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Útdráttur 

Á sjöunda áratug síðustu aldar má segja að verði til ákveðin umræðuhefð í kringum 

hugmyndina um siðleg stjórnmál á Íslandi. Í þessari ritgerð er þessi umræðuhefð skoðuð 

og henni fylgt fram yfir hrunið árið 2008. Í ritgerðinni er einkum hugað að tveimur 

atriðum. 

Annars vegar er leitast við að skoða inntak umræðunnar sem fer fram um siðferði og 

stjórnmál, þar sem helstu kenningar siðfræðinnar eru hafðar í bakgrunni. Hér er einkum 

staldrað við umræðu sem hefur farið fram meðal stjórnmálamanna og fræðimanna. Litið 

er á málflutning umbótasinnaðra flokka eins og Samtaka frjálslyndra og vinstri manna, 

Bandalags jafnaðarmanna, Kvennalistans og Þjóðvaka, sem koma fram á síðustu þremur 

áratugum 20. aldarinnar. Síðan er hugmyndinni um siðleg stjórnmál fylgt eftir á tímum 

frjálshyggju og hruns. Einnig er gripið niður í fræðilega umræðu sem fer fram á ýmsum 

málþingum við lok 20. aldarinnar og hún sett í samhengi við þá umræðu sem má finna í 

skýrslu vinnuhóps um siðferði í aðdraganda hruns.  

Hins vegar er litið á lagasetningu sem vinstri stjórnin stóð fyrir eftir hrunið sem hafði 

það að markmiði „að siðferðileg viðmið séu í hávegum höfð í opinberum störfum“, þar 

sem bæði var kallað eftir utanaðkomandi leiðsögn fyrir stjórnvöld í siðferðilegum efnum 

og einnig var  fólk í valdastöðu látið setja sér siðareglur. Að lokum er skoðað hvernig 

dagskrárkenning John Kingdons varpar ljósi á afdrif hugmyndarinnar um siðleg 

stjórnmál á Íslandi.   

Rétt er að taka fram að titill ritgerðarinnar er kominn frá Þorsteini Gylfasyni. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til MPA gráðu í opinberri stjórnsýslu við Háskóla 

Íslands sumarið 2018. Ritgerðin er metin til 30 ECTS eininga til MPA prófs við 

stjórnmálafræðideild. Leiðbeinandi og umsjónarmaður þessarar ritgerðar var Gunnar 

Helgi Kristinsson og vil ég þakka honum fyrir samstarfið, en það var meira en að segja 

það að koma efninu siðferði og stjórnmál í ritgerðarhæft form. Að mörgu leyti er þessi 

ritgerð framhald af BA ritgerð minni sem fjallaði um stjórnmál og blekkingar. Ef til vill 

færi vel á því að þakka íslenskum stjórnmálamönnum fyrir að bjóða upp á áhugaverð 

umfjöllunarefni í fræðilegum ritgerðum. Að lokum vil ég þakka minni ástkæru Kristínu 

Erlu Kristjánsdóttur fyrir stuðning og þolinmæði, og  Kolbrá Jöru og Hrafnhildi Birnu 

fyrir að vera til. 
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1 Inngangur  

1.1 Siðferði verður að kosningamáli 

Árið 1978 fóru fram Alþingiskosningar á Íslandi, þar sem Alþýðuflokkurinn vann 

sögulegan sigur. Flokkurinn fór nálægt því að þrefalda þingstyrk sinn, og fékk fjórtán 

þingmenn kjörna, en hafði áður haft fimm. Þessum árangri var ekki síst þakkað 29 ára 

gömlum nýliða í þingflokki Alþýðuflokksins, Vilmundi Gylfasyni, sem skipaði efsta sæti 

á lista flokksins í Reykjavík. Vilmundur var í stafni Alþýðuflokksins í 

kosningabaráttunni. Hann „var andlit flokksins og sú rödd hans sem oftast heyrðist fyrir 

kosningar“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 171). Raunar telur ævisöguritari hans, Jón 

Ormur Halldórsson, að kosningabaráttan árið 1978 hafi helst snúist um tvö mál: Annars 

vegar um efnahagsmál og hins vegar „um Vilmund Gylfason og málflutning hans“ (Jón 

Ormur Halldórsson 1985, 178). Málflutningur hins unga frambjóðanda fór því hátt og 

víða. Hann hafði „virkjað strauma í þjóðlífinu, sem enginn annar maður náði með 

víðlíkum hætti að beisla“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 176). 

En um hvað snerist málflutningur Vilmundar Gylfasonar sem svo mikla athygli vakti 

í aðdraganda kosninga 1978? Vilmundur boðaði vissulega lausnir við ýmsum 

vandamálum samfélagsins, eins og títt er um stjórnmálamenn í kosningabaráttu. En það 

má segja að hann hafi skilgreint vandamálin og ekki síður lausnirnar með öðrum hætti en 

tíðkaðist í íslenskum stjórnmálum. Ef litið er á stjórn efnahagsmála (hitt stóra 

kosningamálið árið 1978) þá töluðu stjórnmálamenn um hluti eins og raunvexti og 

þjóðhagsvísitölu, upptöku virðisaukaskatts og sterkari verðjöfnunarsjóði í sjávarútvegi, 

að ógleymdum hallalausum rekstri ríkissjóðs. Vilmundur taldi þó að slíkar tæknilegar 

lausnir á vanda efnahagslífsins væru skammtímalausnir, og breyttu litlu um hinn 

raunverulega undirliggjandi vanda: 

Fyrir Vilmundi voru þrengingar þjóðarinnar á efnahagssviðinu siðferðislegri kreppu að 

kenna en ekki einhverjum tæknilegum atriðum...Vilmundur taldi...siðferðisbrestina 

sjálfan raunveruleikann og rót flestra meina hagkerfisins. Með því að siðvæða íslenskt 

fjármála- og efnahagslíf og gera stjórnmálin opnari og aðgengilegri taldi Vilmundur, að 

flestur vandi í efnahagsmálum yrði í það minnsta viðráðanlegri og hyrfi af sjálfum sér í 

sumum tilvikum (Jón Ormur Halldórsson 1985, 173).  

Það var því málflutningur Vilmundar að efnahagsvandinn stafaði af slæmu siðferði, og 

að lausnin fælist í siðvæðingu efnahagslífsins. Það þýddi því lítið að rífast um tæknilegar 

úrlausnir, því Vilmundur taldi „að hversu klókir sem menn væru við efnahagsaðgerðir og 
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við að spila á takka efnahagslífsins, yrðu helstu vandamál þess aldrei leyst nema með 

breyttu siðferði“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 174). 

Þessi gagnrýni Vilmundar var óhjákvæmilega beint að stjórnmálamönnunum 

sjálfum. Efnahagslífið og stjórnmálin urðu ekki svo auðveldlega skilin að um þetta leyti, 

þegar aðgangur að gæðum samfélagsins lá í gegnum stjórnmálaflokkana. Afleiðingin 

varð sú, að mati Vilmundar, að „flokkarnir spilltust að siðferði, fóru að stunda 

hagsmunagæslu og að skipta á milli sín og sinna manna aðstöðu og fjármunum“ (Jón 

Ormur Halldórsson 1985, 101). Það var skoðun hans „að fjármálaspillingin væri farin að 

naga íslensku stjórnmálaflokkana að innan og gegnsýra allt þjóðlífið“ (Jón Ormur 

Halldórsson 1985, 101). Það má því segja að málflutningur Vilmundar hafi falið í sér 

áform um grundvallarbreytingar á íslensku samfélagi, þar sem fyrsta verk á dagskrá var 

að siðvæða íslensk stjórnmál. Baráttan „var lögð upp sem bein atlaga við þær leikreglur 

sem samfélaginu höfðu valist á umliðnum árum“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 152). 

Það sem er athyglisvert við þennan málflutning Vilmundar er að hann beindist „gegn 

flokkakerfinu í heild sinni, starfsháttum þess og völdum, og ekki hvað síst gegn 

Alþýðuflokknum“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 95). Hans eigin flokkur var því hluti af 

vandamálinu sem blasti við. Það þurfti að siðvæða Alþýðuflokkinn ekki síður en aðra 

flokka. Þannig var það markmið Vilmundar að gera Alþýðuflokkinn „einn flokka færan 

um að takast á við siðferðislegar spurningar verðbólguáratugarins á Íslandi“  (Jón Ormur 

Halldórsson 1985, 99). Hann taldi sig færan um „að láta Alþýðuflokkinn breyta öðruvísi 

en nokkrum öðrum flokki hafði áður liðist eða tekist“ og setti fram hugmyndir sínar „í 

þeim yfirlýsta tilgangi að gefa fólki kost á að breyta þjóðfélaginu í tiltekna veru með 

stuðningi við Alþýðuflokkinn“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 151). Hér var því komið 

ákall um siðbót kerfisins alls, en ákallið barst innan úr kerfinu sjálfu.  

Í þessu ljósi er sérstakt að málflutningur Vilmundar varð einnig málflutningur 

Alþýðuflokksins fyrir kosningarnar 1978. Á þeim tíma var Vilmundur „andlit flokksins, 

hugmyndafræðingur hans og leiðtogi í þeim skilningi að allir heyrðu í honum en færri í 

öðrum forystumönnum“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 152). Jón Ormur bendir á að í 

kosningabaráttunni hafi aðrir frambjóðendur flokksins haft þjóðfélagsgagnrýni 

Vilmundar „að alþekktu baksviði og enginn mælti gegn henni“ (Jón Ormur Halldórsson 

1985, 171-172). Almennt virtist „engin ástæða...til þess að ætla að um nokkurn ágreining 

eða verulegan áherslumun væri að ræða milli Vilmundar og annarra forystumanna 

flokksins“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 172). Með hliðsjón af þessu má segja að í 
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kosningunum 1978 hafi Alþýðuflokkurinn í orði sótt eftir umboði kjósenda til að ráðast í 

aðgerðir sem miðuðu að siðvæðingu stjórnmálanna. Siðferði í stjórnmálum var því orðið 

að helsta kosningamálinu fyrir einn af hinum rótgrónu stjórnmálaflokkum á Íslandi. Í 

ljósi kosningaúrslitanna er ekki hægt að segja annað en að Alþýðuflokkurinn hafi fengið 

sterkt umboð til að hrinda þessari stefnu í framkvæmd.  

Eftir kosningasigurinn fór Alþýðuflokkurinn í stjórn með Framsóknarflokki og 

Alþýðubandalagi, en í stjórnarstefnu ríkisstjórnarinnar fór lítið fyrir beinum atlögum við 

þær leikreglur sem samfélaginu höfðu valist á umliðnum árum. Einn þingmaður 

Alþýðuflokksins sagði að umbótamál flokksins hefðu „eins og þurrkast út af blöðunum 

svo eftir stóðu eyður þar sem stefna flokksins var áður“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 

214). Það varð því ekki að stefnu stjórnarinnar að ráðast að rótum einhvers undirliggjandi 

siðferðisvanda í íslenskum stjórnmálum, heldur var lögð áhersla á  „tæknilegar lausnir, 

sem voru augsýnilega aðeins til fárra mánaða“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 214). 

Vilmundur Gylfason taldi stjórnarmyndunina hrein og bein svik við kjósendur sem hefðu 

kallað eftir breytingum á samfélaginu. Í blaðagrein sagði hann að „nánast allir gera sér 

ljóst, að stjórnin er byggð á siðferðilegum og efnahagslegum sandi“ (Jón Ormur 

Halldórsson 1985, 221).  

Kosningamálið stóra komst því ekki á dagskrá stjórnvalda. Kosningarnar 1978 sýndu 

þó, svo ekki var um villst, að krafa um siðvæðingu stjórnmálanna var orðin hluti af 

umræðunni á Íslandi. Þessi krafa bar með sér að það væri til staðar vandamál og að þetta 

vandamál fælist í slæmu siðferði stjórnmálanna. Í bókinni Embættismenn og 

stjórnmálamenn, sem Gunnar Helgi Kristinsson skrifaði árið 1994, kemur fram að slík 

gagnrýnin umræða um siðferði og stjórnmál eigi sér samfellda sögu á Íslandi frá því á 

sjöunda áratug síðustu aldar. Sú umræða sem varð til í kringum kosningarnar 1978 var 

síðan „bara forsmekkurinn að því sem koma skyldi“ og „síðan hefur umræðan um 

vinnubrögð og siðferði fest sig í sessi sem eitt meginefni íslenskra stjórnmála“ (Gunnar 

Helgi Kristinsson 1994, 11-12).  

Þegar þessi orð voru skrifuð um miðjan tíunda áratuginn, má þó segja að hyllt hafi 

undir ákveðin tímamót í íslenskum stjórnmálum. Fram að þeim tíma hafði umræðan um 

siðferði og stjórnmál að miklu leyti snúist um óeðlileg afskipti stjórnmálamanna af 

málefnum samfélagsins. Fræg eru ummæli Vilmundar Gylfasonar um þingmenn sem 

„sjaldan eða aldrei flytja lagafrumvörp, en þar sem víxlabunkarnir standa út úr 

töskunum“ (Vilmundur Gylfason 1983). Víxlabunkarnir höfðu því lengi þótt vandamál 
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og ekki aðeins hjá þeim sem sögðust vilja siðvæða stjórnmálin. Þegar átján ára valdatíð 

Sjálfstæðisflokksins hófst árið 1991 var unnið eftir þeirri forskrift að draga úr umsvifum 

ríkisvaldsins og henda út víxlabunkunum, og í kjölfarið breyttist margt í íslensku 

samfélagi. Á tímum góðæris og útrásar virtist jafnframt draga úr hinni gagnrýnu umræðu 

um siðferði og stjórnmál sem hafði verið svo hávær áratugina á undan. Hugsanlega virtist 

siðferðisvandi stjórnmálanna minnka samhliða því að stjórnmálamennirnir „minnkuðu 

stórlega eigið vald með því að hætta margvíslegri skömmtun fjármagns eftir 

stjórnmálasjónarmiðum“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 2016). Mögulega þótti sumum 

enginn siðferðisvandi til staðar af því ósýnileg hönd stýrði málum samfélagsins til lykta á 

hinn besta veg.  

Hvernig sem því fór þá breytti efnahagshrunið árið 2008 svo að segja öllu á 

svipstundu. Stjórnmálin sem þóttu fela í sér lausnina, urðu að vandamáli og um leið var 

farið að tala um siðferðisbrest og þörf á siðvæðingu. Munurinn frá kosningunum 1978 

var sá að í þetta sinn varð krafan um siðvæðingu stjórnmálanna tekin upp af 

stjórnvöldum og gerð að opinberri stefnu. Þetta birtist með þeim hætti að eftir hrunið var 

sett löggjöf sem stefndi að því að veita stjórnvöldum siðferðilega leiðsögn með einum 

eða öðrum hætti. Í fyrsta lagi var stofnaður vinnuhópur til að rannsaka hvort skýringar á 

efnahagshruninu „megi að einhverju leyti finna í starfsháttum og siðferði“ eins og sagði í 

lögum nr. 142/2008. Í öðru lagi var sett á laggirnar svokölluð samhæfingarnefnd um 

siðferðileg viðmið fyrir stjórnsýsluna sem átti að veita stjórnvöldum ráðgjöf og stuðla 

þannig að því „að siðferðileg viðmið séu í hávegum höfð í opinberum störfum“ eins og 

sagði í lögum nr. 86/2010. Í þriðja lagi var það gert að lagaskyldu að settar yrðu 

siðareglur fyrir ráðherra, starfsmenn Stjórnarráðsins og fyrir starfsmenn ríkisins. Eins og 

þessi dæmi sýna varð það hluti af opinberri stefnu að stjórnvöld skyldu taka sérstakt mið 

af siðferði í störfum sínum, og sækja sér ákveðna leiðsögn í þeim efnum.  

Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða framgang hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál á 

Íslandi, frá því á sjöunda áratug síðustu aldar og þar til stjórnvöld taka kröfuna um 

siðvæðingu stjórnmálanna upp í löggjöf eftir hrun efnahagskerfisins. Hér er því miðað 

við þann tímapunkt sem Gunnar Helgi Kristinsson skilgreinir sem upphaf samfelldrar 

umræðu um siðferði og stjórnmál í bók sinni Embættismenn og stjórnmálamenn. Í 

ritgerðinni verða tvær rannsóknarspurningar hafðar til hliðsjónar. Í fyrsta lagi verður 

spurt um inntak hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál eins og hún hefur birst í umræðu 

um siðferði og stjórnmál á Íslandi. Í öðru lagi verður spurt hvernig það kom til að krafan 
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um siðvæðingu stjórnmálanna var gerð að opinberri stefnu stjórnvalda. Rétt er að taka 

fram að spurningarnar kalla á ólíka fræðilega nálgun, og því má segja að fræðikaflar 

ritgerðarinnar séu tveir. Hér er rétt að fjalla nánar um þessar tvær spurningar.  

1.2 Spurning 1: Hver er birtingarmynd hugmyndarinnar um siðleg 

stjórnmál í íslenskri umræðu?  

Ofangreind spurning felur í sér tvö atriði. Annars vegar er vísað í tiltekna umræðu sem 

átt hefur sér stað og hins vegar er vísað í hugmyndina um siðleg stjórnmál. Áður en gerð 

er tilraun til að leita svara, er rétt að fjalla örlítið um þessi tvö atriði sem felast í 

spurningunni. Hér þarf annars vegar að útskýra hvernig fjallað er um fræðilegan 

bakgrunn hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál og hins vegar hvernig íslensk umræða um 

siðferði og stjórnmál er skilgreind og afmörkuð í ritgerðinni. 

1.2.1 Fræðilegur bakgrunnur hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál 

Hugmyndin um siðleg stjórnmál sækir mátt í þá staðreynd að góð breytni eða rétt breytni 

þykir alla jafna æskilegri en slæm breytni. En þegar verið er að velta fyrir sér sambandi 

siðferðis og stjórnmála hefur gjarnan borið á vangaveltum um mögulega sérstöðu með 

vísun í eðli starfsins sem stjórnmálamaðurinn gegnir. Stjórnmálamenn hafa fengið 

umboð almennings til að fara með völd í samfélaginu, og spurningin er í raun hvernig 

fara eigi með þetta umboð. Það er því ef til vill rétt að byrja á því að íhuga spurninguna: 

hvað eru siðleg stjórnmál? Og í framhaldinu raða sér upp spurningar eins og: Gildir 

sérstök siðfræði um stjórnmálin? Leyfist stjórnmálamönnum meira í starfi sínu en 

almennum borgurum? Eiga stjórnmálamenn að hafa vit fyrir borgurunum? Mega 

stjórnmálamenn beita viðsjárverðum meðölum til að ná göfugum markmiðum? Eiga 

stjórnmálamenn ætíð að segja sannleikann? Og svo framvegis.  

Siðfræðin hefur glímt við slíkar spurningar um langan tíma. Á Vesturlöndum er 

fræðileg umræða um siðferði og stjórnmál að minnsta kosti jafngömul Ríkinu eftir 

Platón, og segja má að að þessi umræða hafi staðið með einhverjum hléum síðan. 

Umræðan sem verður til á Íslandi á sjöunda áratugnum á sér því bakgrunn í aldagamalli 

umræðuhefð um siðferði og stjórnmál, og það liggur beint við að skoða hina íslensku 

umræðu í samhengi við þessa umræðuhefð. Í ritgerðinni verða því raktar helstu kenningar 

siðfræðinnar sem fjalla um hugmyndina um siðleg stjórnmál, áður en kemur að eiginlegri 

umfjöllun um íslenska birtingarmynd þessarar hugmyndar. Hér má nefna kenningar sem 

segja að fylgja beri algildum siðalögmálum án undantekninga, og aðrar sem segja að 

velja skuli þá athöfn sem hámarkar hamingju sem flestra, og enn aðrar sem segja að 
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siðferði persónugerist í einstaklingum og því fari best á því að velja til valda manninn 

sem veit betur.  

Eitt einkenni á slíkum siðfræðikenningum er að þær verða ekki sannaðar eða 

afsannaðar með vísindalegum hætti. Bertrand Russell orðaði það svo að siðfræði 

Aristótelesar hafi ekki verið velt úr sessi, ólíkt náttúrufræði hans, af því að  

ekki er hægt að vita neitt um siðfræði í vísindalegum skilningi. Því er engin ástæða til að 

líta svo á að forn siðfræðirit séu á einhvern hátt síðri en samtímarit. (Russell 1974, 193).    

Ef afleiðingin af þessari staðreynd verður sú að fólk fari að aðhyllast afstæðishyggju í 

siðferðismálum en varla hægt að segja að viðkomandi hafi rangt fyrir sér, að minnsta 

kosti ekki á öðrum forsendum en að „mér finnist það.“ Sá sem heldur því fram að aldrei 

megi segja ósatt getur vísað í siðfræði Kants máli sínu til stuðnings, en rökstuðningurinn 

verður ekki mikið vísindalegri en það. Siðferði er einfaldlega svið þar sem endanlegir 

mælikvarðar eru vandfundnir og því hlýtur ágreiningur að ríkja. Þess vegna er að mörgu 

leyti viðeigandi að skoða íslenska birtingarmynd hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál í 

ljósi klassískra siðfræðikenninga. Markmiðið er ekki að komast að endanlegum sannleika 

um siðferði í íslenskum stjórnmálum, heldur að skoða hvernig fjallað er um aldagömul 

siðferðileg álitamál í íslensku samhengi.   

Rétt er að hafa nokkur orð um þá fræðilegu umfjöllun sem fylgir fyrstu 

rannsóknarspurningunni. Þegar kemur að umfjöllun um klassískar siðfræðikenningar sem 

takast á við spurninguna um hvað leyfist í stjórnmálum, er í ritgerðinni farin sú leið að 

láta umfjöllunina snúast í kringum texta bókarinnar Mennt og máttur eftir Max Weber. 

Bókin sú var gefin út á íslensku árið 1973 af Hinu íslenzka bókmenntafélagi, í þýðingu 

Helga Skúla Kjartanssonar, og þar er að finna tvo fyrirlestra sem Weber flutti árið 1919 

sem bera heitin „starf fræðimannsins“ og „starf stjórnmálamannsins“. Í síðari 

fyrirlestrinum gerir Weber að umræðuefni „hina siðferðilegu hlið stjórnmálalífsins sjálfs“ 

(Max Weber 1996, 184), og þar er í kjarnyrtu máli komið inn á velflest álitamálin sem 

tengjast siðferði og stjórnmálum. Í ritgerðinni er gerð tilraun til að nota þennan texta 

Webers sem þráð sem má hengja á samhangandi frásögn sem lýsir kenningum 

siðfræðinnar um siðleg stjórnmál. Weber vinnur umfjöllun sína út frá hugmyndum frekar 

en út frá kenningasmiðum, og það má segja að hér sé reynt að búa til fræðilegar tengingar 

sem er ekki að finna í texta Webers. Þessi nálgun gengur þannig fyrir sig að fyrst eru 

raktar hugleiðingar Webers um tiltekin atriði sem hafa að gera með siðferði 

stjórnmálanna og síðan eru þessar hugleiðingar settar í samhengi við tilteknar 
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siðfræðikenningar. Sem dæmi má nefna að umfjöllun um það sem Weber kallar 

„hugarfarsiðgæði“ leiðir beint inn í umfjöllun um skyldusiðfræði Immanuel Kants, og 

umfjöllun um það sem Weber kallar „ábyrgðarsiðgæði“ leiðir beint inn í umfjöllun um 

nytjastefnu. Á þennan hátt er gerð tilraun til að skrifa fræðikafla um siðfræði 

stjórnmálanna, þannig að hann feli í sér frásögn. Meðal þeirra verka sem gripið er niður í 

má nefna Ríkið eftir Platón, Siðfræði Níkómakkosar eftir Aristóteles, Furstinn eftir 

Makkíavellí, Ritgerð um ríkisvald eftir John Locke og Nytjastefnan eftir John Stuart Mill. 

Um leið eru skýrð hugtök eins og: vildarréttur og náttúruréttur, pólitísk og lagaleg 

ábyrgð, markmið og leiðir, dyggðasiðfræði, skyldusiðfræði og leikslokasiðfræði, svo 

eitthvað sé nefnt. Max Weber verður því nokkurs konar leiðsögumaður um fræðaheiminn 

sem tengist siðferði í stjórnmálum, og kosturinn við hugleiðingar hans er að þær bjóða 

upp á svo margar tengingar við þennan fræðaheim.  

1.2.2 Íslensk umræða um siðferði og stjórnmál 

Í umfjöllun um rannsóknarspurningu 1 er ætlunin að skoða inntak þeirrar umræðu sem 

hefur farið fram á Íslandi um siðferði og stjórnmál frá því á sjöunda áratug síðustu aldar. 

Hér verður því ráðist í sögulega rannsókn þar sem stuðst er við fyrirliggjandi gögn. 

Áherslan er ekki á sögulega atburði eða hvort tilteknar gjörðir geti talist siðlegar, heldur 

er ætlunin að rannsaka hugmyndir um siðferði í stjórnmálum, eins og þær koma fram í 

skilgreindri umræðu. Markmið þessarar rannsóknar verður fyrst og fremst lýsandi (e. 

descriptive) frekar en útskýrandi (e. explanatory). Aðferðin byggir á aðleiðslu
1
 (e. 

induction) þar sem gögnum verður safnað og síðan dregnar ályktanir á grundvelli 

skoðunar (Wang og Park 2016, 95). 

Hér er rétt að skilgreina hvað felst í orðinu „umræða“ og einnig að afmarka þá hópa 

sem áttu aðkomu að þessari umræðu. Þegar kemur að því að skilgreina upphaf 

umræðunnr um siðferði og stjórnmál á Íslandi er fylgt umfjöllun Gunnars Helga 

Kristinssonar í bókinni Embættismenn og stjórnmálamenn, en þar segir að „frá því á 

sjöunda áratugnum hefur umræða um spillingu eða óeðlilega starfshætti í stórnmálum 

verið áberandi og nokkuð samelld í íslenskri þjóðmálaumræðu“ (Gunnar Helgi 

Kristinsson 1994, 11-13). Í bók sinni vísar Gunnar Helgi einkum í málflutning 

stjórnmálamanna, og ekki síst tilkomu nýrra stjórnmálaflokka, sem drifkraft þessarar 

umræðu (Gunnar Helgi Kristinsson 1994, 11-13). Í ritgerðinni er fylgt þessu fordæmi og 

                                                      
1
 Induction hefur einnig verið þýtt sem tilleiðsla.  
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hugað sérstaklega að umræðu um siðferði og stjórnmál sem fer fram á vettvangi 

stjórnmálanna sjálfra. Þá er í ritgerðinni einnig hugað að umræðu um siðferði og 

stjórnmál sem hefur farið fram með aðkomu ýmis konar fræðimanna. Það má því tala um 

tvo hópa sem eiga aðkomu að þeirri umræðu sem er til skoðunar í ritgerðinni, annars 

vegar stjórnmálamenn (eða áhrifamenn í stjórnmálum) og hins vegar fræðimenn.  

Ef til vill þykir einhverjum sem hér sé heldur afmarkað mengi á ferðinni, og að það 

skorti aðkomu almennings að því sem hér er kallað umræða um siðferði og stjórnmál. Því 

er til að svara að það er erfiðara verk að ná utan um slíka almenna umræðu svo markvisst 

sé. Ein rökin fyrir því að velja þessa tvo hópa er einfaldlega sú að rýmisins vegna þarf 

einhvers staðar að draga hring. Það er óneitanlega kostur að ýmsar heimildir liggja fyrir 

um þátttöku stjórnmálamanna og fræðimanna í umræðu um siðferði og stjórnmál, og að 

slík þátttaka fer gjarnan fram á afmörkuðum og formlegum vettvangi (eins og í þingsal 

eða á sérstökum málþingum). Því er við að bæta að almenningur hefur ekki alltaf átt 

vísan vettvang til að tjá skoðanir sínar frjálst og án afskipta stjórnmálamanna. 

Fjölmiðlamarkaðurinn á Íslandi var lengi vel samsettur af flokksmálgögnum, og það er 

hugsanlega varasamt að bera þar niður til að finna skoðanir „almennings.“ Sá 

siðferðisvandi sem gjarnan var kenndur við íslensk stjórnmál fólst einmitt í því að 

almenningur átti velferð sína undir velgjörð stjórnmálamannanna (eða að minnsta kosti 

stjórnmálamanna í tilteknum flokki eða kjördæmi).  

Það má einnig nefna að með því að rannsaka sérstaklega umræðu meðal 

stjórnmálamanna og fræðimanna er hægt að skoða framgang hugmyndarinnar um siðleg 

stjórnmál í ljósi dagskrárkenningar John Kingdons, en fjallað er um kenningu hans í 

rannsóknarspurningu nr. 2. Niðurstaðan er því sú að ýmis rök hníga að því að afmarka þá 

umræðu sem til skoðunar er við þátttöku tveggja hópa, annars vegar stjórnmálamanna og 

hins vegar fræðimanna. Hér er rétt að hafa nokkur orð um þessa tvo hópa og aðkomu 

þeirra að umræðu um siðferði og stjórnmál.   

1.2.3 Umræða um siðferði meðal íslenskra stjórnmálamanna 

Umræða um siðferði á vettvangi íslenskra stjórnmála hefur gjarnan haft þá sviðsmynd að 

gamall kjarni tekst á við ný utanaðkomandi öfl sem vilja taka upp nýja siði.  Það er hægt 

að finna ýmis dæmi um „nýja“ flokka sem skilgreina erindi sitt í stjórnmálum út frá 

hugmyndinni um siðleg stjórnmál. Í ritgerðinni er sérstaklega vikið að málflutningi 

fjögurra slíkra flokka: Samtaka frjálslyndra og vinstri manna sem komust inn á þing árið 

1971, Bandalags jafnaðarmanna og Kvennalistans sem báðir komust inn á þing árið 
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1983, og loks Þjóðvaka sem komst inn á þing árið 1993. Það virðist sjaldgæfara að 

gagnrýnin umræða um siðferði eða viðamikil áform um siðbót stjórnmálanna eigi upptök 

sín innan gamla fjórflokksins. Í þessu sambandi verður málflutningur Alþýðuflokksins 

fyrir kosningarnar 1978 að teljast nokkuð frávik. Það er rétt að benda á að hér virðist hafa 

verið um að ræða „einkaframtak Vilmundar, krossferð eins manns“ (Jón Ormur 

Halldórsson 1985, 173). Markmið hans var að siðvæða kerfið allt, og þar með talið 

Alþýðuflokkinn. Niðurstaðan af baráttu Vilmundar var sú að kerfið yrði ekki siðvætt 

innan frá, og því stofnaði hann sinn eigin flokk.  

Það er þó rétt að benda á að barátta milli gamals kjarna og nýrri afla fer stundum 

fram innan rótgróinna flokka í íslenskum stjórnmálum. Blásið var til slíkrar baráttu innan 

Sjálfstæðisflokksins eftir kosningarnar 1978, og í kjölfarið komst til valda kynslóð sem 

kallaði eftir uppreisn frjálshyggjunnar. Frjálshyggjukynslóðin skilgreindi baráttu sína 

ekki sem sérstaka siðvæðingarherferð, en gagnrýndi þó eldri forystu flokksins fyrir að 

svíkja stefnumál sín fyrir völd. Brýnt var fyrir flokksmönnum að „kenningin um, að 

Sjálfstæðisflokkurinn verði að sitja í stjórn, hvað sem tautar og raular, er kjaftæði“  

(Davíð Oddsson 1979, 147). Í staðinn skyldu völdin nýtt til að framfylgja 

stefnumálunum, sem í þessu tilviki þýddi kenningum frjálshyggjunnar um takmörkuð 

afskipti ríkisvaldsins af samfélaginu. Í ritgerðinni verður fjallað nokkuð um hugmyndir 

frjálshyggjukynslóðarinnar, enda hafa þær marga snertifleti við hugmyndina um siðleg 

stjórnmál á Íslandi. Í fyrsta lagi á gagnrýni frjálshyggjumannanna á íslensk stjórnmál 

margt sameiginlegt með þeirri gagnrýni sem kemur fram í umræðunni um siðferði og 

stjórnmál, og það má segja að í báðum tilvikum felist vandinn í óheilbrigðum afskiptum 

stjórnmálamanna af samfélaginu og lausnin í auknum aðgangi almennings að völdum. Í 

öðru lagi verður ekki litið fram hjá þeim áhrifum sem hugmyndir frjálshyggjunnar höfðu 

á íslenskt samfélag og stjórnmál. Þar sem í ritgerðinni er reynt að fjalla um hugmyndina 

um siðleg stjórnmál í sögulegu ljósi, verður varla komist hjá því að fjalla um siðferði 

stjórnmálanna með hliðsjón af hugmyndagrundvelli og áhrifum frjálshyggjunnar. Í þriðja 

lagi er frjálshyggjan í þeirri skrýtnu stöðu að vera bæði álitin lausn og uppspretta 

siðferðisvanda íslenskra stjórnmála eftir því hvorum megin hrunsins mann ber niður. Það 

er því eðlilegt að skoða hugmyndir frjálshyggjunnar til að skilja betur þá þróun sem 

leiddi til þess að hugmyndin um siðleg stjórnmál er tekin upp af stjórnvöldum eftir 

hrunið.   
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Eins og áður segir eru ýmsar heimildir til sem vitna um umræðu meðal íslenskra 

stjórnmálamanna um siðferði og stjórnmál, og hér er rétt að telja upp þær helstu sem 

stuðst er við í þessari ritgerð. Umfjöllun um Samtök frjálslyndra og vinstri manna byggir 

á þingræðum Bjarna Guðnasonar og einnig á BA ritgerð Ingimundar Einars Grétarssonar 

frá 2011 sem ber heitið „Samtök frjálslyndra og vinstrimanna - aðdragandi, tilvist og 

endalok.“ Helsta heimildin um baráttu Vilmundar Gylfasonar innan Alþýðuflokksins og 

seinna á vettvangi Bandalags jafnaðarmanna er bók Jóns Orms Halldórssonar Löglegt en 

siðlaust: Stjórnmálasaga Vilmundar Gylfasonar (1985), en einnig er stuðst við 

þingræður Vilmundar. Um málflutning Kvennalistans er fjallað í bók Kristínar Jónsdóttur 

„Hlustaðu á þína innri rödd“: Kvennaframboðin í Reykjavík og Kvennalisti 1982-1987. 

Þá er fjallað um málflutning Þjóðvaka í bók Páls Valssonar Minn tími: Saga Jóhönnu 

Sigurðardóttur (2017). Hugmyndir frjálshyggjukynslóðarinnar innan Sjálfstæðisflokksins 

voru kynntar til sögunnar í bókinni Uppreisn frjálshyggjunnar (1979) sem inniheldur 

greinar eftir fimmtán unga Sjálfstæðismenn. Eftir hrunið rituðu gömlu 

Morgunblaðsritstjórarnir Matthías Johannessen og Styrmir Gunnarsson bækur sem fólu í 

sér ákveðið uppgjör við þá atburði sem áttu sér stað. Matthías gaf út bókina Á vígvelli 

siðmenningar: Samsæri og kúgun almenningsálitsins (2010) á meðan bók Styrmis 

kallaðist Uppreisnarmenn frjálshyggjunnar: Byltingin sem aldrei varð (2017). Gripið er 

niður í þessar bækur í ritgerðinni, en einnig er stuðst við greinar sem Hannes Hólmsteinn 

Gissurarson skrifaði í Morgunblaðið á árunum 1998-2018. 

Rétt er að slá ákveðinn varnagla varðandi umræðu um siðferði sem fer fram á 

vettvangi stjórnmálanna. Þegar stjórnmálamenn tjá sig um siðferði í stjórnmálum verður 

að gera þann fyrirvara að þar gæti einungis verið um að ræða eitt vopn af mörgum sem 

hægt er að grípa í til að sækja að pólitískum andstæðingum. Brigsl um siðferðisbrest 

getur þannig orðið leið til að ná pólitískum markmiðum. Einnig er sá möguleiki fyrir 

hendi að stjórnmálamenn geri einhvers konar siðvæðingu að stefnumáli einungis af því 

að slíkt er líklegt til vinsælda. Vandinn hér er í rauninni sá hvort hægt sé að treysta 

orðum stjórnmálamanna, og þessi vandi er bæði gamall og nýr. Jón Ormur Halldórsson 

víkur að þessum vanda í stjórnmálasögu Vilmundar Gylfasonar með þeim orðum að 

„flokkar temja sér allt annað en sannleika í málflutningi fyrir kosningar, þannig að lítið 

og stundum ekkert samhengi er að finna hjá einum og sama flokknum í málflutningi fyrir 

kosningar og gerðum að þeim loknum“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 203-204). Þetta er 

að vísu skoðun eins manns, en spurningin hér snýst um traust og traust hefur stundum 
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verið af skornum skammti þegar kemur að samhenginu milli orða og gjörða 

stjórnmálamanna. Þetta verður að teljast innbyggður vandi í stjórnmálin og hann er 

vissulega af siðferðilegum toga. Að einhverju leyti er því lítið annað að gera en setja 

þann fyrirvara að hér sé reyndar stjórnmálamaður að tjá sig. 

1.2.4 Umræða um siðferði meðal íslenskra fræðimanna 

Til hliðar við þá umræðu sem hefur farið fram á vettvangi íslenskra stjórnmála hefur 

einnig orðið til vísir að fræðilegri umræðu um siðferði og stjórnmál. Á níunda og tíunda 

áratug síðustu aldar voru haldin nokkur málþing þar sem fjallað var um siðferði í 

stjórnmálum, með þátttöku ýmis konar fræðimanna, auk fulltrúa úr stjórnmálum og 

stjórnsýslu. Það var því til staðar viðleitni til að taka hugmyndina um siðleg stjórnmál til 

formlegrar umræðu á öðrum vettvangi en innan stjórnmálanna sjálfra. Á þessum 

málþingum tóku til máls einstaklingar með bakgrunn í stjórnmálafræði, guðfræði, 

heimspeki, sagnfræði og lögfræði svo eitthvað sé nefnt. Það má því segja að efnið hafi 

verið skoðað út frá víðu fræðilegu sjónarhorni, sem ber vitni um þann áhuga sem þetta 

viðfangsefni vakti.  

Hið síðasta af þessum málþingum sem fjallað er um fór fram á vegum 

Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands árið 1995. Um það leyti var hafin umbylting á 

samfélaginu sem stefndi að minnkandi afskiptum ríkisvaldsins og auknu frelsi 

einstaklinganna. Áratugurinn sem fór í hönd var tími nýrrar nálgunar á stjórnmál þar sem 

unnið var eftir forskrift sem gerði ráð fyrir skynsamlegri og vissulega einnig siðlegri 

niðurstöðu. Eftir hrunið var farið að draga þessa forskrift í efa, bæði hvort niðurstaða 

hennar gæti talist skynsamleg og ekki síður hvort hún gæti talist siðleg. Um leið var farið 

að ræða um siðferði og stjórnmál á fræðilegum grunni sem hluta af því uppgjöri sem 

ráðist var í vegna hrunsins. Eins og áður sagði var í lögum nr. 142/2008 um rannsókn á 

aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða kveðið á um 

stofnun þriggja manna vinnuhóps til að vinna rannsókn á starfsháttum og siðferði í 

aðdraganda hrunsins. Í 2. gr. laganna komu fram þau skilyrði að vinnuhópurinn skyldi 

skipaður einstaklingum „með háskólamenntun í heimspeki, sagnfræði, félagsfræði, 

stjórnmálafræði, fjölmiðlafræði eða öðrum hliðstæðum greinum.“ Hér er því markmiðið 

að fjalla um siðferði í tengslum við efnahagshrunið, og þar á meðal „siðferði 

stjórnmálamanna“, á víðum fræðilegum grunni. Að því leytinu til má skoða skýrslu 

vinnuhópsins sem ákveðið framhald á þeirri fræðilegu umræðu sem átti sér stað á níunda 
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og tíunda áratug 20. aldarinnar þar sem fulltrúum ólíkra fræðigreina var stefnt saman til 

að ræða viðfangsefnið siðferði og stjórnmál. 

Það er nokkuð misjafnt hve mikið er til af heimildum um þá fræðilegu umræðu sem 

fór fram við lok 20. aldarinnar. Erindi tveggja málþinga um siðferði og stjórnmál voru 

gefin út á bók. Annars vegar Siðferði í opinberu lífi: Erindi flutt á málþingi í Skálholti 

18.-19. janúar 1991 og hins vegar Siðferði og stjórnmál: Erindi flutt á ráðstefnu um 

siðferði stjórnmála 21. janúar 1995. Um önnur málþing sem voru haldin um sama leyti 

er minna að finna, en þó hefur Páll Skúlason gefið út tvö erindi sem hann hélt við slík 

tilefni. Annars vegar er það greinin „siðferði í íslenskum stjórnmálum“ sem var flutt á 

málþingi um siðferði í íslenska stjórnkerfinu 29. júlí 1986 og hins vegar „Réttlæti, 

velferð og lýðræði: hlutverk siðfræðinnar í stjórnmálum“ sem var samin vegna málþings 

sem Stefnir, Félag ungra sjálfstæðismanna í Hafnarfirði hugðist standa fyrir árið 1989, en 

það féll niður. Þá má nefna að Félag frjálslyndra jafnaðarmanna efndi til málþings árið 

1993 undir yfirskriftinni „Er ný siðbót tímabær í stjórnmálum?“ Meðal þeirra sem til 

máls tóku var Guðjón Friðriksson en hann hafði þá nýlega skrifað grein í tímaritið 

Heimsmynd um þróun siðferðishefða í íslenskum stjórnmálum. Í ritgerðinni er gluggað í 

þessa grein sem ber heitið Siðferði og stíll stjórnmálamanna. Varðandi fræðilega 

umfjöllun um stjórnmál og siðferði eftir hrunið er litið í skýrslu vinnuhópsins sem var 

stofnaður á grundvelli laga nr. 142/2008 til að rannsaka siðferði í aðdraganda hrunsins. 

Skýrslan var birt í 8. bindi rannsóknarskýrslu Alþingis sem kom út árið 2010 og ber 

heitið Siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku bankanna 2008.  

Það má vissulega deila um fræðilegt gildi þeirrar umræðu sem hér er gerð að 

umfjöllunarefni, og eins getur reynst varasamt að reyna að skilja alveg á milli umræðu 

sem er skilgreind sem pólitísk og umræðu sem er skilgreind sem fræðileg. Í litlu 

samfélagi er hætt við að þetta tvennt flæði saman. Ætlunin hér er fyrst og fremst að skoða 

þessi málþing sem fóru fram við lok 20. aldarinnar og eins siðfræðiskýrslu vinnuhóps 

Alþingis, sem heimild um þá fræðilegu umræðu sem farið hefur fram um siðferði og 

stjórnmál á Íslandi.  

Eins og áður segir varð siðvæðing stjórnmálanna að opinberri stefnu eftir 

efnahagshrunið 2008, þegar siðferðilegar kröfur til stjórnvalda voru færðar í lög. Þar með 

má á vissan hátt segja að runnið hafi upp tími hugmyndar sem hafði verið rædd á Íslandi 

frá því á sjöunda áratug 20. aldarinnar, eða í um það bil 40 ár. Það er því ástæða til að 
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velta fyrir sér hvað olli því að stjórnvöldum þótti tilefni til að gera siðferði að opinberri 

stefnu á þessum tímapunkti.   

1.3 Spurning 2: Hvernig kom það til að krafan um siðvæðingu 

stjórnmálanna var gerð að opinberri stefnu stjórnvalda? 

Hér er ætlunin að skoða framgang hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál, frá þeim tíma 

sem hægt er að tala um samfellda umræðu um siðferði og stjórnmál á Íslandi, og þangað 

til siðferðilegar áherslur komust á dagskrá stjórnvalda eftir hrun. Í þeirri skoðun verður 

byggt á kenningum John W. Kingdon um hvernig opinber stefna er mótuð. Í bókinni 

Agendas, Alternatives and Public Policies setur Kingdon fram heildstæða kenningu um 

hvers vegna sumar hugmyndir komast á þann stall að verða gerðar að opinberri stefnu 

stjórnvalda, á meðan aðrar hugmyndir liggja í láginni. Stefnumótunarferli stjórnvalda er 

flókið ferli sem margir aðilar koma að og það er enginn einn aðili sem ræður ferðinni. 

Auk þess koma við sögu fjölmargir ytri þættir sem aðilar málsins hafa litla sem enga 

stjórn á.  

Samkvæmt Kingdon kemst ný stefna helst á ef svokallaður gluggi tækifæranna 

opnast. Kjöraðstæður fyrir slíkan glugga eru þegar straumar vandamála, stefnu og 

stjórnmála renna saman. Með öðrum orðum þegar vandamál kemur upp, lausn finnst í 

heimi hugmyndanna og sú lausn síðan tekin til framkvæmda af stjórnvöldum. Í 

ritgerðinni verða færð rök fyrir því að slíkar aðstæður hafi myndast þegar efnahagskerfi 

Íslands hrundi með látum árið 2008 og fyrsta hreina vinstristjórnin var mynduð hér á 

landi. Hér er byggt á fyrri umfjöllun ritgerðarinnar um hugmyndina um siðleg stjórnmál, 

og hvernig þessi hugmynd hafði lengi verið hluti af umræðu meðal stjórnmálamanna og 

fræðimanna á Íslandi.   

1.4 Skipulag ritgerðarinnar 

Ritgerðin er skipulögð á eftirfarandi hátt: Í 2. kafla eru reifaðar ýmsar af helstu 

kenningum siðfræðinnar um samband stjórnmála, siðferðis og laga. Í köflum 3-4 er 

fjallað um umræðuna sem hefur myndast á Íslandi um siðferði og stjórnmál. Þessi 

umfjöllun er tvískipt þar sem annars vegar er fjallað um tímabilið frá sjöunda áratug 

síðustu aldar og fram á tíunda áratuginn, en umræðan um siðferði og stjórnmál á þessum 

tíma snýst mest um dekkri hliðarnar á því fyrirgreiðslukerfi sem hafði myndast í kringum 

starfsemi fjórflokksins. Einn anginn af þessari umræðu var að finna í gagnrýni ungra 

manna sem aðhylltust frjálshyggju og seinni hluti umfjöllunar um innlenda umræðu um 

siðferði og stjórnmál fjallar um tímabilið frá því frjálshyggjumennirnir komust til valda á 
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tíunda áratugnum og fram yfir hrun. Í 5. kafla er fjallað um lagasetningu vinstri 

stjórnarinnar sem hafði þann tilgang að stuðla að siðvæðingu í opineru lífi, og í 

framhaldinu eru afdrif hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál skoðuð með hliðsjón af 

dagsrárkenningu John Kingdon. Loks er að finna samantekt og umræðu í 6. kafla.  
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2 Stjórnmál og siðferði   

Árið 1977 flutti Þorsteinn Gylfason fyrirlestur hjá félagi áhugamanna um heimspeki þar sem 

hann spurði eftirfarandi spurningar: Skyldu stjórnmál hljóta að vera siðlaus? (Þorsteinn 

Gylfason 1998, 225-247 ). Í þessari spurningu má greina þá sannfæringu að stjórnmálin séu í 

raun siðlaus, en í henni felst einnig ákall um siðleg stjórnmál. Það væri hægt að umorða 

spurninguna og spyrja: Er hægt að raungera ástand þar sem stjórnmál eru ekki siðlaus? Það 

má því segja að spurning Þorsteins feli bæði í sér lýsingu á ástandi og ákall um breytingu. 

Þegar fjallað er um stjórnmál er oft gagnlegt að gera greinarmun á hinu raunverulega og hinu 

æskilega. Í ritgerð sinni um starf fræðimannsins í Mennt og máttur talaði Max Weber um 

kenningar þar sem eru „dregnar fram staðreyndir“ (Weber 1996, 98-99) sem er rétt að halda 

aðskildum frá kenningum um „hvernig mönnum beri að breyta á sviði stjórnmála og 

samfélagslífs“ (Weber 1996, 99). Í þessu sambandi má tala um lýsandi kenningar (e. 

empirical) og boðandi (e. normative).
2
 

Margir hafa glímt við þá spurningu hvort stjórnmálin hljóti að vera siðlaus. Ítalinn 

Niccoló Machiavelli (1469-1527) taldi það varasamt að láta sig dreyma um siðleg stjórnmál, 

af því að slíkir draumar hafa ekki veruleikann sem undirstöðu. Boðandi kenning um stjórnmál 

getur ekki horft fram hjá stjórnmálunum eins og þau eru í raun. Að mati Macchiavelli er „slíkt 

ginnungagap milli þess lífs sem lifað er og þess sem ætti að vera lifað, að sá sem ruglar saman 

því sem er og því sem ætti að vera - hann á sér falls von en ekki viðreisnar“ (Machiavelli 

1987, 72). Sjálfur sagðist Machiavelli skrifa um „þessa hluti eins og þeir raunverulega eru” 

(Machiavelli 1987, 72) og því datt honum ekki í hug að setja fram ákall um siðleg stjórnmál. 

Heimurinn er ekki göfugur og kenning sem kallar eftir göfugum stjórnmálum er ekki að fara 

rísa upp af blaðsíðunni.  

Samkvæmt Macchiavelli hljóta stjórnmálin því að vera siðlaus, að minnsta kosti fyrir 

þann sem ætlar sér frama sem stjórnmálamaður. Ekki hafa þó allir sem fjallað hafa um þetta 

efni komist að þeirri niðurstöðu að stjórnmál og siðferði eigi enga samleið. Heimspekingar á 

ýmsum tímum hafa sett fram ólíkar kenningar um samband stjórnmála og siðferðis allt eftir 

því hvernig þeir skilgreina staðreyndir málsins, hina raunverulegu skipan mála. Hér er rétt að 

rekja nokkrar af þessum kenningum, bæði um raunverulegt samband stjórnmála og siðferðis 

og ekki síður að hvernig þessu sambandi verði best háttað. Í þessari umfjöllun verður Max 

Weber eins konar leiðsögumaður um heim þessara kenninga, en í ritinu Mennt og máttur 

glímir hann við spurninguna: „Hvernig ættu þá stjórnmál að tengjast siðferði?“ (Weber 1996, 

                                                      
2
 Einnig er stundum talað um raunhyggjukenningar og gildakenningar í þessu sambandi. 
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187). Spurningin vísar í hugmyndina um hin æskilegu tengsl siðferðis og stjórnmála. Í leit 

sinni að svari kemur Weber inn á velflest af þeim álitamálum sem tengjast sambandi 

stjórnmála og siðferðis.  

2.1 Að leggja rækt við „hina konunglegu íþrótt stjórnmálanna eftir hennar eigin 

reglum“  

Í bókinni Mennt og máttur veltir Max Weber fyrir sér hvar stjórnmálin eigi sér stað „í 

siðferðisbúskap þessa lífs“ (Weber 1996, 184). Hann hefur könnun sína á hinni siðferðilegu 

hlið stjórnmálalífsins á því að skoða tvenns konar möguleg tengsl stjórnmála og siðferðis. 

Annars vegar að þau komi „hvort öðru ekki við“ og hins vegar að „stjórnmál lúti sömu 

siðalögum og allar aðrar athafnir manna“ (Weber 1996, 187). Weber hafnar því að þarna þurfi 

að velja á milli eins um væri að ræða einu mögulegu tengslin á milli stjórnmála og siðferðis, 

að „annað hvort hlyti að vera rétt.“ Weber vill ekki ganga svo langt að segja að stjórnmál og 

siðferði komi hvort öðru ekki við, en hann vill heldur ekki kannast við að stjórnmálamaðurinn 

sé bundinn af sömu siðalögmálum og aðrir í samfélaginu. Ástæðan er sú að hann hafnar þeirri 

hugmynd að það séu til ein siðalög sem nái yfir allar athafnir manna. Að mati Webers eru svið 

mannlífsins mörg „og lúta ólíkum lögum“ (Weber 1996, 194). Siðareglur eru því ekki algildar 

heldur aðstæðubundar, enda gilda ekki sömu reglur „í skiptum manns við eiginkonuna og 

fisksalann, við son sinn og keppinaut, í vinakynnum og réttarþrætu?“ (Weber 1996, 187). Þess 

í stað talar Weber fyrir „sérhæfingu siðferðisins“ (Weber 1996, 195) þar sem sem hin ýmsu 

svið mannlífsins, og þar á meðal stjórnmálin, búi við sína afmörkuðu siðfræði.  

Hér virðist Weber ganga á hólm við fræga siðfræðikenningu landa síns Immanuel Kant 

(1724-1804) um skilyrðislausa skilduboðið (e. categorical imperative). Weber talar í þessu 

sambandi um „hugarfarssiðgæði“ (e. ethics of ultimate ends) eða „siðaboð hugarfarsins“ sem 

gerir hlýðni við siðaboð að ófrávíkjanlegri skyldu (Weber 1996, 190), en það var einmitt 

kjarninn í siðfræði Kants. Í bókinni Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni setti Kant 

fram eftirfarandi siðalögmál: “Breyttu eins og lífsregla breytni þinnar ætti á sama tíma að 

verða að algildu náttúrulögmáli með vilja þínum” (Kant 2003, 140-141). Hver og einn á því 

að meta réttmæti tiltekinnar breytni út frá því hvað myndi gerast ef allir myndu breyta á sama 

hátt af skyldu. Ef niðurstaðan yrði sú að samfélag gæti ekki þrifist þar sem þessi breytni er 

orðin að lögmáli, er hún þar með röng og ósiðleg án skilyrða. Sem dæmi má nefna að Kant 

taldi að sannleiksskyldan væri undantekningalaus og skipti þá ekki máli hvort í hlut ætti 

stjórnmálamaður eða fisksali. Samfélag þar sem allir blekkja í sífellu er óhugsandi og því dró 

Kant þá ályktun út frá siðalögmáli sínu að það væri ætíð rangt að segja ósatt. Kant vildi því 
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ekki neins konar sérhæfingu siðferðisins þar sem siðferðiskröfur réðust eftir þeim hópi sem 

fólk tilheyrði. Siðalögmál Kants um breytni manna er algilt að tvennu leyti. Það gildir 

undantekningalaust fyrir alla og það gildir undantekningalaust án tillits til afleiðinga af 

breytni í einstökum tilvikum.  

Það er einmitt það skilyrði Kants að skylduboðið komi án skilyrða sem hefur gert 

mörgum erfitt að sjá að hægt sé að framfylgja því í raunveruleikanum, og Weber er einn 

þeirra. Sú krafa að stjórnmálamenn eigi ætíð að „breyta rétt“ felur í sér boðandi kenningu um 

stjórnmál sem byggir ekki á staðreyndum málsins, að mati Webers (sem er ekki svo langt frá 

Machiavelli í hugsun hvað þetta varðar). „Siðspekingur hugarfarsins getur ekki sætt sig við 

annað en heiminum sé frá siðferðilegu sjónarmiði skynsamlega fyrir komið“ (Weber 1996, 

193) segir hann, en tekur um leið fram að raunsær stjórnmálamaður hafi „ekkert leyfi til að 

gera ráð fyrir [mönnunum] góðum og fullkomnum“ (Weber 1996, 191). Heimurinn lýtur ekki 

algildum siðalögum af því að mennirnir eru ekki fullkomnar siðferðisverur. Sá sem gegnir því 

hlutverki að stjórna í samfélaginu verður því að taka mið af „venjulegum ágöllum mannanna“ 

(Weber 1996, 191), ef ekki á illa að fara.  

Sú sáluhjálp sem er fengin með hreinu hugarfari, og engu öðru, er því ekki í boði fyrir 

stjórnmálamanninn, og ef marka má Weber er hún einungis í boði fyrir þá sem fylgja siðfræði 

fjallræðunnar. En spurningin er hvað felst í afmarkaðri siðfræði stjórnmálanna? Hér má 

sérstaklega spyrja hvort gera eigi vægari eða strangari siðferðiskröfur til stjórnmálamanna en 

annarra? Weber fjallar að vísu ekki sérstaklega um þá siðfræði sem gildir um starf fisksala eða 

um aðrar starfsstéttir, en gera má ráð fyrir að þau siðaboð sem gilda um einstakar starfsstéttir 

taki mið af eðli þeirra starfa sem um ræðir. Afmörkuð siðfræði stjórnmálanna hlýtur því að 

taka mið af starfi stjórnmálamannsins og sérstöðu þess í samfélaginu. Af orðum Webers 

virðist mega álykta að sérstaða stjórnmálanna valdi því að stjórnmálamönnum eigi að leyfast 

meira en gengur um aðrar starfsstéttir. 

Það sem ræður um siðakröfur stjórnmálalífsins samkvæmt Weber, er að þar er glímt við 

afar sérstakt viðfangsefni, sem er „stjórn eða áhrif á stjórn heils skipulegs samfélags“ (Weber 

1996, 120). Annað sem ekki síður skiptir máli er að í stjórnmálum er „höndlað með mjög 

sérstakt tæki, nefnilega boð, sem fylgja má eftir með ofbeldi“ (Weber 1996, 187). Þarna skilur 

á milli siðfræði stjórnmálamannsins og annarra starfsstétta. Stjórnmálamanninum leyfist 

annað og meira en fisksalanum af því að í starfi hans „getur siðferðileg andstæða tilgangs og 

meðals orðið...býsna skörp“ (Weber 1996, 191). Það þýðir einungis að stjórnmálamaðurinn 

þarf að geta gripið til viðsjárverðra meðala til að vinna hans þjóni tilgangi sínum. 
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Stjórnmálamaðurinn getur því ekki sinnt starfi sínu nema búa við ákveðið frjálsræði í 

siðferðisefnum. Til að hægt sé að leggja „fyllstu rækt“ við íþrótt stjórnmálanna verður það að 

gerast „eftir hennar eigin reglum, án þess að önnur sjónarmið gleptu“ (Weber 1996, 195). 

Hér er rétt að skoða nánar hvað felst í starfi stjórnmálamannsins sem réttlætir slíka 

afmarkaða siðfræði þar sem tilgangurinn helgar meðalið.  

2.2 Markmið stjórnmálanna 

Það er knýjandi spurning í stjórnmálum hvort skipti meira máli markmið eða leiðir. Skiptir 

mestu máli að fá tiltekna niðurstöðu af breytni eða skiptir meira máli hvernig breytt er? Og þá 

má spyrja áfram hvort er verra slæm afleiðing sem fylgir góðri viðleitni eða góð niðurstaða 

sem fengin er eftir vafasömum leiðum? Svarið hlýtur að velta á því sem er í húfi. Í grein sinni 

sannleikur og stjórnmál rifjar Hannah Arendt upp latneska orðatiltækið „verði réttlæti þó 

veröld farist“ sem í raun felur í sér þá spurningu hvort það sé rétt að framfylgja réttlætinu á 

kostnað heimsins (Arendt, 122).  Að mati Arendt var það einungis Kant sem var tilbúinn að 

svara þessari spurningu játandi. Fyrir aðra hlýtur markmiðið að láta undan þegar slík afleiðing 

er í húfi. Sjálf spyr Arendt: „Er ekki sjálfsagt að setja umhyggjuna fyrir tilverunni sjálfri ofar 

öllu öðru, hverri dygð og hverri skyldu?“ (Arendt ,122). Þegar heimurinn er í húfi fara algild 

siðaboð fyrir lítið. Hugsanleg hætta sem felst í því að spyrja svo stórrar spurningar yfirleitt er 

að hennar verði spurt oftar og verði að lokum hversdagsleg. Hvað verður um siðferði í 

stjórnmálum ef heimurinn er í stöðugri hættu? Þetta er raunsönn hætta þegar stjórnmálin eru 

annars vegar. Í Mennt og máttur segir Max Weber að stjórnmálamaðurinn eigi að lúta 

eftirfarandi boði: : „þú skalt beita valdi til viðnáms hinu illa; annars nær það yfirhöndinni og 

þú ert ábyrgur“ (Weber 1996, 189). Sú spurning hlýtur óhjákvæmilega að vakna hvort 

stjórnmálamaðurinn fari að líta á allt starf sitt sem baráttu við hið illa, því þar með hljóta öll 

meðul að vera honum leyfileg, alltaf.  

Það má segja að tilgangur stjórnmálanna, að minnsta kosti yfirlýstur tilgangur, rúmist 

yfirleitt í orðalaginu „almannahagur.“ Weber gefur ákveðnar vísbendingar um að þarna sé 

einmitt komið hlutverk stjórnmálamannsins. Í Mennt og máttur segir hann að 

stjórnmálamaðurinn eigi að beita valdi til viðnáms hinu illa, á eigin ábyrgð. Á öðrum stað 

tekur hann fram að það sé framtíðin „eða ábyrgðina á henni sem stjórnmálamenn eiga að réttu 

að binda hugann við“ (Weber 1996, 186). Stjórnmálamaðurinn ber því ábyrgð á framtíðinni 

með því að berjast gegn hinu illa, og eru lítil vandkvæði að heimfæra þann tilgang upp á 

almannahag.  
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Grundvallarhugtakið hér er ábyrgð. Í því felst kjarninn í starfi stjórnmálamannsins að 

mati Webers. Í þessu sambandi talar hann um „ábyrgðarsiðgæði“ (e. ethics of responsibility) 

sem nokkurs konar mótvægi við hugarfarssiðgæði. Ábyrgðarsiðgæði gerir ráð fyrir að menn 

eigi að breyta í samræmi við fyrirsjáanlegar afleiðingar gjörða sinna (Weber 1996, 190), en 

ekki í samræmi við bókstaf algildrar siðareglu. Að mati Webers eiga athafnir 

stjórnmálamanna að miðast við þær afleiðingar sem líklegt er að hljótist af þeim. Í því felst að 

þeir breyta á ábyrgan hátt. Sem dæmi má nefna ráðleggingar hans til stjórnmálamanna þegar 

kemur að upplýsingagjöf. Ef fylgja ætti algildum siðaboðum yrði allt birt, enda er 

sannleiksskyldan „frá sjónarmiði hins algilda siðferðis...undantekningalaus“ (Weber 1996, 

189). En slíkt hefði skelfilegar afleiðingar samkvæmt Weber. Algjört gagnsæi „mun ekki færa 

okkur nær sannleikanum, heldur hjúpa hann þoku með því að gefa tilefni til misnotkunar og 

leysa úr læðingi öfgar“ (Weber 1996, 190). Þar sem það blasir við að slæmar afleiðingar muni 

fylgja því að segja þegnunum sannleikann án skilyrða, er það á ábyrgð stjórnmálamanna að 

skilyrða upplýsingagjöf með hliðsjón af því sem „gæti orðið til góðs“ (Weber 1996, 190). 

Ábyrgðarsiðgæði Webers virðist eiga margt sameiginlegt með svokallaðri 

afleiðingasiðfræði (e. consequentialism). Þeir sem aðhyllast afleiðingasiðfræði vilja gera 

afleiðingarnar af hverri breytni að mælikvarða á réttmæti hennar. Helsti talsmaður slíkra 

hugmynda var Englendingurinn John Stuart Mill (1806-1873) en siðfræði hans kallaðist 

nytjastefna (e. utilitarianism). Mill bendir reyndar á að siðfræði Kants um rétta breytni byggi á 

því að menn óttist afleiðingarnar af gjörðum sínum. Kant „sýnir ekki fram á annað en að 

afleiðingar þess að allir temdu sér siðleysið yrðu slíkar að enginn kysi að kalla þær yfir sig“ 

(Mill 1998, 97-8). Það ætti að minnsta kosti að vera nóg til að forða því að allir verði slæmir. 

Ólíkt Kant taldi Mill að skylda geti ekki talist góður grundvöllur fyrir siðfræði. Hver einstök 

athöfn verður einungis skilin út frá því markmiði, eða nytsemi, sem hún stefnir að. Siðfræði 

Mills felur í sér „að athafnir séu réttar að því skapi sem þær stuðla yfirleitt að hamingju en 

rangar að því skapi sem þær hafa tilhneigingu til að valda andstæðu hennar“ (Mill 1998, 97-

8). Athöfn er þar með ekki lengur mælikvarði á siðferði (að athöfnin sé rétt eða röng í sjálfu 

sér) heldur verður hún tæki til að ná tilteknu markmiði. Afleiðing athafnar er þar með orðinn 

mælikvarðinn á siðferði.  

Það þýðir, svo dæmi sé tekið, að réttmæti þess að segja ekki sannleikann miðast við 

afleiðingar þess að segja ósatt. Mill tekur fram að sannleikurinn hafi gildi í sjálfu sér af því að 

afleiðingarnar af útbreiddum lygum mun gera sitt til „að svipta mannkynið þeim gæðum og 

baka því það böl sem felst í að grafa undan trausti manna á orðum hver annars“ (Mill 1998, 



26 

131). Kant myndi örugglega skrifa undir þessa röksemdafærslu. En það breytir því ekki að 

Mill telur að „jafnvel þessi regla sé ekki undantekningalaus...og þá getur reynst nauðsynlegt 

að segja ósatt“ (Mill 1998, 131). Það veltur á afleiðingum þess annars vegar að segja satt og 

hins vegar að segja ósatt hvort undanþáguákvæðið verði virkt.  

Þegar slíkar afleiðingar af athöfn eru metnar á nytjastefnumaðurinn að leggja til 

grundvallar almannaheill, af því að markmið nytjastefnunar er að tryggja „öllu mannkyni að 

því marki sem mögulegt er“ hamingjuríkt líf (Mill 1998, 111). Nytjastefnan snýst því um 

velferð alls fólks, en „samkvæmt nytjastefnunni er hamingjan markmið mannlegra athafna og 

hlýtur því einnig að vera mælikvarðinn á siðferði“ (Mill 1998, 111). Það ætti að liggja í 

augum uppi að stjórnmálamaðurinn er í betri aðstöðu en fisksalinn til að hámarka hamingu 

sem flestra í samfélaginu, „enda heyrir það til undantekninga að einstaklingur hafi tækifæri til 

að gera það í stórum stíl, geti með öðrum orðum verið velgjöðarmaður almennings“ (Mill 

1998, 124). Siðfræði nytjastefnunnar hefur því sérstaka þýðingu þegar hún er yfirfærð á starf 

stjórnmálamannsins, því „þeir einir sem hafa áhrif á þjóðfélagið í heild með breytni sinni 

þurfa allajafna að hugsa svo stórt“ (Mill 1998, 125). Að hugsa eins og nytjastefnumaður þýðir 

að siðleg athöfn felur í sér útreikning, þar sem notast er við táknin meira en (>) og minna en 

(<). Jafnan sem nytjastefnan notar til að skera úr um hvort breytni geti talist siðleg er 

eftirfarandi: 

 Hamingja heildarinnar (ánægja og sársaukaleysi) er > óhamingja heildarinnar 

(sársauki og vansæld) = siðleg athöfn. 

 Aftur á móti ef tiltekin athöfn hefur í för með sér meiri óhamingju en hamingju, er um að 

ræða ósiðlega athöfn og hana ber að forðast. Mörgum hefur þótt sem áherslan hér sé fullmikil 

á niðurstöðuna á kostnað leiðanna. Þegar nytjastefnumaður gerist stjórnmálamaður fær hann 

um leið í hendur ofbeldisúrræði ríkisins. Hann er því í þeirri stöðu að geta hámarkað hamingju 

heildarinnar, eins og hann skilgreinir hana, með valdi. En þegar nytjastefnumaður hefur 

reiknað sig að niðurstöðu getur ákvörðun hans falið í sér mikla óhamingju fyrir suma. Það 

telst engu að síður siðleg ákvörðun svo lengi sem hamingjan sem hlýst af er hlutfallslega 

meiri heilt yfir. Hér er því komin siðfræði sem felur í sér réttlætingu á beitingu viðsjárverðra 

meðala. Réttlætingin er sú að heildin njóti góðs af valdbeitingu stjórnmálamannsins. Það ætti 

að vera óþarfi að taka fram að rök nytjastefnumannsins eru algeng í stjórnmálum. 

Sú skoðun að í stjórnmálum leyfist önnur og vafasamari meðöl en almennt tíðkast fær 

réttlætingu í vægi þeirra hagsmuna sem eru í húfi. Þegar stjórnmál eru annars vegar má segja 

að stjórnmálamenn hafi jafnan innan handar réttlætinguna fyrir gjörðum sínum, af því að 
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hagsmunirnir vísa ævinlega í hag heildarinnar. Réttlætingin fyrir sérstöku siðferði 

stjórnmálanna er í því fólgin að markmiðið sjálft réttlæti leiðirnar að því. Hættan er samt sú 

að yfirlýst markmið í þágu heildarinnar séu látin þjóna hagsmunum stjórnmálamannsins sem 

hefur skilgreiningarvald á hvað felst í hagsmunum heildarinnar. Hér er rétt að líta örlítið á 

vandann sem getur falist í því að beita vafasömum aðferðum í þágu almannahags. 

2.3 Eru öll meðöl leyfileg? 

Í Mennt og máttur segir Max Weber að engin siðfræði komist hjá þeirri staðreynd „ að oft er 

því aðeins hægt að ná góðum markmiðum, að beitt sé óskemmtilegum eða að minnsta kosti 

varhugaverðum aðferðum“ (Weber 1996, 191). Spurningin er hvað er hægt að ganga langt í 

þessa átt. Sjálfur telur Weber að það sé ekki hægt að segja til um það „hvenær og að hve 

miklu leyti siðlegur tilgangur helgar miður siðlegt meðal og aukaáhrif“ (Weber 1996, 191). 

Sumir vilja þó ganga lengra en aðrir og fáir hafa viljað ganga jafn langt og Niccolo 

Machiavelli.  

Hugmyndir sínar um stjórnmál og siðferði setti Machiavelli fram í ritinu Furstinn sem 

hann skrifaði árið 1513, og hefur umfjöllun hans um markmið og leiðir stjórnmálanna ætíð 

vakið talsverða athygli. Varðandi lygar taldi Macchiavelli að þær væru nauðsynleg, og þar 

með sjálfsögð, leið að markmiði stjórnmálamannsins. Því þarf stjórnmálamaðurinn „að kunna 

að breiða fagra blæju yfir refskap sinn, og að ná leikni í hræsni og falsi“ (Machiavelli 1987, 

82). Önnur spurningin sem Machiavelli glímdi við er hvort það sé í lagi að stjórnmálamaður 

grípi til ódæðisverka. Svar Machiavelli er að það „veltur á því hvort menn nota sér 

ódæðisverkin vel eða illa“ (Machiavelli 1987, 45). Það skal því velja þær leiðir sem skila 

manni á þann stað sem stefnt er að. Sú siðfræði sem Machiavelli skrifar fyrir stjórnmálin 

þegar kemur að því að velja óvandaðar leiðir að settu marki hljóðar svo:  

Maður getur kallað slíkar aðgerðir vel notaðar – ef leyfilegt er á annað borð að tala vel um hið 

illa – þegar til þeirra er gripið einu sinni og aðeins af nauðsyn sér til öryggis, en ekki haldið 

áfram, og svo framarlega sem hægt er, látið almenna þegna njóta góðs af (Machiavelli 1987, 

45).  

Það markmið sem að er stefnt, og réttlætir stakt ódæðisverk, er því umfram allt öryggi 

stjórnmálamannsins (af nauðsyn) og upp að vissu marki almannahagur (svo framarlega sem 

hægt er).  

Því hefur verið haldið fram að boðskapur Machiavellis hafi í raun verið sá að markmið 

stjórnmálamanna væri að tryggja hag ríkisheildarinnar, og að þetta tiltekna markmið réttlætti 

nokkurn veginn hvaða meðul sem er. Samkvæmt því var Machiavelli í Furstanum að finna 
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upp regluna um ríkishagsmuni (e. reason of state, fr. raison d´état) en hún gengur út á að ríkið 

hafi rétt til að gera hvað sem þarf til að tryggja öryggi sitt. Það þýðir að leyfilegt er að láta 

„lönd og leið allt tillit til siðgæðis- eða trúarreglna, sem einstökum borgurum sé gert að hlíta, 

ef tilveru sjálfs ríkisins er ógnað“ (Ásgrímur Albertsson 1987, 163). Þessi túlkun er að 

sjálfsögðu háð því að menn leggi hagsmuni furstans að jöfnu við hagsmuni ríkisins.  

Siðfræði Macchiavellis fyrir stjórnmálin virðist þó byggja fyrst og fremst á 

sjálfsbjargarviðleitni og fjallar um samband stjórnmálamannsins við völdin, frekar en 

beinlínis um samband stjórnmála við siðferðileg gildi eða markmið. Í forgrunni er ekki fursti 

sem vill koma góðu til leiðar eða fursti sem beitir valdi til viðnáms hinu illa, heldur „fursti 

sem vill halda stöðu sinni“ (Machiavelli 1987, 72). Í stuttu máli eru ráðleggingar Machiavelli 

til stjórnmálamannsins með hliðsjón af þessu markmiði að „bregða fyrir sig því sem er rangt 

eða því sem er gott, allt eftir því sem honum hentar“ (Machiavelli 1987, 72). Markmið 

stjórnmálamannsins sem allt hans verk þjónar verður ekki mikið flóknara en þessi 

sjálfsbjargarviðleitni, og það er heldur grunnt á vísunum í hugsanlegan almannahag sem 

stjórnmálin eiga að þjóna. Ef hægt er að finna vísun í eitthvað sem kalla mætti almannahag í 

Furstanum er það helst að komast meinalaus frá sambandinu við stjórnmálin, því „það eina 

sem fólkið óskar eftir er að það verði ekki undirokað“ (Machiavelli 1987, 49).
3
 Hvort það 

verður að raunverulegu markmiði stjórnmálamannsins hlýtur þó að fara eftir því hvort það 

þjóni yfirleitt því markmiði hans að ná og halda völdum.  

Stóra spurningin varðandi sérstaka siðfræði stjórnmálanna er hvort að markmiðið sem að 

er stefnt réttlæti leiðirnar sem eru farnar. Machiavelli gengur mjög langt í þessa átt af því að 

hann gefur stjórnmálamönnum mikið svigrúm til athafna til þess eins að þjóna því markmiði 

að ná og halda völdum. Max Weber myndi líklega segja að hér væru stjórnmálin komin 

nokkuð langt frá eiginlegu markmiði sínu. Að hans mati eiga stjórnmál að snúast um annað en 

valdasókn og hann fordæmir boðskapinn „um valdið sem eina markmið stjórnmálanna“ 

(Weber 1996, 183). Að svo miklu leyti sem stjórnmálamenn geta beitt vafasömum meðölum 

verður það að þjóna öðru markmiði en völdunum einum. Um þetta eru Weber og Mill 

sammála. Þeir leggja báðir áherslu á að leiðirnar þjóni markmiði sem miðar að almannahag. 

En hér verður þó að skoða hvernig þeir skilgreina almannahag, og hvort að sú skilgreining 

réttlæti siðfræði hinna viðsjárverðu meðala.  

                                                      
3
 Machiavelli myndi hugsanlega benda á að miðað við sögu stjórnmálanna væri það alls ekki svo léttvægt 

markmið. 
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Lítum fyrst á nytjastefnuna. Eins og kom fram er markmið siðlegra athafna 

stjórnmálamannsins að hámarka hamingju sem flestra. Sú staða getur þó komið upp að til að 

ná þessu markmiði verði stjórnmálamaðurinn að fremja ódæðisverk. Nytjastefnumaðurinn 

stendur því frammi fyrir sömu spurningu og Machiavelli. Munurinn er sá að Machiavelli setur 

ákveðið takmark á umfang slíkra verka. Það er leyfilegt að grípa einu sinni til ódæðisverks af 

nauðsyn.
4
 Nytjastefnan er þó hljóð um slíkar takmarkanir og það er af því að stefnan sjálf á að 

fela í sér mælikvarða á rétta breytni. Það er því ætíð hægt að réttlæta ódæðisverk með 

nytjastefnurökum, svo lengi sem enn meiri hamingja hlýst af fyrir heildina en óhamingjan 

sem fylgir ódæðinu. Að þessu leytinu til ganga nytjastefnumenn lengra en Machiavelli þegar 

kemur að því að að leyfa vafasöm meðöl, með vísun í göfgi markmiðanna. Það er þó rétt að 

rýna ögn í þetta markmið nytjastefnunnar um „heildarmagn hamingjunnar (Mill 1998, 120).  

Hér er mikilvægt að gera greinarmun á markmiði og afleiðingu. Nytjastefnumaðurinn 

stefnir að tilteknu markmiði með athöfnum sínum (sem má allt eins kalla „fyrirsjánlega 

afleiðingu“ eins og Weber gerir), en það breytir því ekki að afleiðingin er ekki komin fram 

þegar ákvörðun er tekin. Fyrirsjánleg afleiðing er ekki það sama og raunveruleg afleiðing. 

Þegar nytjastefnumaður ætlar að „reikna út og vega áhrif ákveðinnar breytni á almannahag“ 

(Mill 1998, 132) verður sá útreikningur aldrei eins einfaldur og að leysa stærðfræðidæmi, 

sérstaklega ef ekki er hægt að ganga að því vísu að heiminum sé frá siðferðilegu sjónarmiði 

skynsamlega fyrirkomið. Það  þarf að taka með í reikninginn venjulega ágalla mannanna, sem 

vissulega getur þýtt ýmislegt, en verður þó aldrei til að einfalda dæmið. Ástæðan fyrir því að 

Mill hafnar því að hægt sé að notast við algildar siðareglur í raunverulegu lífi fólks, er 

beinlínis „af því hve flókið mannlífið er“ (Mill 1998, 135). En þegar veitt er svigrúm til að 

laga siðareglur að raunverulegum aðstæðum verður málið ekkert einfaldara: „Í því svigrúmi 

rúmast alltaf sjálfsblekkingar og óheiðarlegar hártoganir“ (Mill 1998, 135). Möguleikinn á 

skekkju í útreikningi hlýtur því að teljast mikill. Í Frelsinu kemst Mill svo að orði að „í hverju 

máli, sem liggur ekki í augum uppi, eru 99 alls óhæfir til úrskurðar á móti hverjum einum 

hæfum“ (Mill 1970, 58). Spurningin er væntanlega hvernig hægt er að finna þetta eina 

prósent, því ekki liggja öll mál í augum uppi. Nytjastefnumaðurinn getur því aldrei gengið að 

því vísu að markmið athafnar verði í raun afleiðing athafnar, en ekki eitthvað allt annað. Það 

er að minnsta kosti umhugsunarefni ef leiðin að markmiðinu á að felast í ódæðisverki. Sjálfur 

er Max Weber merkilega svarsýnn á möguleika stjórnmálamanna til að ná markmiðum sínum:  

                                                      
4
 Machiavelli setti að vísu ekki takmark á umfang þessa eina leyfilega ódæðisverks. Það mætti segja að hann 

hafi ráðlagt mönnum að klára málin með „einu stóru átaki“ (Machiavelli 45), til dæmis að bjóða öllum óvinum 
sínum til veislu svo hægt væri að losna við þá í einu lagi.  
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 Það er dagsanna...og grundvallarstaðreynd allrar sögu, að endanleg afleiðing athafna 

stjórmálamannsins verður sjaldan – og nánast aldrei – í fullnægjandi samræmi við upphaflegan 

tilgang hans, en gengur oft þvert gegn honum (Weber 1996, 183-4). 

Það mætti ætla að það hefði lítið að segja að miða athafnir sínar við fyrirsjáanlegar afleiðingar 

þeirra ef afleiðingar af athöfnum eru svo ófyrirsjáanlegar í raun.  

Lítum næst á hugmyndir Webers um markmið stjórnmálamannsins. Það skal tekið fram 

að Weber segir ekki að stjórnmálamenn eigi að velja þær athafnir sem hámarka hamingju sem 

flestra, líkt og nytjastefnumenn gera. Það litla sem hann segir um markmið 

stjórnmálamannsins er að hann skuli „beita valdi til viðnáms hinu illa; annars nær það 

yfirhöndinni og þú ert ábyrgur“ (Weber 1996, 189). Stjórnmálamaðurinn er því í hlutverki 

hins góða sem berst gegn hinu illa, og í slíkri baráttu hlýtur ýmislegt að leyfast. Skilgreiningin 

á því hvað felst í hinu illa fylgir þó ekki með í þessari starfslýsingu. Væntanlega er það í 

höndum stjórnmálamannsins sjálfs að gefa hinu illa nafn og form. En það er hugsanlega ekki 

hættulaust að láta slíkt skilgreiningarvald fylgja aðgangi að ofbeldi sem viðurkenndu tæki 

mannlegs samfélags. 

Hér er athyglisvert að Weber varar sérstaklega við því að taka sem gild orð margra þeirra 

sem sækjast eftir, og ná hugsanlega á endanum völdum. Allir bera þeir fyrir sig hinn háleita 

tilgang, „en hinir fordæmdu andstæðingar bera líka fyrir sig göfgi lokamarkmiða sinna, og 

þeir meina það jafn einlæglega og hinir“ (Weber 1996, 187). Varla geta markmið allra sem 

gera tilkall til valdsins því verið jafn góð eða göfug, og þar með réttlætt viðsjárverð meðöl. Í 

raun gefur Weber enga sjálfkrafa tryggingu fyrir því að ofbeldisúrræði ríkisins verði beitt til 

að berjast gegn syndinni eða hinu illa. Hættan felst að sjálfsögðu í tilkallinu til þessa hlutverks 

og skilgreiningarvaldinu á því hvað felst í „hinu illa“, ásamt því fríspili að í stjórnmálum eigi 

tilgangurinn að helga meðalið. Weber er raunar umhugað að benda á hve auðveldlega 

stjórnmálamenn geta villst af leið og „syndgað gegn heilögum anda stjórnmálanna“ (Weber 

1996, 182). Hér er því rétt að víkja nokkrum orðum að því sem ber að varast í stjórnmálum.  

2.4 Samningur við öfl hins illa 

Mönnum hefur lengi verið ljóst að valdið er vandmeðfarið. Hættan sem fylgir því að fá völdin 

í hendur er sú að menn fari að sinna eiginhagsmunum frekar en almannahagsmunum. Það 

gæti til dæmis hugsast, og hefur hugsanlega gerst, að stjórnmálamenn noti aðstöðu sína til að 

mata krókinn. Max Weber var vel ljós þessi hætta. Völdin eiga vissulega að vera tæki til að ná 

markmiðum sem ráðast af hugsjón, en þeim getur hæglega verið beitt til að efla eigin hag 

(Weber 1996, 121). Spurningin er hvernig þessi vandi sem fylgir stjórnmálunum verði leystur. 
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Í riti sínu um Ríkið var Platón þessi vandi ofarlega í huga, en það var hans fullvissa að 

stjórnendur ríkis „munu ekki fyrr fá eigið land, hús og peninga, en þeir verða…þrælahaldarar 

og óvinir annarra borgara í stað þess að vera bandamenn þeirra…þeir og ríkið í heild stefna þá 

hraðbyri til glötunar sem er á næsta leiti” (Platón 1997a, 292-293). Platón taldi því að þau 

gæði sem völdunum fylgja myndu óhjákvæmilega verða hinn sanni málstaður 

stjórnmálamannsins.
5
 Að hans mati var þessi vandi svo alvarlegur að það yrði að höggva að 

rótum hans. Platón taldi að lausnin fælist í því að banna stjórnmálamönnum að eiga eignir svo 

þeir gætu ekki makað krókinn í skjóli valds síns (Platón 1997a, 292). Lausn hans við 

freistnivanda stjórnmálamanna var einfaldlega að taka hann út með öllu. Hugsanlega verður 

þessi vandi stjórnmálanna ekki leystur í eitt skipti fyrir öll með öðrum hætti. 

Weber er því meðvitaður um hættuna sem felst í aðgangi stjórnmálamanna að gæðum 

samfélagsins. Hann hefur þó meiri áhyggjur af því að stjórnmálin fari að snúast um eintóma 

valdasókn, (þó þetta tvennt ætti varla að þurfa að útiloka hvort annað). Hann er því á öðrum 

stað en Machiavelli, sem virtist ganga út frá einni, og einungis einni, spurningu í huga 

stjórnmálamannsins sem hefur fengið völdin í sínar hendur („en mun oss endast daglangt 

þessi dýrð?“). Að mati Webers er um að ræða tvær „dauðasyndir stjórnmálamannsins“ 

(Weber 1996, 182-3). Annars vegar málefnaleysið („að sækjast eftir glæstu yfirbragði 

valdsins í stað valdsins sjálfs“) og hins vegar ábyrgðarleysið („að sækjast eftir völdum til þess 

eins að njóta þeirra, en án markmiðs“). Vald á því aldrei að vera markmið í sjálfu sér, heldur 

einungis tæki til að ná öðrum markmiðum. Í því felst boðandi kenning Webers um vald, ef 

svo má segja. En hann gerir sér fullkomlega grein fyrir breysku eðli mannsins, og þeirri hættu 

að völdum muni fylgja „uppskafningslegur valdahroki og og hégómlegt þukl á eigin 

valdakennd“ (Weber 1996, 183). Hann hefur þó ekki síður áhyggjur af þeim öflum sem búa í 

valdinu sjálfu. 

Weber bendir á að að það feli ætíð í sér vandkvæði að reyna að samrýma stjórnmál og 

siðferði (Weber 1996, 197). Ástæðan er sú að slíkt hljóti að fela í sér að beiting ofbeldis er 

gerð siðferðilega réttmæt. Eins og Weber bendir á er hlutverk stjórnmálanna „ofbeldi sem 

viðurkennt tæki mannlegs samfélags“ (Weber 1996, 197). En þegar ofbeldið er orðið að tæki 

til að ná fram niðurstöðu, jafnvel þó að það sé hafið yfir vafa að stefnt sé að hinni bestu 

niðurstöðu, breytir það því ekki að beitt er meðölum sem hljóta að teljast viðsjárverð. Þar með 

                                                      
5
 Það er mat Platóns að „í þessu ríki okkar er óhugsandi að borgarararnir geri hvort tveggja í senn, tigni auðinn 

og sýni hófstillingu, heldur hljóta þeir að vanrækja annað hvort“ (Platón II, 246). Það er nokkuð ljóst að Platón 
tekur hófstillinguna fram yfir. 

 



32 

blasir umfang vandans við. Þó að stjórnmálin snúist um (eða eigi að snúast um) að berjast 

gegn hinu illa, er það þó ætíð gert með vopnum hins illa. Sá sem ákveður að gerast 

stjórnmálamaður hefur þar með „bundizt samningi við öfl hins illa, sem ævinlega þruma undir 

ofbeldisvaldinu“ (Weber 1996, 199). Það mætti því orða það svo að sá sem tekur þátt í 

stjórnmálum komist ekki hjá því að óhreinka hendur sínar, af því að góðum vilja í 

stjórnmálum hlýtur jafnframt að fylgja vilji til að beita vafasömum meðölum. Það er því 

ráðlegging Webers til þeirra sem vilja breyta heiminum, en um leið víkja hvergi frá því sem 

gott þykir, að forðast stjórnmálin með öllu, því „sá sem bjarga vill bjarga sálum annarra án 

þess að bíða tjón á sinni eigin, gerir það ekki á vettvangi stjórnmálanna“ (Weber 1996, 199).  

Starf stjórnmálamannsins byggir því á innri þversögn. Stjórnmálamaðurinn skal berjast 

gegn framgangi hins illa, en þarf jafnframt að ganga til samninga við hin illu öfl. Slæmum 

meðölum verður að beita í góðum tilgangi. Hann verður „að átta sig á þessum siðferðilegu 

þversögnum og gera sér ljósa ábyrgð sína á því, hvað úr honum sjálfum verður undir 

ofurþunga þeirra“ (Weber 1996, 199). Hættan er með öðrum orðum sú að eitthvað annað 

verði úr stjórnmálamanninum en stefnt er að. Eina vörnin gegn þeim áhrifum (þeim 

„miskunnarlausu“ áhrifum) sem hinu illu öfl hafa á gjörðir og innri mann stjórnmálamannsins 

er fólgin í skapgerðareiginleikum hans sjálfs. Og þar með er komið að kjarnanum í 

hugmyndum Webers um samband siðferðis og stjórnmála. Á lokablaðsíðum pistils síns um 

starf stjórnmálamannsins setur Weber fram sína eigin boðandi kenningu um samband 

stjórnmála og siðferðis. Það sem er athyglisvert við þessa kenningu er að Weber telur 

nauðsynlegt að stjórnmálamaðurinn tileinki sér bæði siðferði hugarfarsins og ábyrgðarinnar, 

því þetta eru „ekki ósættanlegar andstæður, heldur bætir hvort annað upp, og þarf hvort 

tveggja til að gera góðan dreng, sem sinnt geti stjórnmálum af köllun“ (Weber 1996, 201). 

Weber tekur sérstaklega fram að hann geti ekki gefið forskrift að siðvænum stjórnmálum því 

„engin regla verður gefin um það hvenær hugarfarssiðgæðið eigi að ráða og hvenær 

ábyrgðarsiðgæðið“ (Weber 1996, 201). Það er komið undir stjórnmálamanninum sjálfum að 

finna þetta jafnvægi í siðferðismálum. Það má því segja að svar Webers við spurningunni um 

hvort stjórnmál skyldu hljóta að vera siðlaus, sé að það ráðist eingöngu af persónuleika þeirra 

sem hefjast til valda. Siðferði í stjórnmálum er þá undir því komið að færa völdin í hendur 

þroskuðum manni og góðum dreng. Hér er því rétt að víkja að hugmyndum um mannkosti 

sem þurfa að prýða góðan stjórnmálamann.  
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2.5 Þroskaður maður og góður drengur 

Það hefur lengi þótt mikilvægt að ákveðnir skapgerðareiginleikar einkenni stjórnmálamenn. 

Ef skoðaðar eru hugmyndir Machiavelli um þetta atriði er, eins og við var að búast, gerður 

ákveðinn greinarmunur á þeim eiginleikum sem almennt eru taldir æskilegir og þeim 

eiginleikum sem eru æskilegir í raun, enda er það svo að „sumt af því sem telst til dyggða 

myndi leiða hann í glötun ef hann legði rækt við það, en sumt af því sem virðist af hinu illa 

mun færa honum öryggi og velsæld“ (Machiavelli 1987, 73). Með hliðsjón af þessari 

tvíhyggju þess sem er æskilegt og þess sem er gagnlegt telur Machiavelli að það sé mikilvægt 

að stjórnmálamaður láti sem hann búi yfir þeim eiginleikum sem eru æskilegir. Hann á því að 

„láta líta svo út sem hann sé miskunnsamur, orðheldinn, mannúðlegur, trúaður og hreinskilinn 

– og að vera það, en hafa þó hug sinn opinn fyrir því að bregða hinu gagnstæða ef þörf krefur“ 

(Machiavelli 1987, 83). Fyrir marga telst þetta efalaust góð lýsandi kenning fyrir stjórnmálin, 

bæði fyrr og síðar. 

Í Mennt og máttur segir Max Weber að vissulega sé það „siðfræðileg spurning, hvað 

maður þurfi að hafa til brunns að bera til að mega hafa hönd á hjóli sögunnar“ (Weber 1996, 

180). Að hans mati eru það þrír skapgerðareiginleikar sem stjórnmálamaður þarf að búa yfir 

til að valda starfi sínu, en það eru eldmóður, ábyrgðarkennd og glöggskyggni. Fyrsti 

eiginleikinn, eldmóður, merkir „málefnalegur, eldlegur trúnaður við málstað“ (Weber 1996, 

180). Stjórnmálamaður sem trúir á málstað, bæði eldlega og málefnalega, þarf jafnframt að 

búa yfir ábyrgðarkennd og gera „ábyrgðina gagnvart málstaðnum að mælikvarða gerða sinna 

(Weber 1996, 181). Hér er áherslan ekki á framkomu stjórnmálamannsins við borgaranna 

heldur á samband stjórnmálamannsins við málstað sinn. Aðalatriðið er þó ekki hver þessi 

málstaður er nákvæmlega, enda á stjórnmálamaðurinn það einungis „við samvizku sína, í 

þágu hvaða málstaðar hann leitar og neytir valda“ (Weber 1996, 184). Aðalatriðið er trúin á 

málstað yfirleitt. Skapgerðareiginleikar stjórnmálamannsins eiga síðan að þjóna þessari trú. 

Weber fer því ekki þá leið að telja upp tilteknar dygðir sem gætu talist skilgreina siðlegan 

mann miðað við breytni hans (eins og miskunnsemi, mannúð, orðheldni og svo framvegis). 

Umfram allt þarf hann að gæta sín á málefnaleysinu og ábyrgðarleysinu, sem eru eins og áður 

sagði, tvær dauðasyndir stjórnmálanna, en þeim þjónar helst „hégómadýrðin, banamein allrar 

málefnalegrar einlægni og allrar yfirsýnar“ (Weber 1996, 182). 

Loks er það þriðji eiginleikinn sem stjórnmálamaður þarf að búa yfir, glöggskyggni, sem 

þýðir einfaldlega „að hafa yfirsýn yfir menn og málefni“ (Weber 1996, 181). Það er vissulega 

nokkuð langt á milli valdabrölts fursta Machiavelli og stjórnmálamanns Webers sem trúir 
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eldlega á málstað, en þessir hugsuðir eiga það þó sameiginlegt að gera nauðsyn þess að sjá 

hlutina eins og þeir eru í raun, að aðalatriði. Machiavelli skrifaði til fursta þessa heims um 

hlutina „eins og þeir raunverulega eru“ (Machiavelli 1987, 72), á meðan Weber telur 

nauðsynlegt fyrir stjórnmálamanninn að hafa „hæfileikann til að læra af veruleikanum 

æsingalaust og í samhengi“ (Weber 1996, 181). Fyrir þá báða er þetta jafnvel mikilvægasti 

skapgerðareiginleiki stjórnmálamannsins. Góður stjórnmálamaður er þá sá sem er raunsær og 

hefur þekkingu á raunveruleikanum. Hér mætti segja að „í svo mikilvægum efnum er enginn 

annar mælikvarði viðeigandi en sá sem hæfir fyllilega hinu raunverulega“ (Platón 1997b, 

137). Slík glöggskyggni á veruleikann felst ekki síst í því að gera ekki ráð fyrir mönnunum 

„góðum og fullkomnum“ (Weber 1996, 191). Það er svo spurning hvaða ályktun menn draga 

um samband stjórnmála og siðferðis í framhaldinu. Machiavelli taldi að það væri nokkurn 

veginn gagnslaust fyrir stjórnmálamann að vera dyggðugur af því að „sá sem vill ástunda 

dyggðir í hvívetna kemst í vandræði meðal hinna mörgu sem virða dyggðir einskis“ 

(Machaivelli 1987, 72). Niðurstaða hans er því að siðlaus stjórnmál hæfi siðlausum heimi. 

Þetta er þó ekki eina mögulega ályktunin um stjórnmál í heimi sem er ekki skynsamlega 

fyrirkomið frá siðferðilegu sjónarmiði.  

Margir sem hafa skrifað um stjórnmál hafa talið að mennirnir þurfi leiðsögn og að það sé 

hlutverk stjórnmálamannsins að veita þessa leiðsögn. Platón taldi að allir stefndu mennirnir að 

hinu góða í lífi sínu, en að þetta markmið væri óhjákvæmilega handan seilingar fyrir þá flesta. 

Hugmyndir þeirra um raunveruleikann væru eins skuggamyndir sem eldur varpar á hellisvegg 

(Platón 1997b, 158-9). Það væru einungis sérstakir menn, „sem fágaðri eru í hugsun“, sem 

vita hvað felst í hinu góða og sanna (Platón 1997b, 139). Slíkum mönnum verður að færa 

völdin í hendur, enda er það niðurstaða Platóns „að hæfustu verndararnir hljóti að vera 

heimspekingar“ (Platón 1997b, 135). Bent hefur verið á að viðhorf Platóns til venjulegs fólks 

eru „líkust viðhorfum góðs bónda til sauðanna: hann ber hag þess fyrir brjósti og vill því vel, 

en telur það vart hæfara til að hugsa eða stjórna ríkinu en bóndinn sauðina til að stýra búinu” 

(Eyjólfur Kjalar Emilsson 1997, 44). Hætt er við að hugmyndir um siðferði og stjórnmál hljóti 

að taka mið af þeirri staðreynd að stjórnmálamaðurinn, „verndari hins réttláta og fagra“ 

(Platón 1997b, 141) er sá eini sem veit hvað felst í hinu réttláta og hinu fagra.  

Fyrir Platón var hægt að tala um þekkingu á hinu réttláta af því að í hugtakinu átti að vera 

til algildur kjarni, sjálf frummynd réttlætisins. Fyrir nemanda hans, Aristóteles, var þó ekki 

svo einfalt að öðlast endanlega þekkingu „á því sem er göfugt og réttlátt“, einfaldlega af því 

að það er „margvíslegt og brigðult“ (Aristóteles 1995a, 209). Siðfræði sína birti Aristóteles í 
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bókinni Siðfræði Níkómakkosar, en inntak hennar er ekki rétt breytni gagnvart öðrum heldur 

hvernig breytni mannanna skapar siðferði þeirra sjálfra, því „með athöfnum okkar í 

samskiptum við annað fólk verðum við ýmist réttlát eða ranglát (Aristóteles 1995a, 253). 

Áhersla Aristótelesar er ekki á hvað telst vera siðleg athöfn í sjálfu sér, heldur á upplag og 

eiginleika þeirra einstaklinga sem breyta á siðlegan hátt. Slík siðfræði er gjarnan kölluð 

dygðasiðfræði. 

Aristóteles var þó fullkomlega sammála Platóni að mennirnir væru heldur ófullkomnir og 

almennt illa treystandi fyrir völdum. Ef Platón leit á stjórnmálamanninn/heimspekinginn eins 

og bónda og á þegnana líkt og sauði var Aristóteles á nokkuð svipuðum slóðum í hugsun, en 

hann taldi „ljóst að þorri manna er þýlundaður og æskir heldur lífs sem hæfir skepnum“ 

(Aristóteles 1995a, 214). Það þarf því einhvern hirði ef svo má segja til að hafa vit fyrir þorra 

manna, og þar kemur til kasta stjórnmálamannsins. Það er ljóst að stjórnmálamaðurinn getur 

ekki verið einn af fjöldanum sem „hefur ekki hugmynd um hvað sé göfugt og sannarlega 

ánægjulegt, enda hefur fjöldinn aldrei bragðað nokkuð slíkt“ (Aristóteles 1995b, 258). 

Stjórnmálamaðurinn þarf því að vera alveg sérstakur maður, maðurinn „sem veit“ (Aristóteles 

1995b, 262), maður sem hefur „rannsakað það sem varðar sálina“ og „telst keppa af öllum 

mætti eftir dyggðinni“ (Aristóteles 1995b, 244). Í stuttu máli sagt maður sem er hafinn yfir 

fjöldann, í siðferðisefnum sem í öðrum efnum. Rétt eins og hjá Platóni er hér um að ræða 

úrvalshugsun þegar kemur að stjórnmálum. Slík hugsun varðandi stjórnmál og siðferði er í 

senn gömul og ný. Þannig gerði John Stuart Mill vissulega ráð fyrir því að það gæti skipt máli 

hver reiknaði út hvaða athöfn væri líklegust til að hámarka hamingju  sem flestra. Í 

Nytjastefnunni segir Mill að „ prófsteinninn á gæðin, og vogarskálarnar til að vega þau móti 

magninu, felast í vali þeirra sem vegna reynslu sinnar, yfirvegunar og sjálfsþekkingar eru best 

til þess fallnir að bera þau saman“ (Mill 1998, 111).
6
 

Aristóteles gefur þó hlutverki stjórnmálamannsins inntak umfram það að hafa einungis vit 

fyrir hjörðinni. Í 9. kafla X. bókar Siðfræði Níkómakkosar, sem ber heitið Siðfræði og 

stjórnspeki, fjallar Aristóteles um hlutverk stjórnmálamannsins gagnvart þegnunum. Að hans 

mati er það vissulega hlutverk stjórnmálamannsins að hafa vit fyrir almenningi í krafti 

valdsins, en það er einnig hlutverk hans að uppfræða almenning og ala hann upp til góðra 

                                                      
6
 Eins og áður sagði gerði Mill ráð fyrir að einungis einn af hverjum hundrað væri hæfur til að taka ákörðun í 

máli sem ekki lægi ljóst fyrir. Mill hafði einnig þá skoðun að atkvæði gáfaðra ættu að hafa meira vægi í 
kosningum en atkvæði annarra. Hann lagði með öðrum orðum mikið upp úr ákveðinni úrvalshugsun þegar um 
var að ræða „hið fjölskrúðuga safn fárra gáfaðra og margra miður gefinna einstaklinga, sem við köllum 
almenning“ (Mill 1970, 60). 
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siða. Siðferðið á að koma að ofan samkvæmt Aristótelesi. Það er grundvallaratriði í siðfræði 

hans að það sé bæði mögulegt og rétt að kenna fjöldanum gott siðferði. Svo haldið sé áfram 

með landbúnaðarlíkingar þá „verður sál nemandans...að vera ræktuð með siðvenjum til 

göfugrar gleði og haturs, eins og jarðvegur sem nærir sáðlinginn“ (Aristóteles 1995b, 258). Í 

stuttu máli sagt telur Aristóteles að lagasetning sé leið stjórnmálamannsins til að ná því 

markmiði að ala upp gott siðferði í þegnunum, og að löggjafinn eigi að „hvetja menn til 

dyggða og brýna fyrir þeim göfgi“ (Aristóteles 1995b, 259). Þetta þýðir að sjálfsögðu að 

ofbeldisúrræði ríkisins er tiltækt gagnvart þeim sem ekki látast sannfærast af rökum laganna. 

Lögin „hafa til að bera nauðungarkraft, enda eru lögin greinargerð sem sprettur af 

hyggingdum og skynsemi“ (Aristóteles 1995b, 259-60). Við þetta mætti bæta: hyggindum og 

skynsemi mannsins „sem veit.“ Í framhaldi af þessu er rétt að líta örlítið á tengsl laga og 

siðferðis. 

2.6 Lög og siðferði 

Í Furstanum var Machiavelli ekki margorður um lögin og hlutverk þeirra. En það mætti segja 

að hann hafi verið gagnorður, því þetta hafði hann um málið að segja: 

Aðalundirstöður hvers ríkis, hvort sem það er nýtt, gamalt eða hvort tveggja, er að hafa góð lög 

og góðan her. Og þar sem góð lög fá ekki staðist nema ríkið eigi sér góðan her, þá fer það 

saman að ef það hefur góðan her hlýtur það að eiga sér góð lög. Ég ætla nú ekki að ræða meira 

um lög, en fjalla um herinn (Machiavelli 1987, 58). 

Lögin eru því einfaldlega tæki til að ná fram markmiðum þess sem setur þau, og eini 

mælikvarðinn sem verður lagður á lögin er getan til að framfylgja þeim. Í þessu felst samband 

laga og siðferðis að mati Machiavelli. Max Weber var einnig fáorður um samband laga og 

siðferðis í Mennt og máttur. Þó tók hann fram að það væri ekki hlutverk lögfræðinnar að 

skera úr um „hvort lög eigi rétt á sér og hvort rétt hafi verið að setja einmitt þessar reglur“ 

(Weber 1996, 96). Vilji löggjafans skal því standa, og lögfræðinni ber ekki að draga hann í 

efa: „Ef menn setja sér þetta tiltekna mark, þá er þessi réttarregla, samkvæmt vorri lagahefð, 

rétta leiðin að markinu“ segir hann (Weber 1996, 96). En er þá réttlætanlegt fyrir 

stjórnmálamenn að setja lög sem eru siðlaus? Svar Machiavelli yrði væntanlega: já ef hægt er 

að framfylgja lögum yfirleitt er það nægilegt skilyrði, og Weber myndi hugsanlega segja: já 

svo lengi sem það er vilji löggjafans. Hafa ber í huga að Weber telur að það fylgi 

óhjákvæmilega starfi stjórnmálamannsins að lenda „í sálarháska“ (Weber 1996, 299). Hann 
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hefði þá kannski meiri áhyggjur af því að hvernig lögin eru sett og af hverjum, en 

nákvæmlega hvað þau segja.
7
    

Það mætti segja að ofangreind viðhorf séu í anda svokallaðs vildarréttar (e. positivism) í 

réttarheimspeki. Samkvæmt hugmyndum vildarréttar skiptir samband laga og siðferðis í raun 

ekki máli. Lög fá gildi ef þau eru sett á réttan hátt af til þess bærum aðilum. Lagagildi 

ákvörðunar veltur þá ekki á því hvort um er að ræða siðlega ákvörðun, heldur hvort stuðst sé 

við lög sem eiga upptök hjá eiginlegum löggjafa (Atli Harðarson 1998, 85). Það mætti segja 

að vildarréttur feli í sér lýsandi kenningu um lögin. En margir hafa talið nauðsynlegt að setja 

einnig fram boðandi kenningu sem lýsir því hvað lögin eigi að segja. Að baki slíkum 

hugmyndum býr sú trú að það sé til staðar ákveðinn siðferðilegur réttur sem lagasetning verði 

að taka mið af. John Stuart Mill sagði í Nytjastefnunni að þegar lög eru talin ranglát virðist 

„ætíð litið svo á að þau séu ranglát í sama skilningi og lögbrot, nefnilega að þau gangi á rétt 

einhvers, en þar sem rétturinn getur ekki verið lagalegur í þessu tilviki þá er honum gefið 

annað heiti og hann sagður siðferðilegur réttur“ (Mill 1998, 168). 

Það er hægt að rekja þessar ólíku hugmyndir um lög og siðferði langt aftur. Sófistarnir, 

sem Sókrates glímdi við á sínum tíma, boðuðu hugmyndina um afstæði laganna og að 

löggjafar hefðu því frjálsar hendur í starfi sínu. Aftur á móti má kalla Platón upphafsmann 

hugmyndarinnar um algildi laganna (Atli Harðarson 1998, 86-7). Þegar heimspekingurinn, 

sem hefur séð ásjónu sannleikans, gerist löggjafi er það til að útfæra hina sönnu hugmynd um 

hið rétta þjóðskipulag. Seinna var farið að tala um náttúrurétt (e. natural law) til að vísa í 

algildan siðferðilegan rétt sem öll lagasetning verður að virða. Það þýðir í raun að einstaka 

löggjafar hafa ekki æðsta löggjafarvald í mannlegum málefnum. Löggjöf þeirra verður að taka 

mið af siðferðilegum rétti sem þeir ráða engu um. Þetta getur þýtt að sett lög teljist „ógild 

vegna þess að þau stangist á við siðferðilegan rétt“ (Atli Harðarson 1998, 85).  

Þegar talað er um algildan siðferðislegan rétt sem gildir í samfélagi manna ætti að vera 

stutt yfir í skyldusiðfræði Immanuel Kant. Eins og áður kom fram setti Kant fram siðalögmál 

sem fjallaði um skyldubundna breytni manna. Siðalögmál hans var algilt að tvennu leyti. Það 

átti að gilda undantekningalaust fyrir alla menn og undantekningalaust án tillits til afleiðinga 

af breytni í einstökum tilvikum. Það er þó ekki sjálfgefið að náttúruréttarsinnar vilji ganga 

alveg svo langt. Einn þekktasti talsmaður náttúruréttar var Tómas frá Akvínó (1225-74). Hann 

gerði greinarmun á lögum manna og lögum guðs, og inni í þessum greinarmun var að 

                                                      
7
 Ef til vill hefði Weber ætlað öðrum en lögfræðingum að gera athugasemdir við siðlegt innihald laga. Það er 

óþarfi að gera algeran sófista úr honum, á þessum grundvelli einum.  
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sjálfsögðu það stigveldi að lög manna mega ekki ganga gegn lögum guðs. Það þýðir þó ekki 

að það myndist sjálfkrafa réttur eða skylda til að hunsa lög manna sem ganga gegn 

guðslögum. Ekki ef afleiðingarnar af því að brjóta lögin yrðu verri en afleiðingarnar af því að 

hlýða þeim (Atli Harðarson 1998, 86-7). Ólög geta því verið hið gamalkunna viðsjárverða 

tæki til að ná góðum markmiðum, hér á jörðu. Það er að vísu spurning hvort einhver hafi 

fórnað sáluhjálp sinni í leiðinni. 

Annar frægur náttúruréttarsinni var John Locke (1662-1704). Í ritinu Ritgerð um ríkisvald 

setti Locke fram hugmynd um samfélag manna sem byggir á sáttmála. Í sáttmálanum felst að 

þegnarnir fela völdin í hendur yfirvaldi, sem í staðinn skal standa vörð um ákveðin náttúruleg 

réttindi þegnanna (Atli Harðarson 1998, 86-7). Þessi náttúrulegu réttindi fela í sér algildan 

siðferðilegan kjarna í samfélagi manna. Samkvæmt Locke er hér um að ræða rétt manna til 

lífs, heilsu, frelsis og eigna. Þarna er línan dregin sem má ekki fara yfir. Öll lagasetning í 

samfélaginu hefur því alveg sérstakan siðferðilegan tilgang, og miðar að því að vernda þessi 

náttúrulegu réttindi þegnanna. Það þýðir að markmiðið og leiðirnar að því verða eitt. Það er 

ekki hægt að ná því markmiði að vernda náttúruleg réttindi sumra þegna með því að brjóta 

þau á öðrum. Eins og margir aðrir var Locke þó fullljóst að boðandi kenning hans um 

stjórnmál hvíldi á lýsandi kenningu um eðli mannsins og eðli valdsins. Locke taldi því 

nauðsynlegt að dreifa valdinu af því að  

fyrir mannlegan breyskleika og valdafíkn verða freistingarnar of miklar ef sömu 

einstaklingarnir hafa bæði valdið til að setja lögin og valdið til að framfylgja þeim, þannig að 

þeir geti undanþegið sjálfa sig þeirri skyldu að hlýða lögunum sem þeir búa til, og lagað lögin 

og framkvæmd þeirra að sínum eigin hagsmunum og þar með tekið að sjá hag sinn í öðru en 

því sem er samfélaginu fyrir bestu (Locke 1993, 174). 

Hér hefur hugmynd Aristótelesar um lögin verið snúið á haus. Löggjafinn er ekki lengur 

úrvalsmaður sem er hafinn yfir fjöldann. Það er ekki hans hlutverk að móta siðferði manna 

með lagasetningu, heldur eiga lögin að þjóna því siðferðilega markmiði að vernda réttindi 

sérhvers manns. Aristóteles gerði ráð fyrir að lögin væru góð af því að löggjafinn væri vitur, 

en Locke telur fulla ástæðu til að gera ráð fyrir slæmri löggjöf af því að löggjafinn er 

breyskur.  

Ólíkt hugmyndum Aristótelesar gengur kenning Locke um vald ríkisins út á umboð sem 

fæst með valdaframsali. Hann talar um „náttúrulegt“ vald hvers og eins, sem „svarar til valds 

sem hver maður hefur náttúrlega áður en hann gerist samfélagsborgari“ (Locke 1993, 175). Í 

þessu náttúrulega valdi felst að hver maður hefur rétt á að verja sig gagnvart þeim sem ógnar 

náttúrulegum réttindum hans, því „hver maður er skyldugur til að varðveita eigið líf“ (Locke 
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1993, 48). Samfélagssáttmáli Lockes felur í sér að allir sem gerast samfélagsborgarar 

framselja þetta náttúrulega vald sitt í hendur yfirvaldinu, og „þá eru þeir sem ein heild eða 

einn einstaklingur gagnvart öllum þeim sem ekki tilheyra ríkinu“ (Locke 1993, 175). 

Stjórnmálamaðurinn starfar þar með í umboði þegnanna, og ber að vinna í þágu þeirra. 

Samkvæmt Atla Harðarsyni, er aðalniðurstaða Ritgerðar um ríkisvald sú „að valdsvið 

ríkisstjórnar sé afmarkað af því umboði sem henni hefur verið fengið“ (Atli Harðarson 1993, 

38). Sú staðreynd hlýtur að hafa mikið vægi þegar kemur að sambandi stjórnmála og 

siðferðis. Hér er því rétt að lokum að skoða hlutverk umboðs í stjórnmálum.  

2.7 Umboð og stjórnmálaflokkar 

Kenning John Locke um stjórnmálin gerir ráð fyrir að stjórnmálamaðurinn gegni starfi sínu í  

umboði þegnanna. Þetta umboð er þó háð ströngum skilyrðum. Locke tekur fram að  

allt vald sem byggt er á umboði, sem valdhafanum hefur verið treyst fyrir til að hann vinni að 

einhverjum ákveðnum markmiðum, takmarkast við þessi markmið þannig að vanræki 

valdhafinn þau eða vinni gegn þeim, þá hlýtur hann að fyrirgera umboði sínu. Við það flyst 

valdið aftur til þeirra sem veittu honum umboðið, og þeir geta þá ráðstafað því að nýju á þann 

hátt sem þeir telja best tryggja öryggi sitt. Þannig hefur samfélgið ætíð á hendi hið æðsta vald“ 

(Locke 1993, 178). 

Grundvallarhugsunin hér er að valdhafinn geti fyrirgert umboði sínu með athöfnum sínum eða 

athafanleysi, og að umboðsgjafinn geti afturkallað umboð sitt. Niðurstaðan er sú að 

stjórnmálamenn þurfa að sæta aðhaldi fjöldans, og þurfa að sæta ábyrgð ef þau valda ekki 

hlutverki sínu.  

Hér er kominn mikilvægur greinarmunur á tvenns konar ábyrgð stjórnmálamanna, sem 

getur verið annað hvort lagaleg eða pólitísk. Það má segja að kenning Locke feli í sér 

snemmbúna útgáfu af hugmyndinni um pólitíska ábyrgð, þar sem borgararnir geta látið 

stjórnmálamenn sæta ábyrgð á embættisverkum sínum. Þar sem Locke gerir ráð fyrir að lögin 

geti hæglega farið að þjóna hagsmunum stjórnmálamannanna sjálfra frekar en heildarinnar, er 

ekki víst að mikil stoð sé í hugmyndinni um lagalega áyrgð þar sem einungis er gerð sú krafa 

að lögin séu ekki brotin. Í hugmyndinni um pólitíska ábyrgð býr að minnsta kosti sá 

möguleiki að borgararnir geti haft sitt að segja um siðferði stjórnmálamanna og hvernig þeir 

beita valdi sínu. Það er líka full ástæða til að ætla að samfélagsborgarar Lockes hafi haft talið 

sér málið skylt. Það er til að mynda erfitt að sjá að þeir hefðu samþykkt sérstaka siðfræði fyrir 

stjórnmálamenn þar sem meira leyfist en almennt gerist í samfélagi borgaranna. Það er að 

minnsta kosti ljóst að beitingu viðsjárverðra meðala er sniðin þröngur stakkur og lítið skjól er 

í nytjastefnurökum fyrir stjórnmálamanninn. Það mætti frekar ætla að samfélagsborgararnir 
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sæu ástæðu til að gera ríkari siðferðiskröfur til stjórnmálamanna einmitt af því hve umboðið 

sem þeim er fengið í hendur er vandmeðfarið.  

Hugmynd Lockes um valdaframsal og umboð var nýstárleg á sinni tíð, en útfærsla hennar 

virkar nokkuð einföld í dag. Það er til að mynda ekki gert ráð fyrir að umboð 

stjórnmálamanna sé endurnýjað með reglubundnum kosningum. Atkvæði í kosningum er því 

ekki leið samfélagsborgaranna til að láta stjórnmálamenn sæta pólitískri ábyrgð. Locke gerði 

frekar ráð fyrir að þeir gripu til vopna þegar yfirvaldið misnotaði umboð sitt. Kenning Lockes 

gerir heldur ekki ráð fyrir tilvist stjórnmálaflokka. Það er þó erfitt að láta staðar numið við 

umfjöllun um siðferði og stjórnmál án þess að fjalla í nokkrum orðum um stjórnmálaflokka og 

hlutverk þeirra.  

Í Mennt og máttur lýsir Max Weber nokkurs konar þróunarsögu stjórnmálanna fram á 

byrjun 20. aldarinnar. Í þessari sögu urðu mikil skil með tilkomu þjóðþinga sem fóru að keppa 

um völdin við fursta og embættismenn. Þessum þjóðþingum fylgdi nýtt afl sem fór að láta til 

sín taka, þegar „flokksleiðtogar fóru að seilast þar til valda“ (Max Weber 1996, 139). Þar með 

var stjórnmálaflokkurinn fæddur. Stjórnmálaflokkarnir sjálfir tóku síðan að þróast á sama 

tíma og  „flokkastjórnmál að nútímahætti urðu að eins konar starfsgrein, sem krafðist sinnar 

sérhæfingar í valdabaráttu og aðferðum hennar (Weber 1996, 141). Fyrsta stig þessarar 

sérhæfingar einkenndist af sérlega miklu valdi þingmanna, sem voru í lykilaðstöðu sem 

nokkurs konar hliðverðir að gæðum samfélagsins. Það fór líka svo að „fjöldi manna hafði 

óbeinna, aðallega fjárhagslegra, hagsmuna að gæta  í stjórnmálastarfinu“ (Weber 1996, 159-

60). Annað stigið í þróunarsögu stjórnmálaflokkanna fólst í því að ákveðinn valdakjarni (eða 

„flokksvél“) náði undirtökunum í flokknum á kostnað þingmannanna. Þar með fóru 

flokkastjórnmál að snúast um val á leiðtoga til að stýra flokknum, með velþóknun 

flokksvélarinnar að sjálfsögðu. Þessi þróun breytti þó ekki því að æ sér gjöf til gjalda, eftir 

sem áður. Flokksmennirnir „ætlast auðvitað  til launa handa sjálfum sér, embætta og annarrar 

aðstöðu, þegar foringi þeirra ber sigur úr býtum. Launa frá honum, en ekki aðeins einstökum 

þingmönnum, eins og áður var; það er grundvallarmunurinn“ (Weber 1996, 161). Einhver 

myndi segja að þarna væri stigsmunur en ekki eðlismunur. Eðlileg afleiðing þessarar þróunar 

var alræði flokksins innan þings, þar sem þingmaðurinn átti ekki að eiga við sína samvisku, 

heldur „bara að greiða atkvæði og vera flokknum trúr“ (Weber 1996, 167). 

Svo er að skilja á Weber að þarna séu birtingarmyndir flokkakerfisins tæmdar: „Kostirnir 

eru aðeins tveir: foringjalýðræði með ´flokksvél´ eða foringjalaust lýðræði, sem þýðir veldi 

stjórnmálamanna sem skortir köllun“ (Weber 1996, 178). Weber virðist því telja að umboð 
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stjórnmálaflokka feli í sér viðskiptasamband. Kjósendur framselja vald sitt til 

stjórnmálamanna til að fá eitthvað áþreifanlegt í staðinn. Jafnvel þó að til valda hefjist foringi 

með köllun gerir hann það ekki án fylgismanna sem þurfa sitthvað fyrir sinn snúð. Eins og 

Weber lýsir þátttöku flokksmanna í starfi stjórnmálaflokka, virðist það snúast um fátt annað 

en að komast að jötunni. Ætlast er til að stjórnmálaforinginn „færi flokknum atkvæði og 

þingsæti og þar með vald, þannig að flokksmennirnir geti hlotið sem mest af þeim launum, 

sem þeir keppa að“ (Weber 1996, 161). 

Hér að ofan hefur verið farið yfir margvíslegar hugmyndir siðfræðinga um meðferð 

valdsins og hvernig beri að fara með einkaréttinn á beitingu ofbeldis í samfélagi. Umræðan er 

ekki tæmd og verður það sjálfsagt aldrei. Max Weber taldi farsælast að fela valdið í hendur 

þroskuðum manni, fullum af eldmóð, ábyrgðarkennd og glöggskyggni, sem hefur köllun og 

málstað, og beitir valdi til viðnáms hinu illa. Það væri að sjálfsögðu gott að í sem flestum 

stjórnmálamönnum finndust þessir eiginleikar, en það verður kannski að teljast ólíklegt í raun. 

Það þarf ekki annað en að lesa lýsingu Webers á stjórnmálunum til að átta sig á umfangi 

vandans. Stjórnmálamaðurinn þarf að gæta sín á hégómadýrðinni og valdafíkninni, 

málefnaleysinu og ábyrgðarleysinu, og umfram allt hinum illu öflum „sem ævinlega þruma 

undir ofbeldisvaldinu.“ Jafnframt er við því að búast að endanleg afleiðing athafna 

stjórnmálamannsins verði nánast aldrei í samræmi við upphaflegan tilgang, og gangi jafnvel 

gegn honum. Vandinn er til staðar og hann er alvarlegur.  Þar með er tímabært að setja punkt 

við almenna umfjöllun um samband siðferðis og stjórnmála, og snúa sér að umfjöllun um 

siðferði í íslensk stjórnmálum.  
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3 Umræða um siðferði og stjórnmál á tímum fyrirgreiðslu 

Árið 1966 kom úr bókin Sókn og sigrar: saga Framsóknarflokksins 1916-37 eftir Þórarinn 

Þórarinsson, og þegar bókarhöfundur lítur yfir svið íslenskra stjórnmála er ekki marga skugga 

að sjá. Að hans mati var umrætt tímabil „einhver allra glæsilegasti kaflinn í sögu Íslendinga 

frá upphafi. Sjaldan eða aldrei hafa Íslendingar átt jafn marga mikilhæfa stjórnmálamenn og 

þá“ (Þórarinn Þórarinsson 1966, xii). Ekki hafa þó allir sem fjallað hafa um íslensk stjórnmál 

séð eins mikla heiðríkju í viðfangsefninu, og um það leyti sem bók Þórarins kom út voru ský 

farin að hrannast upp. Samkvæmt Gunnari Helga Kristinssyni er hægt að tala um áberandi og 

nokkuð samfellda umræðu um siðferði og stjórnmál frá því á sjöunda áratug síðustu aldar. 

Hér er átt við gagnrýna umræðu þar sem fjallað er um „spillingu eða óeðlilega starfshætti í 

stjórnmálum“ (Gunnar Helgi Kristinsson 1994, 11).  

Sjöundi áratugurinn er því tímabil þar ákveðin skil eiga sér stað. Líklega þarf að fara 

varlega í að draga þá ályktun að siðferði í stjórnmálum hafi skyndilega hrakað svo mjög á 

þessum tímapunkti að fólk hafi talið nauðsynlegt að láta í sér heyra. Líklegra verður að teljast 

að gömul og rótgróin vinnubrögð hafi einfaldlega steytt á gildismati nýrra tíma. Á Íslandi 

höfðu stjórnmálin lengi verið með svipuðu móti, þar sem samkeppni um völdin stóð á milli 

fjögurra stjórnmálaflokka, sem voru jafnan nefndir „fjórflokkurinn.“ Í Mennt og máttur lýsir 

Max Weber flokkastjórnmálum sem nokkurs konar viðskiptasambandi milli þeirra sem kjósa 

og þeirra sem eru kosnir, og sú lýsing virðist eiga ágætlega við um íslensk stjórnmál. Í bók 

sinni Frá flokksræði til persónustjórnmála frá árinu 1994 lýsir Svanur Kristjánsson hvernig 

íslensk stjórnmál þróuðust í höndum stjórnmálaflokkanna: 

Þrír fjórflokkanna urðu fyrirgreiðsluflokkar, Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur og 

Alþýðuflokkur. Í þeim störfuðu tveir meginhópar: forystumenn eða „höfðingjar“ og 

fylgismenn, eða „stuðningsmenn“. Hver flokkur tengdi þannig saman samfélag og ríkisvald. 

Samfélagið gerði kröfu til flokkanna um framfærslu og öryggi. Flokkarnir svöruðu þessum 

kröfum með því að skipuleggja og auka opinber afskipti og þjónustu undir þeirra stjórn. Í 

þjóðfélaginu ríkti samræmi á öllum sviðum. Innan samfélagsins, stjórnmálaflokka og ríkisvalds 

voru ráðandi samskipti höfðingja og skjólstæðinga, og flokkarnir tengdu saman 

hagsmunasamtök, hagkerfi og ríkisvald. (Svanur Kristjánsson 1994, 180). 

Í þessu kerfi var fátt mannlegt sem ríkisvaldið taldi sér óviðkomandi. Ef borgararnir vildu 

taka lán þurfti umsóknin að fara fyrir pólitískt skipað bankaráð, og þá var betra en ekki að 

hafa rétt flokksskírteini í vasanum. Sams konar fyrirkomulag tíðkaðist þegar borgararnir sóttu 

um styrki, verksamninga, atvinnu, lóðir og gjaldeyrisleyfi svo eitthvað sé nefnt (Gunnar Helgi 

Kristinsson 2007, 119).  
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Þegar leið fram á sjöunda áratuginn er ýmislegt sem bendir til að kominn hafi verið tími á 

breytingar í íslenskum stjórnmálum, og að fyrirgreiðslustjórnmálin hafi þótt tímaskekkja. 

Pólitísk fyrirgreiðsla fór ekki saman við „gildismat nýrrar og ört vaxandi millistéttar, en hún 

lagði áherslu á sérfræðiþekkingu og fagleg vinnubrögð“ (Svanur Kristjánsson 1994, 210). Það 

fór því að bera á óánægju með þau vinnubrögð sem höfðu tíðkast í íslenskum stjórnmálum, og 

sú óánægja átti sér eina birtingarmynd í stjórnmálaframboðum sem var beinlínis stefnt gegn 

fjórflokknum. Hér má má nefna framboð lista óháðra borgara í Hafnarfirði sem bauð fram í 

bæjarstjórnarkosningum árið 1966, framboð I-listans í þingkosningunum 1967 sem skilaði 

Hannibal Valdimarssyni inn á þing, og forsetakosningar árið 1968 þar sem Kristján Eldjárn 

hafði betur gegn Gunnari Thoroddsen (Svanur Kristjánsson 1994, 187-188). Svanur 

Kristjánsson telur að þessi framboð hafi átt það sammerkt að „hér var ráðist á spillingu og 

ægivald flokkanna yfir flestum sviðum þjóðlífsins og hvatt til uppreisnar gegn þeim“ (Svanur 

Kristjánsson 1994, 188). Hér var þó einungis um að ræða fyrstu fyrstu framboðin af mörgum 

sem gerðu einhvers konar umbætur á stjórnmálunum að yfirlýstu markmiði sínu. Hér er rétt 

að víkja að slíkum umbótasinnuðum framboðum sem komu fram á síðustu áratugum 20. 

aldarinnar og náðu kjöri til Alþingis.  

3.1 Fimmti flokkurinn 

Á síðustu þremur áratugum 20. aldarinnar voru gerðar nokkrar tilraunir til að koma á fót 

stjórnmálaflokkum til hliðar við gamla fjórflokkinn, með það fyrir augum að bæta vinnubrögð 

í íslenskum stjórnmálum. Í Alþingiskosningum árið 1971 fengu Samtök frjálslyndra og vinstri 

manna fimm þingmenn kjörna, en í næstu kosningum árið 1974 fækkaði þingmönnunum 

niður í tvo. Í Alþingiskosningunum árið 1978 þurrkaðist flokkurinn síðan út af þingi. Í 

Alþingiskosningum árið 1983 fékk Bandalag jafnaðarmanna fjóra þingmenn, en fékk engan 

mann kjörinn í næstu kosningum árið 1987. Í kosningunum 1983 komust Samtök um 

kvennalista einnig í fyrsta sinn inn á þing með þrjár þingkonur. Í kosningunum árið 1987 

tvöfaldaði kvennalistinn þingstyrk sinn og fékk sex þingkonur. Í kosningunum árið 1991 fékk 

kvennalistinn síðan fimm þingkonur, en í kosningunum árið 1995 fór fjöldi þeirra aftur niður í  

þrjár. Fyrir kosningarnar árið 1999 sameinaðist Kvennalistinn síðan nokkrum öðrum flokkum 

í Samfylkingunni. Síðastan ber að nefna Þjóðvaka sem bauð fram í kosningunum árið 1995 

og fékk fjóra þingmenn kjörna. Þjóðvaki sameinaðist síðan Samfylkingunni árið 1999 rétt 

eins og Kvennalistinn. Hér er rétt að skoða örlítið hvernig þessir flokkar skilgreindu 

siðferðilegt hlutverk sitt sem fimmti (og jafnvel sjötti) flokkurinn á Alþingi Íslendinga.  
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3.1.1 Samtök frjálslyndra og vinstri manna 1969-1978 

Samtök frjálslyndra og vinstri manna voru stofnuð í nóvember árið 1969 og var Hannibal 

Valdimarsson kjörinn formaður og Bjarni Guðnason, íslenskuprófessor, kjörinn varaformaður 

(Ingimundur Einar Grétarsson 2011, 32). Með stofnun samtakanna var skrifaður enn einn 

kaflinn í klofningssögu íslenskra vinstri manna, en á bak við stofnun samtakanna bjó þó 

draumurinn um sameinaða vinstri menn í einni stórri hreyfingu. Í stefnuyfirlýsingu 

samtakanna kom fram að markmiðið væri að „sameina lýðræðissinnaða menn, jafnaðarmenn 

og samvinnumenn í einn flokk“ (Ingimundur Einar Grétarsson 2011, 33). Samtökin áttu því 

aldrei að verða einungis þriðji valkosturinn á vinstri væng stjórnmálanna. Hannibal sagði 

stofnun samtakanna fyrsta skrefið til „uppgjörs, sem beðið hafi verið eftir í íslenskum 

stjórnmálum um langa hríð“ (Ingimundur Einar Grétarsson 2011, 32), og ljóst mátti vera að 

hér var ekki einungis verið að draga upp gömlu víglínuna milli hægri og vinstri. Uppgjörið 

sem Hannibal boðaði skyldi þess í stað verða milli gamla kerfisins og nýrra utanaðkomandi 

afla. Þannig urðu Hannibal og félagar hans að „ímynd andstöðunnar við flokkakerfið, sem 

hafði fóstrað þá“ og hið nýja stjórnmálaafl þeirra fól í sér væntingar um „að vinstrimenn, 

frjálsir undan flokksviðjum, leggðu sameiginlega til atlögu við ríkjandi flokkakerfi og byggðu 

ný samtök á rústum þess gamla“ (Ingimundur Einar Grétarsson 2011, 29). 

Samtök frjálslyndra og vinstri manna fengu góða kosningu í Alþingiskosningunum árið 

1971 og tóku sér stöðu við hlið gamla fjórflokksins sem umbótarafl í íslenskum stjórnmálum. 

Það var ekki síst Bjarni Guðnason, varaformaður samtakanna, sem hafði orð á slíkri 

umbótaviðleitni.  Í þingræðu sem Bjarni flutti þann 12. maí 1972 taldi hann að árangur 

flokksins væri ekki síst tilkominn vegna kröfu samfélagsins um ný og betri vinnubrögð í 

stjórnmálum. Að hans mati voru samtökin kosin á Alþingi til að  

hreinsa til í íslenzkum stjórnmálum, ef svo mætti segja, taka fyrir bitlingapólitík, bægja frá 

þröngskorðuðum flokkssjónarmiðum, þegar annað horfði til heilla fyrir land og lýð, — í stuttu 

máli: taka upp ný vinnubrögð (Bjarni Guðnason 1972). 

Og það verður ekki annað sagt en að samtökin hafi fengið tækifæri til að standa við stóru 

orðin, því hið nýja stjórnmálaafl gekk þegar inn í ríkisstjórnarsamstarf með tveimur af 

fjórflokkunum, Framsóknarflokki og Alþýðubandalagi. Í áðurnefndri þingræðu tekur Bjarni 

Guðnason fram að það hafi verið skylda samtakanna að taka þátt í myndun ríkisstjórnar, því 

„annað hefði verið svik við kjósendur, sem vildu breytingu“ (Bjarni Guðnason 1972). En í 

ræðu sinni tekur hann einnig fram að „fyrirvaralaus þátttaka [samtakanna] í ríkisstjórn, í 

rauninni áður en þau höfðu slitið barnsskónum, er tvíeggjuð“, enda þýðir slíkt samstarf að 

umbótaaflið þarf að „ganga svo að segja inn í kerfið“ sem það ætlar að breyta (Bjarni 
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Guðnason 1972). Sú hætta er því fyrir hendi að ríkisstjórnarþátttakan „slævi þá kröfu, sem 

kjósendur [samtakanna] gera um ný vinnubrögð og endurnýjun“ (Bjarni Guðnason 1972). 

Þetta verður að teljast skarplega ályktað því árið 1972 var ekki einu sinni liðið þegar Bjarni 

taldi að Samtök frjálslyndra og vinstri manna hefðu svikið hugsjónir sínar. Hann sagði því 

skilið við félaga sína inni á þingi, og má segja að þar með hafi sameiningaráform vinstri 

manna á grundvelli Samtaka frjálslyndra og vinstri manna dáið með táknrænum hætti.  

Sem þingmaður utan flokka hélt Bjarni Guðnason áfram að tala fyrir siðbót íslenskra 

stjórnmála, og það er athyglisvert að hann, sem yfirlýstur vinstri maður, gefur lítið fyrir 

markalínuna milli hægri og vinstri í íslenskum stjórnmálum. Í þingræðu frá 12. apríl 1973 

talar Bjarni um „hina rómuðu samábyrgð“ og tryggingakerfi stjórnmálaflokkanna sem gerir 

það að verkum, að mati Bjarna, að 

erfitt er að tala um hægri og vinstri stefnu. Það má segja með nokkrum ýkjum, að við 

stjórnarskipti sé fremur skipt um menn en að um stefnubreytingu sé að ræða. Staðreyndin er sú, 

að núverandi stjórnmálaflokkar, sem samkvæmt eðli og uppruna voru stofnaðir til að vera 

hreyfiafl framfara og umbóta, hafa ánetjast um of af sjálfu valdakerfinu, tryggingakerfi 

kyrrstöðunnar, að þeir eru naumast þeim vanda vaxnir að standa að meiriháttar 

þjóðfélagsbreytingum, þótt þeir fegnir vildu. (Bjarni Guðnason 1973). 

Í þingræðu frá 2. maí 1974 kemur enn fram sú skoðun Bjarna að pólitískur áherslumunur 

innan flokkakerfisins sé lítið annað en sjónarspil og að þörf sé á utanaðkomandi siðbótarafli. Í 

ræðunni kemur fram að  

ríkjandi flokkakerfi er alls óhæft til að valda stjórnmálalegum verkefnum þjóðarinnar...Það er, 

þegar öllu er á botninn hvolft, sami rassinn undir þessu öllu. Kerfið er það sama. Þess vegna er 

eina raunhæfa lausnin að efla til áhrifa nýtt stjórnmálaafl, sem hefur þrek og þor til að rjúfa 

þetta trénaða flokkakerfi, sem geti knúið gömlu flokkana til betri vinnubragða (Bjarni 

Guðnason 1974). 

Þrátt fyrir þessi orð endaði Bjarni Guðnason stjórnmálaferil sinn sem þingmaður 

Alþýðuflokksins. Leið hans lá því frá jaðri íslenskra stjórnmála sem meðlimur fimmta 

flokksins og alla leið inn í sjálft fjórflokkakerfið. Næst er rétt að líta á sögu manns sem fór 

öndverða leið í stjórnmálaþáttöku sinni.  

3.1.2 Bandalag jafnaðarmanna 1983-1987 

Vilmundur Gylfason hóf stjórnmálaferil sinn árið 1978 þegar hann var kjörinn á þing fyrir 

Alþýðuflokkinn, einn af hinum gamalgrónu fjórflokkum í íslenskum stjórnmálum. Faðir hans, 

Gylfi Þ. Gíslason hafði áður verið formaður flokksins til fjölda ára og ráðherra í 

Viðreisnarstjórninni. Gylfi hafði sem ungur fræðimaður skrifað grein í tímaritið Helgafell árið 
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1945 þar sem hann setti fram þá skoðun að íslensk flokkastjórnmál hafi valdið ákveðnum 

siðferðisvanda í samfélaginu. Í greininni átaldi Gylfi þingmenn fyrir að 

hafa ekki aðeins gerzt forsvarsmenn umbjóðenda sinna í þinginu, heldur og erindrekar 

einstaklinga meðal þeirra á ýmiss konar vettvangi, jafnvel í smásnatti. Slíkt er vansæmandi 

fyrir stjórnmálamennina, siðspillandi fyrir kjósendurna og veldur óheilbrigðu andrúmslofti í 

stjórnmálunum (Gylfi Þ. Gíslason 1945, 119-120). 

En þegar Gylfi tók sér síðar stöðu innst í valdakerfi fjórflokksins, var það ekki beint sem 

yfirlýstur siðbótarmaður. Þess í stað varð Gylfi „ein helsta ímynd þeirrar stefnu að taka 

tæknilegar hagvaxtarlausnir í efnahagsmálum fram yfir rómantíska hugmyndafræði“ (Jón 

Ormur Halldórsson 1985, 71). Vilmundur (fæddur 1948), hafði ekki síður sterkar skoðanir á 

íslenska stjórnmálakerfinu en faðir hans hafði árið 1945, og þegar hann hóf sjálfur þátttöku í 

stjórnmálum var það fyrst og fremst undir merkjum siðbótar. Munurinn á föður og syni 

kristallast kannski í þeirri skoðun Vilmundar að „hversu klókir sem menn væru við 

efnahagsaðgerðir og við að spila á takka efnahagslífsins, yrðu helstu vandamál þess aldrei 

leyst nema með breyttu siðferði“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 174).  

Vilmundur gerði því hugmyndina um siðleg stjórnmál að grunnstefi í sinni baráttu. Hann 

taldi „flokkana hafa misst siðferðisstyrk til þess að glíma við stærstu mál samtímans á Íslandi“ 

(Jón Ormur Halldórsson 1985, 99). Þegar Vilmundur vann prófkjör Alþýðuflokksins í 

Reykjavík talaði hann um að „siðbótaröflin hefðu unnið mikinn sigur“ (Jón Ormur 

Halldórsson 1985, 149) og barátta hans fyrir kosningarnar 1978 var „siðvæðingarherferð“ 

(Jón Ormur Halldórsson 1985, 163). Allt bar því að sama brunni: Það þurfti að siðvæða 

íslensk stjórnmál, og Vilmundur var nokkuð viss hvar þyrfti að taka til hendinni. Hann taldi 

„sérstaka ógæfu íslensks samfélags eiga rætur í eðlisþáttum flokkakerfisins“ (Jón Ormur 

Halldórsson 1985, 131). Vandinn lá í flokkakerfinu, og hann hélt því fram að 

raunverulegur munur á íslensku stjórnmálaflokkunum hefði mikið til horfið á árunum eftir 

stríð. Hann kvað flokkana þá hafa orðið málsvara mikilla ríkisumsvifa og leikurinn hafi ekki 

snúist eftir það um pólitísk efni, heldur um völd og aðstöðu innan kerfisins. Hann kvað hin 

raunverulegu völd í þjóðfélaginu, allt frá tímum stríðsgróðans og síðar gróða af varnarliðinu 

árin þar á eftir, hafa snúist um fjármálalega og aðstöðulega skömmtun innan og á milli 

stjórnmálaflokka sem tóku þetta að sér eins og stofnanir“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 71) 

Hin óhjákvæmilega niðurstaða var sú að „flokkarnir spilltust að siðferði“ og þar lá hið 

raunverulega vandamál sem þurfti að leysa (Jón Ormur Halldórsson 1985, 101). Í samræmi 

við þessa sannfæringu snerist stjórnmálaþátttaka Vilmundar Gylfasonar um „að brjóta upp 

það kerfi sem hann taldi pólitískt og siðferðilega án ábyrgðar, samtryggt og lokað 

almenningi“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 71).  
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Það verður að teljast athyglisvert að Vilmundur lagði í þessa baráttu gegn flokkakerfinu í 

heild sinni, innan úr kerfinu sjálfu. Hann taldi „að unnt væri að nota Alþýðuflokkinn sem afl 

til umfangsmikilla breytinga á spilltu þjóðfélagi“ og það jafnvel þó að flokkurinn væri hluti af 

þessu spillta þjóðfélagi (Jón Ormur Halldórsson 1985, 151). Það má að vissu leyti segja að 

Vilmundur hafi litið á þátttöku sína í íslenska flokkakerfinu sem viðsjárverða, en þó 

óhjákvæmilega, leið að göfugu markmiði: 

Flokkskerfið var sú rás sem vinna þurfti eftir, hversu ógeðfelld sem sú staðreynd þótti. Því 

ákvað Vilmundur að tryggja stöðu sína í því kerfi (Jón Ormur Halldórsson 1985, 296). 

Vilmundur leit því til Alþýðuflokksins sem „tækis til að vinna hugmyndunum braut“ (Jón 

Ormur Halldórsson 1985, 94). 

Engu að síður gerði þessi hernaðaráætlun það að verkum að barátta Vilmundar hlaut 

sumpart að snúa að hans eigin flokksmönnum. Það þurfti fyrst „að breyta Alþýðuflokknum 

svo, að hann mætti nýta sem baráttutæki fyrir þessar hugmyndir“ (Jón Ormur Halldórsson 

1985, 95). Eins og áður var lýst varð málflutningur Vilmundar um siðvæðingu stjórnmálanna 

að miklu leyti einnig málflutningur Alþýðuflokksins fyrir kosningarnar 1978, en þar virðist 

ekki allt hafa verið sem sýndist. Einhverjir samflokksmenn Vilmundar virðast hafa snúið 

taflinu við og verið tilbúnir að nota hugmyndir hans og málflutning sem tæki til að vinna 

góðan kosningasigur, án þess að til stæði að framkvæma mikið af því sem þar kom fram, enda 

var það svo að „fyrir marga af leiðandi mönnum í flokknum var hér fyrst og fremst um að 

ræða stórkostlegt kosningamál“ og jafnvel ekki síður snjalla árás á hina þrjá kjarnaflokka 

íslenskra stjórnmála (Jón Ormur Halldórsson 1985, 152-153). Samkvæmt Jóni Ormi 

Halldórssyni hafði formaður Alþýðuflokksins, Benedikt Gröndal, „skilning á og studdi 

siðvæðingarviðleitni Vilmundar“, en einungis í orði, því „hann taldi Vilmund óraunsæjan 

þegar til kastanna kom“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 176-177). Hann „beitti því Vilmundi 

fyrir flokkinn“ í aðdraganda kosninga, en taldi þó hugmyndir hans óraunsæjar og „brýnustu 

úrlausnarefni snúast um öllu tæknilegri eða hefðbundari atriði“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 

176-177). Hér vakna hugsanlega ákveðnar siðferðilegar spurningar sem snúa að því hvernig 

flokkar sækja sér umboð til kjósenda. Þegar siðvæðing íslenskra stjórnmála komst ekki á 

dagskrá í stjórnarmyndunarviðræðum eftir kosningarnar 1978, leit Vilmundur á 

ríkisstjórnarþátttöku flokksins sem „hrein og bein svik við kjósendur“ (Jón Ormur 

Halldórsson 1985, 213). Ef til vill má segja að Vilmundur hafi þarna sannreynt sinn eigin 

málflutning um íslensk stjórnmál.  
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Jón Ormur tekur fram að hugsanlega hafi samflokksmenn Vilmundar einfaldlega ekki haft 

forsendur til að skilja hugmyndir hans, þar sem þeir hafi haft „hagnýtan fremur en 

hugmyndafræðlegan skilning á stjórnmálum“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 141). 

Misskilningurinn hefur þá væntanlega falist í því að Vilmundur „meinti...það sem hann sagði 

og leit ekki á upphrópanir sínar sem kosningabombur“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 153). 

Þegar svo langt ber á milli er varla hægt að búast við farsælu sambandi. Alþýðuflokkurinn og 

Vilmundur virðast einfaldlega hafa litið á markmið stjórnmálanna, og leiðirnar að þeim, með 

nokkuð ólíkum augum. Þegar Vilmundur beindi siðvæðingaráformum sínum að innra starfi 

Alþýðuflokksins sjálfs þá „klufust...meiningar gersamlega milli hans og alls þorra 

forustumanna flokksins, sem hættu að hugsa í grundvallaratriðum og um siðferðisgrunninn 

þegar svo nærri flokknum þeirra var höggvið“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 99). Þegar 

Vilmundur sagði loks skilið við Alþýðuflokkinn var það því varla annað en óumflýjanleg 

ákvörðun.  

Í þingræðu þann 18. nóvember 1982 boðaði Vilmundur stofnun nýs stjórnmálaflokks, 

Bandalags jafnaðarmanna með þeim orðum að um væri að ræða „bandalag gegn flokkunum“ 

(Vilmundur Gylfason 1982). Í þingræðu frá 14. mars 1983, sem var flutt í aðdraganda 

kosninga það ár, varð Vilmundi tíðrætt um hinn raunverulega tilgang fjórflokkanna. Að hans 

mati standa þessi flokkar „ekki lengur fyrir stjórnmálaskoðanir, heldur fyrst og fremst fyrir 

hagsmunavörslu“, og pólitísk átök þeirra á milli eru einungis „sviðsetning til varnar 

hagsmunum“ (Vilmundur Gylfason 1983). Rétt eins og Bjarni Guðnason, níu árum áður, sá 

Vilmundur fjórflokkinn fyrir sér sem eina skepnu og taldi ljóst að siðvæðing kerfisins hlyti að 

koma utan frá: 

Við horfum á fjörbrot flokkakerfis, sem stendur ekki lengur fyrir mismunandi skoðanir fólksins 

í landinu, heldur forskrúfaða hagsmuni fárra, en um leið er þó atlaga að hinum mörgu... 

Bandalag jafnaðarmanna, hugmyndir okkar um breytt stjórnkerfi og dreift vald, ábyrgð og 

frelsi hinnar litlu einingar, er kall nýrrar tíðar gegn þessari þróun (Vilmundur Gylfason 1983). 

Bandalag jafnaðarmanna hlaut fjóra menn kjörna á þing í kosningunum 1983, en fráfall 

Vilmundar sama ár gerði út um möguleika flokksins sem utanaðkomandi siðbótarafls í 

íslenskum stjórnmálum. Hér er rétt að víkja næst að öðru stjórnmálaafli sem komst einnig í 

fyrsta sinn inn á Alþingi í kosningunum 1983 og hafði það markmið, meðal annarra, að stuðla 

að bættu siðferði í stjórnmálum 
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3.1.3 Samtök um kvennalista 1983-2000 

Uppruna Samtaka um kvennalista má rekja til Kvennaframboðs sem tók þátt í 

borgarstjórnarkosningum í Reykjavík árið 1982 og fékk tvo fulltrúa kjörna. Yfirlýstur 

tilgangur framboðsins var að auka hlut kvenna á sveitarstjórnarstiginu, en hlutfall karla í 

bæjar- og sveitarstjórnum um það leyti var 93,8 % (Kristín Jónsdóttir 2007, 78). Í kjölfar góðs 

árangurs í borgarstjórnarkosningunum var ákveðið að bjóða einnig fram sérstakan kvennalista 

í alþingiskosningunum 1983, en á yfirstandandi þingi sátu þrjár konur og sextíu karlar (Kristín 

Jónsdóttir 2007, 129). Markmið framboðanna var því að minnka augljósan kynjahalla í 

stjórnmálum, en þó var ekki síður stefnt að því að breyta stjórnmálunum með aukinni þátttöku 

kvenna, og þar með að bæta þau.  

Samtök um kvennalista skilgreindu hlutverk sitt í stjórnmálum út frá hugmyndum um 

sérstaka menningu kvenna og sérstaka menningu karla, þar sem siðferði var eitt af því sem 

skildi á milli. Í þessu sambandi var meðal annars byggt á kenningum Carol Gilligan um æðri 

siðferðisvitund kvenna og kenningum Nancy Chodorow um að „konur væru umhyggjusamari, 

nærgætnari og hefðu betri tilfinningatengsl en karlar“ (Kristín Jónsdóttir 2007, 16-17). Í 

samræmi við þennan hugmyndagrundvöll lagði Kvennalistinn áherslu á „kvenlæg gildi sem 

byggja á virðingu fyrir lífi, tilfinningu fyrir þeim sem þurfa vernd og umhyggju og gildi eins 

og heiðarleika, betra siðferði og réttlæti“ (Kristín Jónsdóttir 2007, 17). Tilkall Kvennalistans 

til þátttöku í stjórnmálum á grundvelli kyns byggir því á siðferðilegum grunni. 

Siðferðisvandinn sem blasir við felst í því að stjórnmálin eru svið sem karlar hafa einokað, 

sem þýðir einfaldlega að í stjórnmálum hafa „hefðbundin kvenleg gildi...ekki fengið sama 

sess og hin karllægu gildi“ (Kristín Jónsdóttir 2007, 220). Til slíkra kvenlegra gilda má telja 

„umhyggju, frið, betra siðferði og réttlæti“ (Kristín Jónsdóttir 2007, 220) og því ætti að vera 

ljóst að hin karllægu gildi hljóta að felast í einhverju öðru. Samkvæmt þessu fer siðvæðing 

stjórnmálanna saman við aukna stjórnmálaþátttöku kvenna.  

Kristín Jónsdóttir bendir á að krafa um bætt siðferði í stjórnmálum hafi mótað starf 

Kvennalistans inni á þingi. Til dæmis hafi þingkonur listans ekki mætt í þingveislu fyrstu árin, 

þar sem það væri „ekki siðferðilega rétt að þingmenn héldu dýrar veislur á kostnað 

almennings“ (Kristín Jónsdóttir 2007, 220-221). Hugmyndir um gott siðferði höfðu einnig 

áhrif þegar Kvennalistinn tók þátt í stjórnarmyndunarviðræðum með Sjálfstæðisflokki og 

Alþýðuflokki eftir góða útkomu listans í kosningunum 1987. Hér kom því sú staða upp að 

reynt var að koma á samstarfi umbótasinnaðs flokks og tveggja gamalla valdaflokka sem 

höfðu margoft setið í ríkisstjórn. Þessar viðræður reyndust „mikil prófraun fyrir Kvennalista, 
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stefnu hans og vinnubrögð“ (Kristín Jónsdóttir 2007, 197) ekki síst af því að við slíkar 

aðstæður kemur í ljós hverju stjórnmálaflokkar eru reiðubúnir að fórna til að ná völdum. Í 

stjórnarmyndunarviðræðunum 1987 kom í ljós að Kvennalistinn var ekki reiðubúinn að falla 

frá kröfu um lögbundin lágmarkslaun og því slitnaði upp úr viðræðunum. Eins og gengur eru 

uppi fleiri en ein skýring á því hvað olli. Ein slík skýring segir að kvennalistakonur „hafi ekki 

þorað eða viljað axlað þá ábyrgð sem því fylgir að fara í ríkisstjórn“ (Kristín Jónsdóttir 2007, 

200). En önnur skýring er sú að Kvennalistinn hafi ekki viljað fórna mikilvægu stefnumáli til 

að komast í ríkisstjórn. Samkvæmt Kristínu Jónsdóttur hafði það áhrif á stefnufestu 

Kvennalistans í þessu máli, að hann „hafði lagt mikið upp úr siðferðilegum gildum eins og 

heiðarleika, að svíkja ekki kjósendur og að orð skuli standa“ (Kristín Jónsdóttir 2007, 199). 

Samkvæmt þessu varð ekki af ríkisstjórnarþátttöku Kvennalistans af því að flokkurinn tók 

siðferðilega afstöðu.  

Í þessu tveimur skýringum má greina ólíkt gildismat þegar kemur að því að skilgreina 

samband stjórnmála og siðferðis, þar sem áherslumunurinn virðist liggja milli hins gamla og 

hins nýja. Hér tala hinir gömlu valdaflokkar ekki um siðferðilega skyldu sína gagnvart eigin 

kjósendum, heldur um hræðslu hins nýja og óreynda flokks gagnvart ábyrgðinni sem fylgir 

því að fara í ríkisstjórn. Siðferðileg afstaða stjórnmálaflokksins nýja (sem hefur skilgreint sig 

sérstaklega út frá hugmyndinni um siðleg stjórnmál) er því lögð að jöfnu við ábyrgðarleysi, 

og það virðist erfitt að draga aðra ályktun en að stjórnmálamaður sem þorir og vill axla 

ábyrgðina sem valdinu fylgir, þurfi jafnframt að temja sér ákveðið siðferðilegt frjálsræði. 

Spurningin sem vaknar hér er hvort íslenskir stjórnmálaflokkar þurfi almennt að velja milli 

siðferðilegrar afstöðu og þess að fá sæti við valdaborðið.   

Það fór ekki svo að Kvennalistinn settist í ríkisstjórn og kæmi hinum skilgreindu 

kvenlegu gildum (þar á meðal betra siðferði) á dagskrá stjórnmálanna með beinum hætti. 

Raunar var það svo að hugmyndir um æðri siðferðisvitund kvenna urðu æ umdeildari innan 

Kvennalistans eftir því sem á leið, og það varð áleitin spurning fyrir kvennalistakonur „hvort 

þær hafi ekki haldið mynd hinnar góðu og siðprúðu konu um of á lofti“ (Sigríður 

Þorgeirsdóttir 2001, 55). Kenningin um hina siðprúðu konu varð því ekki lengur sami 

grundvöllur fyrir sýn Kvennalistans á hin æskilegu stjórnmál. Það er raunar athyglisvert að 

sumar kvennalistakonur virðast hafa komist á þá skoðun að hugmyndin um æðri 

siðferðisvitund kvenna muni seint verða hreyfiafl siðvæðingar í stjórnmálum. Þannig segir 

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir í viðtali árið 1990 að  
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hugmyndir um konur sem siðbætandi afl hafi verið notaðar til að halda þeim niðri í gegnum 

aldirnar. Þessar hugmyndir um siðferði séu mótaðar af karlaþjóðfélaginu og þjóni vissulega 

hagsmunum þess. „Og þær eru svo notaðar eins og sleggja á þær konur sem eitthvað eru að 

æmta“ (Kristín Jónsdóttir 2007, 221) 

Ef til vill blasir hér við lærdómur af þátttöku í íslenskum stjórnmálum og þar með talið 

stjórnarmyndunarviðræðum. Þegar búið er að skilgreina siðferði sem eitthvað sérkvenlegt er 

viðbúið að það þyki eiga lítinn samastað á sviði sem karlar hafa einokað í lengri tíma. Hættan 

er í raun sú að siðferði verði skilgreint sem veikleiki í veröld stjórnmálanna, eins og virðist 

gerast í áðurnefndri gagnrýni að kvennalistakonur hafi ekki þorað eða viljað axla þá ábyrgð 

sem því fylgir að fara í ríkisstjórn. Ef til vill eru það einungis skiljanleg viðbrögð að halda því 

fram að konur „séu engar háheilagar siðferðisverur“ eins og Sigríður Dúna gerir í viðtali árið 

1991 (Kristín Jónsdóttir 2007, 221). 

Eftir að hafa fengið sex þingkonur í kosningunum 1987 fór fylgi Kvennalistans dalandi á 

tíunda áratugnum. Í kosningunum 1995 fékk Kvennalistinn einungis tæplega 5% atkvæða og 

þrjár þingkonur. Þessi útkoma skýrist kannski að einhverju leyti af því að til sögunnar var 

komið nýtt umbótasinnað framboð, Þjóðvaki, sem bæði tefldi konum fram ofarlega á listum 

og lagði einnig áherslu á bætt siðferði í stjórnmálum. Hér er rétt að víkja nokkrum orðum að 

því hvernig Þjóðvaki skilgreindi hlutverk sitt þegar kom að hugmyndinni um siðleg stjórnmál. 

3.1.4 Þjóðvaki 1994-2000 

Rétt eins og gerðist á níunda áratugnum varð til nýtt klofningsframboð úr Alþýðuflokknum á 

tíunda áratugnum, og sem fyrr lagði hið nýja stjórnmálaafl áherslu á siðvæðingu 

stjórnmálanna. Í þetta sinn var það Jóhanna Sigurðardóttir sem sagði skilið við 

Alþýðuflokkinn og stofnaði með stuðningsmönnum sínum Þjóðvaka í nóvember 1994. Af 

ævisögu Jóhönnu Sigurðardóttur Minn tími mun koma eftir Pál Valsson frá 2017 má ráða að 

Þjóðvaki hafi skilgreint hlutverk sitt á nokkuð svipaðan hátt og áðurnefnd klofningsframboð 

af vinstri vængnum, Samtök frjálslyndra og vinstri manna og Bandalag jafnaðarmanna. Eins 

og þessi framboð var Þjóðvaki hugsaður sem siðbótarafl í íslenskum stjórnmálum, þar sem 

áherslan var á ný og bætt vinnubrögð. Samkvæmt þessu var Þjóðvaki  

jafnframt tilraun til þess að koma til móts við háværa kröfu um breytt og betri vinnubrögð í 

stjórnmálum, siðvæðingu, aukna ábyrgð og jöfnun lífskjara, svo fátt eitt sé nefnt...Allt spratt 

þetta af gefnu tilefni; aukinni spillingu og siðleysi í samfélaginu, sívaxandi misskiptingu auðs, 

og svo auknu ákalli fólks sem aðhylltist jafnaðarstefnu um að sameina krafta sína frekar en að 

skiptast um að vinna með íhaldinu (Páll Valsson 2017, 206).  
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Hér má því því finna gamalkunnar áherslur frá vinstri væng stjórnmálanna. Draumurinn um 

vinstri menn sem vinna saman en ekki sundur var ekki nýr af nálinni, og heldur ekki 

hugmyndin um siðbót stjórnmálanna sem kemur frá vinstri. Í samræmi við þessar áherslur var 

hreyfingin „reiðubúin að leggja sjálfa sig niður í þágu víðtækara framboðs [jafnaðarmanna]“ 

(Páll Valsson 2017, 206).  

Draumurinn um sameiningu vinstri manna virtist ætla að verða að veruleika þegar 

Þjóðvaki stóð að stofnun Samfylkingarinnar árið 1999 ásamt hinum tveimur yfirlýstu vinstri 

flokkum landins, Alþýðuflokki og Alþýðubandalagi. Kvennalistinn stóð einnig að stofnun 

Samfylkingarinnar, en listinn hafði ekki viljað gangast við skilgreiningu til vinstri eða hægri, 

heldur skilgreindi sig sjálfur sem þriðju víddina í íslenskum stjórnmálum (Kristín Jónsdóttir 

2007, 35-36). Það fór þó ekki á milli mála að Samfylkingin var hugsuð sem vettvangur fyrir 

sameinaða vinstri menn. Það var þó fljótt úti um sameiningardrauminn þegar 

Vinstrihreyfingin – grænt framboð var stofnuð sama ár. Eftir sem áður samanstóð íslenska 

flokkakerfið að hægri flokki, miðjuflokki og tveimur vinstri flokkum. Fjórflokkakerfið lifði 

því af þessa uppstokun á vinstri vængnum, og hafði enn fremur innbyrt smáflokkana sem 

stefndu að siðvæðingu stjórnmálanna.  

Hér að ofan hafa verið rakin nokkur dæmi um stjórnmálaflokka sem voru stofnaðir á 

síðustu áratugum 20. aldarinnar með það að markmiði að siðvæða íslensk stjórnmál og 

innleiða ný og betri vinnubrögð en höfðu tíðkast hjá fjórflokknum. En á sama tíma var einnig 

talsverð gróska í umræðu um siðferði íslenskra stjórnmála þar sem fólk með ýmis konar 

fræðilegan bakgrunn tók þátt, og er hér rétt að víkja örlítið að þeirri umræðu.  

3.2 Umræða meðal fræðimanna á níunda og tíunda áratugnum 

Á níunda og tíunda áratug 20. aldarinnar bar nokkuð á umræðu fræðimanna um siðferði í 

íslenskum stjórnmálum, og gjarnan var fólki stefnt saman á málþing til að ræða efnið frá 

ólíkum hliðum. Að talsverðu leyti snerist þessi fræðilega umræða um samband siðferðis og 

stjórnmála almennt. Ýmislegt var þó látið flakka um siðferðisástand íslenskra stjórnmála 

sérstaklega, og það er athyglisvert að skoða þá lýsandi kenningu um íslensk stjórnmál sem 

birtist í umræðum fræðimannanna. Hér er því rétt að líta á nokkur slík málþing sem haldin 

voru um stjórnmál og siðferði við lok 20. aldarinnar. 

3.2.1 Málþing á vegum félags áhugamanna um íslenskt stjórnkerfi um siðferði í íslenska 

stjórnkerfinu árið 1986 

Þann 29. júlí 1986 fór fram málþing um siðferði í íslenska stjórnkerfinu á vegum félags 

áhugamanna um íslenskt stjórnkerfi. Meðal frummælenda var Páll Skúlason heimspekingur 
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og birti hann síðar erindi sitt undir heitinu Siðferði í íslenskum stjórnmálum (Páll Skúlason 

1990b, 91).  

Í erindi sínu segir Páll Skúlason að stjórnmál „eins og þau eru rekin og hugsuð hérlendis“ 

séu fyrst og fremst barátta um völd (Páll Skúlason 1990b, 94). Afleiðingin af þessari 

staðreynd er sú að ekki er hægt að tala um neins konar vinnusiðgæði þegar stjórnmál eru 

annars vegar, þar sem íslenskir stjórnmálamenn eru í eilífri samkeppni um að ná og halda 

völdum. Raunar er það svo að slík valdabarátta „lýtur ef til vill ekki neinum siðgæðislögum. 

Hún er hugsanlega í eðli sínu ósiðleg“ (Páll Skúlason 1990b, 94). Samkvæmt því eru íslensk 

stjórnmál hugsanlega í eðli sínu ósiðleg, þó að Páll útiloki ekki að valdabarátta 

stjórnmálamannanna þjóni í huga almennings, þjóðarhag og almannaheill, „þegar best lætur.“ 

3.2.2 Fyrirhugað málþing á vegum ungra sjálfstæðismanna í Hafnarfirði um siðferði í 

stjórnmálum árið 1989 

Aftur var hóað í Pál Skúlason undir lok áratugarins þegar Stefnir, Félag ungra 

sjálfstæðismanna í Hafnarfirði hugðist halda málþing um siðferði í stjórnmálum með þátttöku 

fulltrúa flokka sem áttu sæti á Alþingi. Málþingið fór þó ekki fram, en Páll birti erindið sem 

hann hafði samið af þessu tilefni í Lesbók Morgunblaðsins 3. júní 1989 undir heitinu Réttlæti, 

velferð og lýðræði (Páll Skúlason 1990a, 83).  

Í erindi sínu skilgreinir Páll vandamál stjórnmálanna á annan hátt en hann hafði gert árið 

1986. Að hans mati er 

siðferðisvandi  íslenskra stjórnmála...einfaldlega sá að við – íslenskur almenningur og þar með 

taldir stjórnmálamennirnir – höfum verið svo önnum kafin við að byggja upp efnahagslegt 

velferðarkerfi, kerfi sem á að sinna öllum okkar þörfum og löngunum, að við höfum ekki mátt 

vera að því að huga að þeim siðferðisgrunni sem allt báknið hvílir á (Páll Skúlason 1990a, 90).  

Siðferðisvandinn felst því ekki í valdabaráttu stjórnmálamannanna sjálfra, heldur er um að 

ræða vandamál alls almennings (sem stjórnmálamennirnir tilheyra). Samfélagið allt hefur 

stefnt að því markmiði að byggja upp efnahagslegt bákn, en eftir standa mörg brýn og erfið 

„réttlætismál...sem bíða úrlausnar“ (Páll Skúlason 1990a, 90). Siðferðisvandi stjórnmálanna 

lýtur því að einhvers konar óréttlæti þegar kemur að velferð þjóðarinnar. Þegar metið er hvað 

komi þjóðinni til góðs, þá telur Páll að stjórnmálamenn verði að hugsa um hvað sé réttlátt 

gagnvart öllum þegnunum, ekki bara sumum. En Páli virðist „að á þessu sé alvarlegur brestur 

í stjórnmálalífi okkar og raunar öllu opinberu lífi“  (Páll Skúlason 1990a, 86).    
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3.2.3 Ráðstefna á vegum BHMR og BHM um siðferði stjórnvalda árið 1990 

Þann 10. desember 1990 héldu BHMR og BHM ráðstefnu um siðferði stjórnvalda, en til 

ráðstefnunar var meðal annars boðað af þeirri ástæðu að ríkisstjórnin hafði sett bráðabirgðalög 

á samninga BHMR. Fundarstjóri var séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir, en frummælendur voru 

Atli Harðarson, Eiríkur Tómasson, Jón Steinar Gunnlaugsson og Guðrún Agnarsdóttir 

(Morgunblaðið 1990). Erindin sem voru flutt á ráðstefnunni voru ekki gefin út á bók, en 

blaðamaður Morgunblaðsins var meðal þeirra tæplega tvö hundruð sem mættu í Háskólabíó 

og birti frétt um ráðstefnuna þann 12. desember 1990. 

Í frétt Morgunblaðsins er vitnað í erindi Eiríks Tómassonar, en í orðum hans kemur fram 

að „íslensk stjórnmál einkenndust af siðferðiskreppu“, og kemur þar einkum tvennt til. Annars 

vegar væri á Íslandi ekki alls kostar farið eftir þeim reglum sem eiga að tryggja valddreifingu 

í samfélaginu. Það þýðir að á Íslandi fer ríkisstjórnin með framkvæmdarvald og löggjafarvald 

í raun, á meðan hlutverk Alþingis verður kannski helst táknrænt. Samkvæmt Eiríki hefur það 

færst í vöxt á Íslandi  

að ríkisstjórn og embættismenn hennar semji lögin, leggi lagafrumvörp svo til fullbúin fyrir 

alþingi og yfirleitt gera þingmenn ekki beytingar á þeim. Niðurstaðan verður sú, að 

ríkisstjórnin fer með framkvæmd veigamikilla þátta löggjafarvaldsins og þá er ekki skrítið þótt 

ráðherrar dragi þá ályktun, að það skipti litlu máli hvort frumvörp eru lögð fyrir alþingi til 

staðfestingar eða ekki. Þeir geti allt eins sett lögin sjálfir ef þeir ganga einungis úr skugga um 

að tiltekinn meirihluti þingmanna sé þeim ekki andvígur (Morgunblaðið 1990). 

Hins vegar nefnir Eiríkur til sögunnar eðlislæga „andúð eða ótta Íslendinga við reglur 

hverju nafni sem þær nefnast“, en slík andúð gæti illu heilli „grafið undan réttarskipun í 

landinu og siðferði í þjóðfélaginu“ (Morgunblaðið 1990). Hér væri vissulega um að ræða 

samfélagslegan vanda, en vandinn hlýtur að teljast kominn á alvarlegt stig þegar andúð við 

reglur fyrirfinnst í æðstu stofnunum landsins. Í erindi sínu sagði Eiríkur að „sú staðreynd að 

stjórnvöld umgengjust réttarreglur, sem þeim væri ætlað að starfa eftir, með léttúð, drægi úr 

ábyrgðartilfinningu þeirra“ (Morgunblaðið 1990). Þar með væri það  

ofur skiljanlegt að hér hafa ekki þróast pólitískar siðferðisreglur á sama hátt og við þekkjum í 

öðrum lýðræðisríkjum. Úr því að ríkisstjórnir hafa komist upp með að gefa út bráðabirgðalög í 

tímans rás, sem augljóslega brjóta gegn markmiði þess ákvæðis stjórnarskrárinnar sem fjallar 

um bráðabirðgalög, hversvegna skyldu þá ráðherrar hafa áhyggjur af einhverjum óskráðum 

siðferðisreglum, á borð við að siðlaust sé að breyta samningum sem menn hafa sjálfir gert eftir 

að dómstólar hafi skýrt þessa samninga þeim í óhag (Morgunblaðið 1990).  

Það er því ekki hægt að búast við því að stjórnvöld fylgi siðferðisreglum þegar lagareglur eru 

léttvægar fundnar.  
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3.2.4 Málþing á vegum Skálholtsskóla um siðferði í opinberu lífi árið 1991 

Þann 18.-19. janúar 1991 fór fram málþing í Skálholti um siðferði í opinberu lífi á vegum 

Skálholtsskóla, en þangað var boðið fulltrúum hins þrískipta ríkisvalds. Frummælendur voru 

séra Halldór Reynisson, Guðrún Agnarsdóttir, Hrafn Bragason og Baldur Möller, og voru 

erindi þeirra gefin út á bæklingi árið eftir, til að „leggja lóð á vogarskálar þeirra sem vilja efla 

skilning meðal ráðamanna á því að allt vald felur í sér ábyrgð, og ábyrgð er það m.a. að kunna 

að greina með skynsamlegu viti milli þess sem er rétt og rangt“ (Halldór Reynisson 1992a, 3).  

Í erindi Halldórs Reynissonar kemur fram að það sé „kannski tvennt í Íslendingseðlinu 

sem vekur með manni spurningar um hvort hlutirnir séu hér eins og þeir ættu að vera“ 

(Halldór Reynisson 1992b, 6). Annars vegar tiltekur hann smæð samfélagsins þar sem má 

gera ráð fyrir fjölbreyttum tengslum milli fólks, sem ekki geta öll talist fagleg. Hins vegar 

nefnir hann agaleysi Íslendinga, sem getur gert það að verkum að „menn eru oft fúsir að 

sniðganga þær leikreglur sem gilda um opinber málefni“ (Halldór Reynisson 1992b, 6). Það 

má því segja að Halldór taki undir með Eiríki Tómassyni varðandi andúð, eða að minnsta 

kosti léttúð, stjórnmálamanna þegar kemur að hlýðni við reglur.  

Guðrún Agnarsdóttir hafði áður tekið þátt í málþingi BHMR og tekur fram að erindi 

hennar á þessu málþingi sé mjög svipað að efni. Guðrún hafði verið kosin á þing fyrir 

Kvennalistann bæði í kosningunum 1983 og 1987, og í erindi sínu bendir hún á að konur séu 

ekki áberandi í stjórnmálum og að „starfshættir á þessum vettvangi hafa alla tíð verið mótaðir 

af körlum og þar ríkja samskiptahefðir sem einkennast af samkeppni, baráttu og ákveðinni 

óvægni“ (Guðrún Agnarsdóttir 1992, 19). En þrátt fyrir slíka samkeppni og baráttu sem 

einkenna stjórnmálin má þar jafnframt finna „þéttriðið samtryggingarnet þeirra sem fara með 

völd og áhrif og vilja viðhalda aðgangi sínum að þeim“ (Guðrún Agnarsdóttir 1992, 19). Hér 

virðist að minnsta kosti gefið í skyn að togstreytan sé frekar á milli stjórnmálamanna og 

almennings, en á milli ólíkra stjórnmálaflokka, sem hafa „þrásinnis brotið gefin 

kosningaloforð“ (Guðrún Agnarsdóttir 1992, 19). Niðurstaða Guðrúnar er sú að vinnubrögð í 

íslenskum stjórnmálum  

leiða oft til fámennisstjórnar og útiloka möguleika á þátttöku fjöldans til að hafa mótandi áhrif 

á samfélag sitt. Þannig bera þau jafnramt í sér fræ siðspillingar (Guðrún Agnarsdóttir 1992, 

19).  
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3.2.5  „Er ný siðbót tímabær í stjórnmálum?“: Málþing á vegum Félags frjálslyndra 

jafnaðarmanna árið 1993 

Vorið 1993 gekkst Félag frjálslyndra jafnaðarmanna síðan fyrir málþingi undir yfirskriftinni: 

„Er ný siðbót tímabær í stjórnmálum?“ Í fréttatilkynningu vegna málþingsins er enn fremur 

spurt hvort það sé „óhjákvæmilegt lögmál að valdi fylgi spilling“ (Morgunblaðið 1993). 

Frummælendur á þessu málþingi voru Bjarni Vestmann, Jónas Kristjánsson, Karl Steinar 

Guðnason og Guðjón Friðriksson sagnfræðingur. Erindi frummælenda voru ekki gefin út á 

bók, en í fréttatilkynningu vegna málþingsins er tekið fram að Guðjón Friðriksson hafi nýlega 

ritað grein í tímaritið Heimsmynd um þróun siðferðishefða í íslenskum stjórnmálum. Umrædd 

grein ber heitið Siðferði og stíll stjórnmálamanna, og hér er rétt að glugga örlítið í hana.  

Í grein sinni veltir Guðjón því fyrir sér hvernig stjórnmálasiðferði hefur þróast hér á landi, 

og skoðar sérstaklega hvernig framganga og ímynd einstakra stjórnmálamanna endurspeglar 

slíka þróun. Í þessu sambandi má minna á þá skoðun Max Webers að siðferði í stjórnmálum 

fari á endanum einungis eftir persónuleika stjórnmálamannanna sjálfra, og hér er því komin 

áhugaverð nálgun á siðferði og stjórnmál á Íslandi. Guðjón ræðir fyrst um Jón Sigurðsson, en 

hann varð í lifanda lífi eins og fjarlæg helgimynd, og hefur verið helgimynd síðan. En eftir 

tíma Jóns fer valdið að fá breyskari ásjónu, vinnubrögðunum fer hrakandi og, eins og við er 

að búast, siðferðinu einnig. Hannes Hafstein var fyrsti íslenski stjórnmálamaðurinn „sem 

hafði einhverja aðstöðu til að láta raunverulegt vald spilla sér“ (Guðjón Friðriksson 1993, 80), 

og virðist hafa spillst eftir því. Hann hélt „dýrindisveislur meðan obbi landamanna átti vart til 

hnífs og skeiðar“ (Guðjón Friðriksson 1993, 80).  

Eftir að gleðskapnum lauk í ráðherrabústaðnum og Hannes yfirgaf sviðið, var komið að 

Jónasi frá Hriflu sem átti líklega stærstan þátt í að skapa það stjórnmálakerfi sem þróaðist á 

Íslandi á 20. öldinni. Jónas var þjóðernissinni og „afturhaldssamur rómantíkus“ (Guðjón 

Friðriksson 1993, 80) sem vildi sporna við uppgangi fjármálaafla sem voru tekin að gera sig 

gildandi við upphaf 20. aldarinnar. Í því skyni stofnaði hann árið 1916 sérstakan 

stjórnmálaflokk fyrir bændur og annan fyrir verkamenn, en „þessum tveimur flokkum ætlaði 

hann það hlutverk að stjórna landinu í sameiningu og brjóta þannig á bak aftur kaupmenn, 

heildsala, iðjuhölda og stórútgerðarmenn“ (Guðjón Friðriksson 1993, 80-81). Það má því 

kalla Jónas frá Hriflu upphafsmann flokkakerfisins og það er áhugavert að skoða hvernig 

framganga hans og stíll í stjórnmálum setur mark sitt á það. Samkvæmt Guðjóni var Jónas 

miskunnarlaus og harðfenginn stjórnmálamaður sem var „ófeiminn við að ráðast inn á einkalíf 

manna“ (Guðjón Friðriksson 1993, 81). Í stjórnmálum stefndi hann að því að 
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berja andstæðinga sína niður, helst þannig að þeir stæðu ekki upp aftur. Tilgangurinn helgaði 

meðalið (Guðjón Friðriksson 1993, 81). 

Vinnubrögð Jónasar í stjórnmálum voru eftir þessu ekki af vandaðara taginu. Hann flæmdi 

andstæðinga sína úr opinberum embættum og „í stað þess raðaði hann skjólstæðingum sínum 

í embætti og bjó þannig til nýjan valdapíramída í landinu“ (Guðjón Friðriksson 1993, 81). Að 

mati Guðjóns Friðrikssonar hefur þessi stíll Jónasar frá Hriflu reynst afdrifaríkur fyrir íslensk 

stjórnmál, og má greina talsverð höfundareinkenni á stjórnmálakerfinu sem þróaðist hér á 

landi: 

Það má eiginlega segja að Jónas frá Hriflu og ýmsir samtímamenn hans hafi mótað þær 

leikreglur sem gilda í íslenskum stjórnmálum og við búum að arfi þeirra enn þann dag í dag. 

Stjórnmálamenn eru að vasast í stóru og smáu, eru með nefið niðri í hverju ráði og hverum 

sjóði og eru þannig oft teknar ákvarðanir sem hvorki geta talist faglegar, eðlilegar né 

arðvænlegar. Oft eru þær einungis til að að hygla stuðningsmönnum eða byggðarlögum þar 

sem viðkomandi stjórnálamaður á hagsmuna að gæta...Hin ofstækisfulla umræða sem einkennt 

hefur íslensk stjórmál allt frá aldamótum hefur að mörgu leyti verið hemill á að eðlilegar og 

heilbrigðar leikreglur fengju að þróast í samskiptum stjórnmálamanna og þjóðarinnar. Þeir hafa 

komist upp með að ljúga og brjóta lög án þess að þurfa að segja af sér eins og er algengt í 

nágrannalöndum (Guðjón Friðriksson 1993, 81). 

Það eru rök Guðjóns að stjórnmálaleiðtogar geti með framgöngu sinni mótað 

stjórnmálasiðferði. Á Íslandi hefur stjórnmálasiðferði verið bágborið af því að 

stjórnmálamenn hafa fylgt öðrum leikreglum en geta talist eðlilegar og heilbrigðar. Því endar 

hann grein sína á ákalli um stjórnmálaleiðtoga sem geti innleitt ný vinnubrögð og nýtt siðferði 

í íslensk stjórnmál. Það vantar „nýtt blóð, nýjar hugmyndir, nýtt hugrekki og heiðarleika“ 

(Guðjón Friðriksson 1993, 82). Þegar kallað er eftir nýsköpunarmönnum í íslenskum 

stjórnmálum sem láta stjórnast af heiðarleika, hlýtur nýsköpunin sem um er rætt að felast í 

heiðarleika stjórnmálamannsins.  

3.2.6 Málþing á vegum Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands um siðferði og stjórnmál árið 

1995 

Síðasta málþingið sem hér verður fjallað um var haldið 21. janúar 1995 á vegum 

Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Páll Skúlason flutti inngangsorð að málþingingu, en 

frummælendur voru Halldór Reynisson, Gunnar Helgi Kristinsson, Sigríður Lillý 

Baldursdóttir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Árni Sigfússon, Sigurður Líndal og Vilhjálmur 

Árnason. Erindin voru gefin út á bók sama ár undir heitinu Siðferði og stjórnmál. Í inngangi 

Páls Skúlasonar bendir hann á hve samhljóða erindin eru í boðskap sínum: „Öll benda þau á 

sömu ágalla og hættur við þá siði – eða réttara sagt ósiði – sem ríkt hafa í stjórnmálunum og 
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einkennast af sérhagsmunagæslu, misbeitingu valds og skorti á siðgæðisvitund og skýrum 

reglum“ (Páll Skúlason 1995, 14). Hér var því að finna heldur napurlega lýsingu á ástandi 

stjórnmálanna.  

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir gat í erindi sínu byggt á eigin reynslu af stjórnmálakerfinu og 

sú reynsla var ekki góð. Að hennar sögn var þetta kerfi 

leyniregla innvígðra þar sem manndómsvígslan var fógin í því að vera tilbúin til að beygja eða 

fara á svig við venjulegar siðareglur almennings…Gerðir miðast við þá fullvissu að þær muni 

aldrei komast í hámæli, upplýsingum er pakkað inn í stað þess að ganga út frá því að allt athæfi 

verði að þola nákvæma skoðun andstæðinga. (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 1995, 50-51).  

Í erindi sínu er Sigurður Líndal litlu jákvæðari. Samkvæmt honum einkennast stjórnmálin af  

viðmiðunarleysi, tæknibrellum og siðferðilegri ringulreið. Þetta hvorttveggja lýtur lögmálum 

og hegðunarreglum sem brjóta í bága við þær siðgæðisreglur sem samvizka venjulegs 

óbrenglaðs þjóðfélagsþegns krefst að haldnar séu í heiðri. Stjórnmálastarfið verður að 

tæknilegum leik sem hefur tilgang í sjálfu sér og er úr tengslum við öll önnur markmið. Þetta er 

hin siðferðilega sjálfhelda sem þjakar stjórnmál nútímans (Sigurður Líndal 1995, 68). 

Ingibjörg Sólrún og Sigurður Líndal telja því bæði að stjórnmálin misbjóði siðferðiskennd 

almennings, og vandinn felst að einhverju leyti í því að stjórnmálamenn telja sig ekki þurfa að 

fylgja almennum siðferðisreglum. Það hefur því orðið til sérstakt rými þar sem skilgreint 

siðleysi verður að viðmiði um ásættanlega hegðun. Vilhjálmur Árnason segir í erindi sínu að 

stjórnmálin hafi  

tekið að lúta lögmálum og hegðunarreglum sem brjóta í bága við siðgæðishugmyndir sem við 

viljum almennt halda í heiðri...Sá sem er öðrum klókari í slíkum hráskinnsleik er jafnvel oft 

talinn vera „góður pólitíkus“ en hinn grunnhygginn sem kemur fram af einlægni og heilindum 

(Vilhjálmur Árnason 1995, 70).   

Í erindi sínu bendir Gunnar Helgi Kristinsson á að stjórnmálin hafi vissulega ákveðna 

sérstöðu í samfélaginu. Þannig er ekki hægt að telja stjórnmálamenn til hefðbundinnar 

fagstéttar, og þeir  

mynda ekki heilsteypt samfélag sem byggist á samstöðu um grundvallaratriði. Þvert á móti 

byggist samfélags stjórnmálamanna í vissum mæli á ágreiningi, klækjum, þjónustu við 

sérhagsmuni og því að ýta undir trú á einfaldanir (Gunnar Helgi Kristinsson 1995, 36). 

Eins og gefur að skilja geta þessi séreinkenni starfsins hæglega orðið til þess að grafa undan 

siðferði í opinberu lífi. 

Hér hefur verið fjallað um innlenda umræðu um siðferði og stjórnmál á meðal 

fræðimanna og stjórnmálamanna frá sjöunda áratugnum og fram á tíunda áratuginn. Eins og 

áður var vikið að hefur siðfræðin lengi fjallað um hvernig sambandi stjórnmála og siðferðis sé 
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best háttað, og eitt mögulegt svar segir að stjórnmálamenn þurfi ákveðið siðferðilegt 

frjálsræði til að geta sinnt störfum sínum svo vel sé. Í Mennt og máttur bendir Max Weber á 

að í  stjórnmálum „getur siðferðileg andstæða tilgangs og meðals orðið...býsna skörp“ (191) 

og því þarf stjórnmálamaður að geta gripið til viðsjárverðra meðala til að vinna hans þjóni 

tilgangi sínum. Til að hægt sé að leggja „fyllstu rækt“ við íþrótt stjórnmálanna verður það að 

gerast „eftir hennar eigin reglum, án þess að önnur sjónarmið gleptu“ (195). Í innlendri 

umræðu um siðferði og stjórnmál sem hér hefur verið rakin, fer þó lítið fyrir réttlætingu á 

einhvers konar siðferðilegu undanþáguákvæði fyrir stjórnmálamenn. Umræða um það sem 

kalla má sérreglur íslenskra stjórnmála er sjaldnast á þeim forsendum að starf 

stjórnmálamannsins kalli á ákveðið siðferðilegt frjálsræði. Það er algengara að talað sé um 

stjórnmálin sem afmarkað svið samfélagsins þar sem frávik frá almennum siðferðisreglum er 

orðið vandamál. Það sem í raun drífur umræðuna um siðferði og stjórnmál er sú fullvissa að 

íslensk stjórnmál hafi með einhverjum hætti spillst að siðferði og að siðbótar sé þörf. Það er 

því ekki úr vegi að spyrja: Skyldu íslensk stjórnmál hljóta að vera siðlaus?  

3.3 Skyldu íslensk stjórnmál hljóta að vera siðlaus? 

Guðjón Friðriksson telur að íslensk stjórnmál hafi spillst að siðferði nokkurn veginn um leið 

og íslenskur stjórnmálamaður komst í þá stöðu að láta raunverulegt vald spilla sér, sem var 

strax við upphaf 20. aldarinnnar þegar framkvæmdavaldið kom til landsins. Guðjón bendir 

sérstaklega á að mótun íslenska flokkakerfisins árið 1916 hafi reynst afdrifaríkt fyrir siðferði 

íslenskra stjórnmála. Upphafsmaður flokkakerfisins, Jónas frá Hriflu, hefur bæði verið 

kallaður „áhrifamesti stjórnmálamaður Íslands“ á 20. öld“, og einnig „eini macchiavelski 

stjórnmálamaðurinn sem Íslendingar hafa átt“ (Guðjón Friðriksson 1993, 81). Það er spurning 

hvort þetta tvennt fari vel saman, ekki síst þar sem Guðjón telur „að Jónas frá Hriflu og ýmsir 

samtímamenn hans hafi mótað þær leikreglur sem gilda í íslenskum stjórnmálum og við búum 

að arfi þeirra enn þann dag í dag“ (Guðjón Friðriksson 1993, 81). Ef vinnubrögðin í 

íslenskum stjórnmálum hafa mótast út frá þeirri sýn Jónasar frá Hriflu að tilgangurinn helgi 

meðalið í baráttu við pólitíska andstæðinga, hlýtur siðferði í stjórnmálum að taka mið af því.  

Samkvæmt Guðjóni hefur „hin ofstækisfulla umræða sem einkennt hefur íslensk 

stjórnmál allt frá aldamótum...að mörgu leyti verið hemill á að eðlilegar og heilbrigðar 

leikreglur fengju að þróast í samskiptum stjórnmálamanna og þjóðarinnar“ (Guðjón 

Friðriksson 1993, 81). Stjórnmál sem ganga út á óeðlilegar og óheilbrigðar leikreglur virðast 

því orðin venjuhelguð á Íslandi. Venjuhelgunin felst í því að stjórnmálamenn „hafa komist 

upp með að ljúga og brjóta lög án þess að þurfa að segja af sér“ (Guðjón Friðriksson 1993, 
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81). En, eins og Guðjón ýjar að, er það sjaldan svo að viðsjárverð meðöl beinist eingöngu að 

andstæðingum í stjórnmálum. Sá sem vill beita blekkingum til að ná pólitísku markmiði, getur 

ekki valið að blekkja einungis þá sem hann telur til pólitískra andstæðinga. Það má raunar 

segja að auðveldast sé að blekkja þá sem bera traust til stjórnmálamannsins, því blekkingin 

nærist ætíð á trausti. Siðferðisvandinn er því ekki bundinn við ofstækisfulla umræðu 

stjórnmálamanna eða pólitísk vígaferli, heldur liggur hann ekki síður í „samskiptum 

stjórnmálamanna og þjóðarinnar“ (Guðjón Friðriksson 1993, 81). Hér má ef til vill tala um 

tvíþættan siðferðisvanda. Annars vegar eru stjórnmálin orðin sá staður í samfélaginu þar sem 

siðlaus hegðun hefur fengið á sig svip hins venjulega og hins vegar verða afleiðingarnar af 

siðlausri hegðun stjórnmálamanna aldrei bundnar við þann stað eingöngu. Ekkert af þessu 

breytir þó þeirri staðreynd að hér er hægt að grípa til nytjastefnuraka til að réttlæta beitingu 

viðsjárverðra meðala til að ná göfugu markmiði.  

3.3.1 Markmið og leiðir í íslenskum stjórnmálum 

Hvað sem segja má um vinnubrögð Jónasar frá Hriflu í valdabaráttu íslenskra stjórnmála, er 

rétt að minna á að flokkakerfið, sem Jónas átti svo stóran þátt í að móta, hafði ákveðnum 

tilgangi að gegna. Samkvæmt Guðjóni Friðrikssyni stofnaði Jónas Framsóknarflokkinn og 

Alþýðuflokkinn til að gæta að hagsmunum bænda og verkamanna í baráttu þeirra við innlend 

fjármálaöfl (Guðjón Friðriksson 1993, 80-81). Flokkakerfið íslenska byggir því á þeirri 

hugmynd að gera stjórnmálin að vettvangi hagsmunabaráttu þar sem ólíkir hópar samfélagsins 

takast á. Þar með er ætíð hægt að réttlæta baráttuna (og eftir atvikum þau meðul sem gripið er 

til) með vísun í hagsmuni hópsins. Innan fjórflokksins íslenska voru fáir sem gengu lengra í 

þessa átt en róttækir vinstri menn og það er óneitanlega fróðlegt að skoða málflutning þeirra 

um hvað leyfist þegar keppt er að göfugu markmiði í stjórnmálum.  

Sósíalistaflokkurinn tók þátt í stjórnmálabaráttunni fyrir hönd alþýðu landsins, og 

tilgangurinn með starfi flokksins var að stuðla að „gerbreytingu þjóðskipulagsins eftir leiðum 

sósíalismans“ (Brynjólfur Bjarnason 1952, 27). Í ritinu Sósíalistaflokkurinn: stefna og 

starfshættir frá 1952 veltir Brynjólfur Bjarnason fyrir sér þeim leiðum sem flokkurinn er 

tilbúinn að fara til að ná þessu markmiði, og meðal annars hvort hann telji valdbeitingu 

réttlætanlega. Afstaða Brynjólfs til valdbeitingar er eftirfarandi: 

Afstaða sósíalistaflokksins til valdbeitingar styðst ekki við neinar algildar siðareglur, sem eru 

óháðar tíma og aðstæðum...Afstaða flokksins er „díalektísk“ og það merkir: Hann metur 

valdbeitingu eftir þýðingu hennar í hinni sögulegu þróun...Meðan til eru undirokaðar þjóðir og 

stéttir verður beitt valdi í mannlegum viðskiptum og við erum ekki í neinum vafa um 

hvorumegin rétturinn er (Brynjólfur Bjarnason 1952, 28). 
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Samkvæmt sósíalistum verður að meta réttmæti valdbeitingar í samhengi við þýðingu hennar í 

hinni sögulegu þróun. Það þýðir að ef það þykir nauðsynlegt að grípa til valdbeitingar (til að 

mjaka sögunni í rétta átt), er valdbeitingin þar með réttlætanleg. Samkvæmt Brynjólfi verður 

„ekkert um það fullyrt með hvaða hætti lokaátökin milli stétta fara fram hér á landi“ 

(Brynjólfur Bjarnason 1952, 28). En hann sér engu að síður fyrir sér að slík lokaátök muni 

fara fram og að þau muni varla verða friðsamleg. Að mati Brynjólfs er það „sjálfsblekking að 

láta sér til hugar koma að valdatakan og skipun hins nýja þjóðfélags geti farið fram án 

mikillar baráttu“ (Brynjólfur Bjarnason 1952, 29). Raunveruleikinn er sá að „engin 

yfirráðastétt í heiminum hefur nokkru sinni látið völd sín af hendi af fúsum vilja og án þess að 

berjast eins og óargadýr“ (Brynjólfur Bjarnason 1952, 28). Það er því ekki hægt að útiloka 

mögulega valdbeitingu í lokaátökum stéttanna. Einn möguleikinn í hinni sögulegu þróun á 

Íslandi, að mati Brynjólfs Bjarnasonar, er sá að „alþýðan taki völdin með tiltölulega skjótri 

svipan og verði að beita borgarastéttina hörðu“  (Brynjólfur Bjarnason 1952, 28).  

Það sem gerir valdbeitinguna (eða ofbeldisúrræðið) réttmæta fyrir sósíalista er ekki að á 

bak við hana standi ríkisvald, heldur að á bak við hana standi rétturinn sem býr í hinum 

göfuga málstað. Þegar málstaðurinn á að gera öll meðul góð, er varla við því að búast að 

komandi barátta verði háð undir merkjum algildra siðferðilegra lögmála. Það má því segja að 

reglur baráttunnar hafi óhjákvæmilega verið skilgreindar með ansi víðum hætti. Það þarf varla 

að taka fram að þeir sem trúðu ekki á málstað sósíalista samþykktu seint kröfu þeirra til 

réttmætrar valdbeitingar, að ekki sé talað um þá sem Brynjólfur kallar yfirráðastétt landsins. 

Þar með varð barátta gegn fyrirætlunum sósíalista um alræði öreiganna að göfugum málstað í 

sjálfum sér þar sem markmiðið skilgreindi leiðirnar eftir sem áður.  

Það er rétt að hafa í huga að íslensk flokkastjórnmál höfðu lengi vel slíka 

hugmyndafræðilega baráttu að baksviði þar sem lokatakmarkið var einhvers konar útgáfa af  

hinu ákjósanlega samfélagi, ef ekki beinlínis fullkomnun mannlífsins (Sigurður Líndal 1996, 

62-63). Það má því segja að á Íslandi hafi verið til staðar jarðvegur fyrir nytjastefnurök þegar 

kom að því að skilgreina starf stjórnmálamannsins. Vinnubrögðin kunna að hafa þótt 

vafasöm, en þau áttu sér þó alltaf ákveðinn undirliggjandi tilgang. Flokkakerfið byggði á 

þeirri hugsun að hver flokkur hefði það hlutverk að vinna að hagsmunum tiltekins hóps í 

samfélaginu. Slík starfslýsing getur þó allt eins falið í sér að vinna þurfi gegn hagsmunum 

annarra hópa, að svo miklu leyti sem hagsmunirnir eru ekki sambærilegir, eins og 

málflutningur róttækra vinstri manna sýnir glögglega. Barátta var því innbyggð í íslenska 

flokkakerfið, en hún var þó ætíð háð í nafni hagsmuna ákveðins hóps. Þar með er komin 
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uppskrift að stjórnmálum þar sem hægt er að réttlæta vafasöm vinnubrögð með vísun í það 

sem er í húfi. Því andstæðari sem hagsmunirnir eru því harðvítugri verður baráttan, og því 

meira leyfist.  

Það mátti því mögulega finna ákveðna réttlætingu fyrir napurlegum vinnubrögðum 

stjórnmálamanna í þeirri staðreynd að tilgangur þeirra væri í einhverjum skilningi göfugur. Í 

erindi sínu frá 1986 tekur Páll Skúlason fram að valdabarátta íslenskra stjórnmála er 

„hugsanlega í eðli sínu ósiðleg, vegna þess að hún felur iðulega í sér að ekki er skeytt um 

náungann, ekki hugsað um hvað sé rétt eða fyrir bestu, heldur hvað komi sér í reynd vel til 

þess að ná tilteknum völdum“ (Páll Skúlason 1990b, 94). Samkvæmt Páli er það staðreynd að 

almenningur gerir ekki ráð fyrir að stjórnmálamenn „séu fyrst og síðast að hugsa um 

siðferðisgildi á borð við sannleika, réttlæti, kærleika“ (Páll Skúlason 1990b, 94). Sárabótin 

(þó hún sé ef til vill ekki mikil) er sú að „þegar best lætur gerir almenningur ráð fyrir að þeir 

séu að hugsa um þjóðarhag og almannaheill“ (Páll Skúlason 1990b, 94). Í umræðunni um 

siðferði og stjórnmál ber þó talsvert á þeirri skoðun að hér sé almenningur á algjörum 

villigötum.  

3.3.2 Hinn sviðsetti ágreiningur 

Þegar umbótasinnaðir stjórnmálaflokkar fóru að kalla eftir siðvæðingu stjórnmálanna á 

áttunda og níunda áratugnum, var það meðal annars á þeirri forsendu að flokkakerfið væri 

ekki lengur sá vettvangur fyrir hagsmunabaráttu mismunandi hópa samfélagsins sem áður 

hafið verið. Þessi gagnrýni felur í sér að einhvers konar rof hafi orðið milli stjórnmálamanna 

og umbjóðenda þeirra, og að stjórnmálaflokkarnir hafi farið að líta til einhvers annars 

hlutverks en þeir voru upphaflega stofnaðir til. Gallinn var sá að eftir sem áður sóttu 

flokkarnir sér umboð til almennings í sínu gamla hlutverki. Baráttan þeirra á milli (og í þágu 

umbjóðendanna) var því í raun einungis sett á svið fyrir almenning. Blekkingin er þá ekki 

lengur eitt óhreint vopnið sem stjórnmálamenn grípa til í hagsmunabaráttu í þágu skilgreindra 

umbjóðenda, heldur felst blekkingin í því að slík hagsmunabarátta sé yfirleitt til staðar. 

Blekkingunni er með öðrum orðum beint gegn almenningi. 

Þetta sjónarmið var áberandi í málflutningi stjórnmálamanna sem sóttust eftir áhrifum til 

að bæta siðferði stjórnmálanna. Bjarni Guðnason, sem þá hafði sagt skilið við fyrrum félaga í 

Samtökum frjálslyndra og vinstri manna, sagði í þingræðu árið 1973 að „núverandi 

stjórnmálaflokkar, sem samkvæmt eðli og uppruna voru stofnaðir til að vera hreyfiafl 

framfara og umbóta, hafa ánetjast um of af sjálfu valdakerfinu, tryggingakerfi kyrrstöðunnar“ 

(Bjarni Guðnason 1973). Flokkarnir standa því fyrir kyrrstöðu en ekki framfarir og umbætur, 



63 

sem kemur til af því að hlutverk þeirra sem fulltrúar ólíkra hópa í samfélaginu virðist hafa 

gufað upp. Bjarni segir „erfitt...að tala um hægri og vinstri stefnu“ lengur, og telur að við 

stjórnarskipti sé fremur „skipt um menn“ en stefnu (Bjarni Guðnason 1973). Samkvæmt því 

virðist skipta litlu hvaða flokk fólk velur í kosningum, því niðurstaðan verður hvort eð er sú 

sama. Tíu árum síðar var enn talað úr ræðustóli Alþingis um „flokkakerfi sem var eðlilegt á 

sinni tíð, en er það ekki lengur“ (Vilmundur Gylfason 1983). Í síðustu þingræðu sinni fer 

Vilmundur Gylfason ófögrum orðum um flokkakerfið. „Fjórflokkarnir eru í höfuðatriðum 

allir eins“ segir Vilmundur. Þeir eru „ekki að takast á um stjórnmálaskoðanir, heldur um 

aðgöngumiða að skömmtunarkerfinu“ (Vilmundur Gylfason 1983). Þetta er hin napra 

staðreynd. En það breytir því ekki að öðrum veruleika er haldið að kjósendum. Þegar 

Vilmundur flutti ræðu sína var það í aðdraganda kosninga þar sem flokkarnir voru, með 

orðum Vilmundar, „að sviðsetja ágreining til þess að geta skipt með sér upp á nýtt að 

afloknum kosningum (Vilmundur Gylfason 1983). Enn má finna svipaðan málflutning um 

samtryggingu stjórnmálamanna hjá fulltrúum Kvennalistans sem tóku þátt í umræðunni um 

siðferði og stjórnmál. Í erindi Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur frá 1995 lýsir hún „lokuðu 

skömmtunarkerfi“ þar sem  

flokkarnir skiptu með sér aðgangi að gæðum eftir eigin reglum. Þar með komst á samsekt, sem 

skóp síðan þörfina fyrir hina illræmdu samtryggingu...samtryggingarkerfið felst í því að vernda 

þrönga klíkuhagsmuni gegn almannahagsmunum (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 1995, 50). 

Samkvæmt þessu er flokkakerfið farið að snúast um hagsmuni stjórnmálamannanna sjálfra 

frekar en hagsmuni umbjóðenda þeirra. 

Í ofangreindum orðum má greina lýsandi kenningu um íslensk stjórnmál þar sem búið er 

að úthýsa göfugum markmiðum. Þegar öll göfug markmið eru horfin úr stjórnmálunum, 

hverfur einnig réttlætingin fyrir notkun á viðsjárverðum meðulum. Siðleysi stjórnmálanna 

felst ekki lengur í miskunnarlausri valdabaráttu þar sem öll meðul leyfast, en þó með vísun í 

hagsmuni ákveðinna hópa úti í samfélaginu (þar sem tilgangurinn ber með sér réttlætingu), 

heldur í því að stjórnmálamenn eru hættir að berjast í þágu einhverra annarra en sjálfra sín. 

Þetta þýðir að bæði markmiðin og leiðirnar eru orðin siðlaus.  

Þetta þýðir einnig að stjórnmálamenn eru orðnir skúrkar og almenningur er orðinn 

leiksoppur, leiksoppur sem horfir á hannaða atburðarás. Hér er því búið að skilgreina 

höfuðandstæðinga íslenskra stjórnmála upp á nýtt. Andstæðupörin eru ekki lengur vinstri og 

hægri (og ekki heldur konur og karlar) heldur stjórnmálamenn og almenningur. Munurinn 

þarna á milli er sá að stjórnmálamennirnir hafa tamið sér siðleysi á meðan almenningur hefur 

tamið sér siðprýði. Það er til staðar siðferðisvandi og hann felst í því að það virðast „gilda 
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aðrir siðferðisstaðlar í stjórnmálum...en gilda í einkalífinu“ (Guðrún Agnarsdóttir 1992, 19). 

Lausnin við þessum vanda er að sjálfsögðu að stjórnmálamenn temji sér siðferði hins 

venjulega manns. Í þessu sambandi mætti tala um kenninguna um hinn siðprúða almenning, 

sem felur í sér að almenningur eigi að veita stjórnmálamönnum siðferðilega leiðsögn.  

3.3.3 Kenningin um hinn siðprúða almennning 

Í umræðunni um siðferði og stjórnmál á Íslandi er gjarnan talað um rof  milli valdhafanna og 

borgaranna, þar sem siðferði er það skilur á milli. Í erindi sínu frá 1995 segir Vilhjálmur 

Árnason að stjórnmálin hafi „tekið að lúta lögmálum og hegðunarreglum sem brjóta í bága 

við siðgæðishugmyndir sem við viljum almennt halda í heiðri“ (Vilhjálmur Árnason 1995, 

70). Vilhjálmur telur að í slíkri „afsiðun“ stjórnmálanna felist virðingarleysi stjórnmálamanna 

fyrir umbjóðendum sínum. Af þessu hlýst pólitískur doði þegar almenningur glatar virðingu 

fyrir fulltrúum sínum. En það er alvarlegt mál þegar almenningur gerist afhuga stjórnmálum, 

því „þar með dæmir hinn eiginlegi valdhafi, lýðurinn, sjálfan sig úr leik“ (Vilhjálmur Árnason 

1995, 72). Siðleysi stjórnmálamanna tryggir þeim því frið frá siðgæðishugmyndum 

almennings, sem einhver myndi hugsanlega einfaldlega kalla starfsfrið. Í erindi sínu frá 1986 

tekur Páll Skúlason í svipaðan streng. Að hans mati er „íslenskur almenningur...alvarlega 

leiður og vonsvikinn yfir gangi mála á vettvangi stjórnmálanna“, og á þar við hegðun sem 

felur í sér „ófyrirleitni og yfirgang“ (Páll Skúlason 1990b, 94-95). Samkvæmt Páli eiga 

stjórnmálin ekki að vera „ákveðinn vettvangur sem þeir einir sem það kjósa geta helgað sér og 

hlaupið um eins og þeim einum sýnist“ (Páll Skúlason 1990b, 95). Siðleysi stjórnmálanna 

stafar einmitt af þeirri hugsun „að svið stjórnmálanna sé lokaður heimur öllum þorra 

almennings“ (Páll Skúlason 1990b, 96). Siðbót stjórnmálanna felst þess vegna í aðkomu 

almennings að stjórnmálunum, af því að „stjórnmál koma öllum þegnum þessa lands við“ 

(Páll Skúlason 1990b, 96). Í erindi sínu frá 1995 segir Ingibjörg Sólrún að „siðferðiskennd 

stjórnmálanna sé allt önnur en almennings“ (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 1995, 51). Sá sem 

ætlar sér frama í stjórnmálum þarf að „tileinka sér aðrar reglur en þær sem almenningur er svo 

barnalegur að kenna við guð og góða siði (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 1995, 50). En þetta er 

vandamálið. Lausnin felst í því að „þau siðalögmál sem gilda almennt manna á meðal gildi 

einnig í stjórnmálum“ (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 1995, 50). 

Í umræðunni um stjórnmál og siðferði er því gert talsvert mikið úr siðferðilegu rofi milli 

stjórnmálamanna og almennings, þar sem siðprýðin býr hjá almenningi. Þegar Makkíavellí 

ráðlagði stjórnmálamönnum að ástunda siðlaus stjórnmál var það með vísun í skilgreint 

siðleysi í samfélaginu. Dyggðin ætti ekki heimili í stjórnmálunum vegna þess að „sá sem vill 



65 

ástunda dyggðir í hvívetna kemst í vandræði meðal hinna mörgu sem virða dyggðir einskis“ 

(Makkíavellí 1987, 72). Miðað við umræðuna um siðferði og stjórnmál á Íslandi virðast 

íslenskir stjórnmálamenn þó hafa tekið upp slæma stjórnsiði þrátt fyrir að almenningur (hinir 

mörgu í dæmi Makkíavellís) hafi metið dyggðir mikils. Krafan um siðleysi virðist því koma 

annars staðar frá. Í erindi Vilhjálms Árnasonar frá 1995 segir hann stjórnmálamenn „tileinka 

sér ríkjandi stjórnsiði gagnrýnislítið og halda þannig uppi hugsunarhætti og vinnubrögum sem 

standa góðum stjórnmálum fyrir þrifum“ (Vilhjálmur Árnason 1995, 243). Í erindi Ingibjargar 

Sólrúnar segir hún að íslenskir stjórnmálamenn þurfi í starfi sínu að vera tilbúnir „til að 

beygja eða fara á svig við venjulegar siðareglur almennings“ (Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 

1995, 50). Í þessu felst að venjulegar siðareglur almennings verða stjórnmálamönnum fjötur 

um fót. Eina leiðin til að komast áfram í kerfinu er með því  

að læra og beita sérreglum stjórnmálanna. Á því byggðist frami þeirra (Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir 1995, 50).  

Það má því segja að íslenskur stjórnmálamaður sem vill ástunda dyggðir í hvívetna muni 

komast  í vandræði meðal hinna mörgu sem virða dyggðir einskis, rétt eins og Makkíavelli 

sagði, nema að nú eru það stjórnmálamennirnir sjálfir sem eru „hinir mörgu“, en ekki 

almenningur. Sá sem ætlar sér frama í íslenskum stjórnmálum verður því að víkja af vegi 

dyggðarinnar, ef það var þá ætlun hans yfirleitt að ganga þann veg. Þátttaka í stjórnmálum 

þýðir þátttöku í kerfi sem lítur siðlausum reglum.  

Eins og hér hefur verið lýst varð til á sjöunda áratug 20. aldar vísir að umræðuhefð í 

kringum hugmyndina um siðleg stjórnmál. Fram á tíunda áratug aldarinnar var þessi hugmynd 

tekin til formlegrar umræðu meðal fræðimanna á málþingum og hún var rædd á vettvangi 

stjórnmálanna, bæði innan fjórflokksins en ekki síður af nýjum flokkum sem gerðu siðleg 

stjórnmál að markmiði sínu. Í þessari umræðu var ekki talað einum rómi, en þó má greina 

samhangandi þræði sem, teknir saman, mynda ákveðna lýsandi kenningu um íslensk 

stjórnmál sem verður að teljast heldur napurleg. Það þarf kannski ekki að koma á óvart að 

þessari lýsingu á íslenskum stjórnmálum var sjaldan haldið á lofti af fjórflokkunum sjálfum 

(með að minnsta kosti einni undantekningu), heldur frekar af nýjum og umbótasinnuðum 

flokkum. Annað einkenni á umræðunni er að þessir umbótasinnuðu flokkar áttu yfirleitt 

uppruna sinn á vinstri væng stjórnmálanna (eða endalok sín eins og í tilfelli Kvennalistans), 

og á bak við drauminn um siðleg stjórnmál bjó gjarnan draumurinn um sameinaða vinstri 

menn. Enn annað einkenni er að, rétt eins og hugsjónin um einn stóran vinstri flokk, þá varð 

siðvæðing stjórnmálanna ekki að þeim veruleika sem að var stefnt.  



66 

Við lok áttunda áratugarins fór þó að bera á nýrri umræðu meðal stjórnmálamanna sem 

átti eftir að breyta öllu landslagi í íslenskum stjórnmálum. Þessi umræða átti sér uppruna 

innan úr fjórflokkakerfinu og að þessu sinni úr hinum sameinaða hægri væng. Það sem er 

merkilegt er að hér var um að ræða afar gagnrýna umræðu um vandamál íslenskra stjórnmála 

sem átti margt sameiginlegt með ofangreindri umræðu um siðferði og stjórnmál sem hafði 

farið fram á vinstri vængnum. Það skiptir síðan ekki litlu máli að þessar hugmyndir, sem hafa 

verið kenndar við frjálshyggju, komust á dagskrá stjórnmálanna og urðu að opinberri stefnu 

stjórnvalda. Hér er rétt að víkja að frjálshyggjunni og arfleifð hennar í íslenskum stjórnmálum 

og ekki síður þýðingu hennar fyrir hugmyndina um siðleg stjórnmál á Íslandi.   
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4 Umræða um siðferði og stjórnmál á tímum frjálshyggju 

Um það leyti sem Vilmundur Gylfason gerði siðvæðingu stjórnmálanna að helsta 

kosningamáli  Alþýðuflokksins fyrir kosningarnar 1978, fór einnig að bera á annars konar 

gagnrýni innan úr fjórflokknum á þau vinnubrögð sem höfðu tíðkast í íslenskum stjórnmálum. 

Sjálfstæðisflokkurinn hafði lengi verið einn helsti valdaflokkur íslenskra stjórnmála. 

Flokkurinn bjó að þeirri sérstöðu að vera eini hægri flokkurinn innan fjórflokkakerfisins, og 

hafði sem slíkur jafnan lagt áherslu á einkaframtak og markaðsbúskap. Það breytti þó ekki 

þeirri staðreynd að fyrirgreiðsla var hluti af starfsemi flokksins, og hann hafði í gegnum tíðina 

ekki hikað við „að verðlauna þjónustu í þágu flokksins með áþreifanlegum hætti“  (Svanur 

Kristjánsson 1994, 191). Sjálfstæðisflokkurinn reyndi því „að vera í senn flokkur víðtækra 

ríkisafskipta og flokkur markaðsbúskapar“ (Svanur Kristjánsson 1994, 191). Segja má að 

þessi andstæðu markmið hafi skapað ákveðna innri þversögn í starfi Sjálfstæðisflokksins, þar 

sem „ríkisafskiptin vinna gegn hugmyndafræðilegri sérstöðu flokksins sem hægri flokks 

meðal íslenskra flokka“ (Svanur Kristjánsson 1994, 191). Það virtist þó hylla undir þá stund 

að ekki yrði lengur litið fram hjá þessari innri þversögn.  

4.1 Uppreisn frjálshyggjunnar 

Árið 1979 kom út bókin Uppreisn frjálshyggjunnar þar sem var að finna ritgerðir eftir 

fimmtán unga sjálfstæðismenn. Bókin var hugsuð sem innlegg í „hugmyndabaráttu 

samtímans; baráttunni milli stjórnlyndis og ríkishyggju annars vegar og sjálfstæðis og 

frjálshyggju hins vegar" eins og Kjartan Gunnarsson sagði í inngangi bókarinnar (Kjartan 

Gunnarsson 1979, 7). Hér var því ríkishyggju og frjálshyggju stillt upp sem andstæðum öflum 

sem áttu í baráttu sín á milli, og nokkuð ljóst að það var ekki í boði að velja báða kostina. Á 

Íslandi virtist þessi barátta hafa snúist í hag stjórnlyndisins að mati bókarhöfunda. Þeir höfðu 

„þá skoðun sameiginlega að um of sé að frelsi manna kreppt og sívaxandi ríkishyggja og 

opinber afskipti muni leiða til ófarnaðar ef ekki verður spyrnt kröfuglega á móti“ (Kjartan 

Gunnarsson 1979, 8).  

Að einhverju leyti var hér blásið til baráttu sem beindist inn á við. Einn greinarhöfunda, 

Davíð Oddsson, taldi kominn tíma á ný vinnubrögð í starfi Sjálfstæðisflokksins. Vandamálið 

sem blasti við Davíð var að Sjálfstæðisflokkurinn hafði boðað sjálfstæði og frjálshyggu í orði, 

en stundað stjórnlyndi og ríkishyggju í verki. Davíð bendir á að flokkurinn hafi gengið í 

ríkisstjórn „án þess að stefnumiðum flokksins væri fylgt eftir í stjórnarsáttmála“ (Davíð 

Oddsson 1979, 144). Þetta þýðir að flokkurinn 
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stóð ekki gegn gegndarlausri opinberri fjárfestingu í síðustu ríkisstjórn. Öðru nær. Hann stóð 

að henni. Sjálfstæðisflokkurinn beitti sér ekki fyrir samdrætti ríkisbáknsins. Öðru nær (Davíð 

Oddsson 1979, 144). 

Gagnrýni Davíðs snýst því ekki einungis um hvernig flokkurinn hagar sér í ríkisstjórn, heldur 

einnig hvort kjósendur geti yfirleitt treyst flokknum til að framkvæma það sem hann boðar. 

Gagnrýnin er því ekki aðeins efnisleg heldur einnig siðferðileg. Það blasir við ákveðinn 

siðferðisvandi þegar boðuð stefna fyrir kosningar verður „ekki annað en hjal á pappír í 

stjórnarframkvæmd“ (Davíð Oddsson 1979, 145). Þar með er varla hægt að treysta orðum 

stjórnmálamanna, nema þá varlega. Því brýnir Davíð fyrir flokksmönnum sínum að ekki eigi 

að fórna stefnunni fyrir völdin: „Við verðum að skilja, að kenningin um, að 

Sjálfstæðisflokkurinn verði að sitja í stjórn, hvað sem tautar og raular, er kjaftæði“  (Davíð 

Oddsson 1979, 147). Þessi kenning sem Davíð vísar í verður að teljast áhugaverð. Samkvæmt 

henni er valdaseta eina markmið flokksins (hvað sem tautar og raular) og því hljóta ýmsar 

leiðir að koma til álita til að ná þessu markmiði, þar með talið að víkja frá stefnu flokksins. 

Það er athyglisvert að Davíð telur að sérstakt tilefni sé til að sannfæra flokksmenn um að ekki 

sé rétt að fylgja þessari kenningu, og að hún sé í raun „kjaftæði.“ Væntanlega hefur því 

kenningin haft einhverja fótfestu í flokknum.  

Annar greinarhöfundur bókarinnar, Þorsteinn Pálsson, tók í svipaðan streng varðandi 

nauðsyn á nýjum vinnubrögðum í starfi flokksins. Samkvæmt Þorsteini hefur á síðari árum  

færst mjög í vöxt, að stjórnmálamenn skipti þjóðinni í hópa með sérþarfir...Stjórnmálamenn 

keppast við að fullnægja sérþörfunum án tillits til heildarstefnu eða markmiðs. Sjálfstæðismenn 

hafa dregizt inn í þessi sérþarfastjórnmál með þeirri afleiðingu, að flokkurinn hefur tapað 

áttum...Þeir, sem hæst tala um, að „hægri stefnu“ sé ekki fylgt, ganga oft lengst í þessari 

fyrirgreiðslu við sérþarfahópana (Þorsteinn Pálsson 1979, 169). 

Þegar þessi gagnrýni er skoðuð með hliðsjón af þeirri hugmyndabaráttu samtímans sem 

Kjartan Gunnarsson vék að í inngangi bókarinnar (á milli stjórnlyndis og sjálfstæðis), má 

segja að stjórnmálamaður sem lætur starf sitt snúast um fyrirgreiðslu, hafi gerst fótgönguliði 

stjórnlyndisins og ríkishyggjunnar. Þegar Þorsteinn talar um að Sjálfstæðisflokkurinn hafi 

tapað áttum, á hann við að flokkurinn hafi tekið sér stöðu röngu megin við víglínuna; á móti 

sjálfstæðinu og frjálshyggjunni. Flokkurinn þarf því „að geta sýnt, að hann geti snúið við 

blaðinu“ (Þorsteinn Pálsson 1979, 169). Auk þess telur Þorsteinn, rétt eins og Davíð, að 

flokkurinn þurfi að koma hreint fram gagnvart kjósendum sínum. Það væri ekki lengur 

boðlegt að vera „einn daginn á móti ríkisafskiptum í orði, en hinn með þeim í verki“ 

(Þorsteinn Pálsson 1979, 169). Hér er að sjálfsögðu verið að boða þá stund þegar orð og verk 

fara saman í störfum stjórnmálamanna.  
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Það má segja að gagnrýni frjálshyggjumannanna á sinn eigin flokk sé tvöföld. Annars 

vegar hvernig flokkurinn sækir sér umboð til kjósenda, þar sem ýmsu er lofað fyrir kosningar 

sem virðist gleymt eftir kosningar. Hins vegar er gagnrýnin efnisleg eða hugmyndafræðileg 

og snýst um þá stefnu flokkurinn vill standa fyrir. Að mati frjálshyggjumannanna eiga 

stjórnmál að snúast um hugmyndir, en ekki einungis um hagsmuni og völd. Ásókn í völd átti 

að vera í þágu hugmynda, og stjórnmálin voru í raun „hugmyndabarátta.“ Gagnrýnin er í raun 

sú að Sjálfstæðisflokkurinn taki þátt í stjórnmálunum eins og þau hafa tíðkast á Íslandi, frekar 

en að skapa sér sérstöðu á hugmyndafræðilegum grundvelli. Flokkurinn hefur „dregizt inn í 

þessi sérþarfastjórnmál“ eins og Þorsteinn Pálsson komst að orði. Að þessu leytinu til beinist 

gagnrýni frjálshyggjumannanna ekki aðeins að eigin flokki, heldur að íslenskum stjórnmálum 

í heild. Það má því segja að hér hafi bæst við enn ein röddin sem hélt því fram að eitthvað 

væri rotið í íslenskum stjórnmálum. Það er því fróðlegt að skoða hvernig 

frjálshyggjumennirnir skilgreina vandann sem blasir við í íslenskum stjórnmálum með 

hliðsjón af þeirri umræðu sem hafði myndast um siðferði og stjórnmál. 

4.2 Tvær umræðuhefðir 

Þegar gagnrýni frjálshyggjumannanna á íslensk stjórnmál er skoðuð er athyglisvert hvað hún 

á margt sameiginlegt með þeirri umræðu sem hafði skapast um siðferði og stjórnmál á Íslandi. 

Í þeirri umræðu fór mikið fyrir gagnrýni á óheilbrigð afskipti stjórnmálamanna af 

samfélaginu, þar sem sérhagsmunir stjórnuðu öllum verkum. Bjarni Guðnason kallaði 

íslenska valdakerfið „tryggingakerfi kyrrstöðunnar“, Guðrún Agnarsdóttir talaði um „þéttriðið 

samtryggingarnet“, og Vilmundur Gylfason kallaði stjórnmálaflokkana „úreltar 

hagsmunaklíkur“ og „forhert valda- og fyrirgreiðslutæki.“ Gagnrýni frjálshyggjumannanna er 

af sömu rót, og beinist ekki síst að stjórnmálamönnum sem sjá um að deila út gæðum 

samfélagsins til skjólstæðinga sinna, eða „sérþarfastjórnmálum“ eins og Þorsteinn Pálsson 

talaði um. Tilkall frjálshyggjukynslóðarinnar til valda byggðist á því að segja skilið við 

stjórnmálin eins og þau höfðu tíðkast nokkurn veginn frá því að Jónas frá Hriflu fann upp 

íslenska flokkakerfið snemma á 20. öldinni. Í grein sinni í Uppreisn frjálshyggjunnar skrifar 

Davíð Oddsson að „nýtt skeið“ sé runnið upp í íslenskum stjórnmálum, og því fylgja „ný 

viðhorf, sem kalla á gjörbreytt vinnubrögð“ (Davíð Oddsson 1979, 147). Hér má því finna 

sama óþol gagnvart hinum gömlu íslensku fyrirgreiðslustjórnmálum og í umræðunni um 

siðferði og stjórnmál.  

Annað sem er sameiginlegt með þessum tveimur umræðuhefðum er að almenningi er 

eignaður ákveðinn kjarni sem felur í sér visku og heiðarleika og jafnvel sanna leiðsögn. Það 
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má því skoða frjálshyggjunna sem enn eitt tilbrigðið við stefið um stjórnmál sem villst hafa af 

leið og nauðsyn þess að leggja málin í hendur almennings sjálfs. Í umræðunni um siðferði og 

stjórnmál var gjarnan talað um stjórnmálamenn sem hafa lokað sig af frá almenningi á svæði 

þar sem siðferði hefur gufað upp. Lausnin var fólgin í því að opna þetta svæði stjórnmálanna 

fyrir almenningi. Jón Ormur Halldórsson skrifar að öll viðleitni Vilmundar Gylfasonar í 

stjórnmálum „miðaðist að því að gera leiðina frá almenningi til þjóðfélagsvaldsins sem stysta, 

greiðfærasta og best lýsta“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 90). Hugmynd frjálshyggjunnar er 

ekki ósvipuð, og er í raun sú að færa völdin frá stjórnmálamönnunum og til almennings.  

Hannes Hólmsteinn hefur skilgreint kjarnann í boðskap frjálshyggjunnar á þann veg að 

„ríkisvald beri að takmarka eins og auðið sé, svo einstaklingar geti gert út um sem flest mál 

sín í frjálsum viðskiptum og samningum“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 1992, 14). 

Ástæðan er sú að valdbeiting ríkisvaldsins er sjaldnast góð leið til að ná göfugu markmiði. 

Það mætti orða það svo að frjálshyggjumennirnir séu ofurmeðvitaðir um „öfl hins illa sem 

ævinlega þruma undir ofbeldisvaldinu“ eins og Max Weber komst að orði (Max Weber 1996, 

199). Í grein sinni í Uppreisn frjálshyggjunnar segir Hannes Hólmsteinn að frjálshyggjumenn 

telji „að frelsið sé betra tæki en valdið (þótt ríkisvaldið sé nauðsynlegt) til þess að bæta böl 

jarðar“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 1979, 20). Ríkisvaldið er því nauðsynlegt, en 

jafnramt ber að takmarka það „eins og auðið sé“, af því að það er auðveldara að beita því til 

ills en til góðs: 

Ríkið getur ekki gert menn hamingjusama, þótt það geti gert þá óhamingjusama. Ofmat á getu 

ríkisins til góðs og vanmat á getu þess til ills er böl nútímans (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 

1979, 22). 

Að svo miklu leyti sem ríkisvald er nauðsyn er það því ill nauðsyn, eða í besta falli 

viðsjárverð leið að tilteknu markmiði.  

Max Weber benti á að siðfræði stjórnmálanna eigi við „sín sérstöku vandamál að glíma“ 

sem leiði af „sérstöku viðfangsefni hennar, sem er ofbeldi sem viðurkennt tæki mannlegs 

samfélags“ (Max Weber 1996, 197). Lausn frjálshyggjunnar á vandamálum stjórnmálanna er í 

raun að minnka rýmið þar sem ofbeldi ríkisvaldsins er viðurkennt tæki mannlegs samfélags. 

Hin nýja siðfræði sem frjálshyggjan skrifar fyrir stjórnmálin er fólgin í afskiptaleysi 

ríkisvaldsins af samfélagi manna. Slíkt afskiptaleysi ríkisvaldsins var talið gott af því að 

frjálshyggjumennirnir trúðu á sérstakt afl sem átti að stýra málum í mannlegu samfélagi. 

Þegar sjálfstæðið vinnur sigur yfir stjórnlyndinu átti ósýnileg hönd að leiða málum til lykta á 

hinn besta veg. Heiminum er því skynsamlega fyrir komið ef svo má segja, svo lengi sem 

stjórnmálamenn láta hann í friði. Markaðurinn felur í sér aðferð, ekki aðeins hlutlausa heldur 
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einnig hagkvæma, til að útdeila gæðum samfélagsins, og þar með má segja að búið sé að 

endurskrifa starfslýsingu íslenskra stjórnmálamanna á ansi róttækan hátt frá því sem áður var, 

þegar þeir voru höfðingjarnir og almenningur var skjólstæðingurinn í samfélagi 

fyrirgreiðslustjórnmálanna. Frjálshyggjan segir að „mannlegt samlíf getur verið skipulegt án 

þess að þurfa að vera skipulagt“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 1998), og það þýðir að 

hægt sé að láta sjálfstýrðan markað ráða málefnum samfélagsins, frekar en að treysta á 

handstýringu stjórnmálamanna. Það mætti orða það svo að allur siðferðisvandi er úr sögunni 

ef ópersónulegt afl skapar hið ákjósanlega samfélag sem er öllum til góðs. 

Það er því ljóst að hugmyndir frjálshyggjumannanna áttu ýmislegt sameiginlegt með 

þeirri umræðu sem hafði skapast um siðferði og stjórnmál. Vandinn er skilgreindur sem of 

mikil og óheilbrigð afskipti stjórnmálamanna af samfélaginu og lausnin felst í aukinni 

aðkomu almennings að stjórnmálum og ákvarðanatöku. Frjálshyggjumennirnir töluðu reyndar 

ekki um siðferðisvanda eða skilgreindu baráttu sína sem siðvæðingarherferð, en þegar 

málflutningurinn fer svo mjög saman við áðurnefnda umræðu um siðferði og stjórnmál, 

vaknar sú spurning hvort frjálshyggjan hafi falið í sér lausn við skilgreindum siðferðisvanda 

íslenskra stjórnmála. Hugmyndir frjálshyggjunnar fela í raun í sér að skera í sundur hið 

þéttriðna samtryggingarnet sem hefur „bjargað mörgum frá hrösun en fleygt öðrum hálfa eða 

alla leið upp eftir framabrautinni“ (Guðrún Agnarsdóttir 1992, 18). Þar með er orsök 

siðferðisvandans, eins og hann hafði verið skilgreindur í umræðunni, að einhverju leyti úr 

sögunni. Eins má gera ráð fyrir að eftir því sem hið afsiðaða rými stjórnmálanna skreppur 

saman og fleiri úrlausnarefni færast í hendur almennings, þá muni siðferði hins venjulega 

manns taka við af siðleysi stjórnmálamannanna. Helsta ástæðan fyrir því að velta fyrir sér 

áhrifum frjálshyggjunnar á siðferði í stjórnmálum er sú að hugmyndir frjálshyggjunnar komst 

raunverulega á dagskrá stjórnmálanna, á meðan siðvæðingaráform umbótasinnaðra flokka á 

síðari hluta 20. aldarinnar komust ekki til beinna framkvæmda. Hér er því rétt að líta á 

valdatíð frjálshyggjukynslóðarinnar og velta fyrir sér hvaða áhrif gjörðir hennar höfðu á 

umræðu um stjórnmál og siðferði.  

4.3 Frjálshyggjan kemst á dagskrá stjórnmálanna 

Í inngangi sínum í Uppreisn frjálshyggjunnar tekur Kjartan Gunnarsson fram að markmið 

bókarhöfunda sé skýrt: „Allar tillögur þeirra og starf miðar að því að gera Sjálfstæðisflokkinn 

að voldugri fjöldahreyfingu fólksins í landinu, sem berst gegn Bákninu“ (Kjartan Gunnarsson 

1979, 8). Þá er tekið fram að bókarhöfundar séu tilbúnir í baráttu til að ná fram þessum 

breytingum á flokknum, og að þeir séu „óhræddir við að gagnrýna flokkinn opinskátt og 
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benda á það, sem þeir telja, að miður hafi farið“ (Kjartan Gunnarsson 1979, 8). Hér má sjá 

nokkra samsvörun við baráttu Vilmundar Gylfassonar innan Alþýðuflokksins. Vilmundur 

hafði stefnt að því að breyta Alþýðuflokknum í tæki „til að vinna hugmyndunum braut“ (Jón 

Ormur Halldórsson 1985, 94), og á svipaðan hátt stefndu hinir ungu sjálfstæðismenn að því að 

breyta Sjálfstæðisflokknum í tæki til að vinna hugmyndum frjálshyggjunnar braut. 

Það má því segja að við lok áttunda áratugarins hafi innan tveggja af fjórflokkunum borið 

á viðleitni til að gera flokkanna að farvegi fyrir nýjar hugmyndir um hvernig eigi að iðka 

stjórnmál á Íslandi. Hugmyndir Vilmundar komust á dagskrá Alþýðuflokksins og urðu að 

kosningamáli árið 1978, en fljótlega fjaraði undan baráttu hans til að breyta flokknum. Á 

endanum var þessi barátta einungis „einkaframtak Vilmundar, krossferð eins manns, sem 

skildi hlutina allt öðruvísi en flestir í kringum hann“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 173). 

Öðruvísi horfði við í Sjálfstæðisflokknum þar sem heil kynslóð flokksmanna gerði hugmyndir 

frjálshyggjunnar að sínum. Áætlanir um að breyta Sjálfstæðisflokknum í  fjöldahreyfingu 

„sem berst gegn Bákninu“, byggði því á styrkari grundvelli. Tími nýrra hugmynda fór saman 

við tíma kynslóðaskipta í flokknum.  

Segja má að þessi kynslóðaskipti hafi átt sér stað árið 1983 þegar Þorsteinn Pálsson var 

kjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins. Þar með var frjálshyggjukynslóðin komin með völdin í 

flokknum í sínar hendur. Árið 1991 tók Davíð Oddsson síðan við formennskunni af Þorsteini, 

og sama ár hófst samfelld átján ára ríkisstjórnarseta flokksins, fyrst með Alþýðuflokknum frá 

1991-1995, þá  með Framsóknarflokknum frá 1995-2007, og loks með Samfylkingunni frá 

2007-2009. Hugmyndir frjálshyggjukynslóðarinnar komust þar með á dagskrá landsmálanna. 

Það varð því opinber stefna stjórnvalda að berjast gegn stjórnlyndi og ríkishyggju, og 

jafnframt að auka vægi sjálfstæðis og frjálshyggju, rétt eins og boðað hafði verið í Uppreisn 

frjálshyggjunnar. Þetta var gert með því að draga úr umsvifum ríkisins og selja ríkisfyrirtæki í 

hendur einkaaðila. Í starfsáætlun ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks frá 1991 

kemur fram að stefnt sé að einkavæðingu ríkisfyrirtækja og aukinni hlutdeild einkaaðila í 

ríkisrekstri meðal annars til að losa hagkerfið „úr viðjum pólitískrar ofstjórnar“ 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 2003, 16). Það má því segja að ríkisvaldinu hafi verið beitt 

til að draga úr umsvifum þess sama valds. Báknið var skorið niður innan frá, og niðurstaðan 

virtist vissulega lofa góðu.  

Þegar frjálshyggjukynslóðin kvaddi sér hljóðs árið 1979 var það til að boða nýja og bjarta 

tíma í íslenskum stjórnmálum. Höfundar bókarinnar Uppreisn frjálshyggjunnar töldu 

hugmyndirnar sem þeir töluðu fyrir vera „grundvöll gróandi þjóðlífs og framfara í andlegum 



73 

og veraldlegum efnum“ (Kjartan Gunnarsson 1979, 7). Þegar hugmyndirnar komust til 

framkvæmda virtust þessi fyrirheit frá 1979 ganga eftir, og til að lýsa breytingunum sem urðu 

á samfélaginu var einmitt gjarnan gripið í líkingamál um gróður og sprettu. „Nú stendur allt 

þjóðlíf í blóma“ sagði Hannes Hólmsteinn í Morgunblaðsgrein árið 1998 (Hannes Hólmsteinn 

Gissurarson 1998). Einnig var ástandinu í samfélaginu líkt við veislu og talað var um hið 

íslenska efnahagsundur. Niðurstaðan var sú að ákveðin tímamót hafi orðið við valdatöku 

frjálshyggjukynslóðarinnar. Skuggarnir virtust hafa flúið af sviði íslenskra stjórnmála og 

eitthvað nýtt og jafnframt betra tekið við. Fyrir frjálshyggjumenn að minnsta kosti stóð þessi 

heiðríkja í beinu sambandi við þá staðreynd að tími ríkishyggjunnar var liðinn og „hið gamla 

valdakerfi Jónasar frá Hriflu hrunið“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 1998). 

Á valdatíma frjálshyggjumannanna virðist draga úr umræðunni um siðferði og stjórnmál, 

sem hafði verið svo hávær áratugina á undan. Sem dæmi má nefna að eftir að Þjóðvaki og 

Kvennalisti renna inn í fjórflokkinn með stofnun Samfylkingar fyrir kosningarnar 1999, þá 

líða tvö heil kjörtímabil (og hálft þriðja) án þess að á Alþingi veljist umbótasinnaður flokkur 

sem gerir bætt siðferði í stjórnmálum beinlínis að baráttumáli. Þetta er breyting frá þeirri  

þróun sem hafði átt sér stað áratugina á undan. Í öllum þingkosningum frá árinu 1971 nær að 

minnsta kosti einn slíkur umbótasinnaður flokkur inn á Alþingi, (nema í kosningunum 1978 

en þá varð siðferði beinlínis að kosningamáli). Það má því segja að á fyrsta áratug 21. 

aldarinnar hafi skortur á siðferði ekki þótt sama vandamál mál á vettangi stjórnmálanna og 

áður. Efalaust hefur hér skipt máli að umræðan um stjórnmál á valdatíma frjálshyggjunnar 

hafði yfir sér annan blæ en áratugina á undan, þar sem nú var bæði hægt að vísa í nýtt upphaf 

og augljós skil frá hinu gamla, og ekki síður í áþreyfanlegan efnahagslegan árangur. Það 

mætti orða það svo að á meðan hið æskilega virtist fara saman við hið raunverulega, þá hafi 

málflutningur frjálshyggjumannanna um ópersónubundin lögmál markaðarins einnig virst 

raunverulegri. Svo lengi sem stjórnmálin þóttu færa fram lausnir frekar en vandamál, þá var 

vissulega ríkari ástæða til að líta á þau með velþóknun. 

Þess var þó ekki lengi að bíða að stjórnmálin yrðu aftur skilgreind sem sérstakt vandamál, 

og af alveg nýrri stærðargráðu. Í október 2008 hrundi bankakerfið, sem nokkrum árum áður 

hafði verið selt í hendur einkaaðila, með alvarlegum afleiðingum fyrir samfélagið allt. Eftir 

það var líkingamálið fyrir ástandið í samfélaginu sótt í aðstæður á strandstað. Að sama skapi 

breyttist hin lýsandi kenning um „íslenska efnahagsundrið“ í lýsandi kenningu um „Hrunið.“ 

Munurinn þarna á milli var nokkurn veginn þessi: Sá sem gat eignast allt sem hugurinn 

girntist, átti nú á hættu að missa allt, nema hugsanlega skuldir. Eftir átján ára valdatíð 
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frjálshyggjukynslóðarinnar blasti því við efnahagslegur glundroði. Orsakasambönd geta verið 

flókin, en það var varla við öðru að búast en að hugmyndir frjálshyggjunnar um sjálfstýrðan 

markað yrðu teknar til umræðu í ljósi þessara atburða. Hér er rétt að skoða örlítið hvernig 

frjálshyggjumennirnir sjálfir fjölluðu um siðferðilegan grundvöll hugmyndanna sem þeir 

trúðu á, og ekki síður þær siðferðilegu afleiðingar sem verða þegar hugmyndirnar eru settar í 

framkvæmd. 

4.4 Fjöregg í tröllahöndum 

Samkvæmt kenningu frjálshyggjunnar áttu lögmál markaðarins að taka við þar sem 

stjórnlyndi stjórnmálamanna endaði. Eftir að losað var um eignarhald ríkisins á bönkum og 

fjármálastofnunum, virðist þó fljótlega hafa komið í ljós að efnahagskerfinu íslenska var ekki 

stjórnað af ósýnilegri hönd öllum til góðs, heldur einfaldlega af eigendum og stjórnendum 

fjármálafyrirtækjanna sjálfra. Það er athyglisvert að ekki leið langur tími frá einkavæðingu 

bankakerfisins þar til frjálshyggjumennirnir hættu að tala um sjálfstýrt markaðskerfi og fóru 

að tala um hvernig ætti að ná stjórn kerfisins úr höndum þessara manna, sem sáu ýmsa 

möguleika til hugsa fyrst og fremst um eigin hag í því umhverfi sem frjálshyggjumennirnir 

höfðu skapað. Að sögn Hannesar Hólmsteins var tíminn frá 2004-2008, tíminn „þegar 

auðjöfrar réðu flestu“ á Íslandi (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 2016). Raunar vill Hannes 

tala um „skefjalaust auðræði“ í þessu sambandi (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 2016). 

Auðjöfrarnir höfðu því bæði frelsi og aðstöðu til að gera það sem þeim sýndist, og það sem 

þeir gerðu var að þenja bankana út „svo furðu gengdi“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 

2016). Það má því segja að framganga bankamannanna hafi hvorki verið fyrirsjánleg né 

æskileg í augum Hannesar.  

Niðurstaðan virðist því sú að það sé varhugavert að treysta því að lögmál markaðarins 

muni taka við þar sem stjórnlyndi stjórnmálamanna endar. Þegar hugmyndin um sjálfstýrðan 

markað virðist lítið annað en tálsýn, verður siðferði að grundvallarstærð þegar kemur að 

umræðu um mögulega útdeilingu á gæðum samfélagsins. Þegar ekki er lengur hægt að vísa í 

eitthvað ópersónulegt afl sem á að leiða málum til lykta öllum í hag, þá hlýtur vilji og 

ásetningur einstaklinga að taka við slíku hlutverki. Því sjónarmiði að allir eigi að hugsa um 

eigin hag og leitast við að hámarka eigin gróða er einungis hægt að gefa siðferðilegan tilgang 

svo lengi sem það á að skila sér í niðurstöðu sem er í þágu heildarinnar. Ef engin ósýnileg 

hönd tryggir slíka niðurstöðu, er hætt við að umrætt sjónarmið muni þjóna öðrum tilgangi en 

siðferðilegum. Það auðræði sem myndaðist á Íslandi eftir árið 2004, samkvæmt Hannesi 

Hólmsteini, fól í sér að auðmenn höfðu að miklu leyti fengið í sínar hendur völdin sem 
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stjórnmálamenn höfðu gefið frá sér. Voldugasti maður landsins á þessum tíma var ekki 

stjórnmálamaður sem hafði umboð borgaranna til að stjórna landinu, heldur auðmaður sem 

var „skuldugasti maður Íslands“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 2016). Spurningin sem 

hlýtur að blasa við í framhaldinu er hvort það sé vænlegt að treysta á siðferðiskennd 

auðmanna til að fá út hina æskilegu niðurstöðu fyrir samfélagið. 

Matthías Johannessen hefur komið inn á þetta atriði í bók sem hann gaf út árið 2010 og 

nefnist Á vígvelli siðmenningar. Í bókinni tekur Matthías „til vopna í þágu siðlegs lífs á 

Íslandi“ eins og segir í inngangi bókarinnar (Jakob F. Ásgeirsson 2010, 10). Matthías segist 

ávallt hafa trúað á „frjálshyggju sem bæti kjör allra og hafi hemil á óhófssömu misrétti“ 

(Matthías Johannessen 2010, 99). Trú hans á frjálshyggjuna byggir því á siðferðilegum 

grunni. Samkvæmt Matthíasi var slík trú útbreidd áður fyrr. Hugsjón „margra sem þóttu ríkir í 

gamla daga“ var einmitt „að auðgast fyrir almenning“ (Matthías Johannessen 2010, 99). Að 

sögn Matthíasar má rekja hrun efnahagskerfisins til þess að menn misnotuðu frelsið sem þeim 

var veitt og notuðu gjörspillt bankakerfi í eigin þágu (Matthías Johannessen 2010, 253). Það 

má því segja að ógæfa frjálshyggjunnar á Íslandi felist í því að útrásarvíkingana hafi skort þá 

siðferðilegu sýn sem mátti finna hjá eldri kynslóðum efnamanna, sem bjuggu reyndar ekki við 

sama frjálsræði í viðskiptum.  

Samkvæmt Matthíasi missti Sjálfstæðisflokkurinn „átrúnað sinn í hendurnar á óprúttnum 

fjárglæframönnum sem köstuðu fjöreggi hans á milli sín eins og tröll“ (Matthías Johannessen 

2010, 232). Rökrétt niðurstaða af slíkri reynslu hlýtur að vera að leggja ekki fjöreggið í 

hendur hvers sem er. Ef það veltur á persónuleika kapítalistanna sjálfra hvort frjálshyggja 

þjónar siðferðilegum gildum eða stuðlar að siðleysi og sundrungu, þá er að sjálfsögðu ekki 

hægt að réttlæta frjálshyggjuna með vísun í sjálfstýrt hagkerfi (þegar hin ósýnilega hönd hefur 

breyst í tröllahönd). Frelsið eitt og sér tryggir því ekki siðlega niðurstöðu. Það verður 

jafnframt að huga að því hvort fjöreggið hafi ratað í tröllahendur. Spurningin hlýtur því að 

vera hvernig hægt er að greina í sundur þá auðmenn sem vilja auðgast fyrir almenning, og 

síðan þá auðmenn sem eru einungis „slagsmálahundar Mammons“ (Matthías Johannessen 

2010, 253). Samkvæmt Matthíasi er söguþráður frjálshyggjutímans á Íslandi eftirfarandi: 

Stjórnmálamenn töldu sig vera að afhenda ríkiseigur í hendur auðmanna af gamla skólanum 

sem höfðu siðferðilega sýn á samfélagið, en komust síðar að því að þessir auðmenn voru af 

tröllakyni. Í þessu sambandi talar Matthías um yfirsjón sem verður einungis afgreidd sem 

„andvaraleysi og barnaskapur andspænis grimmu og harðsvíruðu auðvaldi sem svífst einskis“ 

(Matthías Johannessen 2010, 230). Niðurstaðan verður varla önnur en sú að greinarmunur á 
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siðlegum auðmönnum og ósiðlegum verður ekki gerður fyrr en eftir á, og spurningin er hvort 

þær upplýsingar hafi mikla þýðingu á þeim tímapunkti.   

Það virðist því óhætt að fullyrða að það ástand sem skapaðist á Íslandi á fyrstu árum 21. 

aldarinnar hafi ekki fylgt eftir handritinu um hugmyndabaráttu samtímans milli ríkishyggju og 

frjálshyggju sem var kynnt til sögunnar í Uppreisn frjálshyggjunnar árið 1979. Sá 

raunveruleiki sem blasti við frjálshyggjumönnunum í aðdraganda hruns og eins þegar hrunið 

dundi yfir, virðist hafa valdið þeim bæði undrun og hneykslun. Undrunin skýrist af því að hin 

boðandi kenning virtist ekki ganga upp í raunveruleikanum. Í bók Styrmis Gunnarssonar 

Uppreisnarmenn frjálshyggjunnar: Byltingin sem aldrei varð frá árinu 2017 er því lýst hvað 

gerðist þegar menn litu loks upp úr bókinni og sáu raunverulegan afrakstur verka sinna:  

Uppreisnarmenn frjálshyggjunnar óraði áreiðanlega ekki fyrir því sumarið ´78 að 

„markaðurinn“ gæti virkað á þennan veg. Þeim var vorkun. Þeir trúðu á kenningarnar (Styrmir 

Gunnarsson 2017, 89). 

Hneykslunin skýrist af því hvernig auðmennirnir fóru með frelsið sem þeim hafði verið fært í 

hendur. Í bók sinni segir Styrmir að þeir sem hafi „trúað á frjálst atvinnulíf og virkni 

markaðarins“ hafi ekki gert sér grein fyrir að markaðinn „væri hægt að afskræma með þeim 

hætti, sem í ljós kom“ (Styrmir Gunnarsson 2017, 90). Markaðurinn sem þróaðist á Íslandi 

hafi verið „skrýmsli sem leggur allt í rúst“ (Styrmir Gunnarsson 2017, 90). Þá hefur Hannes 

Hólmsteinn bent á að Davíð Oddsson hafi frá öndverðu þótt bankamennirnir „fara heldur 

geyst“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 2016). Árið 2005 færði Davíð það í tal að „sér litist 

ekki á hinn öra vöxt bankanna“ og að þeir „nýttu sér alþjóðlegt lánstraust Íslands til 

skuldasöfnunar erlendis“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 2018). Árið 2007 sagðist Davíð 

hafa „þungar áhyggjur af bönkunum“ þar sem þeir hefðu „safnað feikilegum skuldum 

erlendis“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 2018). Bankamönnunum var því greinilega ekki 

treystandi til að fara með aukið frelsi í viðskiptum á ábyrgan hátt. 

Slík gagnrýni ber með sér að aðgerðir frjálshyggjumannanna til að auka umsvif og frelsi í 

viðskiptum hafi í raun búið til nýjan siðferðisvanda. Áður hafði vandinn verið skilgreindur 

sem of mikil afskipti stjórnmálamanna af útdeilingu gæða samfélagsins, og 

frjálshyggjumennirnir buðu upp á ákveðna lausn við þessum vanda þegar þeir „minnkuðu 

stórlega eigið vald með því að hætta margvíslegri skömmtun fjármagns eftir 

stjórnmálasjónarmiðum“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 2016). En þegar kom í ljós að 

samfélaginu stafaði hætta af framkomu bankamannanna, var í raun fátt annað fyrir 

frjálshyggjumennina að gera en að óska eftir inngripi ríkisvaldsins. Hannes bendir á að Davíð 

Oddsson hafi, í embætti seðlanbankastjóra, varað ráðamenn við að „bankakerfið kynni að 
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standa á brauðfótum og gæti hrunið“ (Hannes Hólmsteinn Gissurarson 2018). Slíkar 

viðvaranir eru að sjálfsögðu settar fram til að fá báknið til að bregðast við og grípa inn í 

málefni samfélagsins. Það má því segja að hlutirnir hafi verið komnir í ákveðinn hring þegar 

frjálshyggjumennirnir kölluðu eftir ríkishyggju til að leysa vandamál sem hafði skapast af of 

miklu frelsi. Að einhverju leyti verður það að teljast táknrænt fyrir afdrif kenningarinnar um 

sjálfstýrðan markað á Íslandi.  

4.5 Siðferði kemst á dagskrá stjórnmálanna 

Áður er minnst á að dregið hafi úr umræðu um siðferði og stjórnmál á þeim tíma þegar 

stjórnmálin þóttu fela í sér lausnir frekar en vandamál. Eftir hrunið má þó segja að íslenskur 

almenningur hafi staðið frammi fyrir stærra vandamáli en áður þekktist. Í bók sinni Hrunið 

segir Guðni Th. Jóhannesson að fall bankanna teljist til „afdrifaríkustu atburða í sögu 

lýðveldisins“ (Guðni Th. Jóhannesson 2009, 7) og því hefur einnig verið haldið fram að 

efnahagshrunið sé „stærsti og afdrifaríkasti manngerði atburður Íslandssögunnar“ (Ingi Freyr 

Vilhjálmsson 2014, 9). Í bók sinni Nýja Ísland segir Guðmundur Magnússon um hrunið, að 

„eftir þessa atburði eða hamfarir, eins og þeir hafa verið nefndir, er allt breytt“ (Guðmundur 

Magnússon 2008, 7) og Páll Valsson bætir við í ævisögu Jóhönnu Sigurðardóttur að Ísland 

var „í efnahagslegum ruslflokki og siðferðislega gjaldþrota" (Páll Valsson 2017, 265). Það 

mætti allt eins segja að skuggarnir hafi verið eins langir og þeir voru margir.  

Skiljanlega var þessari nýju stöðu ekki tekið fagnandi, og það voru ekki síst 

stjórnmálamenn sem fengu að finna fyrir reiði fólks. Mótmælin sem var gefið nafnið 

„búsáhaldabyltingin“ fóru að mestu leyti fram á Austurvelli fyrir framan Alþingishúsið og 

beindust gegn ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Svo fór að lokum að 

Samfylkingin sleit stjórnarsamstarfinu og boðað var til kosninga árið 2009. Samhliða því að 

stjórnmálin urðu að skilgreindu vandamáli þá færðist einnig nýtt líf í umræðuna um siðferði 

og stjórnmál, þar sem fljótlega fór að bera á kunnuglegum áherslum úr eldri umræðu. 

Samkvæmt Jóni Ólafssyni var fyrsta greiningin á orsökum hrunins á þá leið að „þar sem 

leiðandi stjórnmálamenn höfðu átt í óheilnæmu sambandi við viðskipta- og fjármálayfirstéttir 

landsins þjónuðu þeir ekki lengur almannahagsmunum heldur sérhagsmunum“ (Jón Ólafsson 

2014, 8). Sérhagsmunirnir er því enn til staðar í starfi stjórnmálamanna, en nú eru 

fjármálayfirstéttirnar, sem fengu ríkisfyrirtækin í sínar hendur, komnar inn í hinn óheilaga 

hring. Samkvæmt þessari skoðun er siðferðisvandinn sem fylgir nálægð stjórnmálanna við 

gæði samfélagsins enn til staðar þó að ríkisrekstur sé færður í hendur einkaaðila. Þegar 

haldinn var þjóðfundur 14. nóvember 2009 til að ræða um siðferðileg gildi í samfélaginu er 
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síðan hægt að sjá glitta í kenninguna um hinn siðprúða almenning sem veitir 

stjórnmálamönnum leiðsögn. Markmið fundarins var að „virkja sameiginlegt innsæi og vitund 

almennings“, enda hafði samfélagið farið fram af hengifluginu af því að „gildin sem þjóðin 

vissi að skiptu mestu máli voru í órækt og aðrir þættir réðu ríkjum“ (Gunnar Hersveinn 2010, 

10). Niðurstöður þjóðfundarins voru því hugsaðar sem „veganesti fyrir ráðamenn“ (Gunnar 

Hersveinn 2010, 10) sem verður að teljast mjög í anda eldri umræðu.  

Það er því margt kunnuglegt við þá umræðu um siðferði og stjórnmál sem fer fram eftir 

hrunið. Í kosningunum 2009 gerðist það einnig að nýr flokkur, Borgarahreyfingin, náði 

fjórum mönnum inn á þing, en þar var kominn umbótasinnaður flokkur sem vildi stuðla að 

bættum vinnubrögðum og betra siðferði í stjórnmálum, rétt eins og svo margir flokkar á síðari 

hluta 20. aldarinnar. Munurinn er sá að eftir hrunið komst siðferði raunverulega á dagskrá 

stjórnmálanna, þegar ýmsar aðgerðir sem miðuðu að því að siðvæða stjórnmálin voru tekin 

upp í lög. Það má því segja að eftir að hafa verið rædd á vettvangi stjórnmálanna áratugum 

saman hafi tími hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál runnið upp eftir hrunið.  Meðal aðgerða 

stjórnvalda sem höfðu siðferðilegan tilgang var að gera að lagaskyldu að settar yrðu siðareglur 

fyrir stjórnsýslu og framkvæmdavald, auk þess sem sett var á fót ráðgefandi nefnd um 

siðferðileg málefni fyrir stjórnvöld. Fyrst af öllu var þó sjónum beint að siðferði í aðdraganda 

hrunsins þar sem má segja að lagt hafi verið siðferðilegt mat á verk 

frjálshyggjukynslóðarinnar. Hér er því rétt að glugga í siðfræðiskýrslu vinnuhóps stjórnvalda 

sem má finna í 8. bindi Rannsóknarskýrslu Alþingis og ljúka þannig umfjöllun um þá umræðu 

um siðferði og stjórnmál sem fer fram í skugga frjálshyggju.   

4.6 Skýrsla vinnuhóps stjórnvalda um siðferði í aðdraganda hruns 

Eftir hrun samþykkti Alþingi lög nr. 142/2008 um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls 

íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða. Í lögunum er annars vegar kveðið á um stofnun 

þriggja manna rannsóknarnefndar sem skuli meðal annars skoða mögulega „refsiverða 

háttsemi eða brot á starfsskyldum“ og hins vegar um stofnun þriggja manna vinnuhóps sem 

leggi mat á „hvort skýringar á falli íslensku bankanna og tengdum efnahagsáföllum megi að 

einhverju leyti finna í starfsháttum og siðferði.“ Það má því segja að það hafi verið ætlun 

stjórnvalda að varpa ljósi á bæði lagalega og pólitíska ábyrgð fyrri stjórnvalda í aðdraganda 

hrunsins.  

Lögin gerðu ráð fyrir að í síðari hópinn skyldu ráðast einstaklingar með ákveðinn 

bakgrunn í hugvísindum eða félagsvísindum („háskólamenntun í heimspeki, sagnfræði, 

félagsfræði, stjórnmálafræði, fjölmiðlafræði eða öðrum hliðstæðum greinum“). Í vinnuhópinn 
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voru síðan skipuð Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttur, og gaf 

hópurinn út skýrsluna Siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku bankanna 2008 árið 

2010. Í inngangi skýrslunnar er sérstaklega tekið fram að siðferði bankamannanna hljóti að 

verða í brennidepli rannsóknarinnar, en þó sé „óhjákvæmilegt“ að skoða einnig „starfshætti í 

stjórnsýslu og hjá eftirlitsstofnunum sem og vinnubrögð og siðferði stjórnmálamanna“ 

(Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 7).  

Það liggur að mörgu leyti beint við að skoða skýrslu vinnuhópsins sem nokkurs konar 

framhald af þeirri fræðilegu umræðu sem farið hafði fram á níunda og tíunda áratug 20. 

aldarinnar og áður er rakin. Í báðum tilvikum er fræðimönnum stefnt saman á formlegum 

vettvangi til að fjalla um álitamál varðandi siðferði og stjórnmál á Íslandi. Munurinn er sá að 

hin eldri fræðilega umræða var ekki að undirlagi stjórnvalda, heldur var þar um að ræða aðila 

eins og stéttarfélög, Skálholtsskóla, Siðfræðistofnun Háskóla Íslands og félög tengd 

stjórnmálaflokkum eða stjórnmálum almennt. Þá má einnig nefna að vinnuhópi stjórnvalda er 

falið að skoða siðferði og stjórnmál í sambandi við tiltekið tímabil og tiltekið vandamál. Þar 

sem umfjöllunin er gerð sértæk með þessum hætti hlýtur markmiðið að vera að draga tiltekna 

lærdóma um siðferðilega hegðun stjórnmálamanna. Að því leytinu til hlýtur slík rannsókn að 

fela í sér vegvísi fyrir framtíðina í siðferðilegum efnum og því má segja að rannsóknin beri 

vott um ákveðna viðleitni til að bæta siðferði í stjórnmálum. Þar sem verið er að skoða 

tímabilið „í aðdraganda hruns“ hlýtur rannsóknin auk þess að fela í sér einhvers konar uppgjör 

við siðferði í stjórnmálum á valdatíma frálshyggjukynslóðarinnar. 

Meðal niðurstaðna vinnuhópsins er að stjórnvöld hafi gengið of langt í yfirlýstu 

afskiptaleysi af samfélaginu, þar sem grunvallaratriði er hvernig hugtakið „samfélag“ er 

skilgreint. Þegar frjálshyggjumennirnir sögðust vilja „standa vörð um sameiginlegan 

menningararf lýðræðisríkjanna, frelsi og framtak þess fólks sem þau byggir (Kjartan 

Gunnarsson 1979, 8) þá virðist „fólk“ vera samheiti yfir einstaklinga jafnt sem viðskiptalífið. 

Í tungumáli frjálshyggjunnar virðast því einstaklingarnir og viðskiptalífið renna saman, og 

fylgismenn hennar telja „að flestum málum sé betur borgið í höndum fólksins sjálfs, 

heimilanna og fyrirtækjanna í landinu, en í höndum stjórnmálamanna og embættismanna“ 

(Hannes Hólmsteinn Gissurarson 1998). Í þessari heimssýn eru því einungis tveir hópar, 

stjórnmálamenn og fólkið, og kenningin kallar eftir frelsi fólksins undan afskiptum 

stjórnmálamannanna, af því að „um of sé að frelsi manna kreppt“ (Kjartan Gunnarsson 1979, 

8). Í siðfræðiskýrslu vinnuhópsins er aftur á móti lögð áhersla á að hóparnir séu þrír 

(stjórnmálamenn, almenningur og viðskiptalífið) og að samskipti hópanna mótist af ýmsum 
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þáttum, og ekki hvað síst skyldu stjórnmálamanna til að gæta að hagsmunum almennings. Í 

inngangi skýrslunnar eru opinberir eftirlitsaðilar, stjórnsýslan og stjórnmálamenn kallaðir 

„verðir almannahagsmuna“ (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 

2010, 8) og það má sega að hér sé komið að siðferðilegum kjarna í starfi stjórnmálamanna að 

mati vinnuhópsins:  

Á opinberum vettvangi þarf siðferðileg hugsun öðru fremur að lúta viðmiðum um 

almannahagsmuni enda ber almannaþjónum að efla þá og vernda gegn hvers konar 

sérhagsmunum (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 10). 

Það er aftur á móti ekki skilgreint markmið viðskiptalífsins að gæta að almannahagsmunum, 

heldur að hámarka hagnað sinn. Hagsmunir viðskiptalífsins eru því sérhagsmunir og „frá 

siðferðilegu sjónarmiði er það meginmarkmið alls eftirlits með fjármálastofnunum að ekki sé 

brotið á brýnum hagsmunum almennings“ (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín 

Ásgeirsdóttir 2010, 117). Ákveðnar fjármálastofnanir, eins og bankar, eru þó „ekki venjuleg 

fyrirtæki“ enda má færa rök fyrir því „að það séu almannahagsmunir að tryggja rekstur 

þeirra“ (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 118). En um leið 

og ríkisvaldið verður bakhjarl fyrir fyrirtæki er það mat vinnuhópsins að opinberar 

eftirlitsstofnanir verða „að vera grimmir varðhundar almannahagsmuna andspænis 

sérhagsmunum fjármagnsaflanna“  (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín 

Ásgeirsdóttir 2010, 118). Ríkisvaldið á því að taka sér stöðu á milli viðskiptalífsins og 

almennings með það fyrir augum að vernda hinn síðari fyrir hinum fyrri.  

Áfellisdómur vinnuhópsins yfir stjórnmálunum á tíma frjálshyggjunnar er sá að 

stjórnmálamenn afhentu viðskiptalífinu völd og drógu sig síðan til baka. Viðskiptalífið var því 

að einhverju leyti gert að vörðum almannahagsmuna, enda sagði kenning frjálshyggjunnar að 

markaðurinn myndi tryggja hina æskilegu niðurstöðu öllum í hag. Vinnuhópurinn bendir á að 

með einkavæðingu ríkisfyrirtækja hafi völd stjórnmálamanna minnkað og að „á sama tíma og 

ríkisvaldið veiktist sóttist viðskiptalífið æ meir eftir afskiptum af stefnumótun og lagasetningu 

sem um það er sett... Ekki er hægt að segja annað en að þeim hafi orðið vel ágengt.“ 

(Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 153). Viðskiptalífið fékk 

því að ráða ferðinni í lagasetningu og stefnumótun og opinberir eftirlitsaðilar gerðu lítið annað 

en að horfa á bankana vaxa og vaxa. Það er því mat vinnuhópsins að „bankarnir voru látnir 

njóta vafans en hagsmunir almennings fyrir borð bornir (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal 

og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 131) og í því felst hinn siðferðilegi áfellisdómur yfir 

stjórnmálunum í aðdraganda hruns.  
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Það er einnig athyglisvert að í skýrslu vinnuhópsins má finna kafla um íslenska 

stjórnmálamenningu þar sem vinnubrögð stjórnmálamanna í aðdraganda hruns eru sett í 

stærra samhengi íslenskra stjórnmála. Niðurstaða vinnuhópsins er í sem stystu máli að 

„íslensk stjórnmálamenning er vanþroskuð og einkennist af miklu valdi ráðherra og oddvita 

stjórnarflokkanna“ (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 184). 

Þetta þýðir að raunveruleg völd liggja hjá fáum háttsettum einstaklingum, sem byggja á því að 

á milli kosninga „eigi þeir að hafa frjálsar hendur um það hvernig þeir fara með völd sín, svo 

lengi sem þeir halda sig innan ramma laganna (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín 

Ásgeirsdóttir 2010, 180). Vinnuhópurinn tekur fram að „í foringjaræði verður hlutur 

lögþingsins einkum að afgreiða mál sem undirbúin hafa verið í litlum hópi lykilmanna“ 

(Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 179). Þetta þýðir í raun að 

aðhald með valdinu er skert og   

ráðherrar njóta mikils sjálfstæðis án þess að búa við ríkar kröfur um pólitíska og siðferðilega 

ábyrgð. Þetta er slæm blanda og í raun ávísun á óábyrga meðferð valds (Vilhjálmur Árnason, 

Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 181). 

Ástæðan fyrir því að völd án aðhalds er slæm blanda er í raun hin gamla sannfæring að völd 

spilla, og vinnuhópurinn tekur fram að „mikið ráðherraræði eykur líkurnar á gerræðislegum 

ákvörðunum sem efla vald viðkomandi stjórnmálamanns“ (Vilhjálmur Árnason, Salvör 

Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 180).  

Það má því segja að grundvöllurinn fyrir siðferðisbresti í íslenskum stjórnmálum blasi 

við, enda er aðhaldsleysið kostur fyrir stjórnmálamenn sem „vilja geta leikið valdataflið án 

þess að þurfa að skeyta um rök, vandaða stjórnsýsluhætti eða sanngirni“ (Vilhjálmur Árnason, 

Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 180). Lausn vinnuhópsins við þessari hættu er sú 

að það þurfi að „styrkja siðferðisvitund stjórnmálamanna og auka virðingu þeirra fyrir góðum 

stjórnsiðum“ (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 184). 

Vinnuhópurinn vill því ekki tala um siðferðisvanda stjórnmálanna út frá einhverjum staðli 

sem býr hjá siðprúðum almenningi. Lausin felst ekki í því einu að auka aðkomu hins 

venjulega manns að stjórnmálunum eða „að til forystu...veljist umfram annað siðferðilega 

þroskaðir einstaklingar“ (Sigríður Lillý Baldursdóttir 1995, 47) eins og einn þátttakenda á 

málþingi um siðferði og stjórnmál stakk upp á árið 1995. Lausnin felst í því að gera virðingu 

fyrir siðferði að hluta af starfi stjórnmálamannsins, og til að ná þessu markmiði telur 

vinnuhópurinn vænlegt að þingmenn setji sér siðareglur til að „skýra...fyrir sjálfum sér og 

almenningi hvernig þeir skilja meginskyldur sínar og ábyrgð“ (Vilhjálmur Árnason, Salvör 

Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 184). Þegar ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna 
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ákvað að gera siðvæðingu stjórnmálanna að stefnu sinni eftir kosningarnar 2009 var einmitt 

gripið til ráðstafana til að auka virðingu fyrir siðferði í opinberu lífi, og meðal annars með því 

að gera siðareglur að lögboðinni skyldu. Hér er rétt að fjalla næst um lagasetningu vinstri 

stjórnarinnar sem hafði siðferðilegan tilgang.  
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5 Siðferðileg lagasetning vinstri stjórnarinnar 

Í kosningunum 2009 gerðist það í fyrsta sinn í sögu íslenskra stjórnmála að þeir tveir 

fjórflokkanna sem voru skilgreindir sem vinstri flokkar fengu meirihluta þingmanna á 

Alþingi. Áður höfðu þessir tveir flokkar starfað saman í minnhlutastjórn um nokkura mánaða 

skeið með stuðningi Framsóknarflokks eftir að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 

fór frá völdum í janúar sama ár. Árið 2009 markar því þau tímamót að íslenskir vinstri menn 

sameinast í ríkisstjórn. En það er víst óhætt að segja að „ekkert var hefðbundið á Íslandi eftir 

bankahrunið í október 2008“ (Björn Þór Sigbjörnsson 2013, 13). Valdatímabil vinstri 

stjórnarinnar á árabilinu 2009-2013 einkennist einmitt af því að setja á dagskrá ýmis mál sem 

lengi höfðu einungis verið á umræðustigi, og það jafnvel um áratugaskeið. Þannig var sótt um 

aðild að Evrópusambandinu, en slíkt hafði einungis einu sinni áður verið alvarlega skoðað af 

stjórnvöldum, og það var á tímabilinu 1961-1963 (Baldur Þórhallsson 2008, 68). Einnig var 

ráðist í heildarendurskoðun á stjórnarskránni, en um slíkt hafði verið rætt nokkurn veginn 

síðan lýðveldisstjórnarskráin var sett árið 1944 (Guðni Th. Jóhannesson 2011, 65-72 ). Í 

þennan hóp má einnig setja hugmyndina um siðleg stjórnmál, því eftir alla þá gagnrýnu 

umræðu sem hafði farið fram um stjórnmál og siðferði alveg síðan á sjöunda áratugnum, þá 

verður siðvæðing stjórnmálanna að opinberri stefnu í tíð vinstri stjórnarinnar.    

Árið 2010 setti vinstri stjórnin lög nr. 86/2010 um breytingu á lögum um Stjórnarráð 

Íslands og fleiri lögum (siðareglur) þar sem kveðið var á um stofnun ráðgefandi nefndar um 

siðferðileg málefni fyrir stjórnsýsluna og einnig um setningu siðareglna fyrir ráðherra í 

ríkisstjórn,  starfsmenn Stjórnarráðs Íslands og starfsmenn ríkisins. Hér er rétt að líta nánar á 

hvað fólst í þessari lagasetningu. 

5.1 Samhæfingarnefnd um siðferðileg viðmið fyrir stjórnsýsluna 

Með lögum nr. 86/2010 var Stjórnarráðslögum nr. 73/1969 breytt, þannig að við bættist 

ákvæði þess efnis að forsætisráðherra skyldi skipa til þriggja ára í senn, sjö manna 

samhæfingarnefnd um siðferðileg viðmið fyrir stjórnsýsluna. Þegar ný Stjórnarráðslög 

nr.115/2011 voru sett ári síðar voru ákvæði um samhæfingarnefnd um siðferðileg viðmið að 

finna í 25. gr. laganna og þar voru helstu verkefni nefndarinnar útlistuð með eftirfarandi hætti: 

a. að stuðla að því að siðferðileg viðmið séu í hávegum höfð í opinberum störfum og veita 

stjórnvöldum ráðleggingar um ráðstafanir til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra og 

spillingu,  

b. að veita umsögn um drög að siðareglum á grundvelli laga þessara og laga um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins og gefa stjórnvöldum ráð um túlkun þeirra,  

c. að beita sér fyrir upplýsingaöflun og fræðirannsóknum á málefnasviði nefndarinnar,  
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d. að stuðla að því að brugðist sé með samhæfðum hætti við ábendingum eftirlitsembætta 

Alþingis    og öðrum tiltækum upplýsingum um brot á siðareglum eða hættu á spillingu hjá 

ríkinu,  

e. að taka þátt í samstarfi við félagasamtök, stofnanir og embætti hér á landi og erlendis sem 

vinna gegn spillingu í opinbera geiranum,  

f. að gefa forsætisráðherra árlega skýrslu um starf sitt þar sem komi fram ef ástæða þykir til 

tillögur til stjórnvalda um frekari aðgerðir til að efla traust á stjórnsýslu ríkisins, draga úr hættu 

á spillingu og vanda betur til verka í stjórnsýslunni. Skýrslan skal lögð fyrir Alþingi.  

Af þessari upptalningu að dæma virðist ljóst að samhæfingarnefndin hafi átt að veita 

stjórnvöldum afar víðtæka leiðsögn um siðferðileg málefni. Hinu lögboðna markmiði 

nefndarinnar „að stuðla að því að siðferðileg viðmið séu í hávegum höfð í opinberum 

störfum“ yrði varla náð öðruvísi. Það má því draga þá ályktun að nefndinni hafi verið ætlað 

mikilvægt ráðgefandi hlutverk og einnig að stjórnvöldum hafi borið að taka tillit til 

ráðlegginga nefndarinnar (að minnsta kosti svo framarlega sem það var raunverulegt markmið 

stjórnvalda að hafa siðferðileg viðmið í hávegum í störfum sínum).  

5.2 Lögbundnar siðareglur 

Lög nr. 86/2010 fólu einnig í sér að ákvæðum um siðareglur var bætt inn í lög nr. 73/1969 um 

Stjórnarráð Íslands. Þegar ný Stjórnarráðslög nr.115/2011 voru sett var ákvæði um siðareglur 

að finna í 24. gr. laganna. Í 1. mgr. 24. gr.segir að „forsætisráðherra staðfestir siðareglur fyrir 

starfsmenn Stjórnarráðs Íslands“ og ennfremur að hafa skuli samráð við starfsmenn við 

undirbúning reglnanna. Í athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að siðareglurnar eigi 

við um störf embættismanna og allra annarra starfsmanna Stjórnarráðsins. Í 2. mgr. 24. 

laganna kemur síðan fram að „ríkisstjórn samþykkir siðareglur fyrir ráðherra“, en 

forsætisráðherra undirriti þær fyrir hönd ríkisstjórnar og birti þær.  

Í athugasemdum við frumvarp til nýju Stjórnarráðslaganna er fjallað um tilgang 

siðareglna fyrir stjórnsýsluna, og þar kemur fram að ætlunin sé að „vekja ráðherra, 

aðstoðarmenn þeirra, embættismenn og starfsmenn til vitundar um þau grunngildi sem búa að 

baki þeim ábyrgðarstörfum sem þeir sinna.“ Í þessu sambandi er gert ráð fyrir að 

siðareglurnar séu samdar af þeim sem þær gilda um, eða séu að minnsta kosti „afsprengi 

samráðs meðal starfsmanna“ en komi ekki „ofan frá ef svo má að orði komast“ eins og segir í 

athugasemdunum um siðareglur fyrir starfsmenn Stjórnarráðsins. Af texta laganna má ráða að 

siðareglur ráðherra séu settar af ríkisstjórn í heild. Hér virðist því farið eftir þeirri forskrift 

sem vinnuhópur stjórnvalda lagði til í siðfræðiskýrslu sinni árið 2010, þar sem gert var ráð 

fyrir að stjórnmálamenn settu sér sínar eigin siðareglur og fari þannig „sjálfir í gegnum það 
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ferli að yfirvega skyldur sínar og lýsa þeim fyrir umbjóðendum sínum“ (Vilhjálmur Árnason, 

Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 182). Þann 22. mars 2011 staðfesti 

forsætisráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, siðareglur fyrir ráðherra, en það var í fyrsta sinn sem 

siðareglur sem náðu til starfsemi stjórnvalda voru settar samkvæmt lögum. Í maí 2012 voru 

síðan settar siðareglur fyrir starfsfólk Stjórnarráðsins og þann 22. apríl 2013 voru settar 

almennar siðareglur fyrir starfsmenn ríkisins á grundvelli breytingarlaga nr. 86/2010. 

Í inngangi að siðareglum ráðherra er tekið fram að þær eigi „að veita leiðsögn um það 

hvers konar framganga hæfir svo veigamiklu embætti.“ Það má segja að hér sé komin nokkurs 

konar siðferðileg starfslýsing sem er skrifuð af ráðherrunum sjálfum. Hér má því finna þær 

reglur sem ráðherrar „fallast á af skynsemi sinni og samsama sig þannig inntaki þeirra“ 

(Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 182), og það er fróðlegt að 

sjá hverju slík ígrundun á eðli starfsins skilar. Samkvæmt 1. gr. reglanna á ráðherra að sinna 

starfi sínu „af alúð, trúmennsku og heiðarleika.“ Honum ber að beita valdi sínu „af hófsemi og 

sanngirni og án tillits til eigin hagsmuna“, og sýna ráðdeild við meðferð opinberra fjármuna. 

Ráðherra á ekki að nota stöðu sína „til persónulegs ávinnings fyrir sig eða aðila sér nákomna“, 

og honum ber að hafa í huga að „skyldur hans eru fyrst og fremst við almenning.“ Síðan fjalla 

siðareglurnar um ýmis álitamál sem tengjast hagsmunatengslum og hagsmunaárekstrum (2. 

gr.), fjármálum og launagreiðslum (3. gr.), háttsemi og framgöngu (4. gr.), samskipti ráðherra 

við starfslið sitt (5. gr.), upplýsingagjöf og samskipti við almenning (6. gr) og loks er vikið að 

ábyrgð ráðherra (7. gr.). Samkvæmt b. lið 7. greinar skal ráðherra bregðast við ábendingum 

starfsmanna „um siðferðilega ámælisvert eða ólögmætt athæfi í ráðuneyti hans eða á 

starfssviði ráðuneytisins“ og skal ennfremur gæta þess „að starfsmenn sem benda á slíkt gjaldi 

ekki fyrir það.“  

Vinnuhópur stjórnvalda um siðferði í aðdraganda hruns bendir á að með því að setja sér 

siðareglur myndu stjórnmálamenn „lýsa því yfir við almenning á hvaða siðferðilegu 

mælikvarða þeim finnst sanngjarnt að verk þeirra séu metin“ (Vilhjálmur Árnason, Salvör 

Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir 2010, 182) og það má efalaust segja að ofangreindar 

siðareglur ráherra feli í sér slíka yfirlýsingu til almennings. Hér er því komin ákveðin 

siðferðileg mælistika á verk ráðherra, og þó svo það raunverulegt inntak reglu sem segir að 

valdi skuli beitt „af hófsemi“ hljóti að vera háð mati, þá ætti að liggja í augum uppi að 

siðareglur ráðherra endurspegla það sjónarmið að siðferðileg viðmið skuli höfð í hávegum í 

opinberum störfum.  
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Slík tilraun til að fá starfandi ráðherra til að gefa starfi sínu siðferðilegt inntak verður að 

teljast sérstaklega áhugaverð í því ljósi að samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð nr. 4/1963 

getur siðferðibrestur ráðherra mögulega varðað embættismissi, sektum eða fangelsi. Hér er 

því rétt að víkja örlítið að siðferðilegum kröfum til stjórnvalda sem finna má í fyrri 

lagasetningu.  

5.3 Góð ráðsmennska og vandaðir stjórnsýsluhættir 

Þegar vinstri stjórnin gerði það að lagaskyldu að ráðherrar og embættismenn settu sér 

siðareglur, var það ekki fyrsta dæmið um lagasetningu sem hafði það markmið að opinberu 

valdi skyldi beitt á siðlegan hátt. Slík dæmi má finna í ákvæðum laga um ráðherraábyrgð, þar 

sem gerð er krafa um góða ráðsmennsku ráðherra, og í ákvæðum laga um umboðsmann 

Alþingis nr. 85/1997 (áður lög nr. 13/1987) þar sem kemur fram að hlutverk umboðsmanns sé 

að gæta þess að stjórnsýslan fari fram í samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti. 

Lagasetning vinstri stjórnarinnar sem hafði það markmið að siðferðileg viðmið skuli höfð í 

hávegum í opinberum störfum, var því til viðbótar fyrri kröfum laga um góða ráðsmennsku og 

vandaða stjórnsýsluhætti.  

Brot gegn góðri ráðsmennsku er skilgreint í 10. gr. laga um ráðherraábyrgð, en í a. lið 

greinarinnar segir að ráðherra verði sekur eftir lögunum „ef hann misbeitir stórlega valdi sínu, 

enda þótt hann hafi ekki beinlínis farið út fyrir embættistakmörk sín.“ Í grein sinni „Völd og 

ábyrgð ráðherra í stjórnsýslunni“ frá árinu 2013 bendir Sigurður Kári Árnason á að a. liður 10. 

greinarinnar virðist vísa í óskráðar siðferðisreglur, enda kemur fram í ákvæðinu að umrædd 

valdníðsla þurfi ekki að vera skilgreind í almennum reglum um störf ráðherra. Þar með virðist 

ákvæðið „einnig eiga að taka til þeirra tilvika, þar sem ráðherra veit að háttsemi hans gengur 

gegn almennum siðalögmálum um það hvernig ráðherrar skuli beita valdi sínu“ (Sigurður 

Kári Árnason 2013, 301). Í athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að lögin 

endurspegli þá staðreynd að „staða ráðherra er svo sérstæð, að þeir geta orðið sekir um það 

misferli í starfi, sem vart eða ekki er hugsanlegt hjá öðrum opinberum starfsmönnum“, en 

einnig er tekið fram að ákvæði 10. gr. eru „óneitanlega nokkuð matskennd.“ Samkvæmt þessu 

eru ráðherraábyrgðarlögin viðbragð við þeirri staðreynd að völd spilla (sérstaklega völd 

ráðherra) en jafnframt er viðurkennt að erfitt er að skilgreina siðferðisbrestinn sem gerður er 

refsiverður. Hin siðferðilega leiðsögn sem lögin veita ráðherrum hljómar því svo: Ekki 

misbeita valdi þínu stórlega.  

Það má segja að setning laga um ráðherraábyrgð árið 1963 sýni fram á þá skoðun 

löggjafans að siðferði skipti máli í stjórnmálum. Hugmyndin um siðleg stjórnmál fær því 
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vægi, en þó ekki með vísun í siðferðilega leiðsögn heldur frekar með því aðhaldi sem felst í 

refsiheimild laganna. Þannig er áhersla laganna á frávik (stórlega misbeitingu valds) frekar en 

á hversdagslegri hliðar valdsins sem hafa að gera með siðferði. En þó að lögin hafi gert 

mögulegan siðferðisbrest ráðherra refsiverðan, breytir það því ekki að fljótlega eftir setningu 

laganna hófst gagnrýnin umræða sem snerist um slæmt siðferði í íslenskum stjórnmálum, og 

ráðherraábyrgðarlögin virðast ekki hafa þótt grunvöllur fyrir þá siðvæðingu sem kallað var 

eftir. Ef til vill hefur það skipt máli að lögin settu það í hendur Alþingis að skilgreina hinn 

refsiverða siðferðisbrest. Siðvæðing stjórnmálanna á grundvelli ráðherraábyrgðarlaganna 

hlaut því að koma innan úr valdakerfinu sjálfu, sem var einmitt skilgreint sem uppspretta 

siðferðisvandans.   

Hugtakið vandaðir stjórnsýsluhættir er frábrugðið góðri ráðsmennsku að því leytinu til að 

það nær til stjórnsýslunnar í heild, en ekki einungis til ráðherra, og er ekki gert refsivert með 

sama hætti, enda er áherslan hér á öllu hversdaglegri hliðar valdbeitingar. En vandaðir 

stjórnsýsluhættir eiga það sameiginlegt með hinu eldra hugtaki að vísa í siðferðilega hegðun 

opinberra aðila. Í bók sinn Vandaðir stjórnsýsluhættir frá árinu 2016 bendir Hafsteinn Dan 

Kristjánsson á að vandaðir stjórnsýsluhættir vísa „að hluta, út fyrir lögin í siðferðileg og 

samfélagsleg sjónarmið um ríkisvaldið og eðlilega beitingu opinbers valds (Hafsteinn Dan 

Kristjánsson 2016, 33). Annað sem vandaðir stjórnsýsluhættir eiga sameiginlegt með góðri 

ráðsmennsku er að löggjafinn hefur ekki gefið hugtakinu inntak. Í skýrslu umboðsmanns 

Alþingis fyrir árið 2000 segir að í lögum sé ekki  

skýrt nánar hvað átt sé við með vönduðum stjórnsýsluháttum en ljóst er af lagaákvæðinu að 

þarna er verið að vísa til þess að stjórnsýslan eigi sjálf að gæta þess í störfum sínum að þar séu 

viðhafðir vandaðir stjórnsýsluhættir. Það er síðan umboðsmanns að hafa eftirlit með því að svo 

sé og þá einnig að móta frekar inntak þess hvað teljist í hverju tilviki vandaðir stjórnsýsluhættir 

(Umboðsmaður Alþingis 2000). 

Samkvæmt þessu á stjórnsýslan sjálf að fylla út í hugtakið vandaðir stjórnsýsluhættir og, eftir 

atvikum, sjálfstæður eftirlitsaðili þegar borgararnir beina kvörtun til hans. Að þessu leytinu til 

er hin siðferðilega leiðsögn sem tengist hugtakinu vandaðir stjórnsýsluhættir talsvert skýrari 

en sú sem tengist góðri ráðsmennsku því borgararnir hafa verið duglegir að kvarta til 

umboðsmanns Alþingis. Í bók sinni um vandaða stjórnsýsluhætti tekur Hafsteinn Dan saman 

yfirlit yfir það inntak sem umboðsmaður hefur gefið hugtakinu í álitum sínum í gegnum 
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tíðina, og tekur fram að „framkvæmd umboðsmanns er töluverð að umfangi“ (Hafsteinn Dan 

Kristjánsson 2016, 9).
8
  

Eins og hugtökin góð ráðsmennska og vandaðir stjórnsýsluhættir sýna mátti finna í lögum 

kröfur um gott siðferði í beitingu opinbers valds sem náðu bæði til ráðherra og til 

stjórnsýslunnar almennt. En það má jafnframt segja að eftir hrunið hafi stjórnvöld talið að sú 

leiðsögn eða aðhald í siðferðisefnum sem fælist í eldri lögum væri ófullnægjandi og því þyrfti 

að skýra ennfrekar siðferðilegar kröfur þegar kæmi að beitingu opinbers valds. Það var því 

ekki lengur nóg að segja að stjórnvöldum bæri að huga að siðferði í störfum sínum, með vísun 

í frekar óljós hugtök eins og góða ráðsmennsku og vandaða stjórnsýsluhætti. Í staðinn er búin 

til ákveðin umgjörð til að koma siðferði sérstaklega á dagskrá stjórnmálanna. Þessi viðleitni 

til siðvæðingar birtist með tvennum hætti. Í fyrsta lagi er leitað til utanaðkomandi aðila, sem 

eiga að búa yfir ákveðinni sérfræðiþekkingu til að veita stjórnmálamönnum siðferðilega 

ráðgjöf varðandi fyrirhugaðar stjórnarathafnir. Hér má nefna að samkvæmt breytingarlögum 

nr. 86/2010 skyldu tveir meðlimir í samhæfingarnefnd um siðferðileg viðmið eingöngu vera 

„valdir á grundvelli sérþekkingar sinnar á stjórnsýslu og siðfræðilegum efnum.“ Í öðru lagi 

eru stjórnmálamenn og starfsmenn stjórnsýslunnar látnir setja sér eigin siðareglur sem byggir 

á ígrundun á eðli starfs þeirra og þeim skyldum sem starfinu fylgir. Siðvæðingin byggir því 

bæði á utanaðkomandi leiðsögn og umræðu meðal stjórnmálamannanna sjálfra.  

Í framhaldi af þessu má spyrja hvað hafi valdið því að hugmyndin um siðleg stjórnmál 

hafi átt slíkan hljómgrunn eftir hrun að stjórnvöld hafi ráðist í þær aðgerðir sem hér er lýst. Af 

hverju varð siðvæðing stjórnmálanna að opinberri stefnu íslenskra stjórnvalda? Bandaríski 

fræðimaðurinn John W. Kingdon hefur sett fram heildstæða kenningu um þau skilyrði sem 

þurfa að vera fyrir hendi til að tiltekin hugmynd verði tekin upp af stjórnvöldum. Hér er rétt 

að skoða helstu atriðin í kenningu Kingdons og meta í framhaldinu hvort hægt sé að skýra 

framgang hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál á Íslandi í ljósi kenningar hans.    

5.4 Dagskrárkenning John W. Kingdons 

John W. Kingdon gerir ráð fyrir að opinber stefnumótun eigi sér þrjár megin uppsprettur í 

samfélaginu, eða kannski öllu heldur að það séu þrír straumar sem renni í þessa uppsprettu. 

Þessir straumar eru stefnustraumurinn (e. policy stream), vandamálastraumurinn (e. problem 

                                                      
8
 Samantekt Hafsteins Dan á inntaki vandaðra stjórnsýsluhátta byggir á 140 álitum umboðsmanns Alþingis á 

árabilinu 1988-2016, þar sem virðist í yfirgnæfandi meirihluta tilvika komist að þeirri niðurstöðu að tiltekin 
athöfn stjórnvalda teljist ekki til vandaðra stjórnsýsluhátta. Það hlýtur að fela í sér vissa vísbendingu að 
stjórnsýslan hafi óstudd átt erfitt með að sýna vandaða stjórnsýsluhætti í störfum sínum og að því sé leiðsagnar 
vissulega þörf. 
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stream) og pólitíski straumurinn (e. political stream). Hér er rétt að fara yfir hvern straum fyrir 

sig. 

5.4.1 Stefnustraumurinn 

Þegar Kingdon talar um stefnustrauminn á hann við samfélag sérfræðinga sem búa að 

þekkingu byggðri á rannsóknum og fræðimennsku. Í samfélagi sérfræðinganna er aragrúi af 

hugmyndum á sveimi og talar Kingdon í því sambandi um hugmyndasúpu (e. policy 

primeaval soup). Hugmyndasamfélagið virkar ekki þannig að við stefnumótun sé skipulega og 

rökrænt byggt ofan á hugmynd með aukinni þekkingu þangað til að rétta lausnin er fundin 

(Kingdon 2014, 124). Kingdon vill heldur meina að ferill hugmynda byggist á þróun ekki 

ósvipað og í náttúrunni þar sem þær rekast hvor á aðra á tilviljunarkenndan hátt, bindast 

saman og mynda þannig nýjar. Þannig komi ekki fram algjörlega nýjar hugmyndir heldur eru 

þær samsettar úr eldri hugmyndum (Kingdon 2014, 124). Þær hugmyndir sem komast alla 

leið á borð stjórnvalda eru því aldrei „nýjar.“ 

Eitt af því sem skiptir miklu  máli varðandi það hvort hugmynd komist alla leið er hvort 

að á bak við hana sé eldhugi (e. policy entrepreneur). Slíkir eldhugar eru tilbúnir að leggja á 

sig fyrirhöfn, fórna tíma og orðspori og jafnvel fjármunum til að koma sinni hugmynd  á 

framfæri, ýmist í þágu eigin hagsmuna eða til góðs fyrir samfélagið. Auk þess finnst sumum 

eftirsóknarvert í sjálfu sér að standa í slíku ati af því það feli í sér spennu (Kingdon 2014, 

123). Það sem eldhugar gera með atorku sinni er að halda hugmynd á lofti og kynna hana, og 

gera hana því kunnuglega bæði fyrir stjórnvöldum og almenningi. Þessi ferill að undirbúa  

jarðveginn fyrir hugmynd (e. sotftening up) skiptir miklu máli og getur tekið alveg upp í 

nokkur ár (Kingdon 2014, 128).  

Það er samt mikilvægt að ekki er nóg að halda hugmynd á lofti heldur verður hún að vera 

góð og gild í sjálfu sér og þarf að standast ákveðin skilyrði (Kingdon 2014, 136). Hún þarf að 

vera framkvæmanleg og raunsæ, ekki of dýr og einnig þarf hún að fela í sér ásættanleg gildi 

bæði fyrir almenning og ráðamenn. Þegar vel hefur tekist til við það ferli sem hér hefur verið 

lýst gæti hugmynd orðið að viðtekinni skoðun innan sérfræðingasamfélagsins (Kingdon 2014, 

140).  

5.4.2 Stjórnmálastraumurinn 

Stjórnmálastraumurinn er þar sem ákvarðanir eru teknar og stefna mótuð af þeim sem halda 

um stjórnartaumana. Það sem helst hefur áhrif á pólitíska strauminn þegar kemur að 

stefnumótun er hægt að skipta í þrennt. Í fyrsta lagi er það almenningsálit eða almannaviljinn, 
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í öðru lagi þrýstingur ýmissa hópa á stjórnvöld og í þriðja lagi þegar ný stjórnvöld taka við 

valdataumunum. Þegar kemur að almannaviljanum er það svo að stjórnvöld telja sig ekki 

aðeins geta skynjað væntingar borgaranna heldur einnig ef breytingar verða á þeim 

væntingum (Kingdon 2014, 147). Þessi skynjun og túlkun á almannaviljanum getur svo gert 

hugmyndir að stefnu sem hefðu annars aldrei komið til álita (Kingdon 2014, 149). Það er aftur 

á móti allt eins víst að á bak við „almannaviljann“ séu einungis nokkrir mjög fyrirferðamiklir 

einstaklingar (Kingdon 2014, 148). 

Varðandi það atriði þegar hagsmunahópar þrýsta á stjórnvöld skiptir máli hvort 

þrýstingurinn sé í eina átt, eða hvort hóparnir takast á innbyrðis (Kingdon 2014, 150). Ef 

þrýstingurinn er í eina átt eru talsverðar líkur að stjórnvöld velji þá leið einnig. En ef þrýst er á 

stjórnvöld úr sitthvorri áttinni er líklegt að stjórnvöld reyni að miðla málum og finna jafnvægi 

milli hagsmunahópanna. Slík málamiðlun er ólíkleg til að leiða til nýrrar stefnu (Kingdon 

2014, 151). Ef breytinga er krafist er viðbúið að þeir sem græða á óbreyttu ástandi svari fyrir 

sig og þrýsti á móti. Ef ný stefnumótun reitir of marga til reiði er ólíklegt að stjórnvöld telji að 

hún borgi sig (Kingdon 2014, 151).  

Loks er að nefna hvað gerist þegar ný stjórn tekur við völdum. Þegar ný stjórn tekur við 

völdum aukast mjög líkurnar á nýrri stefnumótun. Í sem stystu máli má segja sem svo að 

fyrsta ár nýrrar stjórnar sé blómatími fyrir innleiðingu nýrrar stefnu (Kingdon 2014, 154). 

Framganga hugmynda er með öðrum hætti í stjórnmálastraumnum en í stefnustraumnum þar 

sem hugmynd verður að standast ákveðin skilyrði og vera góð og gild í sjálfu sér til að 

sannfæra sérfræðingasamfélagið. Í stjórnmálastraumnum aftur á móti eiga hugmyndir allt sitt 

undir samningaviðræðum milli stjórnmálamanna þar sem menn gefa eftir á einu sviði til að fá 

sínu framgengt á öðru sviði (Kingdon 2014, 159). Þegar slíkar samningaviðræður eru í gangi 

er algengt að menn séu ósveigjanlegir og fastir á sinni meiningu til að byrja með, en þar 

kemur sú staða að samkomulag liggur í loftinu og þá getur ósveigjanleiki reynst dýrkeyptur. 

Við slíkar aðstæður er algengt að allir sem hagsmuna eiga að gæta stökkvi á vagninn svo þeir 

sitji ekki eftir (Kingdon 2014, 161-2). 

5.4.3 Vandamálastraumurinn 

Það sem stendur upp á stjórnvöld oftar en ekki með stefnumótun er að leysa úr vandamálum. 

En þá er spurning hvað gerir vandamál að vandamáli? Hvernig kemur sú skilgreining til að 

tiltekið atriði sé vandamál sem þarfnist úrlausnar stjórnvalda? Ein leið til að skilgreina 

vandamál er með því að notast við ákveðna mælikvarða  (Kingdon 2014, 90), og sérstaklega 
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ef það eru tölulegir mælikvarðar (Kingdon 2014, 93), sem gefa til kynna að ekki er allt eins og 

það á að vera.  

Annað atriði sem skilgreinir vandamál er ef einhver ákveðinn ógnaratburður (e. focusing 

event) af mikilli stærðargráðu verður sem kallar umsvifalaust á viðbrögð (Kingdon 2014, 95). 

Einstaka sinnum komu upp atburðir af slíkri stærðargráðu að þeir fara sjálfkrafa efst á lista 

stjórnvalda, og ýta um leið öðrum atriðum á listanum til hliðar (Kingdon 2014, 96). Því getur 

það verið svo að „jafnvel að bregðast ekki við er ákvörðun“ (Kingdon 2014, 96). Engu að 

síður eru atburðir af slíkri stærðargráðu sjaldgæfir og algengara er að ógnaratburðir einir og 

sér séu ekki nauðsynlegt skilyrði til að ákvarða stefnumótun stjórnvalda. Það þurfi að koma 

eitthvað meira til (Kingdon 2014, 98). Það er ekki hvað síst ef fleiri atburðir af svipuðum toga 

verða með stuttu millibili að vandamálið verður aðkallandi, af því að ekki er hægt að afgreiða 

seinni atburðinn sem tilviljun (Kingdon 2014, 98).  

5.4.4 Gluggi tækifæranna 

Hér hefur verið lýst hinum þremur straumum sem móta opinbera stefnumótun. Þau fágætu 

skipti þegar straumarnir þrír renna saman eru augnablikin þegar mestu breytingarnar verða á 

stefnumótun. Þetta eru þau augnablik þegar vandamál koma upp, lausn finnst í 

stefnustraumnum og sú lausn er látin koma til framkvæmda af pólitíska straumnum (Kingdon 

2014, 165). Þegar slíkur samsláttur strauma á sér stað er talað um að gluggi tækifæranna (e. 

window of opportunity) hafi opnast. Slíkir gluggar opnast vegna breytinga í pólitíska 

straumnum, helst þegar ný stjórn er rétt tekin við völdum og einnig ef aðkallandi vandamál 

koma upp (Kingdon 2014, 168).  Þá getur loksins verið komið tækifærið fyrir ákveðnar 

hugmyndir í stefnustraumnum að komast á blað.  

Það fylgir aftur á móti sögunni að slíkir gluggar standa ekki opnir lengi og einnig að það 

geti verið langt í annan slíkan glugga. Enn fremur að gluggar geta opnast mjög óvænt. Það er 

því ekki fjarri lagi að lýsa veruleika hugmyndar í stefnustraumnum við brimbrettamann sem 

verður ætíð að vera tilbúinn þegar stóra aldan kemur annars missir hann af henni (Kingdon 

2014, 165). Sem dæmi um hverfulleikann í þessu sambandi má nefna að hjónabandssæla 

nýrrar stjórnar stendur ekki mikið lengur en nokkra mánuði, og sérstaklega eru fyrstu 100 

dagarnir mikilvægir, en eftir það verður erfiðara að breyta stefnumótun (Kingdon 2014, 169). 

Sú staðreynd gerir það verkum að það er í hag þeirra sem vilja óbreytt ástand að tefja málin af 

öllum mætti þangað til glugginn lokast aftur. Einnig er mögulegt að engin lausn sé tilbúin í 

stefnustraumnum (Kingdon 2014, 170) loks þegar gluggi opnast og jafnvel að of margar 

lausnir séu tilbúnar og keppist um að komast inn um gluggann. Þá er jafnlíklegt að engin 
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komist í gegn (Kingdon 2014, 176). Það er því nauðsynlegt að vanda valið þannig að áherslan 

sé á mikilvægustu málefnin (Kingdon 2014, 184). Hér kemur oft til kasta eldhuganna sem 

minnst var á áður. Það eru ekki síst þeir sem sjá um að tengja saman straumana þrjá, finna 

vandamál og lausnir við þeim og leiðir til að ná eyrum stjórnmálamanna og leiða því 

stefnumótun frá hugmynd að framkvæmd (Kingdon 2014, 182).  

Hér hefur verið farið yfir helstu atriðin í kenningu John W. Kingdon um opinbera 

stefnumótun. Í framhaldinu er rétt að skoða hvort þau skilyrði sem hann lýsir hafi verið til 

staðar þegar siðvæðing stjórnmálanna komst á dagskrá íslenskra stjórnvalda eftir hrun.  

5.5 Siðvæðing sem lausn við vandamálum íslenskra stjórnmála 

Dagskrárkenning John W. Kingdon byggir á því að tiltekin hugmynd hafi verið rædd í 

nokkurn tíma innan skilgreinds fræðasamfélags og að hún sé síðan tekin upp af 

stjórnmálamönnum sem lausn við ákveðnu vandamáli. Eins og rakið hefur verið í ritgerðinni 

verður til ákveðin umræðuhefð í kringum hugmyndina um siðleg stjórnmál á sjöunda áratug 

síðustu aldar. Þegar siðvæðing stjórnmálanna verður að opinberri stefnu stjórnvalda eftir hrun 

er því hægt að segja að spurningar sem tengjast siðferði og stjórnmálum hafi verið til umræðu 

á Íslandi í um það bil fjörutíu ár. Þessi umræða hefur iðulega falið í sér að hugmyndin um 

siðleg stjórnmál lýsi hinu  æskilega ástandi, en jafnframt að slíkt ástand ríki ekki í íslenskum 

stjórnmálum. Það er því innbyggt í umræðuna að það sé til staðar ákveðið vandamál og að 

lausnin við vandamálinu felist í siðvæðingu stjórnmálanna. Vandamálið felst því í einhvers 

konar siðferðisbresti, en það er þó misjafnt með hvaða hætti þetta vandamál er skilgreint. Hér 

er rétt að skoða framgang hugmyndarinnnar um siðleg stjórnmál á Íslandi með hliðsjón af því 

hvernig menn hafa skilgreint það vandamál sem hugmyndin átti að leysa.    

Þegar siðferðiskrafa var tekin upp í lög um ráðherraábyrgð árið 1963 var það vissulega 

gert til að bregðast við ákveðnu vandamáli. Í athugasemdum við frumvarpið er tekið fram að 

staða ráðherra  

er svo sérstæð, að þeir geta orðið sekir um það misferli í starfi, sem vart eða ekki er hugsanlegt 

hjá öðrum opinberum starfsmönnum...Sýnist því þrátt fyrir allt vera þörf á sérstökum ráðherra- 

ábyrgðarlögum, þar sem hegning er lögð við þeim brotum, sem óttast má af ráðherra 

sérstaklega 

Það má því segja að sú siðferðiskrafa sem felst í hugtakinu góð ráðsmennska sé lausn við 

vandamáli sem er einungis til staðar sem fræðilegur möguleiki. Ef nota á lög um 

ráðherraábyrgð  sem mælikvarða á raunverulegan siðferðisbrest í störfum ráðherra, þá virðist 

ekkert slíkt vandamál til staðar því refsiákvæðum laganna við brotum á sjónarmiðum um góða 
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ráðsmennsku hefur aldrei verið beitt. Umræðan um siðferði og stjórnmál sem fór af stað á 

sjöunda áratugnum snerist þó ekki um fræðilegan siðferðisbrest heldur raunverulegan. Þegar 

ákall um siðvæðingu stjórnmálanna hófst fyrir alvöru var það af því að stjórnmálin þóttu hafa 

spillst að siðferði. Það blasti því við áþreifanlegt vandamál og lausnin fólst í því að berjast 

fyrir bættu siðferði í stjórnmálum. 

5.5.1 Tilraunir til siðvæðingar stjórnmálanna á áttunda áratugnum 

Eins og áður segir var umræðan um siðferði og stjórnmál í upphafi drifin áfram af 

stjórnmálamönnum sem skilgreindu erindi sitt í stjórnmálin út frá hugmyndinni um siðleg 

stjórnmál. Samtök frjálslyndra og vinstri manna lögðu áherslu á siðvæðingu stjórnmálanna 

fyrir kosningarnar 1971 og það sama gerði Alþýðuflokkurinn fyrir kosningarnar 1978. Í 

báðum tilvikum er hægt að tala um góða útkomu úr kosningum og í báðum tilvikum fóru 

þessir flokkar í ríkisstjórnarsamstarf að þeim loknum. En það má einnig segja að í báðum 

tilvikum hafi lítið orðið úr boðuðum áformum um siðvæðingu stjórnmálanna. Af þeirri ástæðu 

sagði Bjarni Guðnason sig úr Samtökum frjálslyndra og vinstri manna árið 1972 og hætti 

stuðningi við ríkisstjórnina sem samtökin höfðu myndað með Framsóknarflokki og 

Alþýðubandalagi. Eftir að Alþýðuflokkurinn fór í stjórn með sömu flokkum árið 1978 taldi 

Vilmundur Gylfason annað óhugsandi en að standa við kosningaboðskap flokksins um 

siðvæðingu stjórnmálanna, og varð í framhaldinu „einangraður og áhrifalítill i eigin flokki, 

stjórnarþingmaður í stjórnarandstöðu“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 223).  

Í reynd var því ekki grundvöllur fyrir því að gera siðvæðingu stjórnmálanna að opinberri 

stefnu stjórnvalda á áttunda áratugnum, þrátt fyrir að hugmyndin virtist eiga talsverðan 

stuðning meðal kjósenda. Þetta má hugsanlega skýra með því að líta á kenningu John 

Kingdons um þrjá strauma sem þurfa að koma saman til að hugmynd verði tekin upp í 

opinbera stefnu. Á Íslandi á áttunda áratugnum var hugmyndin um siðleg stjórnmál tekin upp 

af stjórnmálamönnum og þeir fengu umboð frá kjósendum á þeirri forsendu að hugmyndin 

fæli í sér lausn á tilteknu vandamáli. Það má því segja að stjórnmálastraumur og 

vandamálastraumur hafi mæst hér. En það hefur mögulega skort upp á það skilyrði að 

hugmynd þurfi jafnframt að fá umræðu og yfirlegu innan tiltekins fræðasamfélags. Í 

ritgerðinni er fjallað um vísi að slíkri fræðilegri umræðu um siðferði og stjórnmál með 

aðkomu ýmissra fræðimanna, en sú umræða kom til sögunnar síðar, eða á níunda og tíunda 

áratugnum. Þegar menn eins og Bjarni Guðnason og Vilmundur Gylfason reyndu að koma 

siðvæðingu á dagskrá stjórnmálanna hefur hugsanlega skort á útfærslu hugmyndarinnar um 

siðleg stjórnmál í eiginlegum hugmyndastraumi, þar sem ótal hugmyndir eru á sveimi og 
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nýjar myndast þegar eldri hugmyndir rekast á og bindast saman, eins og segir í kenningu 

Kingdons (Kingdon 2014, 124). 

Í tilviki Vilmundar Gylfasonar má jafnvel segja að hann hafi gegnt tvöföldu hlutverki. 

Annars vegar að kynna hugmyndina og undirbúa jarðveginn fyrir hana, jafnvel innan eigin 

flokks (það er auðvelt að tengja Vilmund við hugtakið um eldhuga), og hins vegar að koma 

henni á dagskrá sem stjórnmálamaður. Hugmyndastraumurinn og stjórnmálastraumurinn 

sameinast því í einum manni ef svo má segja, og ef til vill er það ákveðið vandamál. Eins og 

áður sagði litu sumir Alþýðuflokksmenn á málflutning Vilmundar sem lítið annað en 

atkvæðaveiðar og „eðlilegar ýkjur í kosningabaráttu.“ En svo voru aðrir Alþýðuflokksmenn 

sem „hreinlega skildu alls ekki hvað maðurinn var að fara“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 

153). Einn þingmaður flokksins komst svo að orði að „enginn hafi í rauninni vitað hvað hann 

vildi...hann verið á móti öllu en ekki með neinu í staðinn...menn fengu aldrei botn í hvað hann 

vildi gera svona praktískt talað“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 227). Það virðist því hafa 

verið vissum vandkvæðum bundið að útfæra hugmyndir Vilmundar um siðvæðingu 

stjórnmálanna í raunverulega stefnu sem hægt væri að framfylgja. Jafnvel formaður 

Alþýðuflokksins, sem annars „studdi siðvæðingarviðleitni Vilmundar“, taldi hann 

„óraunsæjan þegar til kastanna kom“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 176-177). Kingdon 

bendir á að það sé ekki nóg að halda hugmynd á lofti, heldur þurfi hún einnig að vera bæði 

framkvæmanleg og raunsæ (Kingdon 2014, 136).  

Það er einnig mögulegt að vandamálið sem blasti við hafi ekki þótt nægilega aðkallandi 

fyrir stjórnmálamenn til að bregðast við. Ekki er hægt að tala um sérstakan ógnaratburð sem 

kallaði beinlínis á  á viðbrögð stjórnvalda. Hér er frekar um að ræða ástand sem hefur staðið í 

nokkurn tíma, og spurningin snýst helst um hvort óþol samfélagsins gagnvart þessu ástandi sé 

komið á það stig að bregðast þurfi við. Kingdon talar um að þrír hlutir hafi helst áhrif á 

stjórnmálastrauminn þegar kemur að stefnumótun. Í fyrsta lagi almenningsálit, í öðru lagi 

þrýstingur ýmissa hópa á stjórnvöld og í þriðja lagi valdataka nýrra stjórnvalda. Eftir 

kosningarnar 1978 tók ný þriggja flokka ríkisstjórn við völdum og einn þessara flokka hafði 

gert siðvæðingu stjórnmála að helsta kosningamáli sínu og fengið afar góða útkomu úr 

kosningunum. Það má því segja að almenningsálit hafi þrýst á þessa tilteknu hugmynd, um 

það leyti sem ný ríkisstjórn tók við valdataumunum. Hér er þó rétt að benda á að Kingdon 

telur að almenningsálit sé eitthvað sem stjórnmálamennirnir sjálfir gefi inntak (Kingdon 2014, 

147). Almenningsálit er því flæðandi hugtak, og er fyrst og fremst háð skynjun og túlkun 

stjórnmálamannanna á væntingum borgaranna.  
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Annað atriði sem Kingdon bendir á er að „yfirlýst stefna geti ekki hugsanlega orðið góður 

vegvísir fyrir stefnumótun þegar flokkurinn hefur náð völdum“ (Kingdon 2014, 64). Það er 

vissulega ekki óþekkt úr íslenskum stjórnmálum að fyrir kosningar heyrist loforð um „að 

stórauka, gerbreyta og bæta mjög“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 153). En Kingdon bendir 

sérstaklega á að í stjórnmálastraumnum eigi hugmyndir allt sitt undir samningaviðræðum, þar 

sem menn gefa eftir á einu sviði til að fá sínu framgengt á öðru sviði (Kingdon 2014, 159). Þó 

að krafan um siðvæðingu stjórnmálanna hafi verið helsta kosningamál Alþýðuflokksins í 

kosningunum 1978, hefði þurft að semja um útfærslu þessarar hugmyndar við tvo aðra flokka 

áður en hún yrði gerð að stefnu ríkisstjórnar. Það sem gerir ólíklegt að þessi tiltekna hugmynd 

hefði verið tekin upp í stjórnarstefnu, er hin harða gagnrýni á vinnubrögð stjórnmálamanna 

sem í henni felst. Það er alls óvíst, og verður frekar að teljast ólíklegt, að stjórnmálamennirnir 

sættust á að fórna þeirri aðstöðu og þeim völdum sem kerfi fyrirgreiðslunnar veitti þeim, 

eingöngu fyrir hugmyndina um siðleg stjórnmál. Það þarf ekki annað en að skoða viðbrögð 

forystumanna Alþýðuflokksins sjálfs þegar Vilmundur beindi gagnrýni sinni að flokknum, en 

þeir „hættu að hugsa í grundvallaratriðum og um siðferðisgrunninn þegar svo nærri flokknum 

þeirra var höggvið“ (Jón Ormur Halldórsson 1985, 99), til að sjá að hér var komin hugmynd 

sem átti sér ekki miklar lífslíkur við samningaborðið. Gluggi tækifæranna reyndist því 

kyrfilega lokaður fyrir hugmyndinni um siðleg stjórnmál á áttunda áratugnum.  

5.5.2 Frjálshyggjan sem lausn og vandamál stjórnmálanna 

Um það leyti sem siðvæðingaráform Vilmundar Gylfasonar runnu út í sandinn eftir 

kosningarnar 1978, fór að bera á umræðu um aðrar hugmyndir sem einnig stefndu að 

breyttum vinnubrögðum í íslenskum stjórnmálum. Líta  má á ritgerðasafnið Uppreisn 

frjálshyggjunnar sem kom út árið 1979 sem tilraun til að taka hugmyndir frjálshyggjunnar til 

umræðu meðal bæði fræðimanna og stjórnmálamanna. Þegar þessar hugmyndir voru gerðar 

að opinberri stefnu stjórnvalda við byrjun tíunda áratugarins, var hægt að byggja á slíkri 

umræðu sem hafði farið fram undanfarandi áratug. Það má því halda því fram að hér hafi 

runnið saman hugmyndastraumur, stjórnmálastraumur og vandamálastraumur.  

Það er þó athyglisvert að frjálshyggjumennirnir skilgreina vandamálið sem blasir við með 

sama hætti og þeir sem höfðu kallað eftir siðvæðingu stjórnmálanna. Vilmundur Gylfason 

talaði vissulega um að stjórnmálin hefðu spillst að siðferði, en hann taldi að þessi siðspilling 

ætti rót sína í aðgangi stjórnmálamanna að gæðum samfélagsins. Á sama hátt tala 

frjálshyggjumennirnir um nauðsyn þess að minnka aðgengi stjórnmálamanna að gæðum 

samfélagsins, því „sívaxandi ríkishyggja og opinber afskipti muni leiða til ófarnaðar“ (Kjartan 
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Gunnarsson 1979, 8). Vandamálið sem kallar á stefnubreytingu stjórnvalda er því í báðum 

tilvikum afskipti stjórnmálamanna af útdeilingu gæða samfélagsins. Munurinn er sá að ólík 

lausn er sótt í stefnustrauminn.  

Eftir hrunið gerðist það þó að stjórnmálin þykja enn uppstretta vandamála, jafnvel sem 

aldrei fyrr. Frjálshyggjan var því að einhverju leyti komin á sama stað í umræðunni og 

ríkishyggja áður. Þar með seildust stjórnmálamenn í stefnustrauminn í leit að lausnum við 

vandanum sem blasti við, og meðal þeirra lausna sem þeir gripu til var hugmyndin um siðleg 

stjórnmál. Hér er rétt að velta fyrir sér af hverju tími þessarar hugmyndar var skyndilega 

runninn upp.  

5.5.3 Gluggi tækifæranna opnast 

Eins og rakið er að framan er hægt að segja að siðvæðing stjórnmálanna hafi orðið hluti af 

stefnu stjórnvalda eftir hrun. Ef litið er til kenningar John Kingdon má segja að í þetta sinn 

hafi ákveðin skilyrði verið fyrir hendi sem voru ekki til staðar á áttunda áratugnum þegar 

flokkar eða einstakir stjórnmálamenn sem stefndu að siðvæðingu stjórnmálanna mistókst að 

koma málinu á dagskrá stjórnvalda. Hér er því rétt að fjalla um þær aðstæður sem voru uppi í 

stefnustraumi, stjórnmálastraumi og vandamálastraumi eftir hrun. 

Varðandi stefnustrauminn má nefna að hugmyndin um siðleg stjórnmál hafði verið rædd 

meðal fræðimanna með formlegum hætti í um það bil tuttugu ár. Það þýðir í rauninni að 

hugmyndin hafði farið í gegnum ákveðna rýni og skoðun innan tiltekins fræðasamfélags. Það 

má því segja að eiginlegur stefnustraumur hafi verið til staðar í þetta sinn. Það er raunar 

athyglisvert að útfærsla hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál eftir hrun felst í því að kalla til 

fólk, (sem má telja sem fulltrúa hinnar fræðilegu umræðu) til að veita stjórnvöldum leiðsögn í 

siðferðilegum efnum. Það má ef til vill orða það svo að stefnumótunin felist í því að færa hina 

fræðilegu umræðu um siðferði stjórnmálanna að einhverju leyti inn í ákvarðanatökuferil 

stjórnvalda. Það hlýtur reyndar að teljast viðeigandi að siðvæðing stjórnmálanna felist í 

umræðu um hvert sé inntak hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál.  

Varðandi stjórnmálastrauminn má nefna það skilyrði í kenningu Kingdons að 

stjórnarskipti auki möguleikana á því að nýjar hugmyndir verði teknar upp í opinbera stefnu. 

Það er reyndar ekki óalgengt að stjórnarskipti eigi sér stað á Íslandi, en eftir hrun gerðist sá 

atburður í fyrsta sinn að þeir tveir af fjórflokkunum sem eru skilgreindir sem vinstri flokkar 

fengu meirihluta þingmanna á Alþingi. Eftir kosningarnar árið 2009 settist því til valda 

ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna, sem fyrsta hreina vinstri stjórnin í sögu landsins. 

Samsetning þessarar stjórnar gæti í sjálfu sér skýrt af hverju hugmyndin um siðleg stjórnmál 
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virtist eiga greiðari aðgang að stjórnarstefnu en hjá nokkurri annarri ríkisstjórn. Samfylkingin 

hafði verið stofnuð með samruna Alþýðuflokksins (sem hafði gert siðferði að 

kosningastefnumáli árið 1978) og tveggja umbótasinnaðra flokka, Kvennalista og Þjóðvaka, 

sem báðir höfðu gert siðvæðingu stjórnmálanna að markmiði sínu. Forsætisráðherra nýju 

stjórnarinnar varð síðan Jóhanna Sigurðardóttir, sem hafði upphaflega komist inn á þing fyrir 

Alþýðuflokkinn í kosningunum 1978 og stofnaði síðar Þjóðvaka árið 1994. Hugsanlega má 

því segja að þegar Samfylkingin fékk tækifæri til að leiða ríkisstjórn, þá hafi skapast tækifæri 

til að koma gömlum stefnumálum á dagskrá stjórnvalda. Það má einnig benda á þá staðreynd 

að það virðist hafa skipt meira máli að mynda vinstri stjórnina, en að taka þá áhættu að láta 

stjórnarmyndunina stranda á málefnaágreiningi. Það var því minna vægi í þeirri hótun að slíta 

samningaviðræðum og mynda mögulega stjórn með öðrum flokkum. Niðurstaðan virðist því 

hafa verið sú að gera ekki ágreining um kröfur samstarfsflokksins í 

stjórnarmyndurnarviðræðunum, (sem þýddi í raun að slíkum ágreiningi var ýtt inn í 

stjórnarsamstarfið). Þar af leiðandi voru meiri líkur á að umdeild málefni, jafnvel málefni sem 

vinstri flokkana greindi á um (eins og aðild landsins að Evrópusambandinu) kæmust á 

dagskrá stjórnvalda í fyrsta sinn.  

Þegar kemur að vandamálastraumnum er efalaust komið að veigamestu ástæðunni fyrir 

því að hugmyndin um siðleg stjórnmál var tekin upp af stjórnvöldum eftir hrunið. John 

Kingdon talar um að nýjar hugmyndir eigi gjarnan greiða leið inn í opinbera stefnu þegar 

svokallaður ógnaratburður verður sem kallar á umsvifalaus viðbrögð (Kingdon 2014, 95). 

Hrun efnahagskerfisins árið 2008 fellur vel að umfjöllun Kingdons um slíka ógnaratburði, 

sem eru af þeirri stærðargráðu að þeir fara sjálfkrafa efst á lista stjórnvalda, og ýta um leið 

öðrum atriðum á listanum til hliðar (Kingdon 2014, 96). Það má segja að sá gluggi 

tækifæranna sem opnaðist við hrunið hafi verið í stærð við þá ógn sem blasti við. Það er í raun 

ekki fráleitt að líta á hrunið sem einn risastóran ofurglugga tækifæranna, þar sem allt er 

magnað upp og straumarnir mætast sem stórfljót. Vandamálin eru af fáránlegri stærðargráðu, 

breytingar í pólitíska straumnum verða í kjölfar mestu óeirða í marga áratugi og fela í sér 

fyrstu hreinu vinstri meirihlutastjórnina í sögunni, og lausnirnar sem bjóðast fela í sér að setja 

ýmis deilumál þjóðarinnar í marga áratugi á dagskrá. Þess vegna er eins og stund svo margra 

umdeildra mála, eins og Evrópusambandsaðildar og heildarendurskoðunar stjórnarskrár, hafi 

runnið upp á sama tíma.
9
  

                                                      
9
 Við þennan lista má ef til vill bæta að eftir hrun var lögum um ráðherraábyrgð beitt í fyrsta sinn, og sakirnar 

sem voru bornar á fyrrverandi forsætisráðherra, Geir Haarde, (að stofna „heill ríkisins í fyrirsjáanlega hættu“ 
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Þau siðvæðingaráform sem birtast í lagasetningu vinstri stjórnarinnar má einnig skýra 

með vísun í þær ytri aðstæður sem blöstu við eftir hrun. Í bókinni Steingrímur J: Frá hruni og 

heim, frá árinu 2013, er aðstæðunum eftir hrun lýst svo:  

Almenningur gat ekki annað en vonað það besta, en það var í höndum stjórnmálamannanna að 

búa svo um hnúta að að skaðinn yrði sem minnstur og hlutirnir kæmust í samt lag aftur. 

Verkefni þeirra var að leysa bráðavanda, finna viðspyrnu og hefja samfélagið til vegs á ný 

(Björn Þór Sigbjörnsson 2013, 9). 

Hlutverk stjórnmálanna var því að reisa við það sem hafði hrunið í október 2008, og það væri 

mikil einföldun að segja að þar væri eingöngu um að ræða efnahagskerfi landsins. Eitt af því 

sem virtist hrunið var traust og orðspor stjórnmálamannanna sjálfra. Meðal þess sem 

einkenndi mótmælabylgjuna sem braust út eftir hrunið var „ákall um endurnýjun í íslenskum 

stjórnmálum“ (Jón Ólafsson 2014, 9). Framganga stjórnmálamanna var því stór hluti af 

umræðunni um hvert bæri að stefna eftir hinn fordæmalausa ógnaratburð, og það kemur varla 

á óvart að hugmyndin um siðleg stjórnmál skuli hafa þótt vænlegur kostur við þær aðstæður.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

samkvæmt b. lið 10. gr. laganna) hljóma eins og hér sé um sannkallaðan ógnaratburð að ræða. Það er einnig 
athyglisvert að Geir var gefið að sök að hafa stofnað heill ríkisins í hættu með athafnaleysi í adraganda hruns. 
Þegar John Kingdon talar um ógnaratburði bendir hann einmitt á að þeir geti verið af slíkri stærðargráðu að 
„jafnvel að bregðast ekki við er ákvörðun“ (Kingdon 2014, 96). 
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6 Samantekt og umræður 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um birtingarmynd og afdrif hugmyndarinnar um siðleg 

stjórnmál á Íslandi, alveg frá því að samfelld umræða um stjórnmál og siðferði verður til á 

sjöunda áratug síðustu aldar og þangað til siðvæðing stjórnmálanna verður að opinberri stefnu 

stjórnvalda eftir hrun. Sérstaklega hefur verið hugað að slíkri umræðu meðal stjórnmálamanna 

og fræðimanna. Í ritgerðinni voru eftirfarandi tvær rannsóknarspurningar lagðar til 

grundvallar: Spurning 1: Hver er birtingarmynd hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál í 

íslenskri umræðu? og spurning 2: Hvernig kom það til að krafan um siðvæðingu 

stjórnmálanna var gerð að opinberri stefnu stjórnvalda? Hér verður farið yfir helstu 

niðurstöður sem má draga af umfjöllun ritgerðarinnar.  

Í grófum dráttum er hægt að flokka umræðuna um stjórnmál og siðferði á Íslandi í þrjú 

tímabil. Fyrsta tímabilið nær frá sjöunda áratugnum og fram á þann tíunda. Annað tímabilið 

nær frá tíunda áratugnum og fram að hruninu árið 2008. Þriðja tímabilið markast síðan af 

hruninu og þá er hugmyndin um siðleg stjórnmál tekin upp af stjórnvöldum. Á fyrsta 

tímabilinu fer fram afar gagnrýnin umræða sem er drifin áfram af umbótasinnuðum flokkum 

sem eru stofnaðir til hliðar við fjórflokkinn. Áberandi frávik frá þessu er þó að finna í 

málflutningi Alþýðuflokksins fyrir kosningarnar 1978, en þá gerði flokkurinn siðferði í 

stjórnmálum að sínu helsta kosningamáli. Þess ber þó að geta að helsti talsmaður siðvæðingar 

innan Alþýðuflokksins, Vilmundur Gylfason, stofnaði sinn eigin umbótasinnaða flokk þegar 

hann taldi að ekki væri raunverulegur hljómgrunnur fyrir hugmyndir sínar innan 

Alþýðuflokksins. Þar með má segja að reynsla Vilmundar hafi styrkt þá skoðun að siðvæðing 

stjórnmálanna yrði að eiga uppsprettu sína utan við hinn hefðbundna fjórflokk. Eitt einkenni á 

þeim flokkum sem stefndu að siðvæðingu á þessu tímabili er að þeir áttu uppruna sinn á 

vinstri væng stjórnmálanna, eða skilgreindu sig til vinstri með tíð og tíma eins og í tilfelli 

Kvennalistans. Til hliðar við þessa umræðu sem fór fram á vettvangi stjórnmálanna bar einnig 

á umræðu meðal fræðimanna á ýmsum málþingum sem fóru fram á níunda og tíunda 

áratugnum.  

Eins og áður sagði er umræðan á fyrsta tímabilinu afar gagnrýnin og fjallar gjarnan um 

fjórflokkakerfið sem eina heild þar sem átök eru sett á svið til að fela undirliggjandi 

samtryggingarkerfi stjórnmálamannanna. Stjórnmálaþátttaka fjórflokksins þjónar þar með 

þeim tilgangi að skapa aðstöðu fyrir stjórnmálamenn til að njóta gæða samfélagsins og deila 

þeim til annarra flokksmanna. Stjórnmálin snúast því um sérhagsmuni en ekki um 

almannahagsmuni. Umræðan gengur reyndar ekki alltaf svo langt að halda því fram að átök 
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stjórnmálanna séu ekkert nema sviðsetning, en því er þá gjarnan haldið fram að tilgangurinn 

helgi ansi vafasöm meðöl. Það má þó segja að það sé gegnum gangandi stef í umræðunni allri 

að stjórnmálin séu svið þar sem venjulegar siðareglur almennings hvorki tíðkist né komi að 

gagni. Stjórnmálin eru því nokkurs konar afsiðað rými, þar sem tilgangurinn helgar ýmis 

meðöl í besta falli, en eiginhagsmunir stjórnmálamannanna sjálfra ráða öllu í versta falli. 

Almenningi er aftur á móti jafnan eignuð siðprýði og er gerður að viðmiði um ásættanlega 

hegðun (Kvennalistinn talaði um hina siðprúðu konu í svipuðu samhengi). 

 Þessu tímabili gagnrýninnar umræðu um siðferði og stjórnmál lýkur á tíunda áratugnum 

þegar frjálshyggjukynslóðin í Sjálfstæðisflokknum kemst til valda í landsmálunum. Á þessu 

tímabili verða ákveðin skil í stjórnmálunum, þar sem leitast er við að draga úr afskiptum 

stjórnmálamanna af samfélaginu og færa ríkisfyrirtæki í einkaeigu. Frjálshyggjumennirnir 

skilgreindu verk sín ekki sem siðvæðingu, en lögðu þó áherslu á heiðarleika gagnvart 

kjósendum og trúðu á að hugmyndir frjálshyggjunnar þjónuðu almannahagsmunum með því 

að skapa gróandi þjóðlíf og framfarir í andlegum og veraldlegum efnum. Umræddar 

hugmyndir áttu það sameiginlegt með fyrri umræðu um siðferði og stjórnmál að skilgreina 

vandann sem óheilbrigð afskipti stjórnmálamanna af samfélaginu og lausnina sem valdeflingu 

almennings. Það er áberandi að umbótasinnaðir flokkar sem stefna að siðvæðingu hverfa af 

þingi á þessu tímabili, og almennt eru stjórnmálin skilgreind sem lausn frekar en vandamál, 

ekki hvað síst vegna efnahagslegs góðæris í landinu.  

 Tímabili frjálshyggjunnar líkur við efnahagshrunið árið 2008 og þar með verða 

stjórnmálin aftur að skilgreindu vandamáli og siðvæðing stjórnmálanna aftur að skilgreindri 

lausn. Umræðan um siðferði og stjórnmál sem fer af stað eftir hrun felur meðal annars í sér 

uppgjör við hugmyndir og verk frjálshyggjukynslóðarinnar, þar sem áherslan er á siðferðilegt 

hlutverk stjórnmálamanna sem verðir almannahagsmuna gegn sérhagsmunum fjármálaafla. 

Aftur skjóta upp kollinum umbótasinnaðir flokkar sem gera siðvæðingu stjórnmála að 

markmiði sínu, en það eru þó fulltrúar fjórflokksins, Samfylking og Vinstri græn sem gera 

siðvæðingu stjórnmálanna að opinberri stefnu ríkisstjórnar. Í þessari opinberu siðvæðingu er 

annars vegar lögð áhersla á utanaðkomandi leiðsögn fyrir stjórnvöld í siðferðilegum efnum og 

hins vegar á umræðu meðal stjórnmálamanna og opinberra starfsmanna um siðferðilegar 

skyldur sem fylgja starfi þeirra. Ef til vill mætti segja að hér sér reynt að fara bil beggja, og að 

siðvæðingin komi bæði utan frá fyrir tilstilli einhvers sem tekur að sér siðferðilega leiðsögn 

(eins og margir hafa viljað gera í íslenskum stjórnmálum), og komi hins vegar innan úr 

sjálfum valdakjarnanum. 
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Í ritgerðinni er dagskrárkenning Johns Kingdon notuð til að skýra af hverju siðvæðing 

verður opinber stefna stjórnvalda á þessum tímapunkti. Eins og fyrri umfjöllun ber með sér 

höfðu ýmsir stjórnmálaflokkar og stjórnmálamenn reynt að koma siðferði á dagskrá í gegnum 

tíðina en án mikils árangurs. Við hrun efnahagskerfisins blasir síðan við vandamál af áður 

óþekktri stærð í íslensku samfélagi. Í kjölfarið gerast þau tíðindi að fyrsta hreina vinstri 

stjórnin er mynduð og hún tekur upp á sína arma hugmyndina um siðleg stjórnmál, sem hafði 

verið í umræðu meðal fræðimanna um nokkurra áratuga skeið. Þar með má segja að 

vandamálastraumur, stjórnmálastraumur og hugmyndastraumur sameinist og úr verður 

opinber stefna sem setur siðferði í opinberu lífi í öndvegi. Þannig er hægt að skýra 

siðvæðingaráform vinstri stjórnarinnar af því að gluggi tækifæranna opnaðist fyrir 

hugmyndinni um siðleg stjórnmál. Það fylgir aftur á móti sögunni að slíkir gluggar standa 

ekki opnir lengi og afdrif hugmynda er eftir sem áður háð ýmsum ytri aðstæðum. Það er því 

viðeigandi að hafa nokkur orð að lokum um stöðu hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál á 

eftirhrunsárunum.  

6.1 Hefur gluggi tækifæranna lokast á hugmyndina um siðleg stjórnmál? 

Við kosningarnar 2013 urðu enn skörp skil í stjórnmálunum. Sögulegu meirihlutasamstarfi 

vinstri flokkanna lauk og við tók kunnuglegra samstarf Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks. Um leið mátti merkja nýjar áherslur varðandi siðferðilega leiðsögn fyrir 

stjórnvöld. Vinstri stjórnin hafði skipað í samhæfingarnefnd um siðferðileg viðmið um 

haustið 2010 og starfaði nefndin þar til fyrsta starfstímabili hennar lauk í september 2013. 

Ekki var skipað í nefndina að nýju, og í skýrslu um siðareglur fyrir starfsfólk Stjórnarráðs 

Íslands sem Ríkisendurskoðun vann fyrir Alþingi í desember 2014, voru gerðar athugasemdir 

við þessa staðreynd. Samkvæmt Ríkisendurskoðun „er mikilvægt að farið sé að lögum í þessu 

sambandi eða að lagaákvæðum sé breytt“ (Ríkisendurskoðun 2014, 4). Svo fór að seinni 

leiðin var valin og samhæfingarnefnd um siðferðileg viðmið var lögð niður með breytingum á 

25. gr. Stjórnarráðslaganna. Breytingarnar fólu í sér að forsætisráðuneytið tók við hlutverki 

nefndarinnar, sem var reyndar skilgreint með talsvert skilyrtari hætti en áður. Í 1. mgr. 25. gr. 

Stjórnarráðslaganna eftir breytingarnar kemur fram að forsætisráðuneytið eigi að gefa 

stjórnvöldum ráð um túlkun siðareglna þegar eftir því er leitað, skuli standa fyrir fræðslu um 

reglurnar innan Stjórnarráðsins og fylgjast með því að þær nái tilgangi sínum. 

Áherslubreytingin er sú að hin siðferðilega leiðsögn sem felst í utanaðkomandi ráðgjöf 

sérfræðinga er tekin út af borðinu, og því virðist blasa við að hin nýja ríkisstjórn hafi talið 

minni þörf á slíkri leiðsögn.  
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Það fór reyndar svo að ríkisstjórnin féll ekki löngu síðar þar sem meintur siðferðisbrestur 

kom nokkuð við sögu. Í kjölfarið var kosið á ný árið 2016 og við tók ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar. Hér tókst því samstarf með einum 

fjórflokkanna og tveimur flokkum sem stóðu utan gamla kerfisins, og hafði slíkt aldrei gerst 

áður, þó viss líkindi séu með ríkisstjórninni sem var mynduð 1971 með aðkomu Samtaka 

frjálslyndra og vinstri manna. Það var sérstaklega Björt framtíð sem hafði á sér mót hins 

umbótasinnaða flokks sem vill bæta siðferði í stjórnmálum. Þegar Óttarr Proppé bauð sig fram 

í formannsembætti flokksins árið 2015, kom fram í máli hans að „Björt framtíð leggur áherslu 

á pólitíska siðbót og hefur staðfasta sýn á langtímahugsun og það að almannahagsmunir 

standi framar sérhagsmunum“ (Nanna Elísa Jakobsdóttir 2015). Björt Ólafsdóttir, einn 

þingmanna Bjartrar framtíðar, tók einnig fram að flokkurinn hafi ákveðið að taka þátt í 

ríkisstjórn „með það að markmiði að vinna að breytingum innan frá“ (Björt Ólafsdóttir 2017). 

Það var því tekin ákvörðun um að ganga inn í kerfið til þess að breyta því og bæta, rétt eins og 

Bjarni Guðnason taldi rétt að gera árið 1971. 

En eftir stutta dvöl innan kerfisins kom upp sú staða að Björt framtíð taldi að vinnubrögð 

ráðherra Sjálfstæðisflokksins hefðu falið í sér siðferðisbrest, þó engin lög hafi verið brotin. 

Björt framtíð taldi því rétt að dvelja ekki lengur innan kerfisins og sleit 

ríkisstjórnarsamstarfinu. Að sögn Bjartar Ólafsdóttur var þessi ákvörðun tekin á siðferðilegum 

forsendum. Ekki stóð annað til boða fyrir flokkinn þegar  

upp komst að tveir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins höfðu tekið eiginhagsmuni 

Sjálfstæðisflokksins fram yfir almannahag. Siðferði og samskiptareglur manna á milli í 

trúnaðarstörfum fyrir heila þjóð snúast ekki um lögfræði...Það þarf staðfestu og hugrekki til að 

ganga frá góðum verkefnum sem við hefðum helst af öllu viljað halda áfram með. Gott siðferði 

þarf hins vegar að vera ofar öllu – þess vegna stendur Björt framtíð á styrkum stoðum. Okkar 

kjarni er styrkari en 100 ára gömul stjórnmálastofnun getur státað af (Björt Ólafsdóttir 2017).  

Nú mætti gera ráð fyrir að ákvörðun Bjartrar framtíðar að láta siðferði ráða för í svo stórri 

ákvörðun hafi styrkt í sessi hugmyndina um siðleg stjórnmál á Íslandi. En það er þó ekki 

endilega víst að svo sé. Viðbrögð formanns Sjálfstæðisflokksins, Bjarna Benediktssonar, voru 

að gefa lítið fyrir ástæður Bjartrar framtíðar fyrir að slíta stjórnarsamstarfinu. Á 

blaðamannafundi eftir stjórnarslitin sagði Bjarni að ríkisstjórnarsamstarfið hafi verið 

misráðið. Að hans mati þyrfti að  

endurheimta sterka stjórn á Íslandi, sem hafa góðar rætur og leggjast ekki flatar í vind eins og 

strá. Ríkisstjórn úr sterkum flokkum þarf að geta gefið þjóðinni þá tilfinningu að hún viti hvað 

hún er að gera, en þeir sem hafa enga sögu, engan strúktúr eða neitt slíkt eiga erfitt með það 

eins og dæmin sýna (Ríkisútvarpið 2017).  
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Hér virðist afhjúpast nokkuð ólíkur skilningur á hlutverki siðferðis í stjórnmálum. Í 

málflutningi Bjartar Ólafsdóttur kemur fram að flokksmenn hafi talið framgöngu 

Sjálfstæðismanna fela í sér siðferðisbrest og að á þeim grundvelli væri samstarfinu slitið. 

Fram kemur hjá henni að ákvörðunin er ekki talin léttvæg, einmitt af því að siðferði í 

stjórnmálum skiptir höfuðmáli. Bjarni, aftur á móti, virðist gera ráð fyrir að flokksmenn 

Bjartrar framtíðar hefðu átt að láta önnur sjónarmið en eigin siðferðiskennd ráða för. Erfitt er 

að skilja orð hans öðruvísi en svo að hægt sé að treysta því að hans eigin flokkur hefði ekki 

látið siðferðiskennd stýra ákvörðunum í slíku máli. Niðurstaðan er því svipuð og þegar 

Kvennalistinn lét stjórnast af siðferðilegum sjónarmiðum í stjórnarmyndunarviðræðum eftir 

kosningarnar 1987. Siðferðileg afstaða hins umbótasinnaða flokks er afgreidd sem veikleiki í 

stjórnmálum, þegar einhver önnur og veigameiri sjónarmið eiga að ráða för. Líkingamál 

Bjarna verður varla skilið öðruvísi en svo að vindurinn sem þýtur í íslenskum stjórnmálum, 

tákni siðferðilega „erfið“ mál, og að stjórnmálaflokkar þurfi stofn og rætur til að leggjast ekki 

flatir í þeim vindi. Orð hans um sögulausa flokka hlýtur einnig að mega túlka sem svo að 

fjórflokkurinn hafi í gegnum tíðina látið þennan vind um eyrun þjóta.  

Ef til vill er hér komið hið sanna tregðulögmál íslenskra stjórnmála. Sem boðandi kenning 

virðist hugmyndin um siðleg stjórnmál óumdeild. Hún ómar í þeirri viðleitni vinstri 

stjórnarinnar að „siðferðileg viðmið séu í hávegum höfð í opinberum störfum“ og hún skín í 

gegn í orðum vinnuhóps stjórnvalda um almannaþjóna sem ber að efla og vernda 

almannahagsmuni gegn hvers konar sérhagsmunum. Hún skilgreinir inntak siðareglna sem 

stjórnmálamenn setja sér sjálfir til að orða skyldur sínar gagnvart almenningi. En þó 

hugmyndin virðist óumdeild er sagan sem rakin er í þessari ritgerð full af togstreytu og 

átökum. Því virðist söguþráðurinn um valdið sem hefur spillst og hið utanaðkomandi 

siðbótarafl ganga marga hringi (og einnig kenningin um flokka með rætur og sögu). En einn 

lærdóm virðist þó mega draga af afdrifum hugmyndarinnar um siðleg stjórnmál á Íslandi. 

Raunveruleg siðbót stjórnmálanna hlýtur að fara saman við raunverulegan vilja valdsins til að 

hafa siðferðileg viðmið í hávegum. Hvort það falli undir hið æskilega eða hið mögulega er 

önnur saga.  
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