimm og árið 1983 gerðist það sem ekki hafði gerst 

áður í íslenskri lýðveldissögu að flokkarnir urðu sex á þingi. Eftir það hafa flokkarnir á Íslandi 

aldrei orðið færri en fimm á þingi þó það hafi verið breytingum háð hverjir fimmtu og sjöttu 

flokkarnir voru. Árið 1999 áttu sér stað breytingar er flokkar runnu saman og aðrir urðu til. Þar 

á meðal Samfylkingin sem varð næst stærstur flokka og Framsóknarflokkurinn fór þannig niður 

í að vera þriðji fylgismesti flokkurinn í fyrsta sinn síðan 1978. Árið 2009 var síðan svo komið að 

Sjálfstæðisflokkurinn varð næst stærstur eftir að hafa verið stærstur í áratugi og 

Framsóknarflokkurinn sá fjórði og næst minnsti. Í næstu kosningum á eftir risu þessir tveir 

stærstu flokkar Íslandssögunnar upp á ný sem stærstir og með jafnan þingmannafjölda. Loftið 

fór hins vegar úr Framsóknarflokknum í næstu kosningum þar á eftir, árið 2016, þegar hann 

varð sá fjórði í stærðarröðinni. Eftir um fjórtán ár af fimm flokkum fjölgaði þeim, fyrst árið 

2013 í sex og síðan í sjö árið 2016, en það hafði aldrei gerst eftir að núverandi flokkakerfi varð 

til 1931 á Íslandi. Með efnahagshruninu sem skall á Íslandi árið 2008 versnuðu kjör almennings 

í landinu. Með því má segja að stöðugleikinn hafi farið úr kerfinu og flokkum tekið að fjölga 

samkvæmt skilgreiningu Lipset. Þess ber þó að geta að fleira kemur til greina en 
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efnahagssveiflur en árin 1967–1968 var einnig mikill samdráttur í íslensku efnahagslífi, þrátt 

fyrir það fjölgaði ekki flokkum í þingi. Á þessum tíma tíma voru aðstæður öðruvísi en á 

tuttugustu og fyrstu öldinni þar sem að flokkakerfið var frosið og samdrátturinn í samfélaginu 

náði ekki að þýða kerfið. 

Á áttunda áratugnum þá gerðist það í Danmörku líkt og á Íslandi að flokkunum sem náðu 

inn á þing fjölgaði. Fjölgunin var þó öllu stórkostlegri í Danmörku þar sem mest ellefu flokkar 

voru á þingi en slíkum fjölda hefur aldrei verið náð á íslenska þinginu. Flokkarnir sem bættust 

við voru flestir litlir eða meðalstórir og héldu gömlu flokkarnir mikið til stöðum sínum sem þeir 

stærstu. En það gerðu þeir þó ekki allir þar sem Róttæki vinstri flokkurinn telst heldur til minni 

flokkanna frá lokum áttunda áratugarins. Við aldamótin átti næsta breyting sér síðan stað líkt 

og á Íslandi þó þær hafi verið annars eðlis. Íhaldsflokkurinn tók þá að minnka og er í dag orðinn 

sá minnsti á þingi. Á sama tíma stækkaði Vinstri flokkurinn og var á tíma sá stærsti á þingi en 

annars á meðal hinna stærstu. 

Fjölgun flokka á Íslandi sem og í Danmörku fellur að þeirri hugmynd Sartori að flokkar 

endurspegli hugmyndafræðilegan fjölbreytileika. Þegar þjóðfélögin í Danmörku og Íslandi hafa 

þróast og orðið flóknari þá hafa nýir flokkar komið fram sem taka á þessum nýju víddum með 

því að móta stefnumál sín að hinum nýju klofningsþáttum sem skapast hafa í samfélaginu. 

Kosningakerfið í löndunum gerir það að verkum að auðvelt er að bjóða fram til kosninga þar 

sem að virk samkeppni tíðkast. Það er ekkert inbyggt í kerfinu til að hefta framboð nema 

kosningaþröskuldur landanna tveggja. Því geta nýir flokkar auðveldlega sprottið upp með 

áherslur á þau stefnumál sem skapast hafa í samfélaginu.128 

Þó að fjórir flokkar hafi myndað kjarna í löndunum tveimur um áratugaskeið þá eru 

einnkenni þeirra um margt ólík. Á Íslandi má nefna að sá flokkur sem lengst af hefur verið sá 

stærsti er Sjálfstæðisflokkurinn sem byggir á því að tilheyra bæði flokkafjölskyldu íhalds- og 

frjálslyndra flokka. Í Danmörku stóðu þessar flokkafjölskyldur aftur á móti að tveimur flokkum, 

einum frjálslyndum og öðrum íhaldsflokki. Frjálslyndi flokkurinn Vinstri náði því fyrst um sinn 

að vera sá stærsti á þingi og hefur hann yfirleitt náð því að vera á meðal þeirra stærstu. Þannig 

var hann næst stærstur á árunum 1924 til 1968 að undanteknum einum kosningum. Þá náði 

                                                           
128 Peter Mair, „Electoral Volatility and the Dutch Party System: A Comparative Perspective,“ Acta politica 

special issue: Dutch Politics 38, nr. 1 (2003): 235-253, sótt 14. apríl 2017, 

http://search.proquest.com/docview/217170483?accountid=28822   
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Vinstri flokkurinn til sín fyrsta sætinu frá 2001 til 2015. Íhaldsflokkurinn skipaði sér mestan 

hluta tuttugustu aldarinnar til minni flokkanna af flokkunum fjórum þó það hafi ekki alltaf verið 

tilfellið. Í dag er síðan svo komið að hann er minnsti flokkurinn á danska þinginu. 

Á íslenska þinginu hefur Framsókanarflokkurinn lengst af verið næst stærstur en hann náði 

því nokkrum sinnum á fyrri hluta tuttugustu aldar að vera sá stærsti. Á tuttugustu og fyrstu 

öldinni hefur hann þó átt undir högg að sækja og er í dag einungis sá fjórði stærsti. 

Framsóknarflokkurinn er bændaflokkur sem aðlagast hefur breyttum aðstæðum í nútíma 

samfélagi. Í Danmörku voru einnig bændaflokkar en þeir náðu aldrei sömu hæðum og sá 

íslenski. Þá hafa bændaflokkar ekki átt menn á þingi í Danmörku í áratugi. 

Þriðju og fjórðu stærstu flokkarnir á Íslandi af lykilflokkunum fjórum hafa í gegnum tíðina 

verið kommúnistaflokkar og jafnaðarmannaflokkar, þó ekki endilega í þeirri röð. Fyrst þegar 

Kommúnistaflokkurinn náði inn á þing árið 1937 þá var hann minni en 

jafnaðarmannaflokkurinn, Alþýðuflokkurinn. Í kosningum árið 1942 snerist það aftur á móti 

við og kommúnistar, sem þá kenndu sig við Sósíalistaflokkinn, voru stærri á þingi til ársins 

1956. Árið 1959 voru kommúnistar, þá Alþýðubandalagið, á ný orðnir stærri en 

jafnaðarmannaflokkurinn og héldu því nánast alveg fram að kosningum árið 1987. Þá náði 

Alþýðuflokkurinn tveimur kjörtímabilum sem stærri flokkurinn. Fyrir kosningarnar 1999 hafði 

orðið til nýr jafnaðarmannaflokkur, Samfylkingin, eftir samruna þess gamla, kommúnista og 

annarra, eins og rakið hefur verið framar. Ekki voru allir kommúnistar þó á það sáttir og 

Vinstrihreyfingin grænt framboð varð líka til á sama tíma. Þá tók við nýtt tímabil þar sem 

sameinaðir jafnaðarmenn náðu loksins að halda meiri þingstyrk en kommúnistarnir eða allt til 

ársins 2016. Þá nánast þurrkuðust jafnaðarmenn út á sama tíma og fyrrum kommúnistarnir 

bættu við sig þingstyrk. 

Málum var töluvert öðruvísi háttað í Danmörku. Þar var kommúnistaflokkur ekki einn 

lykilflokkanna fjögurra sem svo hafa verið kallaðir. Náðu Kommúnistaflokkar ekki sama 

brautarfylgi í Danmörku eins og á Íslandi.129 Danski kommúnistaflokkurinn og aðrir flokkar sem 

sóttu innblástur í svipuð málefni skipuðu sér yfirleitt í sæti sem minnstu flokkarnir á danska 

þinginu. Ætíð voru þeir líka minni en Jafnaðarmannaflokkurinn jafnvel þó þingmannafjöldi 

                                                           
129 Oddbjörn Knutsen, The Nordic Models In Polital Science: challenged but still viable?, (Oslo: Vigmostad og 

Björke, 2017), 50-52. 
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þeirra væri talinn saman en því var lengi vel öfugt farið á Íslandi. Árið 1994 hafði danski 

kommúnistaflokkurinn og Vinstri sósíalistar ekki átt sæti á danska þinginu um nokkurt skeið. 

Tóku þeir þá höndum saman ásamt fleiri vinstrimönnum og stofnuðu Rauð-græna bandalagið 

sem náði inn á þing. Um var að ræða vinstri sinnaðan umhverfisverndarflokk líkt og 

Vinstrihreyfinguna grænt framboð á Íslandi sem líka var stofnuð af gömlum kommúnistum um 

fimm árum síðar en í Danmörku. Rauð- græna bandalagið hefur ekki blandað sér í 

toppbaráttuna á danska þinginu þó það hafi sótt í sig veðrið í síðustu tveimur kosningum. 

Í gegnum tíðina hefur danski Jafnaðarmannaflokkurinn átt góðu gengi að fagna. Ekki nóg 

með það að hann hafi náð til sín talsvert fleiri atkvæðum en kommúnistar þá var hann einnig 

fjölmennasti flokkurinn á danska þinginu, samfellt frá árinu 1924 fram að kosningum árið 

2001. Þá varð hann næst fjölmennastur líkt og hann hafði verið um nokkurt skeið fyrir 1924. Á 

þeim langa tíma er hann var stærstur þingflokka þá var hann það einnig lengi vel með 

töluverðum yfirburðum. Í dag er Jafnaðarmannaflokkurinn kominn í sína fyrri stöðu sem sá 

stærsti á danska þinginu en hlutfallslega minni en á árum áður. 

Þegar saga stjórnmálaflokka í Danmörku og Ísland er skoðuð sést að í báðum löndunum 

koma tímabil þar sem að algjört frost einkennir flokkakerfin hvort á sínum tímanum þar sem 

að endurnýjun flokka var mjög takmörkuð og fylgissveiflur litlar milli kosninga. Átti hið 

svokallaða frost eins og kenning Lipset og Rokkan er tengd við, sér stað fyrr í Danmörku heldur 

en á Íslandi. Þegar skoðuð eru kosningaúrslit frá 1913 til 1971 í Danmörku, alveg þangað til að 

flokkasprengingin átti sér stað í kosningum árið 1973, sést að flokkarnir fjórir; Vinstri, 

Sosíaldemókratar, Róttæki vinstri flokkurinn og Íhaldsflokkurinn fengu mest fylgi og héldu 

kjörfylginu tiltölulega jöfnu á tímabilinu. Ýmsir litir flokkar komu mönnum inn á þing en mikil 

endurnýjun átti sér stað meðal minni flokkanna. Engir flokkar náðu þeim stöðuleika sem að 

fjórir áðurnefndir flokkar náðu í kosningum á þessum tíma. 

Á Íslandi átti sér aftur á móti stað sambærilegt tímabil þar sem að lítil endurnýjun var 

meðal flokka í forystuhlutverkum. Frostið í kerfinu átti sér stað aðeins seinna á Íslandi heldur 

en í Danmörku en segja má að á árunum 1942 til loka tuttugustu aldarinnar hafi flokkakerfið á 

Íslandi verið frosið. Á tímabilinu áttu sér vissulega stað breytingar á kosningakerfinu en þær 

miðuðu að því að jafna vægi atkvæða á landsvísu og töpuðu þeir þingsætum sem höfðu grætt 

á ójöfnu vægi atkvæða. 
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Sjálfstæðisflokkurinn sem boðaði frjálslyndis- og íhaldsstefnu naut mest fylgis allt þetta 

tímabil sem hér um ræðir að einum kosningum undanskyldum. Voru það alltaf sömu fjórir 

flokkarnir, Sjálfsstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn, Alþýðuflokkurinn og 

Sósíalistaflokkurinn/Alþýðubandalagið sem hlutu flest atkvæði til þings. Frá árinu 1983 hafa 

alltaf verið fimm eða fleiri flokkar sem átt hafa sæti á þingi. Kosningarnar árið 1999 boðuðu 

nýja tíma þar sem að þónokkur uppstokkun varð í flokkakerfinu og frostið þiðnaði þar sem að 

fjórir flokkar er staðsettu sig til vinstri og miðju ákváðu að bjóða sig saman fram undir merkjum 

Samfylkingunnar. Fjarvera félagslegs klofningsþáttar kommúnista sem hafði skipt vinstri og 

miðju mönnum í tvær fylkingar áratugina á undan gerði það að verkum að vinstri flokkar náðu 

að sammælast um sameinaða vinstri- og miðjustefnu til að takast á við Sjálfsstæðisflokkinn og 

breyta ásjónu flokkakerfisins. 

Þegar flokkakerfi Íslands og Danmerkur eru skoðuð er margt að mörgu leyti líkt en hins 

vegar hefur einungis í Danmörku verið flokkur sem hefur boðið fram undir formerkjum 

kristilegra gilda. Það var á árunum 1979 til ársins 2005 þegar Kristilegi flokkurinn var sá minnsti 

eða deildi því með öðrum, að undanskildum kosningunum 1994 þegar hann náði ekki manni 

inn á þing. Að einhverju leyti má staðsetja flokkinn í kristilega flokkafjölskyldu Beyme en einnig 

blandar hann inn gildum sem íhaldsflokkar standa fyrir. Því mætti tala um hann sem 

blendingsflokk kristilegra og íhaldsgilda á hægri væng stjórnmálanna. Samband ríkis og kirkju 

klofningsþátturinn, sem Lipset og Rokkan nefndu sem slíkan, hefur því óneitanlega spilað inn 

í er flokkurinn var stofnaður og byggir á því að mönnum þyki samfélagið vera orðið helst til 

frjálslynt. Því má velta fyrir sér hvers vegna sambærilegur flokkur hafi ekki verið stofnaður á 

Íslandi og reynt að sækja fylgi til þeirra sem aðhyllast kristileg gildi þar sem þjóðkirkjan hefur 

verið stærsta trúfélag á Íslandi í gegnum tíðina. En samkvæmt skilgreiningu Lipset og Rokkan 

á kristilegum flokkafjölskyldum sóttu flokkarnir hins vegar í kaþólsk gildi sem voru samofin 

kristilegu flokkunum og gerði þá að mjög íhaldssömum flokkum. Á Íslandi hefur kirkjan verið 

frjálslyndari að því leyti að lútherstrú eins og Þjóðkirkjan á Íslandi byggist á hafnaði mörgum 

kaþólskum hefðum eins og dýrlingadýrkun og syndaaflausnum. Kaþólikkar á Íslandi hafa verið 

í miklum minnihluta og stuðningsmenn þeirra gilda hafa því ekki geta verið öruggir um mikinn 

stuðning almennings. En kristilegir flokkar sóttu í þessi kristilegu gildi samkvæmt Lipset og 

Rokkan. 
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Í Danmörku hafa verið tveir stjórnmálaflokkar starfræktir sem flokkast geta til hægri 

öfgaflokka samkvæmt flokkafjölskyldum Beyme. Sá fyrri var Framfaraflokkurinn sem kom nýr 

inn árið 1973 og fékk þá næst mest fylgi til þings. Var hann starfræktur til ársins 1998 og gerði 

út á andstöðu við ríkið og mikla skattheimtu þess. Síðar bætti flokkurinn við stefnu sína 

andstöðu við aukinn fjölda innflytjenda sem er dæmi um stefnu margra hægri öfgaflokka. 

Hefur sú andstaða einna helst verið rakin til hnattvæðingarinnar en eins og Lipset og Rokkan 

bentu á þá getur hún leitt til klofningsþátta í samfélaginu. 

Seinni flokkurinn sem setja má inn í hægri öfgaflokkafjölskyldu Beyme varð til árið 1998 

þegar danski þjóðarflokkurinn náði inn á þing. En líkt og áður hefur komið fram í ritgerð þessari 

þá er erfitt að henda reiður á hinn klassíska öfga hægri flokk þar sem einkenni þeirra eru ekki 

augljós. Inn í þá flokkafjölskyldu setur Beyme m.a. fasistaflokka þó meirihluti þeirra flokka sem 

hann setur í fjölskylduna séu ekki jafn öfgafullir í sinni stefnu og þurfa ekki að vera 

jaðarflokkar. 130  Flokkurinn rekur harða innflytjendastefnu, hefur dönsk einkenni, sögu, 

menningu og trú í hávegum auk þess að vera á móti Evrópusambandinu þar sem þeir telja það 

skerða fullveldi landsins. Út frá þeim stefnumiðum fellur hann í hægri öfgaflokkafjölskyldu 

Beyme. Þess ber þó að geta að á það hefur verið bent að í öðrum málaflokkum á borð við 

efnahagsmál þá hafa áherslur flokksins frekar líkst miðjuflokki en hægri flokki.131 Það sem 

einkennir flokkinn þó einna helst er stefna hans í innflytjendamálum og telst hann því best 

flokkaður eftir þeirri stefnu. Í sínum öðrum kosningum, árið 2001, bætti Danski 

þjóðarflokkurinn við sig töluverðu fylgi en þá datt Framfaraflokkurinn út af þinginu sem taldist 

einnig hægri öfgaflokkur. 

Aftur á móti hefur á Íslandi enginn hægri öfgaflokkur verið starfræktur sem talist getur. 

Hafa stjórnmálaflokkar haft skírskotun í svipaðar áherslur en hins vegar hafa ekki verið 

stofnaðir flokkar sérstaklega undir þau málefni sem náð hafa inn á þing. Í Danmörku hafa hins 

vegar verið starfræktir flokkar sem falla í flokkafjölskyldu Beyme sem hægri öfgaflokkar. 

Innflytjendamál hafa verið þónokkuð í umfjöllun fjölmiðla seinustu ár en þrátt fyrir það hefur 

enginn flokkur boðið sig fram með innflytjendamál sem aðalstefnumál sitt. Hugsanlega gæti 

það verið að innflytjendamál séu tiltölulega ný málefni á Íslandi miðað við að 

                                                           
130 Alan Ware, Political Parties and Party Systems, (Oxford: Oxford University Press, 1996), 29-43. 
131 Karina Pedersen og Jens Ringsmose, „From the Progress Party to the Danish People´s Party-from protest 
party to government supporting party” (grein kynnt á vinnustofunni Effects on Incumbency on Organisation of 
Radical Rightwing Parties, Uppsölum 13. til 18. apríl 2004). 
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Framfaraflokkurinn í Danmörku komst fyrst inn á þing árið 1973. Sá flokkur beitti sér svo fyrir 

auknum fjölda innflytjenda en miðað við hve snemma flokkurinn var starfræktur bendir það 

til þess að aukinn fjöldi innflytjenda hafi verið umfjöllunarefni fyrr í Danmörku. Á Íslandi hefur 

þessi umræða aukist frá byrjun þessarar aldar eða miklu seinna heldur en í Danmörku. Því er 

spurning hvort að með aukinni umræðu um málefni innflytjenda muni hægri öfga flokkar 

spretta fram á Íslandi sem sjái tækifæri í að sækja fylgi sitt til þessara klofningsþátta í komandi 

framtíð. 

Þingsæti stjórnmálaflokka í Danmörku og á Íslandi hafa verið mismörg í gegnum tíðina. 

Þegar flokkunum fjölgaði hvað mest í Danmörku á áttunda áratugnum var það rekið til 

nokkurra atriða. Þeirra á meðal til félags- og efnahagslegra breytinga sem höfðu átt sér stað í 

þjóðfélaginu og vantrausts sem í því ríkti. Þó fjöldi flokka á Íslandi hafi aldrei náð sömu hæðum 

og í Danmörku og verið að jafnaði færri en þar þá hefur þeim fjölgað og þá sérstaklega á 

seinustu árum. Þannig voru þeir orðnir sjö í fyrsta sinn árið 2016. Mætti eflaust leita sömu 

skýringa á þeirri þróun og á áttunda áratugnum í Danmörku. Það er að í kjölfar mikilla félags- 

og efnahagslegra breytinga og vantrausts þá nái hinir hefðbundnu flokkar ekki að svara þörfum 

kjósendanna að fullu og nýir flokkar fá þá meðbyr og komast inn á þing. Með auknu úrvali 

flokka virðast meiri sveiflur verða í fylgi flokkanna en í báðum löndum hafa gömlu flokkarnir 

skotið rótum og virðast eiga þingsetu sína vísa sem nýju litlu flokkarnir eiga ekki. Þannig hafa 

nánast alla tíð verið sömu flokkarnir sem skiptust á því að vera stærstir og vermdu toppsætin 

en nýju flokkarnir þurftu að gera sér botninn að góðu, þó auðvitað megi finna undantekningar 

á því. Fjórir flokkarnir sem mynda kjarna sinn í hvoru landinu fá í dag minni skerf af 

heildarfylginu en þeir gerðu áður. Þannig hafa nýjir flokkar sótt töluvert á og eiga meiri 

stuðning vísan heldur en áður þekktist. Á Íslandi er hlutfall þessara fjögurra flokka komið niður 

í um það bil 65% atkvæða en í Danmörku fá þeir ennþá minni skerf um 55% heildaratkvæða. 

Þingkosningar þar sem kosið er á milli stjórnmálaflokka er grunnurinn í báðum ríkjunum 

að því lýðræðislega stjórnmálakerfi sem þar viðgengst. Þingstyrkur stjórnmálaflokka ræðst af 

úrslitum kosninga. Í báðum ríkjunum er hlutfallskosningakerfi sem stuðlar að samræmi sé á 

milli atkvæðastyrks mismunandi stjórnmálaafla og þingsstyrks þeirra. Í bæði Íslandi og 

Danmörku er svo kölluð d‘Hondt úthlutunarreikniregla þingsæta í hlutfallskosningum. Í báðum 

ríkjunum hefur misvægi atkvæða verið umfjöllunar- og deiluefni. D‘Hondt kerfið var tekið upp 

árið 2003 á Íslandi. Í Danmörku hafði það verið í gildi um talsvert langt skeið á árum áður en 
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síðar lagt til hliðar í nokkra áratugi þar til árið 2007 að það var aftur tekið upp og er notast við 

það nú á ný. 

Duverger hélt því fram að hlutfallskosningakerfi þar sem flokkar fá hlutfallslegan fjölda 

þingsæta miðað við atkvæðafjölda stuðli að fjölflokkakerfi. Sú fullyrðing helst í hendur við það 

hvernig kosningakerfið er nú í Danmörku og á Íslandi. Í löndunum tveimur er sambærilegt 

kosningakerfi þar sem stuðst er við hlutfallskosningakerfi. Stjórnmálaflokkar bjóða fram í 

kosningum með lista af fulltrúum. Síðan er valið í höndum kjósenda. Kerfið ýtir undir stofnun 

mjög lítilla stjórnmálaflokka þar sem oft er einungis örlítinn skoðanamunur á milli annarra 

flokka. Kerfið örvar ekki til sameiningar undir merkjum flokkabandalaga en litið er á myndun 

þeirra gagnslausa þar sem kerfið gefur öllum tækifæri á að koma skoðunum sínum á framfæri 

fyrir kosningar. Þetta er ólíkt meirihlutakosningakerfi sem ýtir undir baráttu tveggja flokka til 

valda þar sem sigurvegarinn í einu kjördæmi hirðir þingsætið sem er til ráðstöfunar og verður 

til þess að tveir flokkar eru sterkastir og ráðandi í flestum kjördæmum. Hins vegar eru í 

Danmörku og á Íslandi margir flokkar í baráttu um þingsætin sem fá hlutfallslegan fjölda 

þingsæta miðað við heildaratkvæðafjölda kjósenda. 

Sumir stjórnmálaflokkar telja sig geta gert meira gagn með því að vera utan ríkisstjórnar 

en hafa áhrif á málefni og stefnur með því að vera í stjórnarandstöðunni. Telja flokkarnir sig 

vera betur hæfir í það að veita ríkisstjórninni aðhald með því að vinna utan stjórnar í sínum 

málum frekar en að vera í ríkisstjórn. Hvort að áhrifaþættir eins og menning þingsins eða lítil 

áhrif íslensku stjórnarandstöðunnar geri það að verkum að lítið er um íslenska 

stjórnmálaflokka sem hreinlega gefa sig út fyrir að vilja ekki vera í ríkisstjórn, líkt og tíðkast í 

Danmörku. Ljóst er að litið er öðrum augum á það að vera í minnihluta eða stjórnarandstöðu 

á þingi eftir því hvort landið er skoðað. Gæti þetta verið viss skýring á meira magn af flokkum 

í Danmörku heldur en á Íslandi þar sem að viss hefð hafi skapast með að reyna að koma sínum 

málum á framfæri án þess að vera í ríkisstjórn. 

Mikil kosningaþáttaka getur haldist í hendur við virkt lýðræði eins og í löndunum tveimur 

þar sem almenningur telur að með því að kjósa geti hann haft áhrif á sjálft stjórnkerfið í 

landinu. Styður þetta við kenningu Lipset sem hélt því fram að til að viðhalda sterku lýðræði 

þurfi þjóðir að búa yfir sterku efnahagskerfi. Báðar samanburðarþjóðirnar búa við háar 

ráðstöfunartekjur einstaklinga og hátt læsi íbúa. Hátt hlutfall íbúa landanna býr frekar í 

borgum en sveitum samanborið við önnur lönd. En eins og áður hefur komið fram hafa 
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rannsóknir staðfest fylgni á milli velmegunar íbúa og stöðugs lýðræðis. Ef litið er á 

stjórnmálasögu landanna beggja er hægt að bera fram rök fyrir því að lýðræðiskerfin í báðum 

löndunum hafa verið tiltölulega stöðugt. Breytingar hafa raunar mest verið á flokkum, 

meirihluta og minnihluta stjórnum, en lítið sem ekkert hefur verið um miklar kerfisbreytingar. 

Kosningaþröskuldurinn fyrir því að stjórnmálaflokkar komi fulltrúum sínum á þing er 

mishár í löndunum tveimur. Það er mismunandi hvað talið er vera lítill flokkur. Á Íslandi þarf 

fimm prósent heildaratkvæðafjölda til að koma mönnum inn á þing en hann er aðeins tvö 

prósent í Danmörku og gæti þetta að einhverju leyti útskýrt það af hverju fleiri 

stjórnmálaflokkar eru inni á danska þinginu en því íslenska. Þurfa danskir stjórnmálaflokkar 

hlutfallslega færri atkvæði til að komast á þingið og geta þess vegna litið svo á að það sé þess 

virði að hefja kosningabaráttu ef að raunverulegur möguleiki er á því að komast til áhrifa. 

Stjórnmálaflokkarnir geta litið svo á að þeir séu að fylla rúm hugmyndafræðilegs fjölbreytileika 

hópa samfélagsins með því að bjóða sig fram líkt og Sartori hélt fram. Þetta helst líka í hendur 

við nálgun kenninga Giovanni Sartori varðandi flokkakerfin að enginn einn stjórnmálaflokkur 

sé fær um að ná hreinum meirihluta í fjölflokkakerfum. Mismunandi hugmyndafræðileg 

dreifing milli flokka er einkennandi fyrir þann mikla fjölda flokka sem er í flokkakerfinu. Í 

Danmörku hefur ekki neinn einn flokkur náð hreinum meirihluta í almennun þingkosningum 

en minnihlutastjórnir eða samsteypustjórnir nær alltaf verið raunin frá árinu 1973, fyrir utan 

fáeinar undantekningar. Sartori talar um að Norðurlandaþjóðirnar búi yfir mörgum flokkum 

með hugmyndafræðilegan dreifileika og Danmörk er engin undantekning þar sem 

hugmyndafræðileg dreifing milli flokka er einkennandi fyrir þann mikla fjölda flokka sem er í 

landinu. Miðlungs margbreytileiki er einkennandi fyrir flokkakerfi beggja landanna þar sem 

margir flokkar starfa og fylla hver upp í mismunandi hugmyndafræðileg rými kjósenda og allir 

flokkarnir stefna að því að hafa áhrif innan kerfisins með málamiðlunum frekar en að umturna 

kerfinu. 

Sama á raunar við um Ísland þar sem ávallt hafa verið samsteypustjórnir tveggja eða fleiri 

flokka sem myndað hafa meirihluta á þingi. Það gerist þrátt fyrir að ekki séu jafn margir flokkar 

á Íslandi. Er það í samræmi við kenningu Sartori þess efnis að enginn einn stjórnmálaflokkur 

getur náð hreinum meirihluta í fjölflokkaflokkakerfi. 

Í nýafstöðnum Alþingiskosningum árið 2016 buðu margir nýir flokkar fram og töldu sig 

sjálfsagt vera að bjóða upp á fjölbreyttar hugmyndir. Þrátt fyrir það beittu þeir sér hvorki gegn 
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núverandi stjórnmálakerfi né höfnuðu kerfinu í heild sinni nema Pírataflokkurinn sem boðaði 

kerfisbreytingar í stefnu sinni, orð flokka í stefnuskrám þarf þó að taka með fyrirvara því efndir 

eru eitt og loforð eru annað. Samkvæmt kenningu Sartori falla allir stjórnmálaflokkarnir nema 

Pírataflokkurinn í flokk hugmyndafræðilegrar dreifingar hans með því að stefna að því 

markmiði að hafa áhrif innan stjórnkerfisins, reyndar hver og einn á sinn ólíka hátt. 

Pítaraflokkurinn boðaði breytingar á sjálfu stjórnkerfinu með tilteknum kerfisbreytingum og 

getur samkvæmt því ekki passað í þessa skilgreiningu Sartori á að fylla rúm hugmyndafræðilegs 

fjölbreytileika hópa samfélagsins með það að markmiði að hafa áhrif innan stjórnkerfisins. 

Þegar flokkakerfi Íslands og Danmerkur eru borin saman má sjá að þau eru að mörgu leyti 

lík. Voru bæði flokkakerfin komin á fót rétt fyrir nítjánhundruð og þróuðust svipað fyrstu árin 

þegar stjórnmálaflokkar voru að feta sín fyrstu spor í kerfinu. Síðar komst á það ástand í báðum 

löndunum að flokkakerfin breyttust lítið og þróuðust í það að verða frosin þar sem að 

endurnýjun meðal flokka var mjög takmörkuð. Þetta ástand átti sér stað fyrr í Danmörku 

heldur en á Íslandi eða frá 1913 til 1971 í Danmörku og frá árinu 1942 til loka tuttugustu 

aldarinnar á Íslandi. Bæði flokkakerfin fóru í gegnum breytingar þegar sprenging varð í fjölda 

flokka á þingi. Gerðist það árið 1973 í Danmörku að kjósendur fóru að kjósa eftir nýjum 

klofningsþáttum sem nýir flokkar sáu tækifæri í með því að sækja fylgi sitt til þeirra. Við 

kosningarnar 1973 þá minnkaði fylgi flokkana fjögurra sem myndað höfðu flokkalandslagið 

áratugina á undan. Þannig fór það niður í um 60% en í næstu kosningum áður árið 1971 höfðu 

þeir verið með um 90% af heildarfylginu. Þrátt fyrir þessar fylgissveiflur í gegnum tíðina er ekki 

hægt að segja það að kerfin í Danmörku og Íslandi séu að sveiflast milli öfga því flokkakerfin 

halda sér í miðlungs margbreytileika samkvæmt skilgreiningu Sartori. 

Má heimfæra þær aðstæður á kosningarnar á Íslandi árið 2016 þegar átti sér stað sjaldgæft 

atvik, í íslensku samhengi, er sjö stjórnmálaflokkar náðu mönnum inn á þing og hlutur 

lykilflokkanna fjögurra af heildarfylginu fóru niður í um 65%. Þrátt fyrir þessi ólíku tímabil sem 

flokkakerfin gengu í gegnum áttu gömlu rótgrónu stjórnmálaflokkarnir í löndunum báðum, 

sem lengst af hafa verið í forystuhlutverkum, haft visst kjörfylgi sem tryggði þeim áhrif þrátt 

fyrir breyttar aðstæður. 
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