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Ágrip 
Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni til bakkalárgráðu í félagsvísindum frá 

félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Markmið ritgerðarinnar er að skoða samskipti aðila 

vinnumarkaðar við undirbúning og gerð kjarasamninga. Í ritgerðinni er leitast eftir að varpa 

ljósi á sjórnarhorn samtaka atvinnurekenda, þeirra upplifun og álit á íslenskum 

vinnumarkaðsmálum. Farið verður yfir helstu kenningar í vinnumarkaðsfræðum og 

samskiptum aðila vinnumarkaðar. Þá verður rýnt í aðdraganda tveggja viðamikilla 

kjarasamninga; þjóðarsáttarinnar annars vegar og lífskjarasamninganna hins vegar og verða 

þeir settir í sögulegt samhengi. Jafnframt verður þeirri eigindlegu rannsókn sem liggur til 

grundvallar þessarar rigerðar, gerð skil. Rannsóknarspurningarnar sem lagt er upp með eru 

eftirfarandi:  

- Hver eru einkenni samskipta aðila vinnumarkaðar, eins og þau blasa við 
vinnuveitendum? 

- Telja þessir lykilaðilar í sögu kjarasamningagerðar á Íslandi að nýtt 
vinnumarkaðsmódel komist á hérlendis? 

- Hvað þarf til að bæta samskipti aðila á vinnumarkaði? 

Viðmælendur voru tveir. Núverandi framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og 

fyrrverandi framkvæmdastjóri Vinnuveitendasambands Íslands. Niðurstöður benda til þess að 

mörg sóknartækifæri séu til þess að bæta samskipti á vinnumarkaði og eins að nauðsynlegt sé 

að koma á vinnumarkaðsmódeli sem gerir aðila vinnumarkaðar ábyrga fyrir því að efla samtöðu 

og samskipti sín á milli. Einnig kemur fram að sá mikli fjöldi stéttarfélaga hérlendis geti verið 

þess valdandi að hægt gengur að koma á samræmdum samskiptagrundvelli. Höfundur telur að 

skortur sé á fræðilegri umfjöllun um stöðu og hlutverk samtaka vinnuveitenda í íslenskum 

vinnumarkaðsfræðum. Þessari ritgerð er ætlað að að vera framlag til þeirra breytinga. 
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Abstract 
This dissertation is a 12 ECTS credits final project for a bachelor's degree in social sciences 

from the Faculty of Social Sciences at the University of Akureyri. The aim of the dissertation 

is to examine the relationship between the parties that take part in the preparation and 

conclusion of wage agreements. The dissertation seeks to shed light on the governing arm of 

the employers' associations, focusing on their experience and opinion on Icelandic labor market 

issues. The main theories in labor market studies and relations between the parties will be 

covered. The run-up to two extensive wage agreements will be examined as well; the National 

Accord on the one hand and the Living standards agreements on the other and they will be 

placed in a historical context. At the same time, the qualitative research that underlies this 

dissertation will be presented. The research questions offered are as follows: 

- What are the characteristics relations between the trade unions and SA; Confederation 
of Icelandic Enterprise? 

- Do these key players in the history of wage bargaining in Iceland believe that a new 
labor market model will emerge in Iceland? 

- What is needed to improve social relations between the SA; Confederation of Icelandic 
Enterprise and the numerious trade unions in Iceland 

There were two interviewees. The current executive director of the SA; Confederation of 

Icelandic Enterprise and the former executive director of the VSI; Icelandic Confederation of 

Employers. The results indicate that there are many opportunities for improvement in the labor 

market and that it is necessary to establish a labor market model that makes all parties involved 

responsible for strengthening co-operation and communication between them. The interviewees 

stated that the large number of trade unions in Iceland can make it difficult to establish a 

harmonized communication basis. The author believes that there is a lack of theoretical 

discussion about the position and role of employers' associations in Icelandic labor market 

studies. This dissertation is intended to be a contribution to enhance this discussion. 
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1 Inngangur 
Kjarasamningar og aðdragandi þeirra eru í flókið fyrirbæri. Aðilar vinnumarkaðar verða á 

endanum að ná samkomulagi því það er ekki valkostur að semja ekki um kaup og kjör á 

vinnumarkaði. Oft getur þetta ferli verið erfitt og kostað mikil átök, jafnvel þurfa aðilar að grípa 

til aðgerða eins og verkfalla eða verkbanns til að fylgja kröfum sínum eftir. Kveikjan að þessu 

verkefni var sú að eftir að höfundiur sat námskeið í vinnumarkaðsfræðum í Háskóla Íslands 

kviknaði áhugi á því að skrifa lokaverkefni um samtök atvinnurekenda. En segja má að lítið 

hafi verið skrifað í fræðilegu samhengi um stöðu þeirra og hlutverk. Eftir að heimildaöflun hófst 

og rannsóknarspurningar tóku að mótast varð ljóst að höfundur vildi fjalla um samskipti aðila 

á vinnumarkaði og því hvernig væri hægt að bæta þau. Umræða um nýtt vinnumarkaðsmódel 

hefur verið lífseig en minna hefur farið fyrir árangri í að koma slíku módeli á. Höfundur vildi 

kanna hug lykilmanna í forystu samtaka atvinnurekenda til þessara samskipta og því hvernig 

þau hafa haft áhrif á samningagerð. Höfundur hafði einnig mikinn áhuga á því hvernig 

persónuleg samskipti milli fólks á þessum vettvangi hefðu áhrif á þróun kjarasamningagerðar. 

En um leið og samskiptin eru mjög áhugaverð þá eru þau um leið „kannski sá vinkill sem 

erfiðast er að fanga“ eins og Halldór Benjamín Þorbergsson orðaði það. 

Í þessari ritgerð er kastljósið eingöngu á aðila almenna vinnumarkaðarins. Það er þó 

óhjákvæmilegt að aðgerðir og leikendur á hinum opinbera vinnumarkaði berist í tal, enda geta 

samningar á opinbera markaðinum haft mikil áhrif á vinnumarkaðinn í heild, eins og sést skýrt 

í sögulegri yfirferð í köflunum hér á eftir. Spurningar þær sem lagt er upp með að leita svara 

við með þessari rannsókn eru: 

- Hver eru einkenni samskipta aðila vinnumarkaðar, eins og þau blasa við 
vinnuveitendum? 

- Telja þessir lykilaðilar í sögu kjarasamningagerðar á Íslandi að nýtt 
vinnumarkaðsmódel komist á hérlendis? 

- Hvað þarf til að bæta samskipti aðila á vinnumarkaði? 

Til að leita svara við þessum spurningum verður byrjað á því að íslenskur vinnumarkaður 

er útskýrður, uppbygging hans og heilstu leikendur tilgreindir og hvernig þeir tengjast 

innbyrðis. Því næst verða þær kenningar sem helst eru notaðar til að skilja eðli vinnumarkaða 
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og því hvernig samskiptum er háttað. Ennfremur verður nokkrum séreinkennum íslensks 

vinnumarkaðar lýst. Farið verður stuttlega yfir þá hluta vinnulöggjöfina sem ná utan um 

viðfangsefni þessarar ritgerðar. Vinnulöggjöfin er n.k. leikreglur vinnumarkaðar og rammar inn 

og stofnanbindur samskipti og átök á vinnumarkaði. 

Því næst verður farið yfir sögu og aðdraganda tveggja merkilegra kjarasamaninga. 

Þjóðarsáttasaminga, sem undirritaðir voru 1990 og lífskjarasamninga sem skrifað var undir árið 

2019. Farið verður yfir það hvernig aðdagandi þessara samninga var og leitast verður við að 

leggja áherslu á það hvernig samskipti samningsaðila þróuðust og leiddu til þess að samningar 

náðust.  

Í aðferðafræðikafla verður aðferðarfræði gerð skil, rannsókn lýst og því hvernig höfundur 

telur að þessi rannsókn falla að fyrri þekkingu á sviði vinnumarkaðsfræði á Íslandi. Þar vera 

einnig þær takmarkanir sem höfundur telur að geti verið á rannsókn sem þessari útskýrðar. 

Niðurstöðukafli gerir grein fyrir niðurstöðum úr tveimur viðtölum sem framkvæd voru fyrir 

þessa rannsókn og í lokin eru niðurstöður drengar samana og settar í samhengi við fræðilegann 

bakgrunn og sögulegt samhengi í umræðukafla. 
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2 Fræðilegur kafli 
Vinnumarkaðsfræði (e. industrial relations) er sú fræðigrein sem tekur á samskiptum aðila á 

vinnumarkaði og innan skipulagsheilda. Yfirleitt er stuðst við þrjár grunnkenningar þegar 

fjallað er um samskipti aðila á vinnumarkaði. Marxisma, (e. marxism), margræðishyggju 

(e.pluralism) og einingarhyggju (e. unitarism).Með þessum kenningalegu nálgunum gefst 

kostur á því að skilja eðli samskipta aðila á vinnumarkaði auk þess að greina og útskýra þau 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2009).  

2.1 Vinnumarkaðskenningar 
Marxismi er, eins og heitið gefur til kynna, hugmyndafræði byggð á kenningum Karl Marx um 

baráttu verkalýðsins við auðmagnið. Samkvæmt þeirri hugmyndafræði getur aldrei ríkt sátt 

milli launþega og vinnuveitenda. Sameginlegir hagsmunir þekkist ekki, enda sé 

framleiðslugetan í einkaeign og bárátta þeirra sem eiga framleiðsluna og þeirra sem selja vinnu 

sína er innbyggð í kerfið. Marxisminn gerir ráð fyrir stéttskiptu samfélagi þar sem eignir og 

fjárhagsstaða hafa veruleg áhrif á möguleika einstaklingsins til að ná árangri og aðgangi að 

stofnunum og tækifærum í samfélaginu. Launþegar bregðast svo við þessu með því að stofna 

stéttarfélög til að berjast fyrir hagsmunum sínum og lífsgæðum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2008). Segja má að á Íslandi séu verkalýðsfélögin fyrir löngu orðnar mikilvægar samfélagslegar 

stofnanir. 

Einingarhyggja er sú nálgun sem tengist hvað helst mannauðsstjórnun, eins og hún þekkist 

í nútímanum. Einingarhyggjan byggir á því að skipulagsheildir séu samstilltir hópar og þar ráði 

sameiginlegir hagsmunir för. Innan einingarhyggju er aldrei vafi hver fer með stjórn, því 

forréttindi stjórnenda (e.managerial prerogative) er viðurkennst og þykir sjálfsagt. Andastaða 

eða ágreiningur hvers konar er ekki æskilegur og hefur neikvæð áhrif á skipulagsheildina. 

Skiptir þá engu hvort slíkur ágreiningur er innan úr skipulagsheildinni eða utan hennar. Greitt 

er úr öllum ágreiningi sem kanna að koma upp, innan skipulagsheildarinnar og eru verkfæri 

stjórnunarfræða notuð s.s gæðahringir- og ráð. Einingarhyggjan lítur gjarnan á stéttarfélög sem 

utanaðkonadi friðarspilla sem geti dregið úr hollustu launþega við skipulagsheildina sem þeir 

tilheyra (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2009). 
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Margræðishyggjan er sú nálgun sem Íslendingar þekkja hvað best og hefur löngum verið 

sú nálgun sem íslenskur vinnumarkaður byggir á. Margræðishyggjan viðurkennir að innan 

skipulagsheilda séu ólíkir hópar sem stjórnast af ólíkum hagsmunum. Enn fremur viðurkennir 

margræðishyggjan að ágreiningur er óumflýjanlegur og það beri að stofnanabinda (e. 

institutionalization of conflict) átök milli þessara hópa. Þessi stofnanbinding felur í sér að 

myndaðar eru leikreglur sem aðilar fara eftir í samskiptum og samningagerð. Hér á landi var 

farin sú leið að stjórnvöld settu lög um samskipti aðila á vinnumarkaði, vinnulöggjöfina (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2008). Norræna vinnumarkaðsmódelið byggir hins vegar á leikreglum 

sem aðilar vinnumarkaðar þar, komu sér sjálfir upp. 

2.2  Íslenskur vinnumarkaður 
Íslenskur vinnumarkaður skiptist í tvo hluta, almennan og opinberan vinnumarkað. Á 

almennum markaði eru Samtök atvinnulífsins (SA), áður Vinnuveitendasamband Íslands (VSÍ), 

og Alþýðusamband Íslands stærstu leikendur. SA eru regnhlífasamtök 6 aðildarsamtaka. Þau 

samtök eru: 

- Samtök orku-og veitufyrirtækja (Samorka) 
- Samtök ferðaþjónustunnar (SAF) 
- Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) 
- Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) 
- Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) 
- Samtök iðnaðarins (SI) 

Innan þessara samtaka eru yfir 2.000 fyrirtæki og hjá þeim starfa um 70% launafólks á 

almennum vinnumarkaði (Samtök atvinnulífsins, 2021). 

Alþýðusamband Íslands (ASÍ) er stærsta hreyfing launþega á Íslandi. Innan ASÍ eru 5 

landssambönd sem samanstanda af 46 verkalýðsfélögum. Félagsfólk þessara félaga starfa bæði 

á opinbera- og almenna vinnumarkaðinum. ASÍ skiptist í eftirfarandi landssamtök: 

- Starfsgreinasamband Íslands (SGS) 
- Landssamband íslenzkra verzlunarmanna (LÍV) 
- Samband iðnfélaga (Samiðn) 
- Rafiðnaðarsamband Íslands (RSÍ) 
- Sjómannasamband Íslands (SSÍ) 

En einnig eiga nokkur stéttarfélög beina aðild að ASÍ, án þess að tilheyra landssamböndum 

stéttarfélaga. Félagar með aðild að ASÍ eru um 133 þúsund og eru það tæp um 66% þeirra sem 
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eru í skipulögðum stéttarfélögum hér á landi. Stærstu einstöku stéttarfélögin innan vébanda ASÍ 

eru Efling stéttarfélag innan SGS og VR innan LÍV (Alþýðusamband Íslands, 2021). 

Eitt af einkennum íslensks vinnumarkaðar er hversu fámennur hann er. Annað einkenni á 

íslenskum vinnumarkaði er mjög há stéttarfélagsaðild meðal launþega og er hún sú langmesta 

í Evrópu. Fyrir því eru margvíslegar ástæður og hafa Gylfi Dalmann og Þórhallur Örn gert því 

góð skil í rannsókn sinni á stéttarfélagsaðild hér á landi. Ber þó að nefna að tenging 

félagsaðildar við lífeyrissjóðakerfið og mótframlag vinnuveitenda er mikill hvati 

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

Einnig eru verkalýðsfélög á Íslandi mörg og atvinnuþátttaka er mikil. Þá er menntunarstig frekar 

lágt samanborið við önnur lönd (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). 

Á Íslandi hefur það verið megineinkenni kjarasamningagerða á almenna markaðinum að 

samningar eru miðstýrðir heildarhyggjusamningar þ.e. að kjarasamningar eru gerðir og 

undirritaðir af stórum hópi stéttarfélaga sem hafa með sér samflot við samningagerð. Það á líka 

við um samtök atvinnurekenda en Samtök atvinnulífsins (SA), áður Vinnveitendasamband 

Íslands (VSÍ), hefur verið lang fyrirferðamesti samningsaðili fyrir hönd vinnuveitenda á 

almennum markaði undanfarna áratugi. Samningar eru þá gerðir óháð því hvernig einstaka 

fyrirtæki eru í stakk búin, heldur er samið um sömu kaup og kjör fyrir alla (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2000). Heildarhyggjan byggir á þeirri hugmynd að þarfir launþega séu þær sömu 

og að vinnuveitendur og launþegar séu tveir ólíkir hópar sem sameinast á vinnumarkaði. 

Einstaklinghyggja er þá á öndverðum meiði, en hún byggir á þeirri hugmyndafræði að sérstaða 

einstaklingana er höfð í forgrunni. Þarfir þeirra geta því verið jafn mismunandi og þeir eru 

margir. Bæði þessi hugtök eiga upptök sín í stjórnunarfærðum (Ingibjörg Eðvaldsdóttir, 2009). 

2.3 Vinnulöggjöfin 
Á Íslandi eru í gildi lög um stéttarfélög og vinnudeilur, lög nr80/1938. Í daglegu tali er jafnan 

talað um þessi lög sem vinnulöggjöfina. Þessi löggjöf nær til almenna vinnumarkaðarins en 

önnur lög gilda um opinberan vinnumarkað. Hér verður fjallað um þá þætti löggjafarinnar sem 

höfundur telur skipta máli fyrir þessa ritgerð 

Vinnulöggjöfin setur ramma utan um samskipti aðila vinnumarkaðar og hvernig skal staðið 

að kjarasamningagerð, nokkurs konar leikreglur íslensks vinnumarkaðar. Lögin gera ráð fyrir 

því að samskipti byggi á trausti og gagnkvæmum skilningi aðila. Lögunum var ætlað að koma 

á stöðugleika á íslenskum vinnumarkaði og lágmarka átök aðila hans og hefur þannig 

stofnanabundið átök á íslenskum vinnumarkaði. Umfang löggjafarinnar er töluvert, eða 70 
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greinar. Réttur fólks til stéttarfélagsaðildar er þar staðfestur og eins réttur verkalýðsfélaga til að 

semja fyrir hönd félaga sinna. Einnig er kveðið á um rétt stéttarfélaga til að tilnefna 

trúnaðarmann á þeim vinnustöðum sem telja fleiri en fimm starfsmenn. Þeirra hlutverk er að 

sjá til þess að samningum sé fylgt og ekki sé gegnið á rétt launþega og njóta trúnaðarmennirnir 

ákveðinnar verndar og starfsöryggis vegna starfa sinna (Gylfi Dalmann, 2008). 

Löggjöfin setur einnig ramma um hvernig skal staðið að verkföllum og verkbönnum, 

hvernig skal til þeirra boða og hvenær það er leyfilegt. Þessi kafli laganna tók talsverðum 

breytingum árið 1996 þegar lögin voru endurskoðuð. Enn fremur er er fjallað um sáttastörf og 

hlutverk ríkissáttasemjara er skilgreint. Hlutverk ríkissattarsemjara er samkvæmt lögunum að 

annast sáttagerð í deilum sem vísað er til hans. Enn fremur er það hlutverk hans að fylgjast með 

þróun kjaramála, sérstaklega því sem gætu orðið deiluefni milli samningsaðila. Í lögunum eru 

líka útlistuð ákvæði um framvindu viðræðna, viðræðuskyldu aðila og þá skyldu að senda 

fulltrúa á sáttafundi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). Gylfi Dalmann (2006) segir frá því 

hvernig samskipti á vinnumarkaði fyrir þjóðarsátt 1990 hafi verið óþroskuð. Það sjáist á því að 

samningar voru til skemmri tíma og verkföll tíð. Hann sýnir einnig fram á að þegar samskipti 

voru komin í þann farveg að verkföll voru yfirvofandi reyndist samningsaðilum erfitt að vinda 

ofan af þeim. 

Samtök atvinnurekenda hafa lengi kallað eftir því að vinnulöggjöfin verði tekin til 

endurskoðunar, en síðustu stóru breytingar á henni voru gerðar árið 1996. Stjórnvöld vilja hins 

vegar ekki hrófla við lögunum nema algjör sátt sé um þær aðgerðir hjá öllum aðilum 

vinnumarkaðarins en líklegt er að sú almenna sátt náist seint eða aldrei (Halldór B. Þorbergsson, 

munnleg heimild, 23. apríl 2021). 
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3 Sagan rakin 
3.1 Þjóðarsátt og aðdagandi hennar 
Óhætt er að segja að með þeim kjarasamningum sem undirritaðir voru 2.febrúar 1990, og jafnan 

eru kallaðir þjóðarsáttarsamningar, hafi mikið þrekvirki verið unnið af öllum þeim sem komu 

að samningaborðinu. Árin á undan höfðu verið róstursöm í íslensku efnahagslífi og litast að því 

er virtist af endalausum vítahring launahækkana og verðbólgu ásamt reglulegum 

gengisfellingum.  

Segja má að allt frá lokum seinni heimsstyrjaldar hafi Íslendingar átt í stöðugu stríði við 

verðbólgu í efnahagskerfinu. Árið 1983 var met ár í íslenskri hagsögu hvað verðbólgu varðar, 

en hún mældist 84,3% á ársgrundvelli (Árni H. Kristjánsson, 2009). Það almenna viðhorf 

Íslendinga að mikilvægast væri að halda atvinnustigi háu, þ.e allir hefðu vinnu, gerði það að 

verkum að svo lengi sem næg vinna var fyrir hendi og mikil yfirvinna í boði sætti þjóðin sig 

við ýmislegt. Hún var því orðin nokkuð vön 30-50% verðhækkunum á ári (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2010). Eftir kosningar 1983 tók við völdum ríkisstjórn Framsóknarflokks og 

Sjálfstæðisflokksins. Steingrímur Hermannsson veitti þessari ríkisstjórn forystu og ljóst var að 

breytingar á stjórn efnahagsmála voru ríkisstjórninni ofarlega í huga. Í stjórnarsáttmálanum var 

lögð rík áhersla á að ná tökum á verðbólgu og því að aðilar vinnumarkaðarins bæru ábyrgð á 

sínum kjarasamningum í takti við stefnu stjórnarinnar í gengis- og kjaramálum. Ríkisstjórnin 

greip frekar fast í taumana, enda ekki vanþörf á þar sem mikil launa-og verðlagsskriða var 

komin í gang. Ásamt gengisfellingu voru verðbætur á laun afnumdar og lagt var bann við gerð 

nýrra kjarasamninga út janúar 1984. Ekki heyrðist mikið frá samtökum vinnuveitenda sem 

virtust sátt við þessar ráðstafanir en verkalýðsforystan einblíndi á kjarasamningabannið og réðst 

í viðamikla undirskriftasöfnun sem skilaði 34 þúsund undirskriftum. Í lok árs höfðu aðgerðir 

ríkisstjórnarinnar skilað það góðum árangri að stjórnvöld afléttu banni við gerð nýrra 

kjarasasamninga (Guðmundur Magnússon, 2004). 

Fyrir næstu kjarasamninga tók VSÍ af skarið og óskaði eftir viðræðum við ASÍ um gerð 

kjarasamninga sem litið væri til raunstöðu í efnahagslífinu og myndu efla íslenskt atvinnulíf. 

ASÍ gekkst við boðinu og voru í lok árs 1983 skipaðir vinnuhópar þar sem fulltrúar bæði VSÍ 
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og ASÍ sátu. Þessir vinnuhópar höfðu það verkefni að kryfja ýmsa þætti íslensks þjóðarbúskaps 

fyrir gerð samninga. Lítið var þó um heimtur frá vinnuhópunum og voru þeir því fljótlega lagðir 

af. Einnig var skipuð nefnd sem hafði það hlutverk að kanna hag lágtekjufólks en áhersla hafði 

fram að þessu verið lögð á að leiðrétta laun þeirra tekjulægstu, óháð samfélagsstöðu. Sú könnun 

leiddi í ljós að það voru helst einstæðir foreldrar sem bjuggu við erfiðustu aðstæðurnar og 

kröppustu kjörin, en ekki endilega þeir tekjulægstu sem gjarnan voru ungmenni og skólafólk 

(Árni H. Kristjánsson, 2009). 

Í viðræðum fyrir komandi samninga kom bersýnilega í ljós ágreiningur innan 

verkalýðshreyfingarinnar. Ásmundur Stefánsson forseti ASÍ og Guðmundur J. formaður 

Verkamannafélagsins Dagsbrúnar (sem síðar átti eftir að sameinast Eflingu) áttu ekki skap 

saman og voru mjög ólíkir í nálgunum sínum til samningagerðar. Alþýðusambandið var því í 

raun klofið þar sem Guðmundur J. naut stuðnings Verkamannasambands Íslands (VMSÍ) en 

Ásmundur stuðnings félaga iðnaðarmanna og VR. Ásmundur sem forseti ASÍ, átti því í 

erfiðleikum því hann hafði ekki fullan stuðning forystu ASÍ og átti sundurlyndi eftir að einkenna 

forystu ASÍ á komandi árum (Árni H Kristjánsson, 2009). 

Nýir kjarasamningar voru undirritaðir í febrúar 1984 og báru aðilar vinnumarkaðar og 

stjórnvalda töluverða bjarsýni í brjósti um framhaldið. Sú bjartsýni var hins vegar skammvin. 

Þensla jókst og eftirspurn eftir vinnuafli einnig. Seint á árinu hóf Bandalag starfsmanna ríkis 

og bæja (BSRB) verkfall eftir mjög harðar viðræður við sína viðsemjendur og leitaði forysta 

BSRB til Dagsbrúnar eftir því að Dagsbrún færi í samúðarverkfall en voru Dagsbrúnarmenn 

því mótfallnir. Í kjölfar verkfallsins samdi BSRB um ríflega 20% launahækkun og þar með 

hófst enn ein hringekja verðbólgu og gengisfellingar (Árni H Kristjánsson, 2009). 

3.2 Vísir að þjóðarsátt 
Eins og Guðmundur Magnússon (2004) hefur rakið skrifuðu aðilar vinnumarkaðar undir 

kjarasamninga í febrúar árið 1986 sem áttu að gilda til loka þess árs. Þessir samningar hafa oft 

verið nefndir þjóðarsáttarsamningar fyrri, eða litla þjóðarsáttin. Fyrir þessa samninga er óhætt 

að segja að samskipti VSÍ og ASÍ hafi verið orðin nánari og betri en nokkurn tímann áður. 

Vorið og sumarið 1985 störfuðu sameiginlegir vinnuhópar að þróun markmiða í átt að aukinni 

framleiðni og verðmætasköpun í atvinnulífinu. Það bar þó takmarkaðan árangur því 

viðræðurnar sigldu í strand og var frestað fram yfir áramót 1986. Útlitið var ekki gott og má af 

ýmsu ráða að aðilar vinnumarkaðar hafi verið tilbúnir í enn ein átökin og verðbólguhvetjandi 

samninga í kjölfarið. Vísir að nýjum vinnubrögðum varð þó til eftir áramótin 1986, þegar á 
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fundi deiluaðila var ákveðið að koma á fót nefnd skipuðum samningamönnum og 

sérfræðingum. Nefnd þessi hafði það hlutverk að meta efnahagslegar forsendur þeirra 

kjarasamninga sem framundan voru ásamt áhrifa ýmissa utanaðkomandi þátta s.s. 

gengisþróunar, vaxta og fleira. Vopnaðir niðurstöðum nefndarinnar og samræðna sín í milli, 

gengu forystumenn VSÍ og ASÍ á fund Steingríms Hermannssonar forsætisráðherra og afhentu 

honum bréf þar sem sjónum hans var beint að því að ef kaupmáttur launa ætti að haldast 

óbreyttur þýddi það hækkun verðbólgu um þrjátíu til þrjátíu og fimm prósentustig. Þessi 

gjörningur leiddi til þess að ríkisvaldið kom með viðamiklum hætti að gerð þess samnings sem 

undirritaður var 26. febrúar 1986. Stjórnvöld og sveitarfélög lækkuðu skatta og gjöld ásamt því 

að uppstokkun var gerð á húsnæðislánakerfinu. Enn fremur var niðurfelling verðlags til 

almennings á ýmsum vörum, s.s heimilistækjum, bílum og dekkjum. Mestu munaði þó um 

yfirlýsingu stjórnvalda um að halda gengi krónunnar stöðugu. Aftur var samið í desember sama 

ár og aftur féllst ríkisstjórnin á að halda verðbólgu niðri og genginu stöðugu ásamt ýmsum 

verðlagsbreytingum og aðhaldi í peningamálum. Þessir samningar sýna glöggt að samtök 

atvinnurekenda og verkalýðsforystan voru farin að fara að hafa frumkvæði að samtali við 

stjórnvöld. Reyndar var frumkvæðið svo mikið að almannarómur var að efnahagstefna 

stjórnvalda á þessum árum væri samin af aðilum vinnumarkaðar en ekki ríkisstjórninni sjálfri. 

Jafnan var talað um Garðastrætisvaldið í því samhengi, en viðræður aðila vinnumarkaðar fóru 

gjarnan fram í húsnæði VSÍ í Garðastræti. Þetta var í fyrsta sinn sem forysta aðila 

vinnumarkaðarins lagði fram heildstæðar tillögur um stjórn efnahagsmála en áður hafði þekkst 

að þessir aðilar kæmu með einstaka hugmyndir eða tillögur til stjórnvalda. Það er lítill efi um 

það í dag að stefna þáverandi ríkisstjórnar í efnahagsmálum byggði að miklu leyti á þessum 

heildstæðu tillögum frá verkalýðshreyfingunni og samtökum atvinnurekenda (Guðmundur 

Magnússon, 2004). 

Árni H. Kristjánsson (2009) fjallaði ítarlega um aðdraganda þjóðarsáttarinnar og þær tvær 

megin söguskýringar sem hafa verið settar fram. Árni segir frá því hvernig Þröstur Ólafsson, 

hagfræðingur og fyrrverandi framkvæmdastjóri Dagsbrúnar, hafi viðrað hugmyndir sínar um 

„Lífskjara samning“ (Lífskjara samningur, 1985) en sá samningur þyrfti að fela í sér að 

umsamdar launahækkanir héldust og kjör almennings bötnuðu án þess að verðbólgan færi af 

stað eins og svo oft áður. Hluti af þessum hugmyndum Þrastar var viðamikil aðkoma 

ríkisvaldsins að gerð kjarasamaninga (Lífskjara samningur, 1985). Árni (2009) gagnrýnir þá 

söguskoðun sem felur ekki í sér þennan hlut Þrastar Ólafssonar í þróun mála í aðdraganda 

þjóðarsáttarsamninga. Ekki verður kafað dýpra ofan í efni þessara tillagna hér, frekar en efni 
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kjarasaminga, en þó er vert að halda því til haga að Bæði Guðmundur J. formaður Dagsbrúnar 

og Magnús Gunnarsson framkvæmdastjóri VSÍ viðruðu ánægu sína með tilögur Þrastar. Ekki 

verður hið sama sagt um Ásmund Stefánsson hjá ASÍ (Árni H. Kristjánsson, 2009). 

Þrátt fyrir að nokkur árangur hafi náðst með þessum samningum fóru óveðursskýin fljótlega 

að hrannast upp. Sagnfræðilegum heimildum virðist bera saman um að í kjarasamningunum 

sem gerðir voru 1986 hafi of mikill þungi verið lagður á efnahagskerfið í heild. Árið 1987 var 

ár þenslu og var eftirspurn eftir vinnuafli mikil. Sökum yfirstandandi breytinga á skattkerfinu 

hefur 1987 jafnan fengið viðurnefnið „skattlausa árið“. Það ár borgaði almenningur í raun aldrei 

skatt af tekjum þess árs og kepptist almenningur því við að vinna eins mikið og kostur var (Árni 

H. Kristjánsson, 2009). Guðmundur Magnússon (2004) gengur svo langt að segja að á árinu 

1987 hafi almenn velmegun orðið meiri á Íslandi en nokkru sinni fyrr. 

Ekki reyndist þessi velgengni vera langvinn því árin 1988 og 1989 reyndust efnahagslífinu 

erfið. Verðbólgan tók að vaxa aftur og verkalýðshreyfingin fór að gera kröfur um 

kauphækkanir. Á vordögum 1988 voru gerðir um það bil 500 kjarasamningar við 147 

verkalýðsfélög um allt land. Í kjölfarið gripu stjórnvöld til aðgerða og felldu t.a.m. gengi 

krónunnar. Þetta dugði þó ekki til. Þegar þarna var komið við sögu var Þorsteinn Pálsson, sem 

áður var framkvæmdastjóri VSÍ, orðinn formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra. 

Eftir þingslit vorið 1988 setti ríksistjórn hans bráðarbirgðalög sem stuðluðu að því að gildandi 

kjarasamningar féllu nær alveg úr gildi auk þess sem réttur verkalýðsfélaga til samningsréttar 

var tímabundið afnuminn (Guðmundur Magnússon, 2004). Veik staða Þorsteins innan síns eigin 

flokks, ásamt óeiningu í ríkisstjórninni gerði það að verkum að Þorsteinn baðst lausnar fyrir sig 

og ríkisstjórn sína. Aðdragandann að því má meðal annars rekja til þess að sumarið 1988 setti 

Þorsteinn á fót nefnd sem hafði það markmið að koma með tillögur um úrlausn á vanda íslenska 

efnahagslífsins. Þessi nefnd var skipuð forystumönnum úr atvinnulífiinu og fékk hún því 

viðurnefnið forstjóranefndin. Nefndin skilaði tillögum sínum í lok ágúst 1988 (Árni H. 

Kristjánsson, 2009). Þessar tillögur áttu ekki upp á pallborðið hjá stjórnvöldum sem töldu þær 

algjörlega óraunhæfar og voru frekar til þess fallnar að auka á þá sundrung sem fyrir var í 

stjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks.  

Ekki virtist hægt að sjá fram á að nokkur ríkisstjórn hefði burði til að tækla vandann sem 

blasti við á vinnumarkaði. Því hefur síðar verið haldið fram að þessu staða í stjórnmálalífinu 

hafi haft í för með sér tómarúm sem greiddi götu þess sem á eftir átti að koma. En það var sjálf 

þjóðarsáttin (Guðmundur Magnússon, 2004) 
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3.3 Þjóðarsáttin 
Steingrímur Hermannsson fór fyrir þeirri ríkisstjórn sem næst var mynduð. Sú stjórn samanstóð 

af Framsóknarflokki, Alþýðuflokki og Alþýðubandalagi. Auk þeirra kom að stjórninni Stefán 

Valdimarsson, en hann náði einn kjöri á þing undir merkjum Samtaka um jafnrétti og 

félagshyggju. Stefán tók ekki formlegt sæti í ríkisstjórn sem ráðherra heldur tók hann við 

formennsku í nýstofnuðum Tryggingasjóði atvinnuveganna. Steingrímur Hermannsson varð 

forsætisráðherra og Ólafur Ragnar Grímsson tók við fjármálaráðuneytinu (Vinstri stjórn á 

veikum grunni, 1988). Í stefnuyfirlýsingu þessarar stjórnar segir um vinnumarkaðsmál að 

„Ríkisstjórnin æskir vinsamlegra samskipta við aðila vinnumarkaðarins og mun hafa við þá 

samráð um stefnuna í kjaramálum.“ (Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar, 1988) 

Uggur var í forysystumönnum atvinnurekenda eftir stefnuræðu Steingríms Hermannssonar 

á þingi, þar sem hann lýsti hinar hefðbundnu vestrænu leiðir í efnahagsmálum gjaldþrota og 

réttara væri að móta stefnur hérlendis eftir aðstæðum hér á landi. Þórarinn V. Þórarinsson, sem 

þá var orðinn framkvæmdastjóri VSÍ, varaði við því að sú stefna sem Steingrímur virtist tala 

fyrir í stefnuræðu sinni yrði þess valdandi að óhjákvæmilegt væri að atvinnuleysi myndi aukast 

töluvert. Þessi ótti reyndist hins vegar ástæðulaus því að greinilegt var að Steingrímur og 

ríkisstjórn hans voru undir áhrifum frá forystumönnum vinnumarkaðarins við ákvarðanatöku 

(Guðmundur Magnússon, 2004). Árni H. Kristjánnsson (2009) hefur rakið þátt Guðmundar J. 

Formanni Dagsbrúnar, í því að koma Steingrími á þá skoðun að frekari gengisfellingar og með 

því tilfærsla á tekjum frá launafólki til atvinnurekenda væru leiðir sem ekki væru lengur færar. 

Finna þyrfti nýjar leiðir til þess að koma á friði milli aðila á vinnumarkaði. Guðmundur fundaði 

reglulega með Steingrími og Jóni Sigurðsyni þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Áhrif 

Guðmundar J. aðdaganda og undirbúningi þjóðarsáttasamninga eru óumdeild. 

Eftir að allir kjarasamningar losnuðu í byrjun árs 1989 hófust fljótlega viðræður ASÍ, VMSÍ 

og VSÍ. Ekki leið á löngu fyrr en ljóst varð að ekki var innistæða fyrir langtímasamningum. 

Krafa ASÍ um kaupmáttartryggingu gerði það að verkum að forysta atvinnurekenda hafnaði 

alfarið gerð langtímasamninga. Verkalýðsforystan hafði aftur á móti áhyggjur af auknu 

atvinnuleysi en í byrjun árs 1989 voru um 3000 manns á atvinnuleysisskrá, en það voru töluvert 

fleiri en höfðu verið árin á undan (Guðmundur Magnússon, 2004).  

Samhliða viðræðum ASÍ og VSÍ áttu stjórnvöld í kjaraviðræðum við félög á opinbera 

vinnumarkaðnum, BSRB og Bandalag háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna (BHMR). Forkólfar 

þeirra félaga, Ögmundur Jónasson og Páll Halldórsson virtust ekki deila áhyggjum kollega 
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sinna í ASÍ af stöðu mála í efnahagsmálum í landinu. Báðir töluðu opinberlega um að nú væri 

rétti tíminn til að rétta kjör sinna félagsmanna með umtalsverðum launahækkunum. Þetta var í 

hrópandi ósamræmi við þær raddir innan úr ASÍ að hófsemi bæri að gæta í kröfum um 

launahækkanir og að horfa yrði til stöðugleika vinnumarkaðarins í heild. Þrátt fyrir samstöðu 

vinnuveitenda og verklýðsforystu um hófsemi í samningagerð, samdi samningnefnd ríkisins 

við BHMR um allt að 10% launahækkun í samningum sem undirritaðir voru í byrjun 

aprlímánaðar. Það kom ekki á óvart að eftir þessa samninga taldi ASÍ ekki annað koma til greina 

en að samið yrði á sömu nótum í næstu samningum. Vinnuveitendur voru því sammála en bentu 

á hið augljósa, að ekki væri innistæða fyrir slíkum launahækkunum hjá fyrirtækjum landsins 

nema að stjórnvöld beittu sér fyrir róttækri breytingu á efnahagsstefnu sem myndi liðka fyrir 

fyrirtækjum að gera slíka samninga. Þessir samningar BHMR áttu eftir að þvælast fyrir annarri 

samningagerð og enduðu með því að vera ógildir með lögum skömmu eftir undirskrift 

þjóðarsáttasamninga (Guðmundur Magnússon, 2004).  

Óhætt er að fullyrða að þegar hér var komið við sögu hafi verið komin upp pattstaða á 

íslenskum vinnumarkaði og ljóst að það stefndi í hörð átök og verkföll. Þeir samningar sem 

náðust í kjölfarið og voru undirritaðir þann 1.maí 1989 voru því um margt merkilegir. Ekki síst 

fyrir það að aðilar vinnumarkaðar höfðu ríkisvaldið undir í kröfum sínum um aðgerðir til þess 

að liðka fyrir samningagerð. Þær kröfur snerust fyrst og fremst að því að 

vinnuveitendasamböndin vildu fá gengisfellingu og að staða útfluttningsgreina yrði þannig 

styrkt og að sú skattheimta á atvinnuvegina sem innleidd hafði verið um áramótin á undan yrði 

lögð af. ASÍ var líka með kröfulista sem ríkið gekk að, aðalkeppikefli samtakanna var að halda 

verðlagi í skorðum og forðast hækkanir til almennings og því að að unnið skildi að því að móta 

langtímastefnu um vinnumarkaðinn. Mótunarvinnuna átti að vinna með sameginlegu átaki aðila 

vinnumarkaðar (Guðmundur Magnússon, 2004). Þessi nýfundni samtakamáttur vinnuveitenda 

og verkalýðsforystu í kröfum á ríkisststjórnina virðist hafa verið mjög sterkur grunnur að því 

að mögulegt var að vinna að þjóðarsáttasamningum. 

Strax sumarið 1989 fóru í gang óformlegar viðræður atvinnurekenda og verkalýðsforystu 

með aðkomu ríkisstjórnarinnar en fyrsti formlegi fundur aðila var 30. nóvember. Fyrrnefndur 

samningur stjórnvalda við BHMR var aðilum strax mikið umhugsunarefni. Töldu aðilar 

mikilvægt að semja á breiðari grunni og ásamt því að semja um launamál og markmið um 

lækkun verðbólgu, var lögð á það áhersla að halda aftur af verðhækkunum og þá sérstaklega 

verðlagi búvöru, því verðhækkanir á búvöru myndu óhjákvæmilega leiða til hækkunar 

verðbólgu. Það fór því svo að framlag Stéttarfélags bænda til samninganna er jafnan talið ein 
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af helstu forsendum fyrir aðila að ná saman um þjóðarsátt. Einnig var það áherslumál að halda 

aftur af almennum verðlagshækkunum og hækkunum gjalda þjónustu ríkis og sveitarfélaga 

(Árni H. Kristjánsson, 2009). Hér sjást glöggt líkindin á þessum áherslumálum við hugmyndir 

Þrastar Ólafssonar frá árinu 1985, sem áður hefur verið minnst á. Guðmundur Magnússon 

(2004) rekur frumkæði það sem VSÍ sýndi við samninga og þó að mönnum beri ekki saman um 

nákvæmlega hversu veigamikið hlutverk einstaklingar fóru með (Árni H. Kristjánsson, 2009) 

þá er það óumdeilt að í vinnu við gerð þessa samninga breyttust samskipti á vinnumarkaðinum 

frá því sem áður hafði verið og nánari samvinna vinnuveitenda og verkalýðsforystu um 

samningagerð á breiðari grundvelli en einungis um kjaramál varð orðin að veruleika. Sem dæmi 

má nefna að þegar viðræðurnar færðust í húsnæði ríkissáttasemjara var sáttasemjari einungis 

gestgjafi samningamanna en átti engan þátt í umræðunum sjálfum. Aðilar vinnumarkaðar vildu 

sýna sjálfstæði sitt við samningagerð og sýna sameinaða ásjónu út á við. Þjóðarsáttarsamningar 

voru undirritaðir í húsi ríkissáttasemjara þann 2. febrúar 1990. Við það tilefni sögðu bæði sögðu 

bæði Ásmundur Stefánsson forseti ASÍ og Einar Oddur framkvæmdastjóri VSÍ að viðræður 

hefðu gengið vel og lét Einar þau orð falla að „við verðum að standa mjög þétt saman, ef þetta 

á fram að ganga“ (30 ár frá undirritun Þjóðarsáttarsamninga, 2020). Nafngift sú sem þessir 

kjarasamaningar fengu, „Þjóðarsátt“ var ekki frá samningsaðilum komin og kom hvergi fram í 

skjölum eða samningsblöðum fyrir samninga.  

Ekki er ljóst hvaðan, eða hver hóf að nefna þessa kjarasamninga þjóðarsátt, en um sumarið 

1990 fór að bera á þessari nafngift í tengslum við opinbera umræðu um uppsögn samninga 

BHMR við stjórnvöld (Guðmundur Magnússon, 2004). 
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4 Aðdragandi lífskjarasamninga 
4.1 Fjármálakerfi hrynur, samningar halda 
Haustið 2008 hrundi fjármálakerfi landsins. Segja má að fall ameríska bankans Lehmans 

Brothers hafi komið af stað keðjuverkun um heim allan og var hrun íslenska bankakerfisins 

hluti af þeirri keðjuverkun. Í febrúar 2008 gerðu ASÍ og SA kjarasamninga sem áttu að gilda til 

nóvemberloka 2010. Þrátt fyrir þann mikla ólgusjó sem ríkti á íslenska vinnumarkaðnum eftir 

fjármálahrunið héldu þessir samningar út samningstímann nær óbreyttir. Á sama tíma og 

viðræður verkalýðsforystu og atvinnurekenda fóru fram um forsendur kjarasamninga fóru 

einnig fram viðræður milli aðila vinnumarkaðar um aðgerðir miðaðar að því að komast út úr 

því ástandi sem við blasti eftir hrun. Þann 25. júní var undirritað plagg sem fékk nafnið 

„stöðugleikasáttmáli“ og þó að framlenging á kjarasamningum hafi ekki verið formlegur hluti 

sáttmálans var sú framlenging ein aðalforsenda þess að sáttmálinn komst á. Aðilar að 

stöðugleikasáttmálanum voru stjórnvöld, Samtök atvinnulífsins, Alþýðusamband Íslands, 

Bandalag háskólamenntaðra, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, Kennarasamband Íslands og 

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja (Guðmundur Magnússón, 2019). Sáttmálinn innihélt 

víðtæk úrræði sem áttu að stuðla að viðreisn íslensks efnhagskerfisins. Meðal atriða sem 

samningar náðust um í sáttmálanum má nefna aðgerðir í ríkisfjármálum, aðgerðir til að auka 

atvinnumöguleika, endurreisn bankastofnanna, afléttingu gjaldeyrishafta sem sett höfðu verið 

á og lækkun vaxta. Þessi upptalning er ekki tæmandi (Stöðugleikasáttmálinn, 2009).  

Mánuðirnir eftir hrunið voru róstursamir í íslensku efnahagslífi. Atvinnuleysi jókst mikið 

og ýmis mál tengd fjármálahruninu voru fyrirferðamikil, má þar nefna mál Icesave 

bankareikninganna og hugsanleg aðild Íslands að Evrópusambandinu. En það voru kvótamál 

ásamt vanefndum loforða stjórnvalda um opinberar framkvæmdir sem urðu þess valdandi að 

SA sagði sig frá sáttmálanum í mars 2010. ASÍ gagnrýndi SA harðlega fyrir að ganga frá 

sáttmálanum en svo fór þó að ASÍ sagði sig einnig frá sáttmálanum þremur mánuðum síðar. 

Helstu ástæður sem gefnar voru fyrir því að sáttmálinn hélt ekki voru þær að aðkoma ríkisins 

að aðtriðum sáttmálans hefðu ekki staðið undir væntingum (Samtök atvinnulífsins, 2011). 



 

 16 

Stöðugleikasáttmálinn sem hafði verið metnaðarfull tilraun til bættra samkipta á 

vinnumarkaði rann því út í sandinn seinnihluta ársins 2010. 

4.2 Bjartara framundan 

Næstu ár varð mikil aukning í ferðaþjónustu þegar erlendir ferðamenn tóku að streyma til 

landsins. Þessi aukning er jafnan talin eiga veigamikinn þátt í því að efnahagskerfið á Íslandi 

gat rétt jafn vel úr kútnum og raun bar vitni. Fjöldi ferðamanna sem sótti Ísland heim jókst um 

tæp 40% frá árinu 2008 til ársins 2012. Árið 2016 var ferðaþjónustan orðin stærsta 

útfluttningsgrein þjóðarinnar (Sigríður Mogensen, 2016).  

Kjarasamningar sem undirritaðir voru þann 5. maí 2011 voru tvískiptir. Svokallaður 

aðfararsamningur var gerður sem framlengdi samninga til 21.júní það ár, en samningar höfðu 

verið lausir síðan í desember 2010 (Samtök atvinnulífsins, 2011). Þessi aðfararsamningur 

innihélt eingreiðslu til launafólks. Kjarasamningurinn sjálfur átti svo að taka gildi 22.júní að 

því gefnu að forsendur um verðlag og verðbólgu myndu standast. Samningarnir tóku gildi þann 

22. júní 2011 eftir að SA hafði komist að þeirri niðurstöðu að betra væri fyrir vinnumarkaðinn 

að hafa samningana í gildi fremur en ekki. Um fimmtungur aðila innan SA var þó á móti 

samningunum og var þar fyrst og fremst um að ræða fyrirtæki í sjávarútvegi og skyldum 

greinum. Mikinn styr hafði þá staðið um yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í tengslum við 

kjarasamningana, einkum og sér í lagi þá hluta hennar sem sneru að hækkun veiðigjalds, 

kvótamál og almennra breytinga á fiskveiðistjórnunarkerfinu, en SA hafði sett sig upp á móti 

þessum breytingum (Guðmundur Magnússon, 2019). 

Í janúar 2012 ákváðu SA og ASÍ að þrátt fyrir að yfirlýsingar ríkisins hefðu ekki staðist 

væntingar þeirra skildu samningar framlengjast við endurskoðun þeirra og gilda til loka 

nóvember 2013. Í árskýrslu SA fyrir árið 2012 er farið yfir yfirlýsingu stjórnvalda og þar sést 

að SA telur að 12 af 36 loforðum ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga hafi verið 

uppfyllt (Samtök atvinnulífsins, 2013). Árið 2012 fór efnahagslífið að sýna mikil batamerki 

eftir hrun. Þá um haustið skoðuðu SA og ASÍ stöðu og forsendur annarrar framlengingar sem 

taka þurfti afstöðu til í janúar 2013. Samið var um framlengingu án launahækkana. Athygli 

vakti að hvorki ASÍ né SA leituðu til ríkisstjórnarinnar í aðdaganda þessa samkomulags. Eins 

er athyglisvert að í sameiginlegri viljayfirlýsingu félaganna er að finna áætlanir um hvernig 

megi bæta samningagerð á almennum vinnumarkaði á Íslandi og færa það nær norrænu 

samningamódeli þ.e. að leitast við að auka kaupmátt og halda verðbólgu í lágmarki. Þessi vilji 
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samningsaðila leiddi síðar til svonefnds Salek-samkomulags (Guðmundur Magnússon, 2019). 

Nánar verður vikið að Salek samkomulaginu síðar en miklar vonir voru bundnar við að það 

samkomulag myndi gjörbreyta samskiptum aðila vinnumarkaðar við gerð kjarasamninga. 

4.3 Samvinna og samstaða 

Strax í upphafi árs 2013 tóku SA og ASÍ að leggja grunn að nýjum samningum í stað þeirra 

sem renna áttu út í nóvember. Þó nokkrar vonir voru bundnir við að viljayfirlýsingin um breytt 

verklag á vinnumarkaði myndi hafa jákvæð áhrif á samskipti aðila vinnumarkaðar. Í ársskýrslu 

SA 2013-2014 fagnar Björgólfur Jóhannsson, þáverandi formaður SA, yfirýsingunni og bendir 

á að: 

Á undanförnum árum hefur komið fram mikil óánægja félagsmanna SA og annarra aðila á 
vinnumarkaði um hvernig staðið væri að gerð kjarasamninga. Ómarkviss undirbúningur 
hafi einkennt gerð þeirra og umsamdar launahækkanir hafi verið umfram getu 
fyrirtækjanna til að taka á sig kostnaðarhækkanir. Afleiðingin hafi orðið sú að 
kauphækkanir hafi horfið í hít verðbólgu og ekki skilað sér í auknum kaupmætti launa og 
aukinni atvinnu. (Samtök atvinnulífsins, 2014) 

Samtök atvinnulífsins létu gera fyrir sig könnun meðal almennings á viðhorfum til 

kjaramála. Þar kom í ljós að tveir þriðju voru hlynntir því að samið yrði í anda þjóðarsáttar, þ.e. 

að leggja ætti meiri áherslu á stöðugleika í verðlagi, gengi og verðbólgu frekar en að leggja 

ofuráherslu á hækkun launa (Samtök atvinnulífsins, 2013). Kröfuna um bætt samskipti á 

vinnumarkaði var greinilega víðar að finna en bara innan raða SA. 

Í kjölfar viljayfirlýsingar aðila vinnumarkaðar um bætt vinnulag og samskipti við vinnslu 

kjarasamninga var myndaður starfshópur. Í starfshópnum voru fulltrúar allra stærstu aðila 

vinnumarkaðarins undir forystu Magnúsar Péturssonar þáverandi ríkissáttasemjara en hann 

starfaði í umboði velferðarráðuneytisins. Þessi starfshópur vann mikla vinnu og fór meðal 

annars í ferð til hinna Norðurlandanna til að kynna sér norræna vinnumarkaðsmódelið. 

Afrakstur þessarar vinnu var að sett var fót Samstarfsnefnd um launaupplýsingar og 

efnahagsforsendur kjarasamninga (Salek). Samtök atvinnulífsins, ríki og sveitarfélög ásamt 

heildarsamtökum launþega, stóðu að þessu samkomulagi. Samtök atvinnulífsins höfðu lagt 

mikla vinnu í samkomulagið og var hér um að ræða nýja von um bætt vinnulag og samskipti í 

kjarasamningsgerð (Guðmundur Magnússon, 2019).  

Þó svo að með Salek samstarfinu hafi markmiðið verið að lægja öldurnar á vinnumarkaði 

og stuðla að betri samskiptum fór það svo að við gerð kjarasamninga seinna á því ári voru aðilar 
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vinnumarkaðar ekki einhuga um hvernig túlka ætti tölur sem Salek-nefndin gaf frá sér í skýrslu 

um þróun launa og efnahagsumhverfis á Íslandi. Auglýsingaherferð SA fór mjög fyrir brjóstið 

á forystu verkalýðsfélaganna og mótmælti hún hástöfum því sem þar kom fram en SA bentu á 

að ríflegar launahækkanir árin á undan hefðu í raun kallað fram verðbólgu og þannig rýrt 

kaupmátt þegar upp var staðið. Í þessari herferð lagði SA áherslu á að 2% launahækkun væri 

rétta leiðin í þeim samningum sem framundan voru. Niðurstaðan var hins vegar sú að eftir frekar 

erfiða samningalotu var samið um 2,8% hækkun. Þessir samningar voru fjarri því að lægja 

öldurnar en mjög lítil þátttaka var í kosningum félagsmanna launþegahreyfingarinnar og 24 

félög innan ASÍ felldu samninganna en 25 félög samþykktu (Guðmundur Magnússon, 2019; 

Samtök atvinnulífsins, 2014). Það sést því að þrátt fyrir samstöðu forystusveitar ASÍ við SA þá 

hafi ekki ríkt einhugur um þá samstöðu innan hreyfinga launþega. Fljótlega náðist þó sátt um 

miðlunartillögu ríkissáttasemjara og var fyrri samningum breytt í takt við tillöguna. 

Ekki er hægt að segja að aðkoma stjórnvalda að þessum samningum hafi verið mikil, en 

hluti þeirrar aðkomu var yfirlýsing um að koma á fót fastanefnd sem hafði það hlutverk að 

stuðla að betri samskiptum aðila vinnumarkaðar og virku aðhaldi í verðlagsmálum. Það er ef til 

vill dæmi um að vísir að bættum samskiptum SA og forystu launþegasambanda var þrátt fyrir 

allt farinn að sjást. Þegar snemma á árinu 2014 fór að bera á verðhækkunum á vöru og þjónustu 

víða í samfélaginu settu SA og ASÍ í sameiningu upp heimasíðu þar sem fyrirtæki voru hvött 

til þess að lýsa því yfir að þau ætluðu ekki að hækka verð, eða þá að draga til baka verðhækkanir 

sem nú þegar voru orðnar að veruleika (Guðmundur Magnússon, 2019). 

Í logninu eftir að samingar náðust voru aðilar vinnumarkaðar vongóðir um að hægt væri að 

beita nýrri stefnu og aðferðum við gerð næstu samningar. Sem fyrr var norræna 

vinnumarkaðsmódelið sú fyrirmynd sem horft var til. Lognið var hins vegar skammvinnt því 

um vorið 2014 gerðu félög innan BHM samning við samninganefnd ríkisins sem innihélt 

töluvert hærri launahækkanir en höfðu sést í samningum SA og ASÍ nokkrum mánuðum áður. 

Það kom ekki á óvart að ASÍ taldi með þessu að forsendur samninga þeirra væru brostnar. 

Mánuðina á eftir var töluverður hiti í forystu launþega og kallaði forysta ASÍ eftir því að kjör 

launþega yrðu leiðrétt í samræmi við samninga á opinbera markaðinum. Það þríhliða samstarf 

sem þurfti til að leiða inn nýjar aðferðir var að molna. SA gagnrýndi harðlega aðgerðir í 

samningum og vanefndir loforða stjórnvalda. Samningar sjúkrahúslækna um umtalsverðar 

launahækkanir í upphafi árs 2015 voru svo eins og olía á eld í þeim viðræðum sem hafnar voru 

milli SA og fjögurra fylkinga launþega. Töluverður munur var á kröfum og sýn þessara fjögurra 

fylkinga launþega, og skar Starfsgreinasambandið (SGS) sig nokkuð úr hvað varðaði afstöðu 
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og vinnubrögð. SGS virtist ekki deila sýn annarra aðila um að horfa bæri til þátta eins og 

vaxtastigs, verðbólgu og verðtryggingar við gerð samninga (Guðmundur Magnússon, 2019). 

Í ársskýrslu SA fyrir árið 2015 segir „[á]rið 2015 einkenndist af mestu átökum sem hafa 

verið á íslenskum vinnumarkaði í áratugi.“ (Samtök atvinnulífsins, 2016). Kjarasamningur sá 

sem SA gerði við viðsemjendur í maí 2015 var skammgóður vermir. SA lagði mikla áherslu á 

að í kjölfar saminganna þyrftu aðilar vinnumarkaðar og stjórnvöld að sýna þétta samstöðu ef 

ekki ætti að fara í óefni. Félög opinberra starfsmanna töldu að samningar SA og ASÍ væru ekki 

fordæmisgefandi og eftir að verkföll BHM og Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (FÍH) voru 

stöðvuð með lagasetningu var gerðardómi falið að úrskurða um kjör þeirra. Úrskurður hans 

kom bæði SA og ASÍ í opna skjöldu en þær launahækkanir sem BHM og FÍH voru dæmdar 

voru umtalsvert hærri en samið hafði verið um milli SA og ASÍ. Samtök atvinnulífsins 

gagnrýndu þessa niðurstöðu og vinnubrögð gerðardóms harðlega. Í ársskýrslu SA 2015 segir 

Björgólfur Jóhannson að þessi niðurstaða og kröfur BHM minni óþægilega á þann samning sem 

opinberir starfsmenn gerðu árið 1989 í aðdraganda þjóðarsáttar og fjallað var um í kafla 3 Þeir 

samningar voru felldir úr gildi með lögum og var það ein forsenda þess að þjóðarsátt náðist. 

Björgólfur segist enn fremur sakna þess að forysta launþega horfi ekki til heildaraðstæðna á 

vinnumarkaði og efnahagslífi við kröfugerð og við samningaborðið (Samtök atvinnulífsins, 

2016).  

Við endurskoðum samninga í febrúar 2015, stefndi allt í að samningum yrði sagt upp í 

kjölfar úrskurðar gerðardóms fyrir opinbera launþega. Salek hópurinn var kallaður aftur saman 

til þess að freista þess að til uppsagna kæmi ekki. Eftir töluverða vinnu við samningaborðið þar 

sem gekk á ýmsu náðist samkomulag milli heildarsamtaka launþega og atvinnurekenda. Skrifað 

var undir þetta samkomulag með viðhöfn þann 27. október 2015 (Guðmundur Magnússon, 

2019). Með þessu samkomulagi taldi SA að grunnur hefði verið lagður að sátt á vinnumarkaði 

þar sem aukin samskipti og minni átök voru markmiðið (Samtök atvinnulífsins, 2016).  

Salek-samkomulagið innihélt þrjá meginn þætti. Að smíða ætti sameiginlega launastefnu 

sem hefði það markmið binda endi á víxlhækkun launa, eða það sem er jafnan kallað 

höfrungahlaup í umræðum um launamál. Eins var stofnun þjóðhagsráðs sem hafði það hlutverk 

að greina stöðu ríkisfjármála, peningastefnu og efnahagslega stöðu vinnumarkaðar á Íslandi. 

Síðast en ekki síst innihélt samkomulagið loforð um að byggja ætti upp nýtt „samningalíkan“. 

Innihaldslýsing þessa líkans svipar um margt til þjóðarsáttasamninga, en líka var ráðgert að 

opinberum launþegum væri tryggð hlutdeild í launaskriði almenna vinnumarkaðarins. Einnig 
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skuldbundu aðilar samkomulagsins sig til þess að ljúka kjarasamningagerð og áttu þeir 

samningar að standa til ársins 2018. Þá átti nýtt samningalíkan að vera tilbúið til innleiðingar í 

viðræðum aðila vinnumarkaðar (Guðmundur Magnússon, 2019). Í kjölfarið gerðu SA og ASÍ 

með sér kjarasamning sem byggði á þessu samkomulagi og var hann undirritaður í janúar 2016. 

Segja má að samningalotan fyrir þá samninga hafið staðið nær samfellt í eitt ár (Samtök 

atvinnulífsins, 2016).  

4.4 Salek og brothættur friður á vinnumarkaði 

Eftir undirritun kjarasamninga SA og ASÍ í janúar 2016 var settur töluverður kraftur í vinnu við 

Salek verkefnið og var þeirri vinnu stýrt af ríkissáttasemjara. Telur Guðmundur Magnússon 

(2019) að nokkur bjartsýni hafi ríkt í herbúðum SA í kjölfar samkomulagsins. Rikissáttasemjari 

setti á fót þrjá vinnuhópa sem höfðu það verk, að vinna greinargerð um íslenskan vinnumarkað. 

Steinar Holden, prófessor við Oslóarháskóla, var fenginn til að semja skýrslu sem byggði á 

greinargerðum vinnuhópanna. Holden kom hingað til lands fyrrihluta árs 2016 þar sem hann 

kynnti sér stöðu og stefnur á íslenskum vinnumarkaði. Skýrsla Holden kom út í ágúst og innihélt 

margvíslegar tillögur sem sneru að því hvernig fara mætti að því að koma upp 

vinnumarkaðsmódeli í líkingu við það sem er við líði á hinum Norðurlöndunum. Þessar tillögur 

voru þríþættar. Í fyrsta lagi lagði Holden til að ríkja þyrfti sameiginlegur skilningur aðila 

vinnumarkaðar á því hvað væru í raun sameiginlegir hagsmunir og hvert bæri að stefna. Benti 

Holden á það að þyrfti að ríkja mikið traust á milli aðila til þess að þetta tækist og var liður í 

því að mynda þetta traust að setja á fót nefnd sem héldi utan um tölfræðilegar undirstöður 

launamyndunar (e. Technical calculation committee). Í öðru lagi þurfti að velja svokallaðan 

undanfara þ.e. að gera einn kjarasamning sem aðilar væru sáttir við að setti tóninn fyrir alla þá 

sem á eftir kæmu. Þó þyrfti að taka tillit til séreinkenna íslensks vinnumarkaðar við val á þessum 

undanfara, eða merki. Í þriðja lagi þyrfti að tryggja að þessu merki væri fylgt eftir. Lagði Holden 

(2016) til að farin yrði blanda af þremur leiðum:  

1. Helstu samtök á vinnumarkaði ættu að íhuga frekari samhæfingu innan sinna raða, með 
það að markmiði að skipulag samtakanna, sem og samn- ingaviðræðnanna, hvetji til 
samhæfðra niðurstaðna. 

2. Valdheimildir og starfssvið ríkissáttasemjara þarf að endurskoða með það að markmiði 
að efla hlutverk hans þegar kemur að því að stuðla að launaþróun sem rúmast innan 
samningalíkansins. 

3. Íhuga ætti fastan gerðardóm í anda Kjaranefndar ríkisins (Rikslønnsnemnda) sem 
starfar í Noregi. 
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Þó svo að þessi skýrsla hafi komið af stað víðtækum umræðum, og að SA hafi talið það 

brýnt að aðilar Salek samkomulagsins tækju varnaðarorð Holdens alvarlegaum að koma yrði í 

veg fyrir víxlverkun þenslu og kreppu í íslensku þjóðfélagi, átti það eftir að koma í ljós að Salek 

samkomulagið var fjarri því að að vera greipt í stein (Samtök atvinnulífsins, 2017). 

Í byrjun árs 2016 virtist miða vel í starfi Salek hópsins en á vordögum voru blikur á lofti. 

Flugumferðastjórar undirbjuggu verkfallsaðgerðir sem gætu lamað samgöngur til og frá 

landinu. Þetta átti eftir að verða kunnuglegt stef, þ.e. að aðgerðir verkalýðsfélaga beindust að 

ferðamannaiðnaðinum. Þegar áhrif þessa verkfalls var farið að gæta í ferðaþjónustunni stöðvaði 

Alþingi verkfallið með lögum og vísaði í gerðardóm. Kjararáð kom svo með afar umdeilda 

ákvörðun um sumarið, þar sem laun forstöðumanna ríkisstofnanna og æðstu embættismanna 

voru hækkuð. Rökstuðningur fyrir þessari hækkun var endurskoðun á starfsskyldum og vegna 

álags. SA töldu þessa hækkun geta rúmast innan Salek rammans, en ASÍ og önnur 

launþegasamtök töldu þessa ákvörðun kjararáðs ganga þvert á þá stefnu sem samstaða náðist 

um við gerð nýja vinnumarkaðslíkansins (Guðmundur Magnússon, 2019). Við endurmat á 

forsendum kjarasamnings SA og ASÍ í febrúar 2017 komst forsendunefndin að þeirri niðurstöðu 

að forsendur samningsins væru brostnar. Ástæða forsendubrestsins var fyrst og fremst 

kjarasamningar sem Félag grunnskólakennara hafði gert við Samband íslenskra sveitafélaga. 

Ákvörðun kjararáðs um hækkun launa æðstu embættismanna olli sannarlega óánægju og ólgu 

innan verkalýðshreyfingarinnar. Sú ólga var þó magnlaus og komst samninganefnd ASÍ að 

þeirri niðurstöðu að kjarasamningar skildu halda í eitt ár til (Samtök atvinnulífsins, 2018). 

 

Af Salek samkomulaginu er það að segja að í október 2016 kom hópurinn saman til að ræða 

frumvarp sem fjármálaráðherra hafði lagt fram og varðaði lífeyrismál opinberra starfsmanna. Í 

ljós kom að innan samtaka opinberra starfsmanna var ekki einhugur um lífeyrismál og bættist 

þessi óvissa ofan á óánægju verkalýðsforystu almenna markaðarins og olli því að Salek 

hópurinn sá ekki ástæðu til að halda áfram störfum meðan þessi ósamstaða um lífeyrismál 

virstist ríkja. Salek samtarfið var því sett á bið.  

Það var skammt stórra högga á milli því á kjördag 29.október 2016, kom kjararáð saman 

og ákvað að hækka þingfararkaup og laun ráðherra um 35-44% til viðbótar við þá 7,5% hækkun 

sem kjararáð hafði ákvarðað um í júní sama ár. Óhætt er að segja að stemningin í þjóðfélaginu 

hafi ekki verið hliðholl þessum hækknum og heyrðust háværar raddir um að nú bæri að segja 

upp kjarasamningum og að þessi ákvörðun kjararáðs setti tóninn fyrir komandi viðræður um 
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endurskoðun kjarasamninga (Guðmundur Magnússon, 2019). Ákvarðanir kjararáðs ásamt 

frumvörpum fjármálaráðherra höfðu því sett Salek samstarfið úr skorðum og ekki verður ofsagt 

að staðan á íslenskum vinnumarkaði hafi verið tvísýn. 

4.5 Lífskjarasamningar 

Í mars 2017 var Ragnar Þór Ingólfsson kjörin formaður VR. Ragnar var yfirlýstur andstæðingur 

Salek samstarfsins og lýsti því yfir að aðstæður hér á landi væru það frábrugðnar aðstæðum í 

löndunum í kringum okkur að norrænt vinnumarkaðslíkan ætti ekkert erindi hingað til lands. 

Eins lét Ragnar eftir sér hafa að kosning hans væri ígildi vantraustsyfirlýsingar á Gylfa 

Arnbjörnsson sitjandi forseta ASÍ og tók Ragnar ekki sæti VR í miðstjórn ASÍ vegna þess 

(Magnús Heimir Jónasson, 2017). Í maí 2018 lýsti VR yfir vantrausti á forseta ASÍ og það gerðu 

einnig Verkalýðsfélag Akraness og Famsýn stéttarfélag Þingeyinga (Ragnar Páll Hauksson, 

2018). Óeining og valdabarátta virtust einkenna verkalýðsforystuna á þessum tíma og 

reglulegar skeytasendingar voru milli forkólfa hennar í fjölmiðlum.  

Í febrúar 2018 var aftur komið að endurskoðun gildandi kjarasamninga, en þeir höfðu frá 

undirritun verið endurskoðaðir í febrúar ár hvert. Endurskoðunarnefndir SA og ASÍ voru að 

þessu sinni ekki sammála um hvort forsendur samningsins héldu eða ekki. Ósamstaða var um 

það atriði sem sneri að því hvort samningarnir væru stefnumarkandi fyrir aðra á vinnumarkaði, 

fulltrúar SA stóðu töldu svo vera en fulltrúar ASÍ voru á öndverðum meiði. Samningar voru 

þrátt fyrir þetta látnir standa og réði afstaða SGS þar úrslitum en fulltrúar SGS voru 

reynslumeiri og gætnari en fulltrúar margra annarra stéttarfélaga við samningaborðið. Það var 

mikið keppikefli fyrir SGS að ná fram þeim launahækkunum sem voru á dagskrá um vorið 2018 

en til þeirra hefði ekki komið ef samningum hefði verið sagt upp (Guðmundur Magnússon, 

2019).  

Þegar leið á árið 2018 urðu enn frekari breytingar á forystu verkalýðsfélaganna. Eins og 

áður segir var Ragnar Þór kosinn í embætti formanns VR. Í Eflingu fóru fram um margt 

sögulegar kosningar þegar Sóveig Anna Jónsdóttir var kjörin formaður í mars 2018. Hún og 

hennar fólk lagði óvænt frambjóðendur sem fráfarandi stjórn hafði mælt með í 

uppstillingarnefnd. Gylfi Arnbjörnsson gaf ekki kost á sér til endurkjörs í sæti formanns ASÍ 

og kom það í hlut Drífu Snædal að verða fyrsta konan til að gegna því embætti, en hún hafði 

áður verið framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins (Bára Huld Beck, 2018). 
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Nú var ljóst að samningar myndu halda þar til um áramót en þá voru samningar sem náðu 

til um 110 þúsund starfsmanna í yfir tvöþúsund aðildarfyrirtækjum SA lausir. Bréf sem SA 

sendi forystu verkalýðshreyfingarinnar á haustdögum 2018 innihélt þær áskoranir sem SA taldi 

mikilvægt að vinna með í komandi viðræðum. Lögð var áhersla á að lífskjör og starfsánægu 

starfsfólks mætti bæta með fleiri leiðum en beinum hækkunum launa. Samtök atvinnulífsins 

vildu einnig setja húsnæðismál, sveigjanleika vinnutíma, fjölskyldumál og nýjar leiðir til 

framleiðniaukningar á oddinn í samræðum við verkalýðsforystuna. Skömmu síðar voru 

kröfugerðir verkalýðsfélaganna kynntar og var það mat SA, eftir ítarlega skoðun og útreikninga 

á kröfunum, að það væri vart það fyrirtæki á landinu sem gæti staðið undir þeim launakröfum 

sem settar voru fram (Samtök atvinnulífsins, 2019).  

Ekki var það til að auka bjartsýni að formenn stærstu stéttarfélaga landsins, Eflingar og VR, 

tjáðu sig opinberlega um að nú væri kominn tími á að nota verkfallsvopnið og heyja bæri harða 

baráttu launafólks gegn atvinnurekendum. Ragnar Þór sagði í ræðu sinni 1. maí að til stæði að 

beita „verkfallsskærum“ í stað alsherjaverkfalla og að stjórnvöld og atvinnurekendur ættu að 

leggja við hlustir svo ekki færi illa og að félögin boðuðu baráttu sem ekki hafi sést í íslenskri 

verkalýðshreyfingu í áratugi. Hann árétti einnig að ASÍ talaði ekki fyrir hönd VR né heldur 

Eflingar, Stéttarfélags Akraness og Framsýnar á Húsavík (Ragnar Þór Ingólfsson, 2018). Ráða 

mátti af þessari ræðu að þessi félög ætluðu sér að hafa samflot í komandi viðræðum og ekki 

þurfti sterkt ímyndunarafl til að sjá að þau ætluðu að slíta sig frá ASÍ. Þessi ræða formanns VR 

kom flatt upp á marga og leit út fyrir harðan vetur í kjarasamningsgerð. Haustið 2018 leið og 

viðræður SA við verkalýðsforystuna hófust formlega í ársbyrjun 2019. SA hafði notað haustið 

til að fara í fundaferð kringum landið þar sem forysta SA kynnti niðurstöður tveggja kannanna 

sem Gallup gerði fyrir samtökin. Taldi SA nauðsynlegt að halda fundi með fólkinu í landinu 

milliliðalaust. Þessar kannanir bentu annars vegar til þess að meirihluti landsmanna vildi semja 

með áherslu á stöðugleika verðlags frekar en launahækkanir og hins vegar að stjórnendur 

fyrirtækja væru farnir að skynja kólnun í hagkerfinu (Guðmundur Magnússon, 2019).  

Það kom á daginn að VR og Efling höfðu með sér samflot í viðræðum við SA og sérstakar 

viðræður fóru fram milli SA, SGS og félaga iðnaðarmanna. Ljóst var að stjórnvöld þurftu að 

koma strax fram með sínar tillögur því kröfur verkalýðsfélaganna voru einnig um úrbætur af 

hálfu stjórnvalda (Guðmundur Magnússon, 2019). Þarna skilur í milli hvað varðar 

lífskjarasamninga og þjóðarsáttarsamninga, en eins og áður hefur komið fram náðu VSÍ og ASÍ 

saman og fóru svo með samræmdar kröfur til stjórnvalda fyrir þjóðarsáttarsamninga 

(Guðmundur Magnússon, 2004). 
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Eftir að fyrsta tillögur stjórnvalda, sem sneru að skatta- og húsnæðismálum, féllu í grýttan 

jarðveg hjá verkalýðsfélögum hófu VR og Efling undirbúning verkfallsaðgerða. 

Skæruverkfallsaðgerðir sem Ragnar Þór hafði mælst fyrir 1. maí voru greinilegur innblástur 

þeirra aðgerða, því að um sólarhringsverkföll var að ræða og þeim var beint að 

ferðaþjónustunni. Hótel, rútufyrirtæki og önnur fyrirtæki í ferðaþjónustu voru þeir sem 

verkföllin beindust að og ljóst var að þessi verkföll yrðu erfið viðureignar fyrir fyrirtækin 

(Guðmundur Magnússon, 2009). Alsherjarverkfall var svo boðað ef ekki semdist fyrir 1. maí 

(Efling boðar frekari verkföll sem ná til 40 hótela, 2019). Í mars 2019 fóru að berast fréttir af 

bágri stöðu flugfélagsins WOW Air og blasti við að ef félagið færi í þrot ætti það eftir að hafa 

mjög alvarleg áhrif víða í samfélaginu. Kjaraviðræðum var frestað tvívegis og einnig 

fyrirhuguðum verkföllum vegna stöðu WOW Air. Félagið fór svo í þrot í lok mars og litaði það 

yfirstandandi umræður verulega. Það fór svo að SA lagði fram tillögur, sama dag og fall WOW 

varð að veruleika, sem var tekið með opnum hug hjá samflotinu og eftir langa fundarsetu og 

frestun verkfalla skrifuðu SA og fulltrúar 30 verkalýðsfélaga undir nýjan kjarasamning þann 3. 

apríl 2019 sem gilda áttu næstu 45 mánuðina (Guðmundur Magnússon, 2019). Félög 

iðnaðarmanna undirrituðu svo sambærilegan samning við SA í maí og júní. Við þann samning 

var ljóst að lífskjarasamningar voru orðnir stefnumarkandi samningar, enda náðu þeir til um 

100 þúsund launþega almenna vinnumarkaðarins (Samtök atvinnulífsins, 2020). Aðilar 

samninganna gáfu þeim sjálfir heitið „Lífskjarasamningar“ ólíkt því sem var með 

þjóðarsáttarsamninga. Þar kom nafnið hvergi fyrir í skjölum né heldur töluðu samningsaðilar 

um þá sem þjóðarsáttarsamninga fyrr en að nokkru liðnu (Guðmundur Magnússon, 2004). 
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5 Rannsóknin 
5.1 Rannsóknarefnið og markmið 
Megin viðfangsefni þessarar ritgerðar var að skoða samskipti forystu atvinnurekenda, Samtaka 

atvinnulífsins (SA) áður Vinnuveitendasambands Íslands (VSÍ) við Alþýðusamband Íslands 

(ASÍ) og félög innan þess. Markmið rannsóknarinnar var að skoða fyrrnefnd samskipti frá 

sjónarhóli atvinnurekenda Í gegnum SA/VSÍ. Í íslenskri umfjöllun í vinnumarkaðsfræði hefur 

mikið verið skrifað um stéttarfélög, málefni þeirra og baráttur en minna hefur verið skrifað um 

samtök vinnuveitenda, þeirra sjónarhorn, upplifun af samskiptum og samningagerð á 

vinnumarkaði. Höfundur telur brýnt að meira sé gert af því að rannsaka og skrifa um sjónarhól 

og veruleika samtaka atvinnurekenda. Vinnumarkaðsmál eru þess eðlis að aðilar verða að ná 

samningum með góðu eða illu og telur höfundur að mikið verk sé fyrir höndum að rétta hlut 

samtaka vinnuveitenda í fræðilegri umfjöllun um íslenskan vinnumarkað. 

Samningar þeirra aðila sem eru hér til umfjöllunar eru viðamestu kjarasamningar sem gerðir 

eru á íslenskum vinnumarkaði og ná til stærsta hluta almenna vinnumarkaðarins. Til að draga 

fram þau þemu og þann mun sem höfundur vildi leggja áherslu á var aðdragandi tveggja 

markverðra kjarasamninga rakinn þ.e. þjóðarsáttar og lífskjarasamninga.  

Til þess að setja þessa samninga og samskipti aðila þeirra í samhengi fór höfundur yfir 

sögulegar heimildir svo varpa mætti ljósi á stöðu og þróun kjarasamningaviðræðna og því 

hvernig aðilar innan félaga áttu samskipti fyrir og á meðan samningagerð stóð. Til að fá góða 

heildar sýn á þá sögu sem leiddi til þjóðarsáttar var sagan rakin frá árinu 1983 til ársins 1990, 

en það ár voru þjóðarsáttarsamningar undirritaðir. Fyrir lífskjarasamninga taldi höfundur það 

nauðsynlegt að taka árin 2008 til 2019 til skoðunar, en hrun fjármálakerfis Íslands árið 2008 

litaði samskipti og samninga aðila vinnumarkaðar.  

þá gerði höfundur eigindlega rannsókn með tveimur hálf opnum einstaklings viðtölum. 

Fyrra viðtalið var við Halldór Benjamín Þorbergsson starfandi framkvæmdastjóra SA, en hann 

tók virkan þátt í gerð lífskjarasamninga. Í seinna viðtalinu var rætt við Þórarinn V. Þórarinsson, 

fyrrverandi framkvæmdastjóra VSÍ, sem var lykilmaður við gerð þjóðarsáttar.  
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Með þessari sögulegu yfirferð og samanburði, ásamt viðtölunum tveimur var leitast við að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

- Hver eru einkenni samskipta aðila vinnumarkaðar, eins og þau blasa við 
vinnuveitendum? 

- Telja þessir lykilaðilar í sögu kjarasamningsgerðar á Íslandi að nýtt vinnumarkaðsmódel 
komist á hérlendis? 

- Hvað þarf til að bæta samskipti aðila á vinnumarkaði? 

Einnig lék rannsakanda forvitni á að vita hversu miklu máli persónuleg sambönd milli aðila 

beggja vegna samningaborðsins skipta. Eins hvort sambönd milli forystu 

vinunnuveitendasambanda og verkalýðsforystu sé hugsanlega eins og hver önnur 

viðskiptasambönd sem þarf að rækta og viðhalda. 

5.2 Rannsóknaraðferð og takmarkanir 
Í félagsvísindum er stuðst við tvær megin aðferðir við rannsóknir, megindlegar og eigindlegar 

rannsóknir. Í þessari rannsókn er unnið eftir formi eigindlegra rannsókna. Í slíkum rannsóknum 

er gagnasöfnun framkvæmd m.a. með rýnihópum, viðtölum og þátttökuathugunum. Í slíkum 

rannsóknum er mikilvægt að rannsakandi leggi til hliðar eigin skoðanir, gildismat og trú, eins 

og kostur er. Það er þó viðurkennt að rannsakandi í eigindlegum rannsóknum getur aldrei 

fjarlægt sig úr rannsóknini að fullu. Með eigindlegum aðferðum er leitast við að öðlast dýpri 

skilning á viðfangsefninu með því að kynnast raunveruleika þeirra sem við er rætt, setja sig í 

þeirra aðstæður og fá innsýn í þeirra upplifun af raunveruleikanum (Seidman, 1998).. 

Alhæfingargildi eigindlegra og megindlegra rannsókna er mjög mismunandi. Í eigindlegum 

aðferðum er ekki hægt að alhæfa yfir á þýði, enda eru úrtök sjaldan valin af handahófi og 

yfirleitt eru þau of fámenn (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Það á við í þessari rannsókn enda er 

markmið hennar fyrst og fremst að draga fram upplifun og reynslu tveggja lykilmanna síns tíma 

á vettvangi íslensks vinnumarkaðar. Þá er þessi rannsókn einnig takmörkuð við upplifun 

einstaklinga úr röðum Samtaka atvinnulífsins. Rannsakandi vildi leggja áherslu á að fá fram 

upplifun og reynslu þessara einstaklinga því hann telur skort á fræðilegri umfjöllun um hlið 

atvinnurekenda á íslenskum vinnumarkaði. Hægt væri að gera svipaðar rannsóknir meðal 

forystu verkalýðshreyfingarinnar, hvort heldur sem er einstakra stéttarfélaga eða 

landssambanda. 
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5.3 Gagnasöfnun og aðferðafræði 
Í þessari rannsókn var stuðst við hálf-opin viðtöl er þá um nokkurs konar samtal er að ræða 

milli rannsakanda og þátttakanda. Þó er stuðst við fyrirfram ákveðin viðtalsramma en samtalið 

fær að þróast og svör við spurningum koma ekki endilega í röð samkvæmt spurningaramma. 

Rannsakandi er einnig viðbúinn að spyrja nánar um það sem hann telur skipta máli fyrir 

samhengið og rannsóknarefnið (Seidman, 1998). 

Aðferð við val á viðmælendum sem beitt var við þessa rannsókn kallast markmiðsúrtak (e. 

purposive sampling). Sú aðferð hentar rannsóknarefninu vel þar sem fáir sérvaldir einstaklingar 

eru í stöðu til þess að veita þær upplýsingar sem sóst var eftir (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003).  

Eftir að val á viðmælendum var samþykkt af leiðbeinanda sendi rannsakandi tölvupóst á 

þátttakendurnar tvo. Í báðum tilfellum var vel tekið í beiðni um viðtal og í framhaldinu ræddi 

rannsakandi stuttlega í síma við báða þátttakendur um efni rannsóknarinnar og tekin ákvörðun 

um viðtalstíma. Bæði viðtölin fóru fram í gegnum Microsoft Teams og voru hljóðrituð þar. 

Þátttakendur gáfu báðir upplýst samþykki eins og það var útlistað í upphafi viðtalsramma sem 

rannsakandi sendi þátttakendum í tölvupósti. Viðtalsrammann þurfti að sníða að litlu leyti að 

hvorum viðmælenda fyrir sig. Áhersla var lögð á að innihald spurninga væri það sama en 

einhverjar spurningar þurfti að aðlaga því tímabili í sögunni sem viðmælendur störfuðu í. 

Viðtölin voru rituð upp að hluta og upptökum eytt eftir að verkið var fullunnið. 

Halldór Benjamín Þorbergsson (viðtalsrammi 1) er hagfræðingur frá Háskóla Íslands og 

með MBA gráðu frá Oxford háskóla. Halldór kom til starfa fyrir SA í lok árs 2016 eftir að hafa 

verið sjö ár hjá Icelandair, þar sem framkvæmdastjóri viðskiptaþróunnar. Hann er starfandi 

framkvæmdastjóri. Aðspurður segir hann kjaramál hafa verið þar allt um lykjandi þó hann hafi 

ekki komið beint að kjarasamningagerð. Hann segist einstaklega mikill áhugamaður um 

vinnumarkað og setur sig í hóp „vini vinnumarkaðar“. Telur hann að það sé ein stærsta einstaka 

áskorun sinnar kynslóðar að koma koma samskiptum og umgjörð mála á vinnumarkaði í lag. 

Þórarinn V. Þórarinsson (viðtalsrammi 2) er lögfræðingur og kom til starfa fyrir VSÍ beint 

úr námi, eða „beint af prófborðinu“ eins og hann orðaði það sjálfur. Þórarinn starfaði sem 

framkvæmdastjóri VSÍ frá 1986-1999 eða í 13 ár. Það sem dró Þórarinn að þessum vettvangi 

var áhugi hans á þjóðmálum og það blasti við honum að þessi vettvangur hafði sterkt pólitískt 

yfirbragð, þarna færi fram mikið af væringum þjóðamála þess tíma. Það eru því um 30 ár á milli 

þeirra tímabila sem þessir menn starfa í forystu atvinnurekendafélags.  
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Óhætt er að segja að báðir viðmælendur hafi verið lykilmenn í gerð þeirra kjarasamninga 

sem fjallað er um í þessari ritgerð og að þeir búi yfir einstakri reynslu og þekkingu á íslenskum 

vinnumarkaði. Eins og áður hefur komið fram var lagt af stað með það að markmiði að leita 

svara við þremur spurningum: 

- Hver eru einkenni samskipta aðila vinnumarkaðar, eins og þau blasa við 
vinnuveitendum? 

- Telja þessir lykilaðilar í sögu kjarasamningagerðar á Íslandi að nýtt 
vinnumarkaðsmódel komist á hérlendis? 

- Hvað þarf til að bæta samskipti aðila á vinnumarkaði? 

Í niðurstöðukafla verður því einnig gert skil sem rannakandi telur mikilvægt fyrir efni 

ritgerðar, þó svo að það séu ekki bein svör við rannsóknarspurningum. 
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6 Niðurstöður 
Í þessum kafla verða dregnar saman niðurstöður úr viðtölunum tveimur. Fyrst verða tekin 

saman áþekk þemu sem komu fram hjá báðum viðmælendum, þar á eftir koma þemu sem 

einhver áherslumunur var á eða voru ólík milli viðmælenda. Niðurstöður verða svo settar í 

samhengi við fræðilegan bakgrunn og söguyfirlit í sérstökum umræðukafla. 

Meginmarkmiðið var fyrst og fremst að kanna upplifun viðmælenda af raunveruleikanum 

eins og þeir hafa upplifað hann í störfum sínum og samskiptum við forystu launþegahreyfinga 

sem framkvædastjórar SA/VSÍ, í samhengi við rannsóknarspurningar. 

6.1 Íslenska vinnumarkaðsmódelið 

Það þarf ekki að kafa djúpt í sögu kjaramála á íslandi til þess að rekast á orðið „höfrungahlaup“, 

og er þá verið að vísa í þann leik barna þar sem hver hoppar yfir bakið á þeim sem undan kom. 

Þetta er notað sem viðlíkingu um það hvernig verkalýðsfélög á Íslandi hafa viljað semja um 

kaup og kjör sinna félagsmanna. Eitt verkalýðsfélag semur um það sama og annað 

verkalýðsfélag samdi um á undan, og aðeins auka ofan á það og þannig heldur það áfram koll 

af kolli. Í viðtölum kom fram að viðmælendur væru sammála um að þetta væri eitt helsta 

einkenni á íslenska vinnumarkaðsmódelinu. Samkvæmt Halldóri væri hægt að segja að hér á 

landi væri ekkert vinnumarkaðsmódel við lýði, annað en höfrungahlaupsmódelið. 

Þórarinn bendir einnig á það hafi færst í aukana að leita til rikisins með kröfur sem innlegg 

í kjarasamningsgerð „þessi ofuráhersla á það að sækja á hendur ríkinu . . . er að mínu mati 

komið algjörlega út af sporinu“. Greina mátti nokkurn hálfkæring í orðum Þórarins þegar hann 

sagði að kannski væri kjörorð íslensks vinnumarkaðar „hinir borga“ og vísar þar til þess að 

kröfur á ríkið hafa frá 1990 verið fyrirferðamiklar í kjaraviðræðum. Halldór bendir á að „Þetta 

eru þessir þrír armar hagstjórnarinnar . . . ríkisfjármál, peningastefna og hins vegar 

vinnumarkaðurinn og ef þessir þrír armar ganga ekki í takt . . . þá verður það hlutverk hinna 

tveggja að leiðrétta mistök þess þriðja . . . og það gengur ekki til lengdar.“ Það mátti greina 

samhljóm í orðum beggja viðmælenda, að þetta væri sterkt einkenni vinnumarkaðsmála á 

Íslandi, að ríkisfjármálin og peningastefnan hafi í gegnum tíðina þurft að leiðrétta 

framúrkeyrslur á vinnumarkaði. Enn fremur kom fram hjá báðum viðmælendum að þeir telja 
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mikill fjöldi stéttarfélaga í landinu sé séreinkenni íslenska vinnumarkaðsins og að þessi fjöldi 

viðsemjenda standi úrbótum á vinnumarkaðsmódelinu fyrir þrifum.  

6.2 Breytingar til batnaðar 

Halldór og Þórarinn voru báðir sammála um það að fækka þyrfti verkalýðsfélögum svo að fleiri 

launþegar væru á bakvið hvern samning. Halldór tók svo til orða „Núna eru tvö ár frá undirritun 

lífskjarasamningsins, rúm og við erum ennþá að semja á grundvelli hans. SA hafa gert rétt um 

eitthundrað og þrjátíu kjarasamninga á þessu tímabili. Sem er alveg ótrúlega margir 

kjarasamningar.“ Jafnframt kom fram í máli hans að:  

Fjöldi viðsemjenda er náttúrulega bara út úr kú, enda er verkalýðshreyfingin óstabíl, meðal 
annars út af fjölda verkalýðsfélaga þar sem það er lítil innbyrðis samstaða um hluti og, hver 
og einn er að gæta hagsmuna þröngs hóps frekar en að vera gæta hagsmuna heildarinnar . 
. . það er einfaldlega eðli þess að vera með smáar, margar einingar. Á móti eru viðsemjendur 
þeirra á almenna markaðnum bara einn, sem eru Samtök atvinnulífsins, þannig að við náum 
miklu betur að halda . . . einhverjum meginlínum, sem við viljum að skíni í gegnum alla 
kjarasamninga, en þegar þú ert með hóp hundrað og þrjátíu viðsemjenda þá er útilokað að 
þeir séu allir sammála um hvaða línur eigi að viðhalda. Þetta er svona hin rót vandans, það 
er fjöldinn og smæð félaganna. 

Þessi umræða öll er nátengd umræðunni um vinnulöggjöfina og þá spurningu sem 

rannsakandi hafði um álit viðmælenda á henni. Fram kom hjá Þórarni að ef hann ætti að gera 

eina breytingu á vinnulöggjöfinni þá væri það að: 

minnsta eining sem að . . . samið gæti um kaup og kjör, og farið með heimildir samkvæmt 
þessu, yrði að telja að minnsta kosti fimm þúsund manns. Af hverju segi ég það, jú það þarf 
eitthvað til að knýja á um það, að sérhagsmunahóparnir sem hafa sterka stöðu að þeir þurfi 
að taka þátt í því, aktíft, að mynda launapólitíkina og standa við hana. Helst vildi ég segja 
tíu þúsund manns. Þannig að þetta væru kannski einhverjir fimm aðilar, stórir, sem gerðu 
þessa stóru rammasamninga. Þetta gerist ekki nema lagabreytingum . . . þessir hópar [lítil 
stéttarfélög með öfluga stöðu], þegar þeir geta farið fram með einhverjum allt öðrum hætti 
heldur en aðrir . . . þá býrðu til alltaf nýjan og nýjan viðmiðunarpunkt fyrir 
höfrungahlaupinu . . . þegar samningar opnast á nýjan leik þá verða mörg 
leiðréttingartilefnin, því það er jú aldrei talað um launahækkanir, það eru alltaf 
leiðréttingar. 

Halldór Benjamín viðraði sínar hugmyndir, sem voru að innihaldinu líkar hugmyndum 

Þórarins. Þær byggðust á að yfir fyrirfram ákveðið tímabil myndi stéttarfélögum fækka og 

nefndi hann sömuleiðis að æskilegt væri að það væru ekki færri en 5 þúsund launþegar bakvið 

hvern kjarasamning. Einnig telur hann að vinnulöggjöfin sé barn síns tíma, „sniðin utan um allt 

annan raunveruleika en við búum við í dag“. Eins greindi Halldór Benjamín frá því að 
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stjórnvöld væru búin að gefa út að vinnulöggjöfinni verði ekki breytt nema um það náist almenn 

sátt allra aðila á vinnumarkaði en að „sú sátt mun aldrei nást fram“ og þannig færist þetta 

verkefni óunnið milli ríkisstjórna. 

6.3 Samskiptin 

Um aðdraganda þjóðarsáttarsamninga sagði Þórarinn að „það [sé] katastrofa sem er búin að fara 

fram, það er búið að reyna að gera einhvers konar þjóðarsáttir áður . . . en samningar brustu 

alltaf af því menn ætluðu sér um of.“ Þórarinn lýsir því hvernig það var stór hópur manna sem 

hafði farið saman í gegnum þetta ferli oft áður í aðdaganda þjóðarsátta. Forysta verkalýðsfélaga 

voru  

búnir að vera í þessu býnsa lengi og orðnir býnsa móðir. Það myndaðist mikill vilji til 
samtala og það voru mikil samtöl í gangi. Á vinnuveitendihliðina . . . Einar Oddur kemur 
inn á sviðið, sem hafði það til að bera að tala með öðrum hætti heldur en áður hafði verið 
gert . . . hann listaði hlutina upp með býsna dramatíkskum og skýrum hætti og 
einhvernveginn þróaðist það þannig að menn náðu saman um það að fara búa til nýja sýn. 

Þórarinn heldur áfram að lýsa því hvernig persónuleg samskipti og sambönd gátu haft áhrif:  

Þannig að þessi perónulegu samskipti, þessi samtöl um það, hvaða markmið væru tæk og 
hvernig hægt væri að ná þeim. Þau skiptu fjandi miklu um það að þetta gat gengið og þau 
byggðu á því að þetta var . . . gamalreynt samband. Menn þekktu hvorn annan og ég vil 
leyfa mér að segja að það hafi verið þokkalega gott traust á milli. Sem auðvitað liggur því 
til grundvallar að menn geti átt opin og heiðarleg samtöl 

Þórarinn lýsir því einnig hversu nauðsynlegt það sé að halda umræðunni gangandi. Hvort 

sem það sé gert með einhverju eins og þjóðhagsráði eins og nú er verið að reyna eða með öðrum 

hætti „bara til þess að vera stöðugt í umræðu um það hvað er að gerast og hvað eru líklegar 

afleiðingar af þessu sem er að gerast og viljum við hafa einhver áhrif á það sem er að gerast.“ 

Enn fremur kom fram að fyrrverandi forysta VSÍ hefði séð það sem góða hliðarverkun 

lífeyrissjóðakerfisins, að aðilar beggja vegna borðsins hefðu þurft að koma saman og taka 

ákvarðanir um rekstur og hvernig ætti að ávaxta fjármuni. Með því var samtalinu haldið 

gangandi. Þessi samvinna reyndist góður skóli. Þórarinn segir að „samskiptin skipti gríðarlega 

miklu máli og það að þau séu stöðug“ og að „jafnvel í erfiðustu málum, þá geta samtöl og svona 

traust . . . þá getur það leitt það fram að menn nái að búa til sameiginlega sýn og árangur“. 

Fram kom hjá Halldóri Benjamín að fyrir lífskjarasaminga hefði ASÍ ekki verið aðili að 

samningagerðinni þar sem stóru stéttarfélögin framseldu ekki samningsumboðið þangað. 
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Við byrjuðum að semja við SGS, og samskiptin við forystu SGS voru afskaplega góð . . . 
og á milli okkar ríkti trúnaður og ég lít svo á að sá trúnaður haldi enn og skiptir bara 
verulegu máli.  

Enn fremur kom fram að í kjölfarið hafi staðan orðið aðeins snúnari þegar Efling, VR og 

önnur stéttarfélög sem höfðu með sér samflot blönduðust í málið, en þó leiddi þessi vinna milli 

SGS og SA til þess að lífskjarasamningar voru undirritaðir. 

Hvað varðar samtal milli aðila og hvernig því er haldið við lýsir Halldór Benjamín síðustu 

tilraun til þess að koma upp samráðsvettvangi. Þjóðarhagsráð var sett á til þess að styrkja 

samhæfingu og ákvörðunatöku á vinnumarkaði eða eins og Halldór Benjamín lýsir með 

eftirfarandi hætti: 

hugsunin er . . . þessi, . . . það er allt í bál og brand hérna. En það breytist ekkert nema fólk 
. . . tali saman. Ég held að það hafi verið virðingaverð tilraun en hún hefur ekki virkað sem 
skildi . . . auðvitað verður þetta bara að fá að þróast eins og annað . . . fólk er bara misjafnt 

Viðmælendur létu í ljós að þeim þætti samlíking rannsakanda góð, um að persónuleg 

sambönd milli aðila á þessum vettvangi væru eins og önnur viðskiptasambönd sem þyrfti að 

viðhalda. Aðspurður um þetta segir Halldór Benjamín: 

Ég hef aldrei heyrt þessa líkingu, en mér finnst hún mjög góð og held hún sé alveg rétt . . . 
Það er einfaldlega verið að véla um þannig hluti og átökin geta verið slík, að það er mjög 
ólíklegt ef það ríkir ekki traust milli aðila að það náist einhver árangur . . . og það er 
sennilega að mínu viti, snúnasta staðan með þessari nýju verkalýðsforystu . . . auðvitað er 
þetta bara . . . peoples buisness . . . þeir eru bestir í þessu sem geta einhvern veginn náð til 
fólks og sannfært það og unnið með því. 

6.4 Leiðin framávið  
Nokkur munur var milli viðmælenda á því hvort og hvernig þeir teldu raunhæft að tækist að 

koma á nýjum venjum í samskiptum á vinnumarkaði. Þó mátti greina samhljóm í því að það 

myndi takast en munur var á því hvað viðmælendur töldu þurfa til. 

Fram kom hjá Þórarni að hann telur að lífskjarasamningurinn sé það frábrugðinn 

þjóðarsáttinni að nú þurfi kannski „krísu“ til að aðilar vinnumarkaðar nái saman líkt og þá. „Sko 

á einhverjum tímapunkti held ég að það komi nú aftur upp svona ný bylgja þar sem menn átta 

sig á því að verklagið sem hafi verið fylgt sé nú kannski ekki mjög gæfuríkt“ og vísar hann með 

því í vinnubrögð sem ná lengra aftur en bara fyrir gerð lífskjarasamninga. Enn fremur kom fram 
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sjálfsagt þarf eina kollsteypu enn til að menn átti sig betur á því. Mér sýnist hins vegar 
ágætar horfur á því að það gerist . . . að á einhverjum tíma telji menn að það þurfi að setjast 
niður og leita sátta um markmið og leiðir fyrir allan vinnumarkaðinn. Þróunin að 
undanförnu er klassískur undanfari töluverðra vandræða; afar mikil hækkun launakostnaðar 
en mjög mismunandi eftir hópum. Spennan sem af því hlýst veldur jafnan ólgu á 
vinnumarkaðnum, sem á endanum brýst út í miklum hækkunum innlends kostnaðar, sem 
aftur skerðir samkeppnisstöðu og fækkar störfum en setur jafnframt þrýsting á gengi 
krónunnar. Þá er stutt í hækkun vaxta. Það verður mjög erfitt þegar sú þróun fer í gang, því 
að svo stór hluti heimilanna er farinn að fjármagna fasteignalán sín, sem eru auðvitað 
stærtsu lán flestra, með óverðtryggðum vöxtum, þannig að hækkun á vöxtum sem slær svo 
fast út í aukinni greiðslubyrði. 

Hann segir einnig að umræðan sé því marki brennd að lítil efnahagsleg takmörk séu fyrir 

því hvað laun geti hækkað mikið.  

Umræðan núna um það, að þetta sé alveg prýðilegt við getum bara haft landið lokað og 
svona ferðast og keypt hvert af öðru, eiginlega lifað af því að greiða hvert öðru . . . þannig 
að það er svolítið svona óraunsæi sem er einkennandi í umræðunni 

Þórarinn bendir á að hækkun launa hjá opinberum starfsmönnum á síðasta ári geri það að 

verkum að „þarna [sé] augljóslega komið fóður í næstu kröfu á almennum markaði um það 

verði að jafna eitthvað upp, víxlgengið er alltaf að fá nýtt fóður, ný tilefni tilefni til að miða 

við.“ 

Halldór Benjamín telur að við séum stödd á mjög áhugaverðum stað þar sem vaxtastigð sé 

orðið mjög lágt „og við næstu kjarasamningagerð getur verkalýðshreyfingin hugsað sér það að 

hækka laun umtalsvert, eins og þeir segja, jafnvel þótt það hafi þá þýðingu að stýrivextir myndu 

margfaldast . . . þá væru þau sannarlega að rýra efnahagsleg gæði sinna umbjóðenda“. Enn 

fremur kom fram hjá Halldóri að „...við séum komin á ansi áhugaverðan stað í þessu“ og að 

„næstu kjarasamningsviðræður verði mjög snúnar vegna þess hversu brothætt efnahagsástandið 

[sé] í raun. “ atvinnuástandið er mjög slæmt. Ég hef ekki séð það verra í tuttugu ár.“ Halldór 

lýsir því að það hafi ekki verið vænlegt að verklaýðsforystan hafi árið 2020 ákveðið að leggja 

meiri áherslu á það að halda í þær launahækkanir sem áttu að koma til, frekar en að halda aftur 

af launaskriði og leggja áherslu frekar á að halda atvinnustigi uppi. Halldór bendir á að það hafi 

ekki verið einhugur um að fara þá leið og upp hafi komið enn einn klofningur innan 

verkalýðsforystunnar við þessa ákvörðun. „Við bentum á það augljósa í þessu samhengi, að ef 

við hækkum laun í kreppu þá aukum við dýptina á atvinnuleysinu“. 

Fram kemur hjá Halldóri að lífskjarasamningar hefðu verið mjög góðir samningar, 

vissulega tæknilega flóknir en góðir og hefðu staðist ef ekki hefði komið heimsfaraldur. 
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„[lífkjarasamningurinn] er ekki byggður á því að hér hafi komið covid kreppa . . . ekki frekar 

nokkur hlutur í samfélaginu“.  

Fram kom engu að síður í máli Halldórs að hann telji að enn sé von um að hér takist að 

koma upp nýju vinnumarkaðsmódeli og að skýrsla Steinars Holdens eigi jafn vel við í dag og 

þegar hún kom út árið 2016. Halldór lýsir því að hann telji að hérlendis eigi að taka þessa helstu 

hluti útúr norræna módelinu: 

Ég held að það sé bara ótvírætt að við eigum að taka þessa helstu hluti útúr því. Vegna þess 
að þetta er nú ekkert afskaplega flókið módel. Ég myndi sjóða módelið niður í þessa 
lýsingu: Ekki hækka laun umfram það sem innistæða er fyrir og ef við viljum kalla það 
norræna módelið . . . við getum kallað það hvað sem er í mínum huga. En um þetta snýst 
það, að við séum að skipta þeim verðmætum sem verða til, en ekki verðmætum sem eru 
ekki til. Það er þessi nálgun. Þeir nálgast þetta auðvitað með þessum hætti . . . þar sem 
merkið segir til um, hvað þola útflutningsgreinarnar? 

Þetta ásamt fjölda verkalýðshreyfinga eru tvö stærstu verkefnin sem Halldór lýsir að þurfi 

að takast á við í framtíðnni. 

7 Umræður og lokaorð 

Í þessum kafla verða dregnar saman helstu niðurstöður úr viðtalsrannsókn og leitast verður við 

að setja þær í fræðilegt samhengi, auk þess verður sögulegt samhengi úr köflunum á undan 

notað til að styðja við niðurstöður. Lagt var upp með þrjár rannsóknarspurningar við þessa 

rannsókn:  

- Hver eru einkenni samskipta aðila vinnumarkaðar, eins og þau blasa við 
vinnuveitendum? 

- Telja þessir lykilaðilar í sögu kjarasamningsgerðar á Íslandi að nýtt vinnumarkaðsmódel 
komist á hérlendis? 

- Hvað þarf til að bæta samskipti aðila á vinnumarkaði? 

Í sögulegu yfirliti þessarar ritgerðar sést glöggt að á íslenskum vinnumarkaði hafa átök og 

óróleiki verið einkennandi síðustu áratugi. Margar tilraunir hafa verið gerðar til þess að 

endurskapa þá samtöðu sem náðist milli aðila vinnumarkaðar fyrir þjóðarsátt, en enginn af 

þessum tilraunum hefur verið langlíf. Ef sagan er borin saman við niðurstöður úr 

viðtalsrannsókninni sést að fjöldi stéttarfélaga og áherslumunur milli þeirra er viðvarandi 
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vandamál og vinnur gegn stöðugleika á íslenskum vinnumarkaði. Árið 1988 voru gerðir 500 

kjarasamningar við 147 félög en eins og komið hefur fram gerði SA um 130 samninga í kjölfar 

lífskjarasamninga. Þó svo að verkalýðsfélögum hafi fækkað töluvert er greinilegt af svörum 

viðmælenda að þeir telja þörf á því að ganga enn lengra. Minni stéttarfélög með sterka 

samningsstöðu geta sett stórann hluta vinnumarkaðar úr skorðum og náð fram hækkunum sem 

ekki er innistæða fyrir, sem veldur svo leiðréttingarkröfum meðal annarra hópa og þá er 

höfrungahlaupið komið í gang. Ekki er heldur hægt að horfa fram hjá því að opinberi hluti 

íslenska vinnumarkaðarins hefur í gegnum tíðina reynst almenna vinnumarkaðnum þrándur í 

götu. Launahækkanir, kröfugerðir og kjaraúrskurðir á opinberum vinnumarkaði hafa ítrekað 

komið höfrungahlaupi af stað á þeim tímabilum sem hér voru til skoðunar. Það er því ekki svo 

langsótt að segja að höfrungahlaup sé svo gott sem byggt inn í vinnumarkaðinn hér á landi.  

Þó svo að báðir viðmælendur hafi látið í ljós þá skoðun að fækkun stéttarfélaga sé 

grundvöllur fyrir lausn vandans voru þeir ekki bjartsýnir á að slík þróun myndi eiga sér stað án 

breytinga á lögum. Til að mynda væri hægt að setja lög um að stéttarfélög þyrftu að sameinast 

í þrepum á ákveðnu tímabili. En einnig væri möguleiki að takmarka verkfallsrétt við þau félög 

sem næðu lágmarksstærð. 

Samskipti aðila á íslenskum vinnumarkaði hafa ekki náð að finna sér fastan farveg, líkt og 

á norðurlöndunum. Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar til að koma á formfastari samskiptum 

eins og lesa má í sögulegu yfirliti, nú síðast með Salek samkomulaginu og þar á eftir með 

Þjóðhagsráði. Niðurstöður úr viðtölum benda til þess að það sé áframhaldandi vilji innan 

samtaka vinnuveitenda til að koma þessum samskiptum á og nokkuð greinilegt að viðmælendur 

telja það mjög mikilvægt fyrir farsælt gengi á íslenskum vinnumarkaði að aðilar beggja vegna 

borðs geti átt í opnum og heiðarlegum samskiptum og jafnframt geti stólað á að samningsaðilar 

haldi trúnaði. Enn fremur kemur fram að persónuleg sambönd og trúnaður skiptir máli í 

kjaraviðræðum líkt og í öðrum viðskiptum. 

Ef aðkoma ríkisins að kjarasamningum 1990 og 2019 er borin saman sést að ríkið þurfti að 

beita sér fyrr og koma með stærri tillögupakka að samningaborði almenna markaðarins en áður 

hefur þekkst, fyrir gerð lífskjarasamaninga. Tillögur frá ríkisvaldinu voru í 10 liðum 1990 en í 

45 liðum fyrir samninga 2019. Báðir viðmælendur voru því sammála að þessi sí endurtekna 

þörf fyrir aðkomu ríkisins að samningum væri ekki til bóta fyrir íslenskan vinnumarkað og það 

þyrfti að innleiða hér módel eða vinnubrögð þar sem ábyrgð aðila vinnumarkaðar á því að 

marka stefnu sem leiðir af sér árangur þyrfti að vera meiri. 
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Eins og áður hefur verið útlistað voru þrjár aðalspuringar sem lágu til grundvallar þessarar 

rannsóknar. Sú fyrsta sneri að einkennum samskipta á íslenskum vinnumarkaði. Niðurstöður úr 

þessari viðtalsrannsókn benda til að helsta einkenni vinnumarkaðar hér á landi sé innbyggður 

hvati til höfrungahlaups í launakröfum. Ásamt fyrirferðamikilli aðkomu ríkisvaldsins að 

samningagerð og því hvernig samningar eru myndaðir. Enn fremur að fjöldi stéttarfélaga og 

uppbygging þeirra geti haft veruleg áhrif á það hvernig tekst til að halda samtali milli 

samningsaðila gangandi. Sundurlyndi og innbyrðis valdabarátta innan launþegahreyfingar 

hefur, sérstaklega í seinni tíð, haft töluverð áhrif á samskipti og því hvernig sameiginlegum 

vettvangi fyrir þessum samskiptum hefur farnast. 

Önnur spurningin var lokuð spurning, hvort viðmælendur teldu að að hægt væri að innleiða 

nýtt vinnumarkaðsmódel á Íslandi. Það kom fram að báðir viðmælendur töldu svo vera og 

hreinlega væri nauðsynlegt að bæta samskiptin og koma á stöðugu samtali um kjara- og 

efnahagsmál milli samningsaðila. Þó var mismikil bjartsýni um hvað þyrfti til en Þórarinn V. 

lýsti áhyggjum sínum um að hér þyrfti enn eina krísu á vinnumarkaði til þess að allir aðilar 

vinnumarkaðar finndu viljann til að setjast niður og finna lausn á málum. 

Síðasta spurningin snerist um samskipti og því hvað þyrfti til að bæta þau. Fram kom 

afdráttarlaust að viðmælendur teldu að fjöldi stéttarfélaga hafi mikil áhrif á samkipti 

samningsaðila. 

Eins og áður hefur komið fram er alhæfingargildið af eigindlegum rannsóknum sem þessum 

lítið. Þær geta þó gefið góðar vísbendingar um rannsóknarefnið. Höfundur telur að frekari 

rannsókna sé þörf á sviði samskipta aðila vinnumarkaðar og gerð vinnumarkaðsmódels hér á 

landi. Þörfin fyrir góð persónuleg sambönd og trúnað kom bersýnilega í ljós og að slík sambönd 

væru grundvöllur fyrir því að hægt væri að komast að sameginlegri niðurstöðu um hvernig nýtt 

vinnumarkaðsmódel ætti að líta út. Vissulega er mikilvægt að aðilar nái saman um tölur og 

gögn úr hagkerfinu og hvernig skal túlka þær, en það er ekki síður mikilvægt að við 

samningaborðið séu einstaklingar sem sýna viðsemjendum virðingu og trúnað. 

Höfundur telur að við núverandi aðstæður í íslensku efnahagslífi, þar sem heimsfaraldur 

hefur sett allt úr skorðum og óvissa ríkir um framhaldið á vinnumarkaði og í hagstjórn, sé 

sérstaklega við hæfi að skoða samskipti aðila vinnumarkaðar og því hvernig er hægt að bæta 

þau. Því eins og kom fram í máli Þórarins V. verður „leiðin til þess að lifa aftur með mikilli 

verðbólgu, hún verður erfið“. 
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Viðaukar 
Upplýst samþykki fyrir viðmælendur 
1. Rannsakandi biður um leyfi fyrir upptöku. 

- Samtalið verður að hluta til ritað upp og það verður vitnað með óbeinum hætti í orðalag. 
Einnig er möguleiki á að það verði vitnað beint í orðalag, en slíkum tilvitnunum verður 
haldið í lágmarki. Afrit og upptaka verða geymd á hörðu drifi, ekki í skýi. Þeim verður 
eytt strax og vinnu við verkefnið lýkur. 

2. Rannsakandi gerir grein fyrir því að ekki er hægt að veita nafnleynd. 

- Í þessari rannsókn verður aðeins talað við 2-3 aðila frá SA/VSÍ þar sem félögin verða 
nafngreind er ekki ekki hægt að halda nafnleynd viðmælenda. 

3. Rannsakandi gerir grein fyrir því að viðmælandi getur kosið að svara ekki ákveðnum 

spurningum og/eða stöðvað þátttöku í rannsókninni á hvaða tímapunkti sem er. 

Viðtalsrammi 1 
Bakgrunnsspurningar 

- Hafðir þú unnið við kjaramál áður en þú byrjar hjá SA/VSÍ?  
- Af hverju vilt þú starfa á þessum vettvangi? 

Samskipti á vinnumarkaði  

Í gegnum árin hefur ítrekað verið reynt að koma á nýju módeli við vinnu og gerð kjarasamninga, 

nú síðast með Salek. 

-  Telur þú að það muni takast að breyta samskiptum á íslenskum vinnumarkaði í þessa 
átt? 

- Hefur vinnulöggjöfin áhrif á það? 
- Hefur fjöldi viðsemjenda (stéttarfélaga) áhrif? 
- Er norræna módelið það sem hentar samskiptum á íslenskum vinnumarkaði best? Af 

hverju? 

Lífskjarasamningum hefur verið líkt við þjóðarsáttasamninga. En minna fer fyrir sögum af því 

hvernig aðilar náðu saman persónulega fyrir lífskjarasamninga. Söguskýringar um þjóðarsátt 

segja mikið frá samböndum milli manna. Minna fer af slíkum sögum fyrir lífskjarasamninga. 
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- Hvers vegna telur þú að svo sé? 
- Hvernig upplifir þú að samskipti forystu SA við ASÍ (Eflingu/VR) hafi breyst frá því 

fyrir 1990?  
- Eru sambönd milli aðila á þessum vettvangi eins og önnur viðskiptasambönd sem þarf 

að rækta? 
- Ef já þá hvernig? 
- Fyrir 1990 voru VSÍ og ASÍ sameinuð í kröfum sínum á ríkið. Telur þú það heppilegra 

en að ríkið þurfi að gefa út loforð til að liðka fyrir samtalinu? 
- Hvað er hægt að gera til að bæta samskipti á milli aðila? 
- Telur þú að það væri betra fyrir samskipti á vinnumarkaði að opinberi 

vinnumarkaðurinn væri í auknum mæli hluti af samtalinu? 

Viðtalsrammi 2 
Bakgrunnsspurningar 

- Hafðir þú unnið við kjaramál áður en þú byrjar hjá VSÍ? 
- Af hverju vildir þú starfa á þessum vettvangi? 
- Hversu vel fylgist þú með vinnumarkaðsmálum eftir að þú hættir hjá VSÍ? 

Samskipti á vinnumarkaði 

Í gegnum árin hefur ítrekað verið reynt að koma á nýju módeli við vinnu og gerð kjarasamninga, 

nú síðast með Salek. 

- Telur þú að það muni takast að breyta samskiptum á íslenskum vinnumarkaði í þessa 
átt? 

- Hefur vinnulöggjöfin áhrif á það? 
- Hefur fjöldi viðsemjenda (stéttarfélaga) áhrif? 
- Er norræna módelið það sem hentar samskiptum á íslenskum vinnumarkaði best? Af 

hverju? 

Lífskjarasamningum hefur verið líkt við þjóðarsáttasamninga. En minna fer fyrir sögum af því 

hvernig aðilar náðu saman persónulega fyrir lífskjarasamninga. Söguskýringar um þjóðarsátt 

segja mikið frá persónulegum samböndum milli manna. Minna fer af slíkum sögum fyrir 

lífskjarasamninga. 

- Hvers vegna telur þú að svo sé? 
- Hvernig upplifir þú að samskipti forystu SA við ASÍ (Eflingu/VR) breyst frá því fyrir 

1990? 
- Hversu mikilvæg eru persónuleg sambönd aðila í kjarasamningsgerð? 
- Eru sambönd milli aðila á þessum vettvangi eins og önnur viðskiptasambönd sem þarf 

að rækta? 
- Ef já þá hvernig? 
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- Fyrir 1990 voru VSÍ og ASÍ sameinuð í kröfum sínum á ríkið. Telur þú það heppilegra 
en að ríkið þurfi að gefa út loforð til að liðka fyrir samtalinu? 

- Hvað er hægt að gera til að bæta samskiptin á milli aðila? 
- Telur þú að það væri betra fyrir samskipti á vinnumarkaði að opinberi 

vinnumarkaðurinn væri í auknum mæli hluti af samtalinu? 


