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Formáli 

Grunnurinn að þessu verkefni var lagður þegar ég sótti áfanga í Háskóla Íslands sem heitir 

Samskipti á vinnumarkaði. Stéttarfélög á Íslandi, upprisa þeirra og einstök saga vöktu strax 

áhuga og vildi höfundur vita meira. Að skoða stéttarfélagsaðild og sérstöðu Íslands hvað 

hana varðar veitti um leið gott tækifæri til að kafa í ríka sögu stéttarfélaganna á Íslandi og 

var það ánægjulegt ferli. Ég vil þakka Gylfa Dalmann Aðalsteinssyni fyrir góða leiðsögn við 

val á efni, góðar ábendingar og afslappað viðhorf sem gerði vinnuferlið einstaklega 

ánægjulegt. Einnig vil ég sérstaklega þakka Önnu Karen Friðriksdóttur fyrir yfirferð á 

verkefninu og góðar ábendingar sem beindu verkefninu í rétta átt. Sömuleiðis ber að þakka 

fjölskyldu og vinum fyrir umburðarlyndi þegar undirritaður gat ekki tekið þátt í viðburðum 

sökum anna í skrifum. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun 

og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 28. apríl 2020 

 

Oddur Birnir Pétursson 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða sérstöðu stéttarfélagsaðildar á Íslandi. 

Sérstakar yrðingar úr grein Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar og Þórhalls Guðlaugssonar voru 

notaðar til að skoða og bera saman aðild á milli landa. Yrðingarnar eru: 

Forgangsréttarákvæði kjarasamninga, skylda atvinnurekenda til að innheimta félagsgjöld 

starfsmanna, fjöldi opinberra starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði, sérstök áhersla 

stéttarfélaga á að ná til ungs fólks á vinnumarkaði, tenging félagsaðildar við 

lífeyrissjóðakerfið og gamla Ghent kerfið. Í þessari rannsókn var notast við fyrirliggjandi 

tilbúin gagnasöfn. Aðallega var notast við OECD gagnagrunninn en einnig var notast við 

gagnagrunna frá Hagstofu Íslands, Statistics Sweden, Statistics Norway, Vinnumálastofnun 

Bandaríkjanna, Vinnumálastofnun Bretlands og að lokum ILO, Alþjóðlegu 

vinnumálastofnunina. Löndin sem voru borin saman við Ísland voru Bandaríkin, Bretland og 

hin Norðurlöndin.          

 Niðurstöður þessa verkefnis voru þær að sérstaða Íslands liggur í þremur þáttum. 

Fyrsti þátturinn snýr að tveimur mikilvægustu yrðingunum að mati Gylfa og Þórhalls þegar 

kemur að hárri stéttarfélagsaðild á Íslandi, þ.e. forgangsréttarákvæðis og ákvæðis um 

sjálfkrafa innheimtu félagsgjalda af atvinnurekendum fyrir hönd stéttarfélaga. Engin af 

samanburðarlöndunum voru með bæði ákvæðin inni í flest öllum sameiginlegum 

kjarasamningum líkt og tíðkast á Íslandi. Annar þátturinn er fólginn í góðum árangri íslenskra 

stéttarfélaga í að ná til ungra launþega og launþega í hlutastörfum. Öll samanburðarlöndin 

hafa átt erfitt með að ná til þessa fólks. Þriðji þátturinn er að mati höfundar jákvætt viðhorf 

og stuðningur frá íslenska ríkinu til stéttarfélaga. Fyrir utan þessar sérstöður, styður 

rannsóknin einnig aðrar forsendur sem Gylfi og Þórhallur nefna í sinni rannsókn. Ísland á það 

sameiginlegt með öðrum löndum með hærri stéttarfélagsaðild að vera með stóran 

opinberan vinnumarkað og gamlar undirstöður frá Ghent kerfinu. 
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Abstract 

The goal of this study is to examine what factors are unique in Iceland that contribute to 

high union membership in the country. In the study, specific assertions from Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson and Þórhallur Guðlaugsson will be used to examine and compare union 

membership between countries. These assertions are: Closed shop agreements; Check-off 

system; Legal obligation for employers to deduct a portion of an employee’s wages to pay 

union dues; Large public sector. Trade unions have emphasized reaching young people in 

the labour market. Trade union membership granted union members access to the pension 

funds. The old Ghent system, which linked unemployment benefits to union membership. 

This study used data from the OECD database, but also used databases from various other 

sources to add data when it was missing from the OECD database. The countries that are 

compared to Iceland are: The United States of America, Britain, and the other Nordic 

countries.            

 The results of this study suggest that trade unions in Iceland have three unique 

factors. The first factor is related to the first two assertions from Aðalsteinsson and 

Guðlaugsson, i.e. the closed shop agreement and the check-off system. None of the 

countries that were compared to Iceland include both systems in their collective 

agreements as is customary in Iceland. Another unique factor is the success of Icelandic 

trade unions in reaching out to young workers and part-time workers. These groups usually 

have the lowest trade union memberships in each country and the countries compared to 

Iceland in this study were no exception. The third and final factor is a positive attitude and 

support for the trade unions from the Icelandic government. Apart from these factors that 

are unique for Iceland, there are also other factors that Iceland has in common with other 

countries with high union membership. These factors include a large public labour market 

and good foundations from the old Ghent system.  
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1. Inngangur 

 

Ísland sker sig úr þegar kemur að stéttarfélagsaðild launþega en samkvæmt síðustu tölum 

frá Hagstofu Íslands þá er stéttarfélagsaðild á Íslandi rúmlega 90% (www.hagstofa.is, 2020). 

Stéttarfélög hafa frá lokum 19. aldar staðið vörð um réttindi og starfskjör launþega gagnvart 

vinnuveitendum. Í Evrópu hefur stéttarfélagsaðildin hins vegar farið lækkandi jafnt og þétt 

frá árinu 1979, að undanskildum Norðurlöndunum þar sem aðildin hefur haldist nokkuð 

stöðug þó hún hafi lækkað örlítið. Á Íslandi er stéttarfélagsaðild hlutfallslega mest og hefur 

haldist stöðug síðustu 20 ár, sem er einstakt og þekkist hvergi annars staðar í heiminum 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2018). Hvaða sérstöðu hefur Ísland gagnvart öðrum löndum 

sem veldur því að stéttarfélagsaðild er eins há og raun ber vitni? 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða stéttarfélagsaðild á Íslandi og reyna að 

komast að því hvað gerir hana einstaka á heimsmælikvarða. Sérstakar yrðingar úr grein Gylfa 

Dalmanns Aðalsteinssonar og Þórhalls Guðlaugssonar verða notaðar til að skoða og bera 

saman aðild á milli landa en þær eru að mati Gylfa og Þórhalls helstu ástæður fyrir hárri 

aðild að stéttarfélögum á Íslandi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2019). Yrðingarnar eru eftirfarandi: 

 

1. Forgangsréttarákvæði kjarasamninga 

2. Skylda atvinnurekenda til að innheimta félagsgjöld starfsmanna 

3. Fjöldi opinberra starfsmanna á íslenskum vinnumarkaði 

4. Sérstök áhersla stéttarfélaga á að ná til ungs fólks á vinnumarkaði 

5. Tenging félagsaðildar við lífeyrissjóðakerfið á sínum tíma 

6. Ghent kerfið sem byggði á því að atvinnuleysisbætur tengdust stéttarfélögum 

 

Nánar verður skoðað hvernig þessar yrðingar mátast við önnur lönd. Sérstaka athygli fá 

hin Norðurlöndin og einnig verða Bandaríkin og Bretland skoðuð, en bæði löndin hafa mikla 

og ríka sögu af vinnumarkaði sem hefur verið gerð góð skil í rannsóknum. 

Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: Hvaða sérstöðu hefur Ísland umfram önnur lönd 

þegar kemur að hárri stéttarfélagsaðild? 
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 Ritgerðin skiptist upp í sex kafla. Fyrsti kafli er Inngangur, þar sem verkefnið er kynnt 

fyrir lesandanum. Í öðrum kafla er fræðilegt yfirlit þar sem farið verður yfir vinnumarkað 

nútímans, íslenskan vinnumarkað, samskipti á vinnumarkaði, stéttarfélög í sögulegu 

samhengi, stéttarfélög á Íslandi og að lokum stéttarfélagsaðild. Þriðji kafli er stuttur 

aðferðafræði kafli. Í fjórða kafla verður farið yfir gögn frá OECD og úr öðrum gagnabönkum 

og samanburðarlöndin mátuð við Ísland út frá þessum sex yrðingum þeirra Gylfa og Þórhalls. 

Fimmti og sjötti kafli snúa svo að umræðum og lokaorðum. 

 Vert er að taka fram að við skrif þessarar ritgerðar skall á veiran COVID 19 sem hefur 

haft fordæmalaus áhrif á efnahagslíf og þar af leiðandi vinnumarkaði í öllum heiminum. Það 

er því næsta víst að tafla tvö sem lýsir lykiltölum vinnumarkaða í þeim löndum sem eru borin 

saman við Ísland í þessari rannsókn sé strax orðin úrelt og við taki allt annar veruleiki í þeim 

löndum er varðar atvinnuleysi og fjölda starfandi vinnuafls. 
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2. Fræðilegt yfirlit 

 

Í þessum kafla verður farið yfir þau hugtök sem eru mikilvæg fyrir þessa rannsókn til þess 

að lesandi skilji samhengið. Fjallað verður um vinnumarkað nútímans, íslenskan 

vinnumarkað, samskipti á vinnumarkaði, stéttarfélög í sögulegu samhengi, stéttarfélög á 

Íslandi og að lokum stéttarfélagsaðild í Evrópu og á Íslandi. Í síðustu tveimur köflunum um 

stéttarfélagsaðild verður fjallað frekar um rannsóknir sem tengjast yrðingum Gylfa og 

Þórhalls. 

 

2.1.  Vinnumarkaður nútímans 

 

Sumarliði R. Ísleifsson komst vel að orði í bók sinni um sögu Alþýðusambands Íslands 

þegar hann sagði að verkalýðshreyfingin væri afkvæmi kapítalismans (Sumarliði R. Ísleifsson, 

2013). Vinnumarkaðurinn eins og við þekkjum hann í dag á rætur sínar að rekja til og með 

þróun fyrstu og annarrar iðnbyltinganna sem áttu sér stað á 18. og 19. öld. 

Fjöldaframleiðslugeta stórra fyrirtækja gerði það að verkum að verkafólk fór í auknum mæli 

að selja vinnu sína í stórum verksmiðjum sem spruttu upp um víðan völl. Aðstæður voru 

erfiðar, vinnutímar voru langir og kjörin léleg. Sem dæmi má nefna að í annarri 

iðnbyltingunni var rafmagnið fundið upp og ljósaperan fljótlega í kjölfarið, en þetta gerði 

það að verkum að loksins var hægt að vinna á kvöldin og næturnar með tilheyrandi lengingu 

á vinnustundum. Fram að þessu hafði verkafólk aðeins unnið á daginn á meðan birta leyfði 

(Schwab, K., 2017). 

 

2.2.  Samskipti á vinnumarkaði 

 

Samskipti á vinnumarkaði fara yfirleitt fram á milli stéttarfélaga sem gæta hagsmuna 

verkafólks og vinnuveitenda eða samtaka þeirra. Stjórnvöld hafa svo oftast aðkomu að 

þessum samskiptum með einum eða öðrum hætti. Aðilar vinnumarkaðarins eru því 

launþegar, vinnuveitendur og ríkið. Oft er því talað um þessa aðila sem þrífótinn á 

vinnumarkaði. Það mætti segja að ríkið hafi yfirumsjón með samskiptunum á milli launþega 
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og vinnuveitenda og getur ríkið haft mikil áhrif með lagasetningum, reglugerðum og 

samningum. Vinnumarkaðsfræðin (e. Industrial relations) er fræðigrein sem fjallar um 

samskipti þessara aðila. Greinin rannsakar samband og samskipti á milli launþega og 

vinnuveitenda. Einnig rannsakar greinin samband og samskipti þessara aðila innan 

skipulagsheilda eins og stéttarfélaga og samtaka vinnuveitenda. Fræðin gerir ráð fyrir 

ójafnvægi á vinnumarkaðinum sökum þess og er það misjafnt eftir stefnum hvernig er reynt 

að hemja eða leysa þennan ágreining. Þá fjallar vinnumarkaðsfræðin einnig um 

samfélagslega þætti sem spila saman og hafa áhrif í báðar áttir. Aðgerðir í tengslum við 

ágreinings aðila á vinnumarkaði hafa ekki aðeins áhrif á launþega eða vinnuveitendur heldur 

geta þær haft bein eða óbein áhrif á stjórnmál, félagslegt umhverfi og efnahagsmál. Þessi 

áhrif sjást best þegar stjórnvöld stíga inn í ágreining með lagasetningu vegna þeirra áhrifa 

sem ágreiningurinn er að hafa á samfélagið í heild.      

 Aftur á móti geta svo ákvarðanir stjórnvalda, efnahagslegar breytingar í heiminum og 

félagslegt viðhorf í umhverfinu haft gríðarleg áhrif á samskipti á vinnumarkaði. Því er gert 

ráð fyrir að aðilar vinnumarkaðarins hafi sameiginlega hagsmuni að gæta sem skarast eins 

og til dæmis ágóðinn sem fylgir efnahagslegri velsæld ríkisins. Samskiptin geta þannig líka 

snúist um áhrif á samfélagslegt umhverfi á jákvæðan hátt og hafa til dæmis samningar verið 

gerðir sem fjalla um heildarstefnu ríkisins með hag allra aðila í huga og markmið í 

efnahagslegri velsæld með tilliti til hagvaxtar, kaupmáttaraukningu, lækkun vaxta og lækkun 

verðbólgu eftir ákveðin ár. Þannig fallast aðilar vinnumarkaðarins á að gefa eftir í ákveðnum 

kröfum sínum til að stækka kökuna fyrir alla aðila sem eiga í hlut. Lífskjarasamningurinn og 

Þjóðarsáttasamningarnir eru dæmi um slíkan samning (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008; 

Hyman, R., og Ferner, A., 1998; Samtök Avinnulífsins, 2019).  

Þegar kemur að samskiptum á vinnumarkaði eru til ótal margar nálganir sem horfa á 

vinnumarkaðinn frá mismunandi sjónarhornum og út frá mismunandi þáttum. Samkvæmt 

Kaufmann er ómögulegt að sameina þessar nálganir í eina allsherjarkenningu. Það eru hins 

vegar þrjár nálganir sem hafa gert tilraun til þess og notið mestra vinsælda. Þær eru 

einingarhyggja (e. Unitarism), marxismi (e. Marxism theory of industrial relations) og 

margræðishyggja (e. pluralism)  (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008; Kaufman, B. E., 2004 ). 

 Einingarhyggja (e. Unitarism) byggir á hugmyndafræði um hinn fullkomna heim þar 

sem allir aðilar vinnumarkaðarins eru samstilltir, launþegar eru sáttir við stefnu fyrirtækisins 
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og ágreiningur á sér ekki stað um kaup og kjör. Það þykir sjálfsagt að fyrirtækin njóti 

forréttinda og vald stjórnenda eðlilegt. Þá þykja allar deilur óæskilegar þar sem þær koma til 

með að raska jafnvægi á vinnumarkaðinum. Upprisa nálgunarinnar hefur átt sér stað 

samhliða vaxandi vinsælda mannauðsstjórnunar (e. Human resource management). Vegna 

þessa þykir ástæðan fyrir deilum oftast vera slæm stjórnun innan fyrirtækis og kemur það í 

hlut mannauðsstjórnunar að leysa úr þeim ágreiningi. Verkfallsaðgerðir eru ekki samþykktar 

þar sem þær skemma arðsemi fyrirtækja og litið er á stéttarfélög sem samkeppnisaðila um 

hollustu starfsmanna. Samvinna verkafólks og fyrirtækisins er samkvæmt 

hugmyndafræðinni besta leiðin til þess að ná samkeppnisforskoti í hörðum viðskiptaheimi. 

Talað er um launþega og fyrirtækin sem eina einingu og því er lagt mikla áherslu á hollustu 

við fyrirtækið. Þannig reyna stjórnendur að vinna sér inn hollustu með því að hafa áhrif á 

starfsmenningu og fá launþega þannig til þess að líta á sig sem mikilvægan hluta af 

fyrirtækinu. Þannig minnka líkur á röskunum sökum vinnudeilna þar sem launþegar myndu 

ekki vilja rugga bátnum og skaða arðsemi (Blyton, P., og Turnbull, P., 2004; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2008; Kaufman, B. E., 2004). 

 Marxiska nálgunin (e. Marxism theory of industrial relations) gengur út á að 

vinnumarkaðsfræðin sé pólitísk í eðli sínu og sé þannig hluti af vandamáli sem sprettur út frá 

stéttarskiptingu í samfélaginu. Þannig segja marxistar að það sé aðeins hægt að skilja 

vinnumarkaðsfræðina með því að skoða samfélagið í heild út frá því hvernig kapítalisminn 

og eltingaleikurinn við gróða hefur áhrif á stéttaskiptingu í tilteknu ríki. Nálgunin sprettur 

fram sem svar gegn margræðishyggju sem var talin af marxistum vera í samfloti með og þar 

með ýta undir kapítalisma. Marxistar hafna þar með hugmyndinni um jafnvægi og segja að 

það sé ekki hægt að ná fram jafnvægi sökum stéttaskiptingar og óréttlætis. Þeir sögðu að 

röð og regla væri aðeins önnur hliðin á peningnum og að það ætti að skoða ólgu og óregluna 

líka. Fyrirtæki eru í eigu fárra og arður rennur því í fáar hendur. Þau reyna eftir fremsta 

megni samkvæmt marxistum að græða og samkvæmt þeim kemur það niður á launþegum 

sem njóta ekki betri kjara þó gróðinn sé meiri. Þetta veldur ólgu hjá vinnandi fólki sem 

safnast saman í stéttarfélög til að berjast fyrir betri kjörum. Í marxista nálgun er ekki reynt 

að koma böndum á ágreining (Blyton, P., og Turnbull, P., 2004; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2008; Kaufman, B. E., 2004). 
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 Margræðishyggja (e. pluralism) kom fram á sjónarsviðið við upphaf 20. aldar og gerir 

ráð fyrir að jafnvægið á vinnumarkaði geti ekki verið fullkomið og þannig gerir hún einnig 

ráð fyrir að átök séu óumflýjanleg þar sem vinnumarkaðurinn samanstendur af ólíkum 

hópum aðila sem vilja gæta sinna eigin hagsmuna. Þrátt fyrir að margræðishyggjan geri ráð 

fyrir ójafnvægi þá leggur hún áherslu á að aðilar vinnumarkaðarins sækist í að komast eins 

nálægt jafnvægi og hægt er með því að taka tillit til markmiða hvers annars í kjarabaráttu. 

Þannig stækkar kakan fyrir verkafólk, fyrirtækin og ríkið í stærra samhengi (Budd, J. W., 

Gomez, R., og Meltz, N. M., 2004). Vegna þess að það er gert ráð fyrir að ágreiningur skapist 

í umhverfinu, þá er gerð tilraun til að hemja hann með sérstökum löggjöfum um 

kjarasamninga. Löggjöfin setur aðilum vinnumarkaðarins reglur sem þeim ber að fylgja í 

samningaferli. Dæmi um slíka löggjöf er íslenska vinnulöggjöfin. Margræðishyggjan segir 

aðila vinnumarkaðarins háða hver öðrum þar sem skipulagsheildin komist ekki af án tilveru 

þeirra (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008; Kaufman, B. E., 2004).  

Íslendingar fylgja margræðishyggju í sínum samskiptum. Vinnulöggjöfin heldur utan um 

deilur og í henni er réttur stéttarfélaga til að berjast fyrir bættum kjörum tryggður. 

Stéttarfélög fara fyrir samningaferlinu fyrir hönd félagsmanna sinna og semja yfirleitt við 

samtök vinnuveitenda. Félagsmenn eiga rétt á að fella kjarasamninga og fara í verkfall. 

Samkvæmt löggjöfinni eru ýmsar reglur sem gilda um kjarasamninga og eru aðilar 

vinnumarkaðarins skikkaðir til þess að setjast að samningsborðinu og leita viðeigandi lausna 

áður en til verkfalls eða vinnustöðvunar kemur (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). 

 

2.3.  Stéttarfélög verða til 

 

Samkvæmt Sidney og Beatrice Webb þá eru stéttarfélög frjáls félagssamtök starfsmanna 

sem tilheyra ákveðinni stétt sem þiggur laun fyrir vinnu sína frá vinnuveitendum. Markmiðið 

með þessum félögum er að gæta hagsmuna meðlima sinna og launþega almennt gagnvart 

vinnuveitendum og þeirra samtökum (Webb, S., og Webb, B., 1902). 

Alþýðusamband Íslands skilgreinir stéttarfélög sem frjáls félagssamtök launafólks. 

Þessi samtök gæta hagsmuna launafólks gagnvart vinnuveitendum og þeirra samtökum. 

Stéttarfélög njóta verndar í stjórnarskrá Íslands, í lögum og alþjóðasamþykktum sem Ísland á 

aðild að. Þess vegna hafa þau lögum samkvæmt mikilvægu hlutverki að gegna í 
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efnahagslegri afkomu þegna ríkisins sem og ríkisins sjálfs. Þeim ber skylda til 

samningagerðar um kjör launafólks sem er sameiginlegur, og þessi samningur ber heitið 

kjarasamningur. Stéttarfélögin hafa einnig heimild til að beita valdi í formi verkfalla til þess 

að fá kröfum sínum framfylgt. Öllum þeim sem vinna við tiltekna atvinnugrein er því frjálst 

að ganga í stéttarfélög sem standa vörð um þá tilteknu grein. Það er líka frjálst að standa 

utan stéttarfélaga (Stutt sögulegt ágrip, e.d.). 

Fyrirrennarar stéttarfélaga höfðu verið til í Bretlandi frá lokum 18. aldar en 

félagsbann var við lýði og styrkur þeirra því ekki mikill. Þessi félög voru stofnuð af 

prenturum, sérsaumurum og hattagerðarmönnum. Þau voru þó ekki langlíf og leystust upp á 

nokkrum árum. Það kemur ekki á óvart að fyrstu stéttarfélögin eigi uppruna sinn að rekja til 

Bretlands vegna þess að þar tók iðnbyltingin fyrst út þroska (Sumarliði Ísleifsson, 2013). Ein 

af stærstu ástæðunum fyrir uppruna stéttarfélaga er að stórfyrirtæki tóku að fjöldaframleiða 

vörur með hjálp rafmagns, véla og fjöldaframleiðslubelta í kjölfar iðnbyltingarinnar. 

Verkafólk gat ekki lengur keppt við fyrirtækin og vegna þess ekki unnið sjálfstætt. Það eina 

sem verkafólk hafði að selja var handafl og tími. Vegna fjöldaframleiðslu hafði sjálfstætt 

starfandi fólki því verið þröngvað í að vinna við slæmar aðstæður og á lélegum launum fyrir 

þessi sömu fyrirtæki (Webb, S., og Webb, B., 1902). Það kemur því ekki á óvart að verkafólk 

tók að heyja harðari baráttu fyrir bættum kjörum á vinnustöðum. Sú barátta var erfið og var 

fyrsti sigurinn unninn þegar verkafólk í flestum löndum fékk afnumið félagsbann sem gerði 

því kleift að stofna og ganga í stéttarfélög. Þetta tókst til dæmis fyrst í Bretlandi árið 1825 og 

heildarsamtök verkalýðsfélaga í Bretlandi voru stofnuð árið 1868. Árið 1900 var breski 

verkamannaflokkurinn stofnaður en aðild að honum áttu bæði verkalýðsfélög og 

stjórnmálafélög (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). Upp úr 1870 fengu verkalýðsfélög á 

Norðurlöndunum félagsfrelsi, og alþýðusamtök voru stofnuð árið 1898 í Danmörku, árið 

1899 í Noregi og árið 1916 á Íslandi. Aðild að stéttarfélögum í heiminum jókst og á Íslandi 

voru fyrstu félögin stofnuð í upphafi 20. aldar (Um ASÍ, e.d.). 

 

2.4.  Stéttarfélög á Íslandi 

 

Margar heimildir geta til um að fyrsta íslenska stéttarfélagið hafi verið Prentarafélagið 

sem var stofnað árið 1887, en það er í samræmi við önnur lönd þar sem það voru oftast 
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prentarar sem stofnuðu fyrstu félögin. Ástæðan fyrir því er talin vera sú að þeir höfðu 

yfirleitt fyrstir aðgang að nýjum ritum og þar af leiðandi nýjum hugmyndum. Prentarafélagið 

varð þó ekki langlíft. Báran, félag íslenskra sjómanna, var svo stofnað árið 1894, 

Verkamannafélag Akureyrarkaupstaðar var stofnað 1894 og Verkamannafélag Seyðisfjarðar 

var stofnað 1896. Það var svo árið 1906 að Verkamannafélag Dagsbrúnar var stofnað, en 

það var fyrsta félag almennra verkamanna á þéttbýlisstað og fylgdu svipuð félög á öðrum 

þéttbýlisstöðum í kjölfarið. Helstu baráttumál þessara forfeðra stéttarfélaga voru yfirleitt 

mál sem brunnu á fólki akkúrat á þeim tiltekna tímapunkti. Til dæmis að fá laun greidd í 

reiðufé en ekki vörum, takmörkun vinnutíma og barátta fyrir öðrum samfélagslegum 

tryggingum. Alþýðusamband Íslands var svo stofnað 12. mars 1916 af sjö félögum (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019; Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). 

Íslenska verkalýðshreyfingin varð til upp úr 20. öld vegna mikilla framfara í 

atvinnulífinu og átti þróun í sjávarútvegi þar stóran þátt. Atvinnulífið varð um leið 

fjölbreyttara og fólk fluttist úr sveitum í sjávarþorp eða þéttbýli, sem voru þá að myndast. 

Verslun efldist innanlands og við útlönd. Sparnaður jókst, stéttir tóku að myndast og 

stórfyrirtæki hófu rekstur í landinu. Þessi þróun á mikla samleið með þeirri þróun sem hefur 

verið lýst í Bretlandi um miðja 18. öld. Íslenska verkalýðsstéttin var í fyrstu ekki greinilega 

stéttaskipt eftir iðnaði sökum smárra vinnustaða. Verkafólk krafðist ekki mikils af 

vinnuveitendum sínum og vann aðeins til að fá salt í grautinn án þess að spyrja frekar um 

vinnutíma, aðbúnað eða hvíldartíma. En reglur um þessar forsendur voru einfaldlega ekki til. 

Með tilkomu togara breyttist þetta. Stórir og fjölmennir vinnustaðir urðu til sökum þess 

gríðarlega magns sem hægt var að veiða og þurfti því um leið að vinna allan þennan afla. 

Aflinn sexfaldaðist frá árinu 1906 til ársins 1940 og fólksflutningar úr sveit í þéttbýli urðu 

áberandi. Til dæmis þrefaldaðist íbúafjöldi Reykjavíkur í 18.000 manns frá árinu 1901 til 

ársins 1920. Í kjölfarið urðu til fjölbreytt störf sem fylgja þéttbýlum og nýjar og greinilegar 

stéttir verkafólks urðu til þar sem nægur fjöldi vinnufólks var til staðar í hverjum iðnaði fyrir 

sig. Þar með voru öll spilin lögð á borðið til grundvallar fótfestu stéttarfélaga og 

verkalýðshreyfingarinnar  (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 

2019; Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). 

Í upphafi 20. aldar var kreppa á Íslandi, vaxtaverkir voru til staðar og sérstaklega í 

þéttbýli sökum mikillar fólksfjölgunar á stuttum tíma og mikil átök áttu sér stað á 
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vinnumarkaðinum. Vinnuveitendur höfðu tekið til að lækka laun verkafólks til þess að mæta 

krefjandi aðstæðum sem efnahagslífið bauð upp á. Verkföll voru tíð. Samtök vinnuveitenda 

urðu til og það voru því í raun allir aðilar vinnumarkaðarins að kalla eftir því að íslensk 

vinnulöggjöf yrði fest í lög og að það væri nauðsynlegt að setja leikreglur á íslenskan 

vinnumarkað. Íslenska vinnulöggjöfin er samheiti um lög og reglur sem ná yfir aðila 

vinnumarkaðarins. Löggjöfin, sem var tekin inn í íslensk lög árið 1938, fjallar um 

vinnumarkaði, stéttarfélög, vinnuveitendur og vinnudeilur. Vinnuveitendur vildu koma 

böndum á vinnudeilurnar til að stöðva gríðarlegan fjölda verkfalla. Stéttarfélögin sóttust 

eftir því að fá félagsfrelsi, samningarétt fyrir hönd félagsmanna, að forgangsréttur 

félagsmanna væri virtur og að allt verkafólk væri í stéttarfélagi (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2008). 

Hlutverk stéttarfélaga er að vinna að málum sem félagsmenn telja að varði 

sameiginlega hagsmuni sína. Þau verja réttindi launþega og hafa oftast lögbundna heimild 

frá félagsmönnum og ríki til að semja við vinnuveitendur og þeirra samtök með það að 

markmiði að bæta lágmarkskjör með kjarasamningum. Löng hefð er fyrir því að 

stéttarfélögin sinni félagsmálum af krafti. Þannig reka þau sterka sjóði til að veita stuðning í 

veikindum, verkföllum, í atvinnuleysi og við starfslok. Samkvæmt ASÍ falla lífeyrismál, 

húsnæðismál, almannatryggingamál, orlofsheimilamál, öryggis- og vinnuverndarmál, 

menningarmál, menntamál og sjúkratryggingar undir verksvið þeirra (Webb, S., og Webb, B. 

1902 ; Alþýðusamband Íslands, e.d.) 

Íslenski vinnumarkaðurinn skiptist í almenna og opinbera vinnumarkaðinn. Það gilda 

mismunandi lög um þessa vinnumarkaði en í grunninn er vinnulöggjöfin sniðin að almenna 

vinnumarkaðinum, en hún gildir einnig um opinbera markaðinn. Þá gilda sérstök lög frá 

árinu 1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). Eins og hefur áður komið fram þá er Alþýðusamband 

Íslands stærstu heildarsamtök íslenskra stéttarfélaga og eru um tveir þriðju hlutar 

launamanna á Íslandi í Alþýðusambandinu eða um 133 þúsund manns í fimm 

landssamböndum og 47 aðildarfélögum um allt land. Alþýðusambandið nær yfir bæði 

almenna og opinbera vinnumarkaðinn. Stærsta landssambandið innan Alþýðusambandsins 

er Landssamband íslenskra verzlunarmanna og í því sambandi er stærsta stéttarfélagið VR 

með um 37.860 félagsmenn. Tafla 1 sýnir fjölda félagsmanna og skiptingu þeirra eftir 
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landssamböndum og stéttarfélögum innan veggja Alþýðusambandsins (Alþýðusamband 

Íslands, e.d.). 

 

Tafla 1 - Landssambönd, stéttarfélög og félagsmenn innan Alþýðusambands Íslands 

Landssambönd Stéttarfélög og deildir Fjöldi félagsmanna 

Starfsgreinasamband Íslands 19 53.000 

Landssamband íslenzkra 

verzlunarmanna 

11 35.000 

Samiðn, samband iðnfélaga 13 7.500 

Rafiðnaðarsamband Íslands 9 5.500 

Sjómannasamband Íslands 17 1.800 

Bein aðild 6 7.587 

Heimild: Samantekt höfundar, tölur frá Alþýðusambandi Íslands., e.d. 

 

Opinberir launþegar telja um 24% af íslenskum vinnumarkaði eða um 46.000 manns hjá 

ríki og sveitarfélögum. Flestir ríkisstarfsmenn á opinberum vinnumarkaði eru í BSRB, sem 

hét áður Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, og BHM, eða Bandalag háskólamanna, og 

tilheyra um 61% opinberra ríkisstarfsmanna þessum samtökum. Aðildarfélög innan BSRB eru 

23 talsins og fjöldi félagsmanna um 22 þúsund. Samkvæmt heimasíðu BSRB þá er hlutverk 

félagsins að fara með forystu í hagsmuna- og réttindabaráttu starfsmanna í 

almannaþjónustu hjá ríki og sveitarfélögum. Bandalagið er með samningarétt í 

sameiginlegum málum félaganna ásamt því að styðja stöku aðildarfélögin við gerð 

kjarasamninga og hagsmunagæslu félagsmanna (BSRB, e.d.). BHM er bandalag 27 fag- og 

stéttarfélaga háskólamenntaðs fólks á íslenskum vinnumarkaði. Félagsmenn voru 14.800 í 
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upphafi ársins 2020 samkvæmt heimasíðu samtakanna. Helsta hlutverk BHM ásamt öðrum 

hlutverkum er að efla aðildarfélögin, móta sameiginlega stefnu í hagsmunamálum og semja 

um sameiginleg hagsmuna- og réttindamál samkvæmt umboði (Bandalag háskólamanna, 

e.d.). Flestir launþegar sveitarfélaga eru meðlimir í BSRB og í Kennarasambandi Íslands eða 

um 70,5% (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson,. 2018). Félagsmenn í Kennarasambandi Íslands eru 

um 10.300 í átta félögum. Hlutverk sambandsins er að gæta hagsmuna og réttinda 

félagsmanna, fara með samningarétt um kaup og kjör félagsmanna og auka samstarf 

kennara ásamt því að efla fag- og stéttarvitund (Kennarasamband Íslands, e.d.). 

 

2.5.  Lækkandi stéttarfélagsaðild erlendis  

 

Frá árunum 1968 til 1979 jókst aðild að stéttarfélögum í Evrópu mikið og fjölgaði 

félagsmönnum úr rúmlega 35 milljón manns í tæplega 55 milljónir en fjölgunin staðnaði svo 

og hefur félagsmönnum stéttarfélaga í Evrópu fækkað allt til dagsins í dag. Ástæður þessarar 

fækkunar virðast jafn margar og þær rannsóknir sem hafa haft það markmiði að útskýra 

fyrirbærið. Í þessu samhengi má nefna að ástæður sem fræðimenn nefna oftast eru 

breytingar á efnahag landa, breytingu á uppbyggingu vinnuaflsins, breytingu á uppbyggingu 

vinnumarkaðarins, tæknileg framþróun, breyttar áherslur í stjórnmálum og breytt hugarfar 

yngri kynslóðar. Það er ljóst að viðfangsefnið er margslungið og fleiri en ein forsenda að baki 

þessarar fækkunar. Samkvæmt tölfræði sem Visser tók saman þá fellur stéttarfélagsaðildin í 

Evrópu á árunum 1978 til 1998 úr 42,6% niður í 30,8%. Aðildin tók að falla eftir 1980 í 

flestum löndum en á Norðurlöndum hélt aðildin áfram að hækka. Visser taldi ástæðuna fyrir 

fallandi aðild vera efnahagslega velsæld í kjölfar stríðsloka, en sú útskýring á ekki við á 

Norðurlöndunum og hvað þá á Íslandi þar sem efnahagsleg velsæld er mikil og aðild hefur 

haldist stöðug (Acemoglu, Aghion, og Violante, 2001 ; Checchi og Visser, 2005 ; Ferner og 

Hyman, 1998 ; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2018 ; Schmitt, og Mitukiewicz, 2012 ; Visser, 

2002 ; Waddington og Kerr, 2002). 

 Rannsóknir hafa sýnt að fall í stéttarfélagsaðild er mest á meðal ungs fólks og þessar 

niðurstöður hafa orðið til þess að unga fólkið er talið vera meira sjálfstætt og sækja meira í 

einstaklingshyggju en eldri kynslóðir. Stéttarfélög hafa brugðist við falli í aðild hjá þessum 

aldurshópi með því að miða þjónustu sína að einstaklingnum vegna viðhorfs unga fólksins. 
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Ekki eru til neinar vísbendingar um að viðhorf yngra fólks sé slæmt til stéttarfélaga heldur 

virðist hvatinn einfaldlega ekki til staðar. Það þarf því að leita leiða til þess að ná til yngri 

kynslóðarinnar (Ebbinghaus, 2002 ; Waddington og Kerr, 2002). 

 Williams segir þá stefnu ranga að eingöngu miða þjónustu sína að einstaklingum með 

það að markmiði að ná til unga fólksins, vegna þess að vandamál stéttarfélaga er ekki 

engöngu fólgið í einstaklingshyggju heldur sé vandamálið stærra. Það sé fólgið í því að 

dregið hefur úr heildarhyggju í samskiptum á milli stéttarfélaga og vinnuveitenda og að 

vinnuveitendur veiti stéttarfélögunum ekki aðgang að starfsmönnum sínum. Haynes, Vowles 

og Boxall eru sammála þessu og bæta við í sinni rannsókn að ungt fólk sé á meira flakki og 

festi sig ekki strax í sessi í framtíðarvinnu sinni á fyrstu starfsárum sínum, en það þýði ekki að 

viðhorf þeirra til stéttarfélaganna sé slæmt (Haynes, P og fl., 2005 ; Williams., 1997). 

Jeremy Waddington og Colin Whitston fjalla um ástæður minnkandi aðildar í 

Bretlandi og benda þeir á að ekki séu sterk rök fyrir því að einstaklingshyggja sé að ryðja sér 

til rúms á nútíma vinnumarkaði eins og aðrar rannsóknir höfðu fjallað um. Þeir segja þvert á 

móti að ungt fólk sæki í öryggi stéttarfélaga eins og eldra fólkið. Það að vera hluti af hópi er 

mikilvægt fólki en að vinnuveitendur hafi of mikið vald og komi í veg fyrir að stéttarfélögin 

geti náð til félagsmanna inni á vinnustaðnum. Þessu til stuðnings benda þeir á að þriðjungur 

þeirra sem ganga í stéttarfélög í Bretlandi hafa samband við félögin að fyrra bragði. Að 

þeirra mati gengur það gegn grunnstoðum stéttarfélaganna að forgangsraða því að hjálpa 

einstaklingum að semja um sín eigin kaup og kjör á einstaklingsgrundvelli í staðinn fyrir að 

leggja alla áherslu á kjarasamninga sem ganga þvert yfir alla meðlimi. Þeir segja að aukinn 

hagvöxtur og þar af leiðandi minna atvinnuleysi hafi orðið til þess að hvatinn til að ganga í 

stéttarfélög hafi minnkað. Waddington og Whitston segja að lykillinn að upprisu 

stéttarfélaganna í Bretlandi sé sá að þau geri sig sýnilegri á vinnustaðnum og til þess þarf að 

berjast gegn valdaukningu vinnuveitenda. Ef marka má nýjustu tölur OECD þá hefur þetta 

ekki tekist hjá breskum stéttarfélögum (Waddington, J og Whitston, C., 1997). 

 Checchi og Visser skoðuðu samdrátt stéttarfélagsaðildar í Vestur-Evrópu frá árinu 

1980 til 1996. Þeirra niðurstöður voru þær að breyting á uppbyggingu vinnumarkaðarins hafi 

verið stór þáttur í minnkandi aðild. Vinnum hafi fækkað sem voru framkvæmdar með 

handafli í iðnaði (e. manual labour). Fólki sem vinnur við þjónustustörf hefur fjölgað og hefur 

það reynst stéttarfélögum erfitt verkefni að ná til starfsmanna í þjónustustörfum. Fleiri 
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konur komu inn á vinnumarkaðinn á þessum árum og fyrst um sinn voru þær meira í 

hlutastörfum en erfiðlega hefur gengið hjá stéttarfélögum að ná til fólks í hlutastörfum og til 

þeirra sem eru sjálfstætt starfandi. Þá benda þeir á að alþjóðavæðing í viðskiptum með 

tilheyrandi útvistun starfa úr opinbera markaðinum yfir á almenna markaðinn eða jafnvel úr 

landi hafi einnig haft mikil áhrif. Rannsóknin sýndi einnig fram á að viðhorf til stéttarfélaga 

hafði ekki versnað á þessum árum og viðhorfið var um leið ekki eins slæmt hjá yngri 

kynslóðum eins og aðrar rannsóknir höfðu fjallað um. Hvatinn var einfaldlega ekki til staðar 

hjá þeim að gerast meðlimir í stéttarfélögum. Þörfin hjá ungu fólki nútímans til að gera eins 

og aðrir sé ekki til staðar eins og hjá fyrri kynslóðum og hefur einstaklingshyggja aukist mikið 

hjá yngri kynslóðinni. Vísbending um þetta er sú staðreynd að yfirleitt eru flestir félagsmenn 

í stéttarfélögum elstu starfsmennirnir. Þá benda höfundar á að þarna hafi stéttarfélögum 

mistekist að viðhalda og auka aðild á meðal ungs fólks með því að nota ekki félagslegt 

viðmið til að hafa áhrif á mögulega félagsmenn ásamt því að beina markaðsherferðum að 

þessum aldurshópi (Checchi og Visser, 2005). 

 Daron Acemogulu, Philippe Aghion og Giovanni L. Violante fjölluðu um tækni og 

alþjóðavæðingu vinnumarkaðarins. Samkvæmt þeim fjölgaði störfum í upplýsingatækni á 

móti því að hinum týpísku störfum í iðnaði sem eru unnin af ófaglærðum starfsmönnum tók 

að fækka. Þessi þróun er í eðli sínu þannig að betri og um leið flóknari tækni veldur því að 

starfsmönnum með góða menntun og mikla hæfni fjölgar á vinnumarkaði og 

stéttarfélagsaðild lækkar um leið. Ástæðan er sú að þetta fólk er yfirleitt á góðum kjörum 

sem gerir það að verkum að hvati til að ganga í stéttarfélög er minni. Á sama tíma gerir 

tæknin það að verkum að alheimsvæðing er auðveldari og störfum er oft útvistað út fyrir 

landamærin til erlendra starfsmanna sem stéttarfélög geta ekki fengið til liðs við sig 

(Acemoglu, Aghion, og Violante, 2001). 

 Schmitt og Mitukiewicz skoðuðu þróun stéttarfélagsaðildar í 21 OECD landi frá 1960 -

2010. Þeirra niðurstöður eru þær að pólitískt umhverfi spilar lykilhlutverk í vernd og viðhaldi 

stéttarfélagsaðildar. Þau taka sem dæmi Norðurlöndin sem frá árinu 1980 voru yfirleitt með 

vinstri sinnaðar ríkisstjórnir sem stóðu vörð um stéttarfélögin og stýrðu efnahagskerfinu í 

sínum löndum með strangari lagaákvæðum. Þar hefur aðildin ekki fallið eins mikið og í þeim 

löndum sem gefa efnahagslífinu frjálsari taum og eru með ríkisstjórnir meira fyrir miðju eða 

til hægri. Dæmi um slík lönd eru Ástralía, Kanada, Bandaríkin, Bretland, Nýja Sjáland og 
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Írland. Höfundar vilja meina að þessir stjórnmálaþættir spili stærra hlutverk en 

tæknivæðingin sem Acemogulu og félagar fjölluðu um og vísuðu sínu máli til stuðnings í 

mismunandi þróun stéttarfélagsaðildar í löndum sem voru í svipuðum málum er varðar 

tækni- og alheimsvæðingar. 

 Samkvæmt rannsókn Scruggs frá 2002, sem skoðaði áhrif Ghent kerfisins á 

stéttarfélagsaðild í Vestur-Evrópu á tímabilinu 1970 til 1996, þá spilaði Ghent kerfið 

lykilhlutverk í aukningu aðildar hjá þeim löndum sem voru með Ghent kerfið á sama tíma og 

aðildin féll í öðrum löndum í Evrópu. Það var einnig áhugavert að sjá að aukningin hjá hinum 

Norðurlöndunum sem notuðust við Ghent kerfið var töluvert meiri en hjá Noregi sem var 

ekki með kerfið og þá hækkaði aðildin í Belgíu sem studdist við blandað kerfi af Ghent og 

ríkisreknum atvinnuleysissjóðum. Þetta er í samræmi við niðurstöður Schmitt og 

Mitukiewicz þar sem það voru vinstri sinnaðar ríkisstjórnir sem tóku ákvörðun um að setja 

Ghent kerfið á fót og veita því aðhald (Scruggs, L., 2002).  

 

2.6.  Sérstaða Íslands    

                                                                                            

Á Íslandi verður launþegi nánast sjálfkrafa félagsmaður í stéttarfélagi þegar hann hefur 

störf hjá fyrirtæki. Launþegar annars staðar í Evrópu og í Bandaríkjunum þurfa að sækja um 

aðild. Stéttarfélagsaðildin á Íslandi er ein sú hæsta í Evrópu og hefur hún haldist stöðug 

síðustu 20 ár (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2018). Það mætti halda að um skylduaðild væri 

að ræða þar sem aðildin er svo gríðarlega ólík öðrum löndum sem eru í svipuðum sporum er 

varðar efnahagslega velsæld, en svo er ekki. Það ríkir félagsfrelsi hér á landi samkvæmt 2. 

mgr. 74. gr. stjórnarskrár Íslands, en hún segir: 

 

Engan má skylda til aðildar að félagi. Með lögum má þó kveða á um slíka 

skyldu ef það er nauðsynlegt til að félag geti sinnt lögmætu hlutverki vegna 

almannahagsmuna eða réttinda annarra. 

 

Samkvæmt þessu ákvæði mætti kveða á skylduaðild með lögum ef það þætti 

nauðsynlegt. Það eru þó engin slík lög um skylduaðild að finna á Íslandi, hvorki í 
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vinnulöggjöfinni 80/1938 né öðrum löggjöfum (Lög um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda). Vinnulöggjöfin innheldur ákvæði um félagsfrelsi verkafólks 

og einnig ákvæði um neikvætt félagsfrelsi sem fjallar um rétt fólks til að standa utan félags. 

Lög um Mannréttindasáttmála Evrópu innihalda að margra mati ákvæði sem veitir mönnum 

tækifæri á að standa utan félags en ákvæðið þykir ekki nógu skýrt hvað neikvætt félagsfrelsi 

varðar. 2. mgr. 11. gr.  hljóðar svo: 

 

Eigi skal réttur þessi háður öðrum takmörkunum en þeim sem lög mæla fyrir 

um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna þjóðaröryggis eða 

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

siðgæði manna eða réttindum og frelsi. Ákvæði þessarar greinar skulu eigi vera 

því til fyrirstöðu að löglegar takmarkanir séu settar við því að liðsmenn hers og 

lögreglu eða stjórnarstarfsmenn beiti þessum rétti. 

 

Hins vegar þykja lagafordæmi gefa til kynna að ákvæðið veiti starfsmönnum vernd til að 

standa utan félaga (Lög um Mannréttindasáttmála Evrópu). 

Í máli Sigurðar Sigurjónssonar (Hrd. júní 1993 í máli nr. 1532/1988) hafði 

leigubílstjóri verið þvingaður til aðildar að stéttarfélagi. Hann höfðaði mál fyrir dómstólum á 

Íslandi og Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri það andstætt 73. gr 

stjórnarskárinnar að þvinga hann til aðildar. Þessu snéri hins vegar Mannréttindadómstóll 

Evrópu við og vísaði í 2. mgr. 11. gr máli sínu til stuðnings (Alþýðusamband Íslands, e.d.; 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019).  

Ástæðurnar fyrir þessari einstöku stéttarfélagsaðild á Íslandi eru að mati Gylfa 

Dalmanns Aðalsteinssonar og Þórhalls Arnar Guðlaugssonar forgangsréttarákvæði 

kjarasamninga, og sjálfkrafa innheimta félagsgjalda af atvinnurekendum fyrir hönd 

stéttarfélaga. Einnig hátt hlutfall opinberra starfsmanna, markaðssetning stéttarfélaga til að 

gera aðild meira aðlaðandi með sérstakri áherslu á unga fólkið, tenging við 

lífeyrissjóðakerfið á sínum tíma og Ghent kerfið, sem gekk út á að 

atvinnuleysistryggingasjóðir voru tengdir beint við stéttarfélögin. 

 Fyrsta ástæðan að mati Gylfa og Þórhalls snýr að forgangsréttarákvæði, en á 

íslenskum vinnumarkaði tíðkast það að stéttarfélög setji inn í sameiginlega kjarasamninga 
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ákvæði um forgang starfsmanna sinna að vinnu. Þegar kemur að forgangsréttarákvæði eru 

ekki til margar rannsóknir sem fjalla um áhrif ákvæðisins á stéttarfélagsaðild. Þó er 

mikilvægt að skoða áhrifin sem löggjöf ríkisstjórnar Margaret Thatcher frá árinu 1982 í 

Bretlandi hafði í för með sér. Löggjöfin hamlaði því að hægt væri að beita ákvæðinu í 

kjarasamningum ásamt fleiri aðgerðum. Vinnumarkaðurinn í Bretlandi var á þeim tíma um 

margt líkur þeim íslenska. Niðurstöður Freemans og Pelletier sýndu fram á að löggjöfin hafði 

marktæk áhrif á fall stéttarfélagsaðildar í Bretlandi og það sem vakti frekari athygli var sú 

staðreynd að félagsmönnum sem tóku laun út frá kjarasamningum sem höfðu 

forgangsréttarákvæði hafði fækkað úr 5.2 milljónum niður í 2.6 milljónir árið 1989. 

Bandaríkjamenn gerðu slíkt hið sama árið 1947 með Taft Hartley lögunum (e. The Taft 

Hartley act) (Ferner, A. 1998. ; Freeman, R., og Pelletier, J., 1990 ; Hyman, R., og Mayer, G. 

2004). 

Önnur ástæðan er sú að á Íslandi ríkir lagaskylda á launagreiðendum að halda eftir 

félagsgjaldi starfsmanna, og þegar starfsmaður er ráðinn þá verður hann um leið 

félagsmaður í stéttarfélagi sem ber forgangsréttarákvæðinu. Bandaríkin hafa til dæmis sett 

lög sem koma í veg fyrir að atvinnurekendur geti dregið félagsgjöld af launum til að borga 

félagsgjöld til stéttarfélaga hvort sem launþeginn tekur laun eftir kjarasamningum eða ekki. 

Við slík lagaákvæði minnkar hvatinn til að ganga í stéttarfélög þar sem launþegar geta notið 

góðs af kjarasamningum hvort sem þeir borga félagsgjöld eða ekki. Niðurstöður Ellwood og 

Fine frá Bandaríkjunum renna stoðum undir þær vangaveltur að slíkir farþegar verða til. 

Þeirra niðurstöður sýna fram á fækkun í stéttarfélögum um lágmark 5-10% í hvert skipti sem 

lögin voru sett hjá viðkomandi ríkjum og á sama tíma fjölgaði þeim sem tóku laun eftir 

kjarasamningum án þess að vera í stéttarfélögum (Ellwood, D. T., og Fine, G. 1987). 

 Þriðja ástæðan er stórt hlutfall starfsmanna sem starfa á opinbera vinnumarkaðinum 

en það virðist vera mikilvægur þáttur í stéttarfélagsaðild. Boyd Black sýndi fram á með 

rannsókn sinni hvernig stéttarfélagsaðild væri að aukast á Norður-Írlandi frá árinu 1974  til 

ársins 1985 og útskýrði hann þessa þróun út frá tilfærslu vinnuaflsins yfir á opinberan 

markað sem var öfug þróun við það sem var að gerast í öðrum löndum í Evrópu. Á Norður-

Írlandi störfuðu 13,4% á opinberum markaði árið 1953 en þetta hlutfall var komið upp í 

45,7% árið 1983 með tilheyrandi aukningu í stéttarfélagsaðild. Kjellberg fær sömu 

niðurstöður í Svíþjóð þegar tilfærsla vinnuaflsins á sér stað í öfuga átt, það er að segja af 
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opinbera markaðinum yfir á þann almenna með tilheyrandi falli í aðild. Í nútíma samfélagi 

verður algengara að störfum á opinberum markaði sé úthýst á almennan markað með 

tilheyrandi falli í stéttarfélagsaðild (Black, B., 1986; Kjellberg, A., 2011). 

Fjórða ástæðan gengur út á að íslenskum stéttarfélögum hefur gengið vel að ná til 

yngri kynslóðarinnar og starfsfólks í hlutastörfum. En eins og rannsóknir Jeremy Waddington 

og Colin Whitston annars vegar og Checchi og Visser hins vegar, sem fjallað var um í 

kaflanum á undan, hafa sýnt fram á þá er það mikið vandamál hve lágt hlutfall ungs fólks 

gengur í stéttarfélögin í öðrum löndum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2018). 

Fimmta yrðingin snýr að lífeyrissjóðakerfi Íslands. En tímamótasamningur var gerður 

á milli aðila vinnumarkaðarins frá árinu 1969 um skylduaðild starfsmanna að lífeyrissjóðum. 

Auk þess voru vinnuveitendur skyldugir til að koma til móts við framlag starfsmanna með 

greiðslu. Þá var það einnig forsenda þess að greiða í sjóðina að starfsmenn væru félagsmenn 

í stéttarfélagi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2018). Síðan þá hafa komið til margir sjálfstæðir 

lífeyrissjóðir en yrðingin gerir ráð fyrir að þarna hafi ákveðinn grunnur verið lagður með 

skylduaðild fyrst um sinn í tíð lífeyrissjóða. 

Sjötta ástæðan fyrir hárri aðild er sú að á Íslandi var gamla Ghent kerfið notað fyrir 

atvinnuleysistryggingasjóði en það gekk út á að stéttarfélögin sáu um sjóðina en ekki ríkið. 

Aðeins Ísland, Svíþjóð, Danmörk og Finnland höfðu svokallað alvöru Ghent kerfi á sínum 

tíma. En Belgía hafði blöndu af Ghent kerfi og ríkisreknum atvinnuleysissjóðum. Auðvelt er 

að hugsa sér að kerfið hafi hjálpað til við að auka stéttarfélagsaðild með því að banna 

utanaðkomandi aðilum að borga í sjóðinn og eiga rétt á bótum án þess að gerast meðlimir. 

Það var hins vegar ekki alveg þannig í öllum löndunum og gátu aðilar utan stéttarfélaga sótt 

um bætur og borgað í sjóðinn. Það sem var hins vegar að spila stórt hlutverk er sú staðreynd 

að með því að stjórna sjóðunum dag frá degi gátu stéttarfélögin komist í náin tengsl við 

tilvonandi félagsmenn og hjálpað þeim að komast aftur út á vinnumarkað sem veitti þeim 

ákveðið öryggi og hvatti til aðildar að stéttarfélögum. Rannsóknir Scruggs, sem fjallað var um 

í kaflanum á undan, styðja þessar fullyrðingar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. 2018). 
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3. Aðferðafræði 

 

3.1.  Aðferð 

 

Verkefnið er samanburðarverkefni og byggir á aðferðum í megindlegum rannsóknum. 

Þannig rannsóknir notast við töluleg gögn og greiningar til að komast að ályktun um stórar 

heildir eða fyrirbæri. Gagnaöflun getur farið fram á marga vegu. Meðal annars er hægt að 

nota netkönnun, símakönnun eða könnun sem er tekin á staðnum. Þá er einnig hægt að 

nota tilbúin gagnasöfn til frekari greininga. Aðferðir við tölfræðilegar greiningar eru margar 

og mismunandi allt frá einföldum tíðnitöflum og öðrum gröfum til flóknari útreikninga.  

 

3.2.  Mælitæki 

 

Í þessari rannsókn var notast við fyrirliggjandi tilbúin gagnasöfn. Þessi gögn voru greind 

og metin til að bera saman þróun stéttarfélagsaðildar annarra landa við stéttarfélagsaðild á 

Íslandi með tilliti til ákveðinna forsenda. Aðallega var notast við OECD gagnagrunninn en 

einnig var notast við gagnagrunna frá Hagstofu Íslands, Statistics Sweden, Statistics Norway, 

Vinnumálastofnun Bandaríkjanna, Vinnumálastofnun Bretlands og að lokum ILO, Alþjóðlegu 

vinnumálastofnunina, til að fylla upp í þegar gögn vantaði í OECD safnið. 

 

3.3.  Framkvæmd  

 

Löndin sem voru borin saman við Ísland voru eftirfarandi: Bandaríkin, Bretland, Danmörk, 

Finnland, Noregur og Svíþjóð. Ástæðan fyrir vali á þessum löndum var sú að höfundur vildi 

skoða lönd sem höfðu háa aðild aðild (Danmörk, Finnland og Svíþjóð), mitt á milli (Noregur) 

og svo lága aðild (Bretland og Bandaríkin). Gögnin voru skoðuð með yrðingar Gylfa og 

Þórhalls í huga. Mismunandi aðferðum var beitt til að bera löndin saman eftir því hvaða 

yrðingu var verið að skoða hverju sinni. Til dæmis var misjafnt eftir því hvort yrðingin væri 

yfir höfuð til staðar í einu landi en ekki öðru. Þetta átti til dæmis við um tilvist Ghent 

kerfisins á flestum Norðurlöndunum en ekki í Bandaríkjunum, Bretlandi og Noregi. Þá voru 
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gögnin skoðuð út frá tilvist og falli Ghent kerfisins í þeim löndum sem voru með kerfið. 

Gögnin voru einnig skoðuð út frá lagalegu umhverfi landanna sem geta haft ákveðin áhrif á 

yrðingarnar. Dæmi um þetta er forgangsréttarákvæðið sem er löglegt á Íslandi en ólöglegt í 

Bandaríkjunum og Bretlandi. Tafla 2 sýnir helstu staðreyndir um vinnuaflið í þeim löndum 

sem eru borin saman í þessari rannsókn. 

 

Tafla 2 - Lykiltölur landa samkvæmt nýjustu gögnum frá OECD 

Land Vinnuafl Starfandi Hlutfall 

atvinnuleysis 

Hlutfall 

stéttarfélagsaðildar 

Bandaríkin 162.075.000 155.761.000 3,9% 10,1% 

Bretland 33.701.000 32.355.000 4,0% 23,4% 

Danmörk 3.018.000 2.868.000 5,0% 66,5% 

Finnland 2.742.000 2.540.000 7,4% 60,3% 

Ísland 204.000 198.000 2,7% 91,8% 

Noregur 2.792.000 2.686.000 3,8% 49,2% 

Svíþjóð 5.459.000 5.113.000 6,3% 64,9% 

Heimild: OECD, e.d.  
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4. Niðurstöður 

 

Rannsókn þessi fjallar um sex yrðingar sem þeir Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur 

Örn Guðlaugsson töldu vera lykilforsendur fyrir hárri stéttarfélagsaðild á Íslandi. 

Niðurstöðurnar ganga út á að skoða sérstöðu Íslands samanborið við önnur lönd út frá 

yrðingunum sex. Skoðað verður hverja yrðingu fyrir sig í undirkafla út frá því hvort hún sé til 

staðar í einu landi en ekki öðru, hvort að lagaleg ákvæði séu til staðar sem hamla 

forsenduna eða ekki og hvernig breytingar á fyrrnefndum þáttum hafi haft áhrif á 

stéttarfélagsaðild í löndunum ef slíkar breytingar hafa átt sér stað. Fjallað verður um 

Bandaríkin, Bretland og svo Norðurlöndin. Stutt samantekt verður í lok hvers kafla þar sem 

sérstaða Íslands er borin saman við hin löndin. 

 

4.1.  Forgangsréttarákvæði kjarasamninga 

 

Á Íslandi bindur kjarasamningur ekki aðeins félagsmenn þess stéttarfélags sem semur 

fyrir þeirra hönd, heldur bindur samningurinn alla þá launþega sem tilheyra þeirri stétt sem 

samningurinn tekur til. Samkvæmt 1. gr. laga um starfskjör launafólks skulu laun og önnur 

starfskjör sem stéttarfélög semja um vera lágmarkskjör fyrir alla launamenn í viðkomandi 

starfsgrein (Alþýðusamband Íslands, e.d.). Það ætti því ekki að koma á óvart að samkvæmt 

nýjustu tölum frá 2016 þá tóku um 92% Íslendinga laun samkvæmt kjarasamningum og voru 

þá um leið bundnir öðrum ákvæðum þeirra samninga eins og til dæmis 

forgangsréttarákvæðinu (Kjarasamningar og vinnumarkaður á Norðurlöndunum, 2013). 

 Á almennum vinnumarkaði tíðkast það að stéttarfélög setji inn ákvæði um forgang 

starfsmanna sinna að vinnu. Þetta ákvæði er kallað forgangsréttarákvæði. Til dæmis þá 

hljóðar  forgangsréttarákvæðið svona í samningum VR við SA 2019 (Verzlunarmannafélag 

Reykjavíkur, e.d.): 

 

Vinnuveitendur skuldbinda sig til þess að láta verslunarmenn sem eru 

félagsmenn VR eða viðkomandi aðildarfélags LÍV hafa forgangsrétt við ráðningu 
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til allrar almennrar verslunarmannavinnu skv. samningi þessum þegar þess er 

krafist og félagsmenn bjóðast er séu hæfir til þeirra vinnu sem um er að ræða. 

 

Í kjölfarið fylgir ákvæði um inngöngu fyrir aðila sem eru utan stéttarfélaga en 

vinnuveitandi vill ráða til starfa (Verzlunarmannafélag Reykjavíkur, e.d.): 

 

Vinnuveitendur hafa frjálst val um það hvaða félagsmenn viðkomandi félaga 

þeir taka til vinnu. Nú vill vinnuveitandi ráða til sín mann í vinnu sem ekki er 

félagsmaður og er félagið þá skylt til þess að veita þeim manni inngöngu ef hann 

sækir um það og það brýtur ekki í bága við samþykktir félagsins. 

 

Forgangsréttarákvæðið virkar þannig að sæki tveir launþegar um starf þar sem annar er í 

stéttarfélagi sem á réttmæta aðild að kjarasamningi en ekki hinn starfsmaðurinn þá ber 

vinnuveitenda að ráða þann aðila sem er í stéttarfélaginu til starfa ef þeir þykja jafn hæfir. Ef 

það kemur til þess að vinnuveitandinn vill frekar ráða aðilann sem er ekki í stéttarfélagi þá 

gerist viðkomandi starfsmaður sjálfkrafa félagsmaður í stéttarfélaginu sem hann ætti að 

vera í samkvæmt kjarasamningi. Þá ber stéttarfélaginu að veita starfsmanninum inngöngu í 

félagið (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2019). 

Forgangsréttarákvæðið gildir einnig um uppsagnir með sama hætti. Starfsmaður sem er í 

stéttarfélagi getur komist hjá uppsögn ef að stéttarfélagið hans á meira við viðkomandi 

starfsgrein en stéttarfélag næsta starfsmanns. Á þetta reyndi í máli Bifreiðastjórafélagsins 

Sleipnis gegn Samtökum atvinnulífsins. Þar kom fram að meðlimum Sleipnis hafi verið sagt 

upp störfum sem ökumenn fyrir Kynnisferðir sf. en ekki meðlimum VR sem áttu minna tilkall 

til starfsins að þeirra mati. Bifreiðastjórafélagið vann málið og var Kynnisferðum gert að 

greiða málskostnað (Félagsdómur. 28. maí 2002 í máli nr. 2/2002). Þetta verður til þess að 

margir landsmenn verða sjálfkrafa félagsmenn í stéttarfélögum án þess að vita af því sökum 

þess að þau sóttu um og fengu vinnu. 

 Í Bretlandi voru sett lög árið 1990 sem bönnuðu forgangsréttarákvæði stéttarfélaga. 

Þessi lög komu í kjölfar laga frá árinu 1982 sem settu miklar hömlur á forgangsréttarákvæðið 

og sjálfkrafa innheimtu félagsgjalda. Lagaákvæðið sagði mismunun við ráðningar og 

uppsagnir vegna forgangsréttarákvæðisins ósanngjarnar og óréttlátar. Áhrifin komu strax í 
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ljós ári eftir að fyrsta löggjöfin var staðfest af ríkisstjórn Bretlands. Þeim starfsmönnum sem 

tóku laun út frá kjarasamningum sem notuðust við forgangsréttarákvæði fækkaði úr 5.2 

milljónum niður í 2.6 milljónir á milli áranna 1978 og 1989. Í lögunum frá 1990 var sett 

allsherjarbann sem segir að það sé ólöglegt að neita starfsmanni um vinnu sökum þess að 

hann tilheyri eða tilheyri ekki ákveðnu stéttarfélagi og á sama tíma má ekki neita 

starfsmanninum um vinnu sökum þess að hann vilji ekki gerast meðlimur í stéttarfélaginu og 

það má ekki krefja starfsmanninn um félagsgjöld á meðan hann stendur utan stéttarfélaga. 

Þarna var komið í veg fyrir að launþegar gerðust sjálfkrafa meðlimir í stéttarfélögum um leið 

og þeir fá vinnu. Allsherjarbannið árið 1990 hafi ekki haft eins mikil áhrif þar sem skaðinn 

hafði þegar verið skeður fyrir stéttarfélögin með fyrri lagasetningunni frá árinu 1982 

(Employment Act 1990, e.d ; Hyman, R., og Ferner, A. 1998). Mynd 1 sýnir þróun 

stéttarfélagsaðildar frá árinu 1960 til ársins 2018 í Bretlandi. 

 

 

Mynd 1- Þróun stéttarfélagsaðildar í Bretlandi frá árinu 1960 – 2018. Heimild OECD, e.d. 

 

Á mynd 1 má sjá að aðildin jókst jafnt og þétt frá árinu 1960 til ársins 1980, eða um átta 

prósent og stóð í rúmum 52%. Mikil umræða um tilvonandi lagasetningar höfðu staðið yfir 

frá árinu 1980 og staðnaði stéttarfélagsaðild á þessu tímabili. Árið 1982 setti breska þingið 

svo fyrstu lögin á forgangsréttarákvæðið ásamt fleiri þáttum og um leið féll aðildin frá 1982 
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til 1990 um 12%. Árið 1990 var svo sett allsherjarbann gegn forgangsréttarákvæðinu og 

aðildin féll áfram um 9,9% á næstu 10 árum til ársins 2000. Í heildina féll stéttarfélagsaðild 

um 22,5% á 20 árum. Samkvæmt nýjustu tölum OECD frá árinu 2018 þá stóð aðildin í 23,4% 

og hefur aðildin því fallið um 27,6% frá árinu 1982 og má færa rök fyrir því að fyrstu skref 

ríkisstjórnar Thatcher um að hamla forgangsréttarákvæðið hafi verið lykillinn að falli 

stéttarfélaganna í Bretlandi (OECD, e.d.). 

 Í Bandaríkjunum var sett lögbann gegn forgangsréttarákvæði árið 1947 með Taft- 

Hartley lögunum (e. The Taft-Hartley act). Þegar lögin voru samþykkt stóð stéttarfélagsaðild 

í 25,9% og hafði hækkað úr 7,5% frá árinu 1930. Stéttarfélögin voru í sókn og má færa rök 

fyrir því að kreppan mikla í Bandaríkjunum frá 1929 – 1941 hafi átt þar stóran þátt. En eins 

og rannsóknir hafa oft fjallað um þá eykst stéttarfélagsaðild í efnahagslegum niðursveiflum 

(Mayer, G. 2004). Mynd 2 sýnir þróun stéttarfélagsaðildar í Bandaríkjunum frá árunum 1940 

til 2018. 

 

 

Mynd 2 – Samsett mynd sem sýnir Þróun stéttarfélagsaðildar í Bandaríkjunum á árunum 

1940 – 2018. Heimild: OECD, e.d. ; Mayer, G, 2004. 

 

Gerald Mayer tók saman gögn frá helstu gagnabönkum Bandaríkjanna um 

stéttarfélagsaðild og setti saman í eitt safn. Eins og sjá má á mynd 2, sem er unnin út frá 
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þeim gögnum með viðbótum frá nýjustu tölum OECD urðu ekki miklar breytingar á aðildinni 

eftir að lögin voru sett árið 1947 og fór aðildin hækkandi upp úr 1940 og náði hámarki í 

27,4% árið 1970. Það er því ekki hægt að sýna fram á að bann við forgangsréttarákvæðinu 

hafi orðið til þess að stéttarfélagsaðildin hafi minnkað. Þvert á móti jókst aðildin jafnt og 

þétt í 30 ár eftir bannið. Aðrir þættir hafa því væntanlega spilað inn í að hún staðnaði 

skyndilega árið 1970, eins og til dæmis stefnur þeirra ríkisstjórna sem voru við völd á 

þessum tímum (OECD, e.d. ; U.S. Bureau of labour statistics, e.d ; Mayer, G. 2004). Upp úr 

1970 féll aðildin stöðugt og var samkvæmt nýjustu tölum 10,1%. Aðal ástæðan samkvæmt 

Mayer virðist vera efnahagsleg velsæld í Bandaríkjunum sem hafði það í för með sér að fólk 

upplifði mikla aukningu í lífsgæðum. Bandarísk yfirvöld hafa ekki hjálpað stéttarfélögum 

mikið með lagasetningum og öðrum hömlunum og viðhorf almennings í Bandaríkjunum til 

stéttarfélaga virðist vera slæmt. Oft er litið á þau sem óvin efnahagskerfisins (Mayer, G. 

2004 ; U.S. Bureau of labour statistics, e.d). Það virðist samt sem áður ekki vera að 

efnahagsleg velsæld sé það eina sem komi í veg fyrir að stéttarfélögin vaxi aftur, en aðildin 

hækkaði aðeins um 0,3% úr 12,1% í 12,4% í Bandaríkjunum þegar efnahagshrunið reið yfir 

heiminn árið 2008 og er það mjög lítil hækkun miðað við afleiðingarnar sem hrunið hafði í 

för með sér fyrir almenning. Einnig hækkaði stéttarfélagsaðild örlítið á meðan Bandaríkin 

gengu í gegnum mesta blómaskeiðið sitt á árunum eftir stríðslok og til ársins 1970. Þegar allt 

er tekið saman er ekki hægt að segja að bannið við forgangsréttarákvæðinu hafi haft mikil 

áhrif í Bandaríkjunum ef lesið er beint í gögn um stéttarfélagsaðild. Allar líkur eru á því að 

fleiri breytur hafi spilað inn í. Ein slík breyta er sú að sameiginlegir kjarasamningar náðu ekki 

yfir stóran hluta vinnuaflsins í Bandaríkjunum og því líkur á að fáir hafi starfað eftir 

kjarasamningum með forgangsréttarákvæði (U.S. Bureau of labour statistics, e.d). 

 Á Norðurlöndunum er ekki algengt að finna forgangsréttarákvæði í kjarasamningum. 

Ákvæðið er samt sem áður ekki bannað með lögum heldur kjósa löndin að fylgja 11. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu um félagsfrelsi eftir að hafa brennt sig á kærum frá 

einstaklingum. Einstöku deilur um forgangsréttarákvæði í kjarasamningum hafa komið fram 

eins og til dæmis í Danmörku þar sem forgangsréttarákvæði var óbeint gert ólögmætt árið 

2006 eftir að dómur féll í Mannréttindadómstóli Evrópu þar sem Sørensen og Rasmussen 

lögðu danska ríkið vegna þess að þeim fannst brotið á félagsfrelsi þeirra samkvæmt 11. gr. 

Mannréttindasáttmálans við ráðningu. Þeir voru skikkaðir til að ganga í ákveðið stéttarfélag 
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sem hafði gert kjarasamning við atvinnurekanda. Eftir að dómur féll gegn danska ríkinu  

löguðu Danir um leið ákvæði um félagsfrelsi í stjórnarskrá sinni og bönnuðu 

atvinnurekendum að mismuna starfsmönnum eftir stéttarfélagsaðild við ráðningar og 

uppsagnir (Kristiansen, J., Tilly og fl. 2015). Þegar aðildin í Danmörku er skoðuð þá hafði hún 

haldist stöðug í kringum 75% frá árinu 1984 til ársins 2000. Þegar Danir löguðu ákvæðið í 

stjórnarskrá sinni árið 2006 stóð aðildin í 70% samkvæmt tölum frá OECD og hafði því 

lækkað lítilega eða um þrjú og hálft prósent frá árinu 2000. Eftir breytingarnar hefur aðildin 

lækkað um tæp þrjú prósent og stendur í 66,5% samkvæmt nýjustu tölum. Það er því ekki 

hægt að segja að breytingarnar árið 2006 hafi haft mikil áhrif á stéttarfélagsaðild í 

Danmörku. Ástæðan er líklega sú að forgangsréttarákvæðið er ekki algengt í dönskum 

kjarasamningum þrátt fyrir að ákvæðið væri ekki ólöglegt og því hefur breytingin árið 2006 

haft minni áhrif á heildar aðildina. Það er líklegra að fall Ghent kerfisins í Danmörku sé að 

spila stærra hlutverk sem verður fjallað um seinna. 

Það sama er uppi á teningnum á hinum Norðurlöndunum þar sem stéttarfélagsaðild 

stendur í stað eða fer minnkandi. Noregur sker sig úr með lága aðild eða rétt tæp 50% 

samkvæmt nýjustu tölum á meðan aðildin er 60% í Finnlandi og 66% í Svíþjóð. 

Stéttarfélögum í þessum löndum hefur því tekist að ná til félagsmanna án 

forgangsréttarákvæðis á uppgangsskeiðum sínum og er aftur líklegast Ghent kerfinu að 

þakka rétt eins og í Danmörku. En á síðustu árum hefur aðildin staðnað og tekið að falla. Það 

er ekki hægt að segja til um hvort forgangsréttarákvæði hefði komið í veg fyrir þessa þróun 

síðustu ára en það er víst að sama þróun aðildarinnar hefur ekki átt sér stað á Íslandi þar 

sem forgangsréttarákvæðið er enn til staðar (OECD, 2020).  

Bretland hafði svipaðan vinnumarkað og Ísland árið 1979 að því leytinu til að um 82% 

tóku laun eftir kjarasamningum og aðild að stéttarfélögum fór hækkandi. En ólíkt Íslandi þá 

voru aðeins 50% af þessum starfsmönnum í stéttarfélögum. Bretar voru því ekki að nýta sér 

það að setja inn forgangsréttarákvæði í þessa kjarasamninga og fá þannig starfsmenn til 

þess að gerast meðlimir félögunum. Það passar við þá miklu fækkun starfsmanna sem tóku 

laun eftir kjarasamningum sem innhéldu forgangsréttarákvæði frá 1979 til 1982. Það má því 

færa rök fyrir því að forgangsréttarákvæðið hafi verið að hafa áhrif á aukninguna fram að því 

að lög voru sett með tilheyrandi falli í stéttarfélagsaðild og gríðarlegri fækkun á 

félagsmönnum sem áður höfðu starfað undir kjarasamningum með ákvæðinu. Munurinn á 
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Bretlandi og Bandaríkjunum liggur því fyrst og fremst í því hve há prósenta af starfsmönnum 

tók laun eftir kjarasamningum þegar lögbann var sett á forgangsréttarákvæðið. Í 

Bandaríkjunum tók minnihlutinn laun eftir kjarasamningum og því höfðu Taft-Hartley lögin 

(e. The Taft-Hartley act) ekki jafn dramatísk áhrif á stéttarfélagsaðildina eins og lög Margaret 

Thatcher í Bretlandi. Á Norðurlöndunum var Ghent kerfið til staðar rétt eins og á Íslandi og 

virtist vera að spila stærra hlutverk í aukningu á stéttarfélagsaðild en forgangsréttarákvæði 

sem var ekki mikið til staðar í nágrannalöndum Íslands þó með fáum undandtekningum 

(Hyman, R., og Ferner, A. 1998 ; OECD, 2020).  

Sérstaða Íslands er því sú að næstum allir starfsmenn á Íslandi taka laun eftir 

sameiginlegum kjarasamningum sem allir innihalda forgangsréttarákvæðið. Þetta er 

sérstaða sem þekkist hvergi annars staðar í heiminum og er fall Ghent kerfisins ákveðin 

vísbending um áhrif forgangsréttarákvæðisins en ólíkt því sem hefur gerst í nágrannalöndum 

Íslands þá hafa áhrifin af fallinu verið lítil og hefur aðildin hækkað um nokkur prósent. Það 

segir okkur að forgangsréttarákvæðið gæti verið að spila stóran þátt ásamt ákvæðinu um 

sjálfkrafa innheimtu félagsgjalda af atvinnurekenda fyrir hönd stéttarfélaga sem verður 

fjallað um í næsta undirkafla. 

 

4.2.  Skylda atvinnurekenda að innheimta félagsgjöld starfsmanna 

fyrir hönd stéttarfélaga 

 

Áhrif stéttarfélags á vinnumarkaði fer meðal annars eftir styrk þess í fjölda félagsmanna 

og því fjármagni sem því tekst að safna til að halda úti öflugri starfsemi. Það eru til ýmsar 

leiðir til að safna fjármagni en mikilvægasta uppspretta peninga fyrir stéttarfélög eru 

félagsgjöld sem stéttarfélög innheimta frá félagsmönnum sínum. Margar aðferðir til að 

innheimta gjöldin hafa litið dagsins ljós en sjálfvirkar innheimtur af hálfu vinnuveitenda sem 

koma gjöldunum til stéttarfélaga (e. Check off system) var eitt sinn algengasta aðferðin en 

hefur á síðustu árum verið hömluð með lagaákvæðum af ýmsum toga. Með þessari aðferð 

eru félagsgjöldin dregin mánaðarlega af launaseðli starfsmanna. Vinnuveitandinn skilar svo 

gjöldunum til stéttarfélaganna. Þannig verður til stöðugt fjárstreymi til stéttarfélaganna sem 

stuðlar að auknum vexti og styrk þeirra. Á Íslandi setja stéttarfélögin þetta ákvæði beint inn í 
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sameiginlega kjarasamninga (Cordova, E. 1969 ; lög um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980). 

 Á Íslandi ríkir lagaskylda á vinnuveitendum að halda eftir félagsgjaldi starfsmanna og 

koma því svo áleiðis til stéttarfélaganna. Þetta lagaákvæði er á almennum markaði og þegar 

starfsmaður er ráðinn og tekur laun eftir kjarasamningi gengur hann um leið í stéttarfélagið 

svo sem ber að gera samkvæmt forgangsréttarákvæðinu. Um leið er það skylda 

atvinnurekandans að halda eftir af launum hans því iðgjaldi sem honum ber að borga til þess 

stéttarfélags sem launþeginn gerðist meðlimur í. Þetta er samkvæmt 2. mgr. 6. gr í lögum nr 

55/1980: „Atvinnurekanda er skylt að halda eftir af launum starfsmanns iðgjaldi hans til 

viðkomandi stéttarfélags samkvæmt þeim reglum sem kjarasamningar greina um“ (lög um 

starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda nr. 55/1980). Í kjarasamningum eru 

þessi ákvæði útfærð nánar og hvernig innheimtan skuli fara fram. Oftast er gjaldið tekið sem 

prósenta af kaupi samhliða lífeyrissjóðsgreiðslu (Kjarasamningar VR, ed). Á Íslandi taka um 

92% launþega laun eftir kjarasamningum, og með samspili forgangsréttarákvæðisins og laga 

um sjálfkrafa innheimtu félagsgjalda af launum starfsmanna af hálfu vinnuveitenda kemur 

ekki á óvart að stéttarfélagsaðild á Íslandi sé eins há og raun ber vitni (Hagstofa Íslands, 

e.d.).  

Í flestum öðrum löndum er skylda um innheimtu félagsgjalda annað hvort ólögleg að 

fullu eða hömluð að því leyti að það verður að vera skriflegt leyfi til staðar fyrir innheimtu. 

Þetta getur orðið til þess að svokallaðir farþegar verða til. Farþegar er það fólk sem nýtir sér 

þjónustu stéttarfélaga sem berjast fyrir réttindum þeirra á vinnustað og þiggur laun eftir 

kjarasamningunum án þess að borga félagsgjöldin og gerast meðlimir í stéttarfélögunum. 

Launþegar sjá líklegast ekki mikinn kost í því að borga félagsgjöldin og gerast meðlimir þegar 

þau sjá að hægt sé að njóta góðs af öllum þeim fríðindum sem kjarasamningur býður upp á 

án þess að það kosti þá neitt (Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor., 1982). 

Það getur verið erfitt að skoða áhrif þess að þurfa ekki að borga félagsgjöld stéttarfélaga 

tölfræðilega en líklegast er best að gera það með því að bera saman á árlegum grundvelli 

hlutföll þeirra launþega sem eru í stéttarfélögum og svo hlutfall þeirra sem taka laun eftir 

sameiginlegum kjarasamningum án þess að gerast félagsmenn í stéttarfélögum. Visser segir 

að há stéttarfélagsaðild sýni fram á mögulegan styrk stéttarfélags til að hafa áhrif á 

vinnuveitendur og bæta kjör félagsmanna, en að hlutfall starfsmanna sem taka laun eftir 
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sameiginlegum kjarasamningum sýni betur fram á hvernig stéttarfélögunum gengur í raun 

og veru að verja rétt og kjör félagsmanna sinna (Visser, J. 2006). Á Íslandi gerir 

forgangsréttarákvæðið og lagaákvæði um sjálfkrafa innheimtu félagsgjalda af 

vinnuveitendum það að verkum að sama hlutfall fæst úr báðum gagnabönkum, eða 92% 

launþega eru í stéttarfélögum og 92% launþegar taka laun eftir sameiginlegum 

kjarasamningum sem þessi stéttarfélög semja um við samtök vinnuveitenda og mætti því 

halda því fram að íslensk stéttarfélög séu að nýta mögulegan styrk sinn eftir fremsta megni 

(OECD, e.d.). 

Upp úr 1950 komu drög að fyrstu lögunum í Bandaríkjunum sem bönnuðu 

stéttarfélögum að setja inn ákvæði í kjarasamninga sem kröfðu vinnuveitendur um að halda 

eftir félagsgjöldum við úrvinnslu launa án þess að fá til þess skriflegt leyfi. Ofan á það þá var 

sett í lög þær kröfur að þetta leyfi myndi aðeins gilda svo lengi sem hinn einstaki 

kjarasamningur var til staðar og því skráðust félagsmenn úr stéttarfélögum ef að 

kjarasamningar runnu út. Þessi lög heita Vinnuréttar lögin (e. The right to work law) og ná í 

dag yfir helming ríkja Bandaríkjanna. Þau koma í veg fyrir að launþegar þurfi að borga 

félagsgjöld til stéttarfélaga sem hafa samið við vinnuveitendur fyrir þeirra hönd. Í 

Bandaríkjunum er mikil dreifstýring samninga og semja stéttarfélögin því oftast beint við 

einstaka vinnuveitendur fyrir hönd starfsmanna en ekki samtök vinnuveitenda eins og 

tíðkast hér á landi. 

 Stéttarfélagsaðildin í Bandaríkjunum hélt áfram að hækka eftir lagasetninguna til 

ársins 1970 en síðan hægði verulega á og það getur verið að ástæðan sé sú að hvert ríki fyrir 

sig þurfti að samþykkja lögin og innleiða innan sinna ríkislandamæra og fjölgaði ríkjunum 

hægt og rólega sem tóku lögin í gildi og eru um helmingur í dag eins og kom fram fyrr í þessu 

verkefni (Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor., 1982; Ellwood, D. T., og Fine, 

G. 1987). Þar sem lögin eru í gildi getur það því gerst að stéttarfélög semja fyrir heilan 

vinnustað sem telur þúsundir manna án þess að launþegar þurfi að borga fyrir þjónustuna 

með félagsgjöldum. Árið 2018 voru rúmlega 37.9 milljón manns í Bandaríkjunum sem tóku 

laun eftir kjarasamningum samkvæmt OECD en aðeins rétt rúmlega 33 milljónir manna 

tilheyrðu um leið stéttarfélögum samkvæmt sama gagnabanka. Það gera um 4.9 milljón 

manns eða 12,9% af þeim sem tóku laun eftir kjarasamningum sem mætti kalla farþega. 

Þetta fólk væri annars að óbreyttu meðlimir í stéttarfélögunum ef að lög um sjálfvirka 
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innheimtu félagsgjalda af atvinnurekendum ásamt forgangsréttarákvæði væru til staðar rétt 

eins og er í lögum og sameiginlegum kjarasamningum á Íslandi. Það er ljóst að það er mikil 

blóðtaka fjárhagslega fyrir stéttarfélögin að missa af slíkum fjölda félagsmanna sem nýta sér 

þjónustu þeirra án þess að ganga í félögin. Það má færa rök fyrir því að Bandaríkjamenn hafi 

slegið vopnin úr höndum stéttarfélaga með tveimur lagasetningum árið 1947 gegn 

forgangsréttarákvæðinu, sem var fjallað um í kaflanum á undan, og árið 1950 gegn sjálfkrafa 

innheimtu félagsgjalda. Það hægði í kjölfarið verulega á fjölgun félagsmanna í 

stéttarfélögum og fjölgunin staðnaði algjörlega eftir 20 ára þróun í slæma átt. Það voru 

væntanlega fleiri breytur að verki en þessar lagasetningar spila stórt hlutvert (OECD, e.d.). 

Í Bretlandi hefur verið háð mikil barátta eftir því hvaða stjórnmálaafl er við völd um 

hvort að stuðningur sé við sjálfkrafa innheimtu félagsgjalda af vinnuveitendum eða ekki. 

Árið 1986 var slík innheimta bönnuð fyrir alla launþega án þess að skriflegt leyfi væri veitt 

eins og í Bandaríkjunum (Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992, e.d.). 

Mynd 3 sýnir samanburð á stéttarfélagsaðild og hlutfall þeirra sem taka laun eftir 

sameiginlegum kjarasamningum í Bretlandi. 

 

 

Mynd 3 - Samanburður á stéttarfélagsaðild og dreifingu sameiginlegra kjarasamninga yfir 

vinnuaflið í Bretlandi 
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Ekki er hægt að segja að sjálfvirk innheimta félagsgjalda væri að hvetja launþega til 

að ganga í stéttarfélög á árunum á undan lagasetningu og líklegt að slík ákvæði hafi því ekki 

verið í kjarasamningum Breta þrátt fyrir að ekki væri búið að setja lög sem hamla þau. En 

eins og sjá má á mynd 3, þá styður gagnasafn OECD þær fullyrðingar en árið 1978, eða sjö 

árum áður en lög Thatcher tóku gildi, náðu sameiginlegir kjarasamningar yfir 82% 

starfsmanna í Bretlandi, en þrátt fyrir það voru aðeins 50% þeirra einnig félagsmenn í 

stéttarfélögum og misstu félögin því af miklu tækifæri til að notfæra sér sjálfkrafa innheimtu 

félagsgjalda inn í kjarasamningum til að auka aðildina til muna. 12 árum seinna hafði hlutfall 

þeirra sem tóku laun eftir kjarasamningum fallið um 24% og hlutfall þeirra sem voru í 

stéttarfélögum fallið um 10,7% og lögin því haft þau áhrif að stéttarfélögin voru ekki lengur 

að semja fyrir hönd starfsmanna í jafn miklum mæli. Samkvæmt síðustu tölum hefur hlutfall 

þeirra sem taka laun eftir kjarasamningum hrapað niður í 26% árið 2017 og 

stéttarfélagsaðild komin niður í 23,4%. Ljóst er að löggjöf Breta árið 1982 hafði víðtæk áhrif 

á bæði aðild og einnig dreifingu sameiginlegra kjarasamninga yfir vinnumarkaðinn. Ekki 

virðist vera að ákvæði um sjálfkrafa innheimtu félagsgjalda hafi haft mikil áhrif á aðildina 

fyrir eða eftir lagasetningu Thatcher ef munur á stéttarfélagsaðild og dreifni kjarasamninga 

er skoðuð. Kannski þurfa bæði forgangsréttarákvæði og ákvæði um sjálfkrafa innheimtu að 

vera til staðar eins og er á Íslandi svo hægt sé að koma í veg fyrir farþega, en það er vitað að 

Bretar notuðust við forgangsréttarákvæðið áður en það var bannað með lögum. Bresk 

stéttarfélög misstu því af ákveðnu tækifæri til að nýta sjálfkrafa innheimtu félagsgjalda í 

samfloti við forgangsréttarákvæðið þegar sameiginlegir kjarasamningar náðu yfir 82% 

launafólks fyrir lagasetningu í kringum 1978. Stéttarfélögin hafa ekki náð að jafna sig eftir 

löggjöfina árið 1982 og er ekki víst að það gerist í náinni framtíð (OECD, 2020). 

Í Noregi er notast við tvö kerfi til að innheimta félagsgjöld. Annars vegar er notað  

sama kerfi og er á Íslandi þar sem vinnuveitandi dregur félagsgjaldið frá launum starfsmanns 

en það er háð leyfi frá starfsmanni rétt eins og í Bretlandi og Bandaríkjunum og því ekki inni í 

kjarasamningum á milli stéttarfélaga og atvinnurekenda. Á hinn bóginn notast Norðmenn 

við reikningakerfi þar sem reikningur er einfaldlega sendur í heimabankann hjá starfsmanni 

til greiðslu (Aud Helen Wernberg Øyen, starfsmaður Landsorganisajonen í Noregi, munnleg 

heimild, tölvupóstur, 18. mars 2020). En samkvæmt nýjustu tölum OECD þá náðu 

kjarasamningar yfir tæp 72% vinnusamninga í Noregi og því rúmlegla 20% munur á milli 
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þeirra sem taka laun eftir kjarasamningum og stéttarfélagsaðildar. Það er líklegt að sú 

staðreynd að það þurfi leyfi fyrir innheimtu af hálfu vinnuveitenda sé að hafa áhrif og lítill 

hvati til að gefa leyfi fyrir innheimtu félagsgjalda eftir að búið er að semja um launin (OECD, 

e.d.).  

Í Danmörku er vinnuveitandi ekki hluti af innheimtuferlinu. Þar eru reikningar sendir 

beint á einstaklinga og mismunandi leiðir í boði til að greiða og er það á fullri ábyrgð 

starfsmanna að borga. Þá er gjaldið sveigjanlegt eftir aðstæðum fólks, eins og til dæmis fer 

það eftir því hvort að meðlimir séu í fullri vinnu, námsmenn eða í hlutastarfi. Þannig 

auðveldast aðgengið fyrir alla að stéttarfélögum. Í Danmörku þarf ekki að vera félagsmaður 

til að taka laun eftir kjarasamningum rétt eins og í Noregi, Bandaríkjunum og Bretlandi. Þar 

af leiðandi eru ekki ákvæði um sjálfkrafa innheimtu atvinnurekenda í kjarasamningum á milli  

stéttarfélaganna og vinnuveitenda eins og á Íslandi. En það þekkist þó í einstaka tilfellum að 

stéttarfélag geri slíkan samning en þá þarf fullt samþykki frá starfsmönnum um að 

vinnuveitandinn safni félagsgjöldunum út frá launum (Ann Katrine Aastradsen og Mathias 

Pedesen, starfsmenn HK Fagforening, munnleg heimild, tölvupóstur, 19. mars 2020). Í 

Danmörku er munurinn á milli stéttarfélagsaðilda og þeirra sem taka laun eftir 

kjarasamningum 15,9% (OECD, e.d.). 

Sérstaða Íslands er sú að sjálfkrafa innheimta félagsgjalda er í samningum á milli 

Alþýðusambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins, öllum einstaka kjarasamningum og í 

lögum íslenska ríkisins. Þessi krafa er ekki háð því að þurfa leyfi frá starfsmanni svo 

félagsgjaldið sé dregið af laununum eins og í öllum þeim löndum sem hafa verið borin 

saman við Ísland. Það er ljóst að þessi innheimta í samfloti við forgangsréttarákvæðið er 

einstakt á vinnumarkaði og er gríðarlega öflugt vopn fyrir stéttarfélögin til að halda uppi 

aðildinni hér á landi. Nágrannaþjóðir okkar eru háðar slíkum leyfum frá launþegum og sést 

það best þegar svokallaðir farþegar eru skoðaðir í Danmörku og Noregi.  

 

4.3.  Fjöldi opinberra starfsmanna 

 

Ríki og sveitarfélög halda úti fjölbreyttri og félagslega mikilvægri þjónustu sem er 

grundvöllur þess að samfélag þrífist áfram í gegnum ókomin ár. Ríkið og sveitarfélögin eru 

yfirleitt stærsti vinnuveitandinn í hverju landi fyrir sig og starfsmenn þess geta verið í alls 
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konar störfum en eru mest áberandi í heilbrigðis-, öryggis- og menntagreinum. Opinberir 

vinnumarkaðir eru stærstir á Norðurlöndunum en sá minnsti er í Japan samkvæmt OECD þar 

sem 8% starfsmanna starfa á opinbera vinnumarkaðinum. Meðaltal OECD yfir stærð 

opinberra vinnumarkaða hefur haldist nokkuð stöðugt frá hruni árið 2008. Það er misjafnt 

eftir löndum í hversu miklum mæli þau útvista þjónustunni af opinbera vinnumarkaðinum 

yfir á þann almenna eða úr landi en áhrifin af því geta verið slæm fyrir stéttarfélagsaðild 

(OECD, 2019). 

Á Íslandi eru í gildi lög um kjarasamninga starfsmanna á opinberum vinnumarkaði en 

samkvæmt 1. mgr. 7. gr þeirra laga þá eiga starfsmenn sem lögin taka til rétt á að ganga í 

stéttarfélög. Þessi stéttarfélög fara með lögbundið samningsumboð eftir því sem samþykktir 

viðkomandi félags segja. Þegar litið er til 2. mgr. sömu laga kemur fram að starfsmaður sem 

lögin taka til og er ekki í stéttarfélagi skuli greiða gjald til þess stéttarfélags sem hann ætti að 

tilheyra. Þetta er nokkurskonar þjónustugjald til stéttarfélagsins fyrir þá vinnu sem félagið 

sinnir fyrir félagsmenn og aðra sem taka laun eftir kjarasamningum. Með þessu ákvæði vilja 

sumir meina að um falda skylduaðild sé að ræða. Það gefur auga leið að ef starfsmaður þarf 

að borga þjónustugjald sem er ekki mikið lægra en félagsgjaldið þá getur hann allt eins 

gengið í stéttarfélagið og notið allra þeirra fríðinda sem það býður upp á. Það ætti því ekki 

að koma á óvart að stéttarfélagsaðild er meiri innan opinbera vinnumarkaðarins á Íslandi, en 

hlutfall hans er 31% af öllum vinnumarkaðinum og hefur það hlutfall haldist nokkuð stöðugt 

síðustu tíu ár. Þetta hlutfall er í takt við stærð opinberra vinnumarkaða á Norðurlöndunum 

en á sama tíma er hlutfallið nokkuð hátt miðað við lönd utan Skandinavíu þar sem 

meðalstærð opinberra vinnumarkaða er 18% samkvæmt OECD (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

og Þórhallur Örn Guðlaugsson. 2019 ; Hagstofa Íslands. e.d., ; Kjellberg, A.,2011 ;  Lög um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna). Hlutfall kvenna á opinberum vinnumarkaði á Íslandi 

var 70% og því mikilvægt að skoða stéttarfélagsaðild í því samhengi. Mynd 4 sýnir 

stéttarfélagsaðild eftir kyni á Íslandi frá árinu 2010 til ársins 2019. 
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Mynd 4 – Stéttarfélagsaðild á Íslandi eftir kyni. Heimild: Hagstofa Íslands, e.d. 

 

Eins og sjá má á mynd 4 hefur heildaraðildin aukist frá árinu 2010 úr 85% í 91% og hefur 

aukningin átt sér stað jafnt hjá körlum og konum. Hallastuðlarnir eru nokkuð háir og er það 

ekki óeðlilegt þar sem um stutt tímabil er að ræða. Aukningin hefur verið ör frá árinu 2010 

og er aukningin hraðari hjá körlum. Ástæðan fyrir mikilvægi þess að skoða mun á aðild karla 

og kvenna er sú staðreynd að hlutfall kvenna á opinberum vinnumarkaði var 70% árið 2019, 

sem er svipað hlutfall og má finna á hinum Norðurlöndunum, en konur eru í kringum 70% af 

opinberum vinnumörkuðum í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. Konur eru töluvert 

fjölmennari í stéttarfélögum út um allan heim og eru um 94% kvenna í íslenskum 

stéttarfélögum samanborið við 87,5% karla en svipaður munur er á milli aðildar kynjanna hjá 

hinum Norðurlöndunum eða í kringum 8-10%. Með þessar tölur til hliðsjónar kemur í ljós að 

vægi opinbera vinnumarkaðarins er mikið þegar kemur að áhrifum á stéttarfélagsaðild. Til 

dæmis frá árinu 2010 til 2011 fækkaði starfsmönnum á opinbera vinnumarkaðinum um 

3000 og staðnaði sókn stéttarfélagsaðildar í kjölfarið og heildaraðild kvenna dróst saman þar 

sem flestir þessara launþega voru konur. Opinberi vinnumarkaðurinn á Íslandi hefur haldist 

nokkuð stöðugur í kringum 30% frá árinu 2010 (Hagstofa Íslands., e.d.). Mynd 5 sýnir 

samanburð á stéttarfélagsaðild eftir vinnumörkuðum á milli hinna Norðurlandanna. 
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Mynd 5 – Samanburður stéttarfélagsaðildar á milli vinnumarkaða á Norðurlöndunum árið 

2016. Heimild: OECD, e.d. 

 

Ef stéttarfélagsaðild er skoðuð út frá vinnumörkuðunum tveimur kemur í ljós að árið 

2015 var stéttarfélagsaðild innan opinberra vinnumarkaða 49 landa í heiminum að meðaltali 

3,4 sinnum hærri en aðildin á almennum vinnumörkuðum. Eins og sjá má á mynd 5 var 

mestur munur á milli vinnumarkaða árið 2016 á Norðurlöndunum í Noregi, eða í kringum 

46%, og í Finnlandi var munurinn um 17%, en á sama tíma var munurinn 10% í Svíþjóð og í 

Danmörku. Stéttarfélagsaðild er minnst á Norðurlöndunum í Noregi og er nokkuð ljóst að 

það er vegna þess að stéttarfélögin í Noregi eru ekki að ná fótfestu á almenna 

vinnumarkaðinum í sama mæli og félögin í hinum Norðurlöndunum. Noregur er með hæstu 

aðildina innan opinbera vinnumarkaðarins í allri Skandinavíu en samt sem áður lægstu 

heildaraðildina (OECD, 2019. ; Visser, J. 2019).  

Með mikilvægi stærðar opinbera vinnumarkaðarins til hliðsjónar ætti því ekki að koma á 

óvart að stærð opinbera vinnumarkaðarins í Bretlandi er undir meðaltali OECD ríkjanna, eða 

rétt um 16%, og hefur minnkað um tæp 6% á 10 árum. Það er mikil minnkun á stuttum tíma 

samanborið við önnur ríki OECD, og er mjög líklegt að það hafi áhrif á heildar 

stéttarfélagsaðild og er enn ein áskorunin fyrir stéttarfélögin í Bretlandi (Office of National 

Statistics. e.d.). Sömuleiðis er stærð opinbera vinnumarkaðarins í Bandaríkjunum ennþá 
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minni eða rétt tæp 13% og hefur minnkað um 1,5% frá árinu 2008 (Bureau of Labor 

Statistics., e.d.). 

Þegar gögn annarra ríkja eru skoðuð á milli áranna 2016-2019 þá sjást áhrif opinbera 

vinnumarkaðarins enn frekar. Á Írlandi stækkaði opinberi vinnumarkaðurinn um 3,5% á einu 

ári og fylgdi aukning í stéttarfélagsaðild um eitt prósent í kjölfarið. Sama aukning átti sér 

stað í Tékklandi, Ísrael, Suður-Kóreu, Noregi og Svíþjóð þar sem opinberir markaðir 

stækkuðu um tvö prósent á árinu 2017. Það er að sjálfsögðu líklegt að þriðja breyta sé einnig 

að hafa áhrif en hækkun aðildar í öllum þessum löndum ásamt stækkun opinberra 

vinnumarkaða er góð vísbending um mikilvægið fyrir stéttarfélagsaðild (OECD, 2019). 

Gögn OECD styðja því yrðingu Gylfa og Þórhalls um mikilvægi opinbera 

vinnumarkaðarins á Íslandi. Rétt eins og á hinum Norðurlöndunum þá virðist stærð opinbera 

vinnumarkaðarins á Íslandi vera grundvöllur fyrir hárri stéttarfélagsaðild og því líklegt að því 

stærri sem opinberi vinnumarkaðurinn er í tilteknu landi, því hærri verður 

stéttarfélagsaðildin og um leið er líklegt að hún fari hækkandi eða að minnsta kosti haldist 

stöðug yfir lengri tíma. Noregur er gott dæmi um land þar sem hlutfallsleg stærð og há 

stéttarfélagsaðild innan opinbera vinnumarkaðarins virðist koma í veg fyrir frekara fall í 

stéttarfélagsaðild yfir heildar vinnumarkaðinn þar sem aðildin er mjög lág á almennum 

vinnumarkaði þar í landi. Samkvæmt Visser er ástæðan fyrir hærri aðild sú að yfirvöld eru 

líklegri til að hvetja til aðildar að stéttarfélögum. Þetta gera þau með ýmsum leiðum eins og 

til dæmis með því að setja lög sem virka sem hvati til að gerast meðlimur í stéttarfélagi og 

eru lögin um þjónustugjaldið á Íslandi dæmi um slíka löggjöf. Það hefur einnig sýnt sig að 

starfsöryggi er meira á opinbera vinnumarkaðinum og sækja margir í að starfa þar ef að 

kreppir að í efnahagslífinu. Visser telur það vera stóran þátt í að fólk sæki í störf á 

opinberum vettvangi. Stéttarfélögin hafa barist fyrir þessu mikla öryggi og hafa líklegast þess 

vegna notið góðs af fjölgun félagsmanna um leið (OECD, 2019. ; Visser, J. 2019).  

 

4.4.  Markaðssetning stéttarfélaga og áhersla á unga fólkið 

 

Ungt fólk streymir inn á vinnumarkað á hverju ári og er misjafnt eftir greinum og 

höfundum þeirra hvaða aldur flokkast sem ungt fólk en flest gagnasöfn virðast vera sammála 

um að það sé frá 16-24 ára. Það er nokkuð ljóst að þetta bil inniheldur mjög misleitan hóp af 
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fólki ef hugsað er út frá því hvað það er komið langt á leið í starfsreynslu sinni. Ungt fólk frá 

aldrinum 16 – 24 ára er flest í skóla og þá yfirleitt starfar það í hlutastarfi með námi. Þannig 

hefur hlutfall ungs fólks í hlutastörfum hækkað miðað við hlutfall ungs fólks í fullu starfi á 

Íslandi. Samkvæmt gögnum frá Hagstofunni árið 1991 störfuðu 30% ungmenna á aldrinum 

16-24 ára í hlutastarfi en árið 2019 hefur þetta hlutfall hækkað upp í rúm 45% miðað við 

heildarvinnuafl á þessum aldri. Samkvæmt fræðunum hefur verið mikið vandamál hjá 

stéttarfélögum að ná til starfsfólks í hlutastörfum (Bailey, J., Price, R., Esders, L., og 

McDonald, P. 2010 ; Hagstofa Íslands., e.d.). Mynd 6 sýnir stéttarfélagsaðild á Íslandi hjá 

ungu fólki á aldrinum 16 til 24 ára frá árinu 2003 til 2019. 

 

 

Mynd 6 - Stéttarfélagsaðild fólks á aldrinum 16 til 24 ára á Íslandi frá árinu 2003 til 2019. 

Heimild: Hagstofa Íslands, e.d. 

 

Stéttarfélagsaðild hjá þessum aldurshópi á Íslandi fór lækkandi jafnt og þétt frá árinu 

2003. Eins og sjá má á mynd 6 féll aðildin úr 78,2% og var komin niður í 69,6% árið 2012 sem 

er í takt við önnur lönd. Ólíkt því sem hefur verið að gerast í öðrum löndum þá tók aðildin að 

aukast á ný og náði nýjum hæðum árið 2015 í 86,%. Þessum árangri má þakka bættu 

markaðsstarfi sem beinist að ungu starfsfólki og einnig mikilli aukningu í stéttarfélagsaðild á 

meðal starfsfólks í hlutastörfum. Mynd 7 sýnir þróun stéttarfélagsaðildar hjá starfsfólki í 

fullum störfum og hlutastörfum frá árinu 2010 til 2019. 
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Mynd 7 - Stéttarfélagsaðild hjá fólki í hlutastörfum og í fullu starfi. Heimild: Hagstofa 

Íslands, e.d. 

 

Eins og má sjá á mynd 7 þá hækkaði stéttarfélagsaðild mikið hjá fólki í hlutastörfum á 

milli áranna 2012 og 2013, en stéttarfélagsaðild þessa hóps jókst úr 79,8% í 85,9% á innan 

við ári og hefur aðildin haldist nokkuð stöðug til ársins 2019. Ef að mynd 6, sem sýnir 

stéttarfélagsaðild ungs fólks, er borin saman við mynd 7, þá sést að samsvarandi aukning átti 

sér stað á milli áranna 2012 og 2013 hjá báðum hópum og það styður þá fullyrðingu sem 

hefur áður komið fram um að mestmegnis ungt fólk er í hlutastöfum. Íslensku stéttarfélögin 

hafa þannig líklegast með góðu starfi í öðrum hópnum eða kannski báðum slegið tvær flugur 

í einu höggi árið 2012. Alþýðusamband Íslands og Samtök atvinnulífsins sömdu um bætt kjör 

og forvarnir gegn lakari kjörum fyrir hlutastarfsmenn á almennum vinnumarkaði árið 2003 

og samsvarandi lög voru sett fyrir hlutastarfsmenn á opinberum vinnumarkaði árið 2004. 

Þrátt fyrir þetta lækkaði stéttarfélagsaðild hjá hlutastarfsmönnum um sex prósent á milli 

áranna tveggja og hafði lækkað um tæp átta prósent í heildina á milli áranna 2004 og 2012 

þangað til stóra stökkið kom árið 2012. Út frá þessari staðreynd er líklegra að breytingarnar 

hafi átt sér stað hjá unga fólkinu sem um leið hafði áhrif á stéttarfélagsaðild hjá fólki í 
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hlutastörfum en það er ekki hægt að fullyrða neitt um það. Það væri því áhugavert að skoða 

nánar hvort kom á undan eggið eða hænan. Hvað gerðu stéttarfélögin nákvæmlega hjá 

hópunum tveimur þannig að þessi gríðarlega aukning átti sér stað í stéttarfélagasaðild unga 

fólksins árið 2012? (Alþýðusamband Íslands, e.d. ; Hagstofa Ísland., e.d.).  

Unga fólkið í Bandaríkjunum og Bretlandi er með lægstu aðildina í þessum tveimur 

löndum af öllum aldurshópum. Mynd 8 sýnir þróun stéttarfélagsaðildar ungs fólks á 

aldrinum 16 til 24 ára í Bandaríkjunum og Bretlandi á árunum 2010, 2015 og 2018. 

  

 

 

Mynd 8 – Samsett mynd sem sýnir stéttarfélagsaðild ungs fólks á aldrinum 16 til 24 ára í 

Bretlandi og Bandaríkjunum. Heimild: Bureau of labor Statistic., e.d. ; British 

Government., e.d.  

Eins og sést á mynd 8 hefur aðildin haldist stöðug í 4,4% hjá ungu fólki í Bandaríkjunum 

samanborið við 12,7% hjá fólki á aldrinum 55 til 64 ára. Það munar um fimm prósentum á 

aðildinni hjá þeim sem eru í fullu starfi og þeim sem eru í hlutastarfi yfir allt vinnuaflið. Í 

Bretlandi hefur aðildin hjá ungu fólki fallið um 5,2% á átta árum og munar 33,6% á ungu fólki 

og fólki á aldrinum 35-49 ára sem eru með mestu aðildina. Auk þess er stórt bil á milli þeirra 

sem eru í fullu starfi og hlutastarfi þegar kemur að aðild og ljóst að stórt vandamál Breta 

liggur í að ná til þeirra ungu starfsmanna sem eru í hlutastörfum fyrir utan að ná til hópsins í 

0

2

4

6

8

10

12

2010 2015 2018

Bandaríkin Bretland



 

50 

heild. Bretum og Bandaríkjamönnum er að mistakast að ná til yngri kynslóðarinnar, en á 

sama tíma má sjá að mikil tækifæri eru til staðar til sóknar hjá þessum aldurshópi með 

bættri markaðssetningu, auknu upplýsingaflæði og betri úrlausnum fyrir ungt fólk og fyrir 

launafólk á öllum aldri í hlutastörfum (Bureau of Labor Statistics., e.d. ; British Government., 

e.d). 

Stéttarfélagsaðild ungs fólks á aldrinum 16-24 ára er lág á hinum Norðurlöndunum fyrir 

utan Ísland. Mynd 9 sýnir þróun stéttarfélagsaðildar ungs fólks á aldrinum 16 til 24 ára í 

Svíþjóð og Noregi á árunum 2012, 2014 og 2018. 

 

 

Mynd 9 – Samsett mynd sem sýnir stéttarfélagsaðild ungs fólks á aldrinum 16 til 24 ára í 

Svíþjóð og Noregi. Heimild: Statistics Norway., e.d. ; Statistics Sweden., e.d. 

 

Eins og mynd 9 sýnir þá nær aðildin í Svíþjóð rúmlega 30% hjá ungu fólki samanborið við 

79% hjá fólki á aldrinum 55 til 64 ára. Sömu sögu má segja um Noreg og er aðildin einnig lág 

eða rúmlega 25%. Hæsta aðildin þar í landi er hjá fólki á aldrinum 45-66 ára rétt eins og í 

Svíþjóð eða um 58%. Það munar 47,7% á milli aldurshópanna með hæstu aðildina og lægstu 

aðildina í Svíþjóð og munar 32% á milli þessara hópa í Noregi. Það er augljóst kynslóðarbil til 

staðar sem þarf að brúa ef stéttarfélögin vilja ná aðildinni aftur á strik í þessum tveimur 

nágrannalöndum Íslands. Það er áhugavert að ungu fólki í hlutastörfum hefur ekki fjölgað í 
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Svíþjóð frá árinu 2008 heldur hefur þeim fækkað og fólki á þessum aldri í fullum störfum 

hefur fjölgað hlutfallslega sem er öfug þróun samanborið við Ísland. Þetta ætti að hafa þau 

áhrif að fleiri gengu í stéttarfélög ef gengið er út frá þeim fullyrðingum að erfiðara sé að ná 

til ungs fólks í hlutastörfum. Engar upplýsingar um aldursskiptingu í stéttarfélögum voru að 

finna í Danmörku og Finnlandi (Statistics Norway., e.d. ; Statistics Sweden., e.d.). 

 Ísland er enn einu sinni með séstöðu þegar kemur að stéttarfélagsaðild ungs fólks og 

það sem meira er þá er Ísland einnig með sérstöðu þegar kemur að hárri stéttarfélagsaðild 

starfsfólks í hlutastörfum, sem eru um leið mestmegnis skipuð af yngri kynslóðunum í 

flestum löndum. Ef litið er til Svíþjóðar og Noregs sést að nágrannalönd Íslands eru að glíma 

við sömu vandamál og Bandaríkjamenn og Bretar. Þau þurfa að finna leiðir til að 

markaðssetja sig og ná til unga fólksins. Ef litið er til árangurs íslenskra stéttarfélaga þá 

virðist lykillinn vera fólginn í að ná til launafólks í hlutastörfum í bland við gott markaðsstarf 

sem nær til unga fólksins. Þannig virðist Ísland hafa slegið tvær flugur í einu höggi með 

tilheyrandi góðum árangri í heildar stéttarfélagsaðild. 

 

4.5. Tenging við lífeyrissjóðakerfið 

 

Íslenska lífeyriskerfið er byggt upp af þremur megin stoðum. Almannatryggingar, 

lífeyrissjóðirnir og frjáls einstaklingsbundinn lífeyrissparnaður. Tryggingastofnun ríkisins sér 

um stoð 1 og heyrir undir félagsmálaráðuneytið. Allir þeir sem eru 65 ára eða eldri og hafa 

búið á Íslandi í minnst þrú ár eiga rétt á ellilífeyri upp að ákveðnu marki (Tryggingastofnun 

ríkisins., e.d.). Þáttur stéttarfélaganna hefst í stoð 2 í íslenska lífeyrissjóðakerfinu en öllum 

þeim sem þiggja laun og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi ber 

skylda til að eiga aðild að og greiða í lífeyrissjóð viðkomandi starfsstéttar eða starfshóps 

samkvæmt lögum númer 129 frá 1997. Atvinnurekendum ber að færa greiðslu samkvæmt 

ákvörðun sjóðsfélaga til lífeyrissjóða án sérstaks aukakostnaðar (Lög um skyldutryggingu 

lífeyrisréttinda og starfsemi). Árið 1969 náðist merkur áfangi í kjarabaráttu 

verkalýðshreyfingarinnar þegar samningur var gerður á milli aðila vinnumarkaðarins um 

skylduaðild að lífeyrssjóðum. Vinnuveitendur voru um leið skyldaðir til að greiða mótframlag 

launþega í sjóðina. Launþegi þurfti að vera félagsmaður í stéttarfélagi til þess að fá þessar 

greiðslur færðar til lífeyrissjóða frá vinnuveitendum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 
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Þórhallur Örn Guðlaugsson., 2019). Aðild launþega að lífeyrissjóði ræðst af því að þeir byggi 

kjör sín á kjarasamningum þeirra stéttarfélaga og sambanda sem eiga aðild að viðkomandi 

lífeyrissjóði eða að launþeginn starfi í starfsgrein þar sem kjarasamningar á milli viðkomandi 

stéttarfélaga og sambanda ákvarða lágmarkskjörin. Innan Landssamtaka lífeyrissjóða eru 21 

sjóðir sem eru misstórir og voru 265 þúsund greiðendur í sjóðina samkvæmt tölum 

Landssamtakanna frá árinu 2018 (Landssamtök lífeyrissjóða. e.d.). Líklegt er að skylduaðildin 

sem var krafa árið 1969 hafi haft mikil áhrif á stéttarfélagsaðildina og hefur hún mögulega 

lagt sterkan grunn fyrir verkalýðshreyfingu á Íslandi til að byggja á. En þar sem ekki eru til 

gögn um þróun stéttarfélagsaðildar fyrr en árið 1979, eða um 10 árum eftir samninga aðila á 

vinnumarkaðinum, er ekki hægt að leggja mat á það að þessu sinni. 

 Á hinum Norðurlöndunum eru um margt svipuð kerfi og á Íslandi sem byggja á grunni 

sameiginlegra kjarasamninga en misjafnt er hvernig framlög skiptast á milli vinnuveitenda og 

launþega. Ef lífeyriskerfið í Danmörku er tekið sem dæmi þá eiga allir skattgreiðendur rétt á 

grunnframfærslu þegar komið er á efri árin líkt og atvinnutryggingarnar á Íslandi. Þá er 

einnig kerfi þar sem vinnuveitandi og launþegi leggja til lífeyrisgreiðslu sem vinnuveitandinn 

safnar saman og kemur til sjóðs sem heitir ATP, en sá sjóður er ekki tengdur stéttarfélögum 

eða starfsgreinum heldur ríkinu og er öllum starfsmönnum skylt að greiða í hann. Þessar 

greiðslur eru í formi fastrar upphæðar með ákveðnu þaki sem þykir ekki nógu hátt 

samkvæmt fræðimönnum. Árið 1987 hófst því mikil umræða um að lífeyrisgreiðslur frá 

danska ríkinu og ATP væru einfaldlega ekki nægilega miklar þegar á eftirlaunaárin væri 

komið. Kom það í hlut LO og DA, heildarsamtaka stéttarfélaga og vinnuveitenda í Danmörku, 

að setja á laggirnar lífeyrissjóðakerfi sem í gegnum sameiginlega kjarasamninga skikkaði 

vinnuveitendur til að halda eftir greiðslum launþega, greiða mótframlag og koma þessum 

greiðslum til lífeyrissjóða. Munurinn á milli Danmerkur og Íslands er sá að þessar 

lífeyrisgreiðslur eru ekki lögbundnar en með hjálp sameiginlegra kjarasamninga hefur tekist 

að ná til meirihluta vinnumarkaðarins. Það eru þrjár mismunadi tegundir lífeyrissjóða sem 

keppa um lífeyrisgreiðslurnar úr þessu kerfi. Fyrirtækjasjóðir sem þiggja greiðslur frá 

einstaka fyrirtækjum utan kjarasamninga, starfstéttasjóðir sem taka við lífeyrisgreiðslum frá 

meðlimum sem starfa eftir kjarasamningum í ákveðinni starfsstétt og að lokum 

tryggingafyrirtæki sem hafa sett upp sjóði sem fyrirtæki geta beint starfsmönnum sínum til. 

Ólíkt Íslandi eru ekki til sjóðir sem gera kröfu til þess að starfsmenn séu meðlimir í 
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ákveðnum stéttarfélögum, það nægir að starfsmennirnir starfi í ákveðinni starfsgrein 

samkvæmt kjarasamningum (Andersen, C., og Skjodt, P. 2008). Stéttarfélagsaðild í 

Danmörku var nokkuð há fyrir innleiðingu lífeyrissjóða og skeikaði ekki um mikið meira en 

prósent til og frá fyrstu 10 árin eftir að kerfið var sett á samkvæmt OECD. Það er hins vegar 

áhugavert að stéttarfélagsaðild hafði fallið um rúm 5% á fimm árum fram að innleiðingu 

sjóðanna. Það væri því í mesta lagi hægt að velta fyrir sér hvort kerfið hafi hjálpað til við að 

stöðva blæðingu í stéttarfélagsaðild á þessum árum en það virðist ekki hafa stuðlað að 

aukningu. Ástæðan fyrir því er líklegast sú að í Danmörku var ekkert ákvæði í samningum 

sem skikkaði launþega sem ætluðu að greiða í lífeyrissjóði til að vera í stéttarfélögum og þá 

er einnig ekkert lagaákvæði sem segir til um að það sé skylda að greiða í lífeyrissjóði líkt og 

er í íslenskum lögum (OECD, e.d.). 

 Breska kerfið er uppbyggt af þremur stoðum. Fyrsta stoðin er eins og á Íslandi þar 

sem breska ríkið greiðir út grunnupphæðir til allra skattgreiðenda sem ná eftirlaunaaldri. 

Starfsmenn þurfa að hafa unnið í 10 ár til að eiga rétt á lífeyri og í 35 ár til að fá greitt fullan 

lífeyri. Stoð 1 skiptist í tvo hluta og seinni hlutinn færir þeim sem hafa lagt meira til 

aukaframlög en þessi upphæð er lítil og reiða flestir sig á stoð 2 til að safna nægum 

lífeyrisgreiðslum fyrir efri árin. Stoð 2 í Bretlandi er eins og á Íslandi þar sem vinnuveitandi 

greiðir mótframlag í viðbót við greiðslu frá launþega í lífeyrissjóði. Vinnuveitanda ber lagaleg 

skylda til að halda utan um og koma upphæðinni til lífeyrissjóða sem launþegi getur valið sér 

að vild. Munurinn á milli Bretlands og Norðurlandanna er sá að þessir lífeyrissjóðir eru ýmist 

ríkisreknir eða einkareknir að fullu og koma sjóðirnir stéttarfélögum eða starfsgreinum lítið 

við. Lífeyriskerfið í Bretlandi hefur verið mikið gagnrýnt fyrir að vera alltof flókið og að það 

skilji fátækustu hópa samfélagsins eftir í rykinu. Stoð 1 þykir borga alltof lága upphæð þegar 

komið er á efri árin auk þess nær stoð 2 aðeins yfir um rúmlega 47% launþega samkvæmt 

tölum frá 2014. Kerfið er því ekki nálægt því að hjálpa eins mörgum og nauðsyn krefur. Stoð 

3 er svo viðbótarlífeyrir sem að manneskja getur lagt til hliðar að vild í mismunandi sjóði og 

kerfi (Guardiancich, I., 2010).  

 Í Bandaríkjunum er svipað fyrirkomulag og í Bretlandi. Fyrsta stoðin gengur út á 

grunnframlög frá ríki til allra skattgreiðenda sem eru oftast talin of lág. Önnur stoð gengur út 

á lífeyrissjóðina og þar er hægt að fá mótframlag frá vinnuveitanda sem heldur utan um 

framlag frá launþega og kemur þeim í sjóð sem launþegi velur. Aðalmunurinn á bandaríska 
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og breska kerfinu er fólginn í því að bandaríska kerfið er mun frjálslyndara en það breska. 

Það hvílir ekki lagaleg ábyrgð á vinnuveitendum að veita launþeganum þann möguleika á að 

greiða í lífeyrissjóði. Stærstu sjóðirnir eru reknir af einstökum ríkjum fyrir opinberan 

vinnumarkað en einkareknir sjóðir eru alls ráðandi á almennum vinnumarkaði. Líkt og í 

Bretlandi þá er lágt hlutfall starfsmanna sem nýtir sér mótframlög frá vinnuveitanda eða 

aðeins rúmlega 50% (Mackenzie, G. A., & Forman, J. B., 2012). 

 Öll Norðurlöndin nýta sér sameiginlega kjarasamninga á milli stéttarfélaga og 

vinnuveitenda til að fá launþega til að greiða í lífeyrissjóði. En aðeins á Íslandi var það 

skilyrði gagnvart greiðslu að ganga í stéttarfélag þar sem þau ráku lífeyrissjóðina á þeim 

tíma. Það ákvæði hefur að öllum líkindum stuðlað að aukningu í stéttarfélagsaðild þar sem 

lífeyrismál eru gríðarlega mikilvæg fólki. Það er hins vegar ekki hægt að skoða áhrifin þar 

sem gögn eru ekki til frá þeim árum sem fyrstu samningar voru gerðir. Ákvæðið hefur síðan 

verið afnumið og hefur opnum lífeyrissjóðum fjölgað. Í Danmörku virtist það ekki skipta 

miklu máli þó stéttarfélögin hafi komið lífeyrissjóðakerfi á koppinn og varð það ekki til þess 

sérstaklega að aðild að stéttarfélögum jókst á milli ára. Bandaríkin og Bretland notast við 

kerfi sem hafa lítið sem ekkert með stéttarfélögin að gera og tengjast ekki sameiginlegum 

kjarasamningum. Í löndunum tveimur er dræm þátttaka í lífeyrissjóðum eða aðeins rúm 50% 

í Bandaríkjunum og 47% í Bretlandi. Það er því ekki hægt að leggja mat á nein áhrif á 

stéttarfélagsaðild í þessum löndum. Aðeins er hægt að velta því fyrir sér hvort að 

stéttarfélögin í Bretlandi hefðu mögulega getað haft áhrif á lífeyriskerfið og þátttöku í 

lífeyrissjóðum í kringum 1980 þegar sameiginlegir kjarasamningar náðu yfir 80% 

starfsmanna en ekki tekist að nýta sér það. Sérstaklega í ljósi þess að sameiginlegir 

kjarasamningar ná ekki yfir nema rúmlega 20% bresku þjóðarinnar í dag. Hvort að það hafi 

svo haft áhrif á stéttarfélagsaðild er ómögulegt að segja til um þar sem tilkoma lífeyrissjóða í 

gegnum sameiginlega kjarasamninga og góð þátttaka í þeim virtist ekki hafa haft mikil áhrif á 

stéttarfélgasaðild í Danmörku en þar var aðildin nokkuð há fyrir. Það er ákveðin sérstaða á 

Íslandi að það voru sett í lög að hver og einn þyrfti að greiða í lífeyrissjóði og standa þau lög 

enn þann dag í dag. Það hefur hins vegar breyst að ekki er lengur skylda að vera félagsmaður 

í stéttarfélögum. 
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4.6.  Ghent kerfið 

 

Atvinnuleysistryggingasjóðir komu fyrst fram á sjónarsviðið á Íslandi árið 1955 eftir harða 

baráttu verkalýðsfélaga í svokallaða sex vikna verkfallinu og voru þeir strax tengdir við 

stéttarfélögin og var í þeirra verkahring að sjá um sjóðina og útdeila bótum. Þetta kerfi varð 

til í borginni Ghent, Belgíu. Kröfurnar voru oftast þannig að til að eiga rétt á bótum úr 

sjóðunum þurfti starfsmaður að gerast meðlimur í stéttarfélögum en það var misjafnt á milli 

landa hvort þessi krafa væri til staðar eða ekki. Þrátt fyrir það var algengast í þeim löndum 

þar sem krafan var ekki til staðar að fólk skráði sig samt sem áður í stéttarfélögin (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson. 2018). Rannsókn Scruggs sýndi fram á að kerfið hafði mikil áhrif á 

stéttarfélagsaðild í öllum þeim löndum þar sem það var tekið til notkunar. Elstu tölur um 

aðild á Íslandi eru frá árinu 1979 í gagnabanka OECD, eða 24 árum eftir að kerfið var sett á 

fót. Stéttarfélagsaðild hefur hækkað um 24,6% frá árinu 1979 og hefur Ghent kerfið 

vafalaust spilað ákveðið hlutverk í þeirri aukningu en ekki er hægt að fullyrða neitt í þeim 

efnum þar sem töluleg gögn eru ekki til staðar (OECD., e.d.). Það er hins vegar hægt að 

skoða tölur frá því að kerfið var afnumið um aldamótin þegar lögum um 

atvinnuleysistryggingar var breytt og tryggingarnar ekki lengur í höndum stéttarfélaga (Lög 

um atvinnuleysistryggingar). Samkvæmt tölum Hagstofunnar er hægt að fullyrða að afnámið 

hafi haft lítil áhrif þar sem stéttarfélagsaðildin lækkaði aðeins um eitt prósent árið eftir en 

hækkaði svo aftur stöðugt og stóð í tæpu 91% árið 2019 og er því líklegt að aðrar 

fyrrgreindar forsendur á íslenskum vinnumarkaði séu að spila stærra hlutverk en gamla 

Ghent kerfið (Hagstofa Íslands., e.d.). 

 Í Svíþjóð var Ghent kerfinu fyrst komið á fót árið 1935 og hafa margar rannsóknir 

vísað í jákvæð áhrif þess á stéttarfélagsaðild eins og Kjellberg fjallar um í grein sinni um fall 

aðildar í Svíþjóð frá árinu 2007. Það var einmitt í janúar árið 2007 sem sænska ríkið tók 

ákvörðun um að hætta að veita stéttarfélögunum fjárstyrki og skattaafslætti til að reka 

atvinnuleysissjóði sína og í kjölfarið þurftu stéttarfélögin að hækka félagsgjöld sín með mjög 

slæmum afleiðingum fyrir stéttarfélagsaðild (Kjellberg, A., 2011). Samkvæmt OECD þá féll 

aðildin um 11,1% á þessu tímabili og um heil 6,5% á einu ári frá breytingunni. Aðildin hafði 

verið á hægri niðurleið frá árinu 1995 en eftir þessar breytingar frá sænska ríkinu féll 
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stéttarfélagsaðildin mun hraðar en áður. Árið 2014 breytti sænska ríkið aftur um stefnu og 

fór að veita fjárstyrki til atvinnuleysistryggingasjóða og félagsgjöld stéttarfélaganna lækkuðu 

um leið. Fallið í aðildinni staðnaði og hefur aðeins farið niður um rúm tvö prósent til ársins 

2019 samkvæmt OECD (Kjellberg, A., 2011 ; OECD., e.d.). 

 Í Danmörku var Ghent kerfið tekið í notkun árið 1960 og stóð stéttarfélagsaðildin þá í 

59% og hélt áfram að aukast jafnt og þétt þangað til að hún náði hámarki sínu í rúmum 80% 

árið 1983. Á næstu 19 árum féll aðildin um rúm 6% en myndi samt flokkast sem stöðug á 

meðan aðildin hríðféll í öðrum OECD ríkjum. Ástæðurnar fyrir þessu falli að mati Kjellberg og 

Ibsen er efnahagsleg velsæld og lítið um atvinnuleysi. Fólk hafði þá minni hvata til að leita í 

öryggi stéttarfélaga og atvinnuleysissjóða þeirra. Árið 2002 setti danska ríkisstjórnin ný lög 

sem gerði starfsmönnum sem voru ekki í stéttarfélögum kleift að borga í og eiga aðild að 

óháðum einkareknum atvinnuleysistryggingasjóðum án viðkomu í stéttarfélögum. Þetta 

varð til þess að starfsmenn sem voru þegar félagsmenn í stéttarfélögum og voru í þeim 

eingöngu vegna atvinnuleysistrygginga gengu úr stéttarfélögunum og nýttu sér þessa óháðu 

sjóði sem voru með mikið ódýrari gjöld. Afleiðingarnar hafa verið mjög slæmar og frekara 

fall í stéttarfélagsaðild um 7,1% á 16 árum sem í fyrstu virðast vera stöðugar tölur en þegar 

þær eru settar í samhengi við þá staðreynd að um leið hefur aðild að óháðum 

atvinnuleysistryggingasjóðum aukist úr 0% í 14% sést að þarna er mikill fjöldi af starfsfólki 

sem hugsanlega væri annars í stéttarfélögum. Eins og Lind spáði fyrir í grein sinni tveimur 

árum eftir lagasetninguna árið 2002 þá hefur fækkunin ekki orðið gríðarlega mikil í stóra 

samhenginu en í því samhengi sem var nefnt fyrr gætu afleiðingarnar í framtíðinni orðið 

mjög slæmar fyrir stéttarfélögin í landinu þar sem óháðir atvinnuleysissjóðir sækja í sig 

veðrið (Kjellberg, A., og Ibsen, C. L. 2016, September ; Lind, J. 2004., ;  OECD., e.d.). 

 Í Finnlandi var Ghent kerfið innleitt árið 1984, en erfitt er að gera sér grein fyrir 

áhrifum kerfisins þar sem aðildin hafði hækkað um 37,1% frá árinu 1960 og því hugsanlegt 

að svigrúmið til aukningar hafi ekki verið mikið meira en það. En eftir innleiðslu kerfisins þá 

hækkaði aðildin samt sem áður um önnur 6,3% og náði hámarki í 81% árið 1993. Árið 1992 

fóru sjálfstæðir atvinnuleysistryggingasjóðir að verða til rétt eins og átti sér stað árið 2002 í 

Danmörku. Ástæðan var hækkandi atvinnuleysi og ákall um meiri fjölbreytileika þegar kom 

að atvinnuleysistryggingum frá finnsku þjóðinni en atvinnuleysið hafði hækkað úr 3% árið 

1990 og upp í 17% árið 1994. Ef gagnasafn OECD er skoðað frá árinu 1992 sést að áhrif 
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innkomu sjálfstæðu sjóðanna eru augljós. Eftir hápunkt stéttarfélagsaðildar árið 1993 féll 

aðildin um 8,5% á níu árum til ársins 2002 eða úr 81,2% niður í 72,7%. Eins og í Danmörku þá 

hafði aðild að óháðum sjóðum aukist um 10% í kringum árið 2000. Samkvæmt nýjustu tölum 

þá er stéttarfélagsaðild í Finnlandi 60,3% og hefur því lækkað um 20,9% frá árinu 1992 og 

aldrei hækkað aftur. Samkvæmt Petri Böckerman og Roope Uusitalo má að mestu leyti skýra 

þessa lækkun í aðild með falli Ghent kerfisins og upprisu sjálfstæðra sjóða. En það má einnig 

útskýra lækkunina með því að það hafi orðið miklar breytingar á vinnuaflinu úr 

byggingariðnaði yfir í tækniiðnað þar sem er minna um stéttarfélagsaðild (Böckerman, P., og 

Uusitalo, R., 2005 ; OECD., e.d.). 

 Í Noregi var aldrei sett upp Ghent kerfi og er það líklegast skýrasta dæmið um áhrif 

kerfisins á hinum Norðurlöndunum að stéttarfélagsaðildin í Noregi þar sem 

vinnumarkaðurinn er settur upp eftir skandinavískri fyrirmynd hefur aldrei verið á pari við 

nágrannalönd sín. Aðildin í Noregi hefur farið lækkandi frá elstu tölum OECD og hefur fallið 

um 10,8% frá árinu 1960 og aldrei hækkað. Samkvæmt nýjustu tölum stendur aðildin í 49,2% 

(OECD., e.d.). 

 Áhrif Ghent kerfisins á Norðurlöndin eru mikil og það sést glögglega þegar sjálfstæðir 

sjóðir eru stofnaðir í nágrannalöndum Íslands að þá gefur stéttarfélagsaðildin eftir og lækkar 

yfirleitt strax í kjölfarið. Aftur sker Ísland sig úr og virðist afnám kerfisins hér á landi ekki hafa 

haft töluverð áhrif og er ástæðan líklegast aðrar forsendur sem hafa meiri áhrif eins og til 

dæmis forgangsréttarákvæðið, sjálfkrafa innheimta félagsgjalda af atvinnurekendum og gott 

markaðsstarf til að ná inn ungu starfsfólki hvort sem það er í fullum störfum eða 

hlutastörfum. Þá er líklegt eins og Gylfi og Þórhallur benda á að margir hverjir sem hófu 

starfsferil sinn undir Ghent kerfinu hafi gengið í stéttarfélög og ekki séð ástæðu til að fara úr 

þeim þrátt fyrir breyttar forsendur hér á landi varðandi atvinnuleysistryggingar og 

niðurstöður. Mögulega gæti orðið breyting á þessu þegar sjálfstæðir 

atvinnuleysistryggingarsjóðir fara að verða til í auknari mæli hér á landi en 

auglýsingaherferðir frá slíkum sjóðum hafa verið að sjást oftar og gætu íslensk stéttarfélög 

þurft að hafa varann á svo ekki fari fyrir þeim eins og hefur farið fyrir stéttarfélögunum í 

nágrannalöndunum sem keppa um félagsmenn við sjálfstæða atvinnuleysistryggingasjóði.  
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5. Umræða 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að bera stéttarfélagsaðild á Íslandi saman við önnur 

lönd og skoða hvar sérstaða Íslands lægi. Rannsóknin byggði á sex yrðingum sem þeir Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson töldu vera lykilforsendur fyrir hárri 

stéttarfélagsaðild á Íslandi. Yrðingarnar eru þessar: Forgangsréttarákvæði kjarasamninga, 

sjálfkrafa innheimta félagsgjalda af atvinnurekendum fyrir hönd stéttarfélaga, hátt hlutfall 

opinberra starfsmanna, markaðssetning stéttarfélaga til að gera aðild meira aðlaðandi með 

sérstakri áherslu á unga fólkið, tenging við lífeyrissjóðakerfið á sínum tíma og Ghent kerfið, 

sem gekk út á að atvinnuleysistryggingasjóðir voru tengdir beint við stéttarfélögin. 

Yrðingarnar voru skoðaðar í Bandaríkjunum, Bretlandi og á Norðurlöndunum. 

Þessi rannsókn styður yrðingar Gylfa og Þórhalls að undanskildri yrðingunni um 

lífeyrissjóði. Ástæðan er sú að gögn um stéttarfélagsaðild á Íslandi ná ekki nógu langt aftur í 

tímann til að skoða þróun út frá þeirri yrðingu. Ísland á það sameiginlegt með 

Norðurlöndunum að vera með stóran opinberan vinnumarkað en það hefur sýnt sig í 

rannsóknum eins og til dæmis frá Black og Kjelberg að stórir opinberir vinnumarkaðir í 

Svíþjóð og Írlandi höfðu jákvæð áhrif á stéttarfélagsaðild. Þá styðja gögnin einnig mikilvægi 

Ghent kerfisins þar sem stéttarfélagsaðildin jókst í öllum þeim löndum þar sem það var 

innleitt á sínum tíma samkvæmt rannsóknum Scruggs frá 2002 og er Ísland líklega ekki 

undantekning á þeirri reglu. Niðurstöður rannsóknarinnar voru einnig þær að Ísland hafði 

þrjár sérstöður sem skáru landið frá hinum þegar kemur að stéttarfélagsaðild.  

Fyrsta sérstaðan varðar fyrstu tvær yrðingarnar sem eru mikilvægastar að mati Gylfa og 

Þórhalls. Þær eru forgangsréttarákvæðið og ákvæðið um sjálfkrafa innheimtu félagsgjalda af 

atvinnurekendum fyrir hönd stéttarfélaga. Söguleg gögn frá Bretlandi sýna fram á mikið 

brottfall félagsmanna sem tóku laun út frá kjarasamningum sem höfðu 

forgangsréttarákvæði úr 5.2 milljónum niður í 2.6 milljónir árið 1989 eftir lagasetningar. Þá 

sýndu niðurstöður Ellwood og Fine um lágmark 5-10% fækkun í stéttarfélagsaðild í hvert 

skipti sem lög voru sett gegn ákvæði um sjálfkrafa innheimtu félagsgjalda í ríkjum 

Bandaríkjanna. Engin af samanburðarlöndunum voru með bæði ákvæðin inni í öllum 

sameiginlegum kjarasamningum líkt og tíðkast á Íslandi. Fall stéttarfélagsaðildar í Bretlandi 

er gott dæmi um mikilvægi þess að bæði ákvæðin séu að vinna saman í sameiginlegum 
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kjarasamningum, en mikið var um farþega þegar hlutfall þeirra sem tók laun eftir 

sameiginlegum kjarasamningum var sem hæst og ástæðan líklega sú að ekki var leyfilegt að 

hafa ákvæði um sjálfkrafa innheimtu félagsgjalda ásamt forgangsréttarákvæðinu. Á 

Norðurlöndunum eru til staðar hömlur á báðum ákvæðunum eftir úrskurði frá 

Mannréttindadómstól Evrópu og eru ákvæðin því ekki til staðar í sameiginlegum 

kjarasamningum líkt og tíðkast á Íslandi. Mögulegt er að fall Ghent kerfisins svokallaða á 

Íslandi hafi ekki haft jafn mikil áhrif eins og á hinum Norðurlöndunum og er líklegt að 

ákvæðin tvö hafi þar gegnt mikilvægu hlutverki.  

Önnur sérstaðan er fólgin í góðum árangri íslenskra stéttarfélaga að ná til ungra launþega 

og launþega í hlutastörfum, en oftast er það einmitt unga fólkið sem starfar í þeim. Jeremy 

Waddington og Colin Whitston annars vegar og Checchi og Visser hins vegar fjölluðu um 

erfiðleika stéttarfélaga við að ná til unga fólksins í öðrum löndum. Rannsóknin styður þær 

fullyrðingar en öll samanburðarlöndin hafa átt erfitt samkvæmt gögnunum með að ná til 

þessa fólks á meðan stéttarfélagsaðild hefur farið hækkandi á Íslandi hjá þessum hópi.  

Að lokum er þriðja sérstaðan að mati höfundar jákvætt viðhorf í íslenskum stjórnmálum 

til stéttarfélaga. Þessi fullyrðing er í samræmi við rannsókn Schmitt og Mitukiewicz en þeirra 

niðurstöður voru að pólitískt umhverfi spilar lykilhlutverk í vernd og viðhaldi 

stéttarfélagsaðildar. Þessi þáttur var ekki beint tilgreindur sem yrðing hjá Gylfa og Þórhalli 

en er samt sem áður mjög mikilvæg forsenda þegar kemur að fyrstu tveimur yrðingunum 

sem eru mikilvægastar að þeirra mati. Á Íslandi hafa stjórnvöld stutt við bakið á 

stéttarfélögum með lagasetningum. Til dæmis er sjálfkrafa innheimta félagsgjalda af 

vinnuveitanda í íslenskum lögum á meðan slík innheimta er ekki í lögum eða hömluð með 

lögum í samanburðarlöndunum. Þar eru slíkar innheimtur háðar leyfi frá launþegum sem 

taka laun eftir sameiginlegum kjarasamningum og oft myndast svokallaðir farþegar að 

kjarasamningum sem njóta góðs af baráttu stéttarfélaga án þess að borga félagsgjöld. Þessi 

vandræði eru ekki til staðar á Íslandi. Þá hefur forgangsréttarákvæðið ásamt öðrum 

ákvæðum verið bannað með lögum í Bandaríkjunum og í Bretlandi, en það hefur slegið 

mikilvægt vopn úr hendi stéttarfélaganna sem hefur stuðlað ásamt öðrum þáttum að falli í 

stéttarfélagsaðild. Á hinum Norðurlöndunum er forgangsréttarákvæðið hamlað með tilvísun 

í úrskurði Mannréttindadómstólsins. Það er ljóst að fyrstu tvær yrðingar Gylfa og Þórhalls 

væru ekki til staðar í íslenskum kjarasamningum ef að stjórnmál á Íslandi hefðu ekki stutt við 



 

60 

bakið á stéttarfélögunum. Þá hefur einnig verið sett í íslensk lög ákvæði um skyldu til að 

greiða í lífeyrissjóði og kemur það í hlut vinnuveitenda að koma þessum greiðslum í rétta 

sjóði. Það eru allar líkur á að stéttarfélög sem reka lífeyrissjóði á Íslandi njóti góðs af þessu 

lagaákvæði en hvort það hafi áhrif á stéttarfélagsaðildina er erfitt að segja til um.           

 Gallar á þessari rannsókn eru nokkrir. Gögnin sem unnið var með eru tekin úr 

mismunandi gagnabönkum og oft var ekki samræmi á milli þeirra. Þessi staðreynd gerir það 

að verkum að ekki er hægt að fullyrða neitt út frá niðurstöðum og ekki heldur er hægt að 

nota niðurstöðurnar til að gera sér í hugarlund hvernig niðurstöður gætu litið út í 

framtíðarrannsóknum með fullkomnari gagnasöfnun. Þá er annar galli sá að þegar breyting á 

stéttarfélagsaðild er skoðuð yfir löng tímabil aftur í tímann, þá getur verið að þriðja breyta 

sé að hafa áhrif á breytingar á aðildinni og þarf dýpri gagnagreiningu eins og til dæmis 

þáttagreiningu til að skoða með frekari nákvæmni hvernig breytingar eiga sér stað og af 

hvaða ástæðu. 

Í framtíðinni væri fróðlegt að skoða hvaða aðferðum stéttarfélög hafa beitt til að ná 

til yngri kynslóðarinnar á Íslandi og þá með sérstöku tilliti til ársins 2012 þegar mikið stökk 

átti sér stað í stéttarfélagsaðild hjá ungu fólki og fólki sem starfar í hlutastörfum. Þá væri 

hægt að skoða frekar þátt lífeyrissjóðakerfisins á Íslandi en það virðist vera einstakt þegar 

kemur að tengslum við stéttarfélög en lítið er til af gögnum til að skoða áhrifin nánar. Covid 

19 veiran býður upp á möguleika á að skoða áhrif sem slíkur heimsfaraldur hefur á 

stéttarfélagsaðild þar sem gríðarlega mikill samdráttur er í efnahagslífinu út um allan heim 

með tilheyrandi aukningu atvinnuleysis. Það leita því líklega margir í stéttarfélögin á þessum 

erfiðu tímum. Að lokum væri fróðlegt að skoða hvernig gagnaöflun fer fram á milli landa og 

hvort hægt sé að finna skilvirkari leið til að safna gögnum sem myndi styðja við og bæta 

rannsóknir í vinnumarkaðsfræðum í framtíðinni. 
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6. Lokaorð 

 

Þetta verkefni fjallar um stéttarfélagsaðild á Íslandi og er markmiðið að bera hana saman við 

aðild í öðrum löndum. Í verkefninu er spurt að því hvað sé sérstakt á íslenskum 

vinnumarkaði sem gæti stuðlað að eins hárri stéttarfélagsaðild og raun ber vitni? 

Í rannsókninni var notast við tilbúin gagnasöfn og þá aðallega var notast við OECD 

gagnagrunninn, en einnig var notast við aðra gagnagrunna þegar gögn vantaði í OECD 

grunninn. Þessi gögn voru greind til að bera saman þróun stéttarfélagsaðildar annarra landa 

við stéttarfélagsaðild á Íslandi með tilliti til ákveðinna forsenda. 

Helstu niðurstöður studdu við yrðingar Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar og Þórhalls Arnar 

Guðlaugssonar. Íslenskur vinnumarkaður á það sameiginlegt með hinum Norðurlöndunum 

að hafa stóran opinberan vinnumarkað og þá var Ghent kerfið til staðar í landinu á sínum 

tíma, en þessar forsendur eru mikilvægar samkvæmt rannsóknum þegar kemur að hárri 

stéttarfélagsaðild. Svarið við rannsóknarspurningunni er fólgið í þremur sérstöðum sem 

þekkist ekki í samanburðarlöndunum. Fyrsta sérstaðan varðar tvær mikilvægustu 

yrðingarnar að mati Gylfa og Þórhalls. Forgangsréttarákvæðið og ákvæðið um sjálfkrafa 

innheimtu félagsgjalda. En þessi tvö ákvæði eru í öllum sameiginlegum kjarasamningum. 

Önnur sérstaðan var fólgin í góðum árangri íslenskra stéttarfélaga að ná til ungra launþega 

og launþega í hlutastörfum. Að lokum var þriðja sérstaðan að mati höfundar jákvætt viðhorf 

og lagalegt umhverfi í íslenskum stjórnmálum til stéttarfélaga. 

Það kom höfundi á óvart hversu margir þættir geta haft áhrif á stéttarfélagsaðild. 

Rannsakendur hafa komist að mörgum mismunandi niðurstöðum eins og hefur komið fram í 

þessu verkefni en þeir virðast vera nokkuð langt frá því að finna hina eina sönnu formúlu 

sem virkar fyrir stéttarfélög í flestum löndum. Það er líklegast þess vegna sem 

stéttarfélögum hefur gengið illa að bregðast við fallandi stéttarfélagsaðild í Evrópu.  
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