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Útdráttur 
Litlir flokkar á Íslandi hafa átt erfitt með að skipa sér sess í íslensku stjórnmálalífi.  

Flokkakerfið fór fyrst að taka á sig mynd á Íslandi í byrjun fjórða áratugarins.  þá 

myndaðist það fjórflokkakerfi sem við þekkjum í dag.  Árið 1953 gerði „fyrsti“ 

smáflokkurinn atlögu að fjórflokkunum og náði að komast inn á þing sem viðbót við þá.   

Sá flokkur lifði ekki lengi og síðan þá, hafa litlir flokkar nánast alltaf komist inn á þing 

sem viðbót við fjórflokkana. Litlir flokkar eiga ekki langa lífdaga í íslenskum 

stjórnmálum af einhverjum ástæðum og getur það stafað af ólíkum þáttum.  

 Niðurstöður þessarar ritgerðar munu sýna fram á að ástæður lífleysis og 

áhrifaleysis fimmtu flokkanna tengist bæði smæð þeirra.   
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Formáli 
Á fyrsta ári mínu í stjórnmálafræði vaknaði upp sá áhugi hjá mér að skoða fimmtu 

flokkana í íslensku stjórnmálalífi.  Mér þótti áhugaverð sú staðreynd að litlir flokkar sem 

náð hafa inn á þing á Íslandi, sitja oftast ekki lengur en eitt til tvö kjörtímabil. Ég hugsaði 

þá að ég myndi vilja skoða þessa flokka til þess að komast að því af hverju þeir lifa svona 

stutt og einnig athuga hvort að þeir hafi haft einhver áhrif á íslenskt stjórnmálalíf og 

samfélag, ef svo væri, þá með hvaða hætti. Ég ákvað því strax á fyrsta ári að ég myndi 

vilja skrifa um þetta efni í BA ritgerðinni minni.  

 Ég komst að því að mjög lítið efni er til um smáflokka almennt, bæði hér á landi 

og annarsstaðar. Það hefur verið fjallað lítillega um smáflokka í erlendum fræðiritum en 

afar lítið hér á Íslandi. Við heimildaöflun þessarara ritgerðar hef ég rekið mig á það, að 

það er til mjög lítið af aðgengilegu efni sem fjallar um lífleysi lítilla flokka sem er einmitt 

sú spurning sem ég leytast við að fá svör við.  Ég vona að þessi ritgerð sýni að það sé 

grundvöllur fyrir frekari skrifum um tilurð og lífleysi fimmtu flokkanna á Íslandi, í víðara 

samhengi þó, þar sem ég ætla ekki að kafa djúpt í að bera saman fimmta flokkinn við litla 

flokka annarra landa en það gæti verið áhugavert verkefni.  Ég hjó eftir því að þeir sem 

hafa fjallað um litla flokka í erlendum fræðiritum hafa átt í erfiðleikum með að bera 

flokkana saman sökum þess að það er lítið af efni til um þá í hverju landi fyrir sig og ef 

það er eitthvað til, þá er það mjög takmarkað, einna helst stefnuskrár sem ritaðar eru á 

eigin tungumáli sem gerir erlendum fræðimönnum erfiðara fyrir. Einnig eru til litlar 

tölfræðilegar upplýsingar yfir smáflokkana.  Ég rakst á þetta sama vandamál þegar ég var 

að reyna að finna handbærar upplýsingar um fimmtu flokkana á Íslandi, lítið var til um 

útgefið efni um þá, eflaust er ein ástæðan sú, að þeir lifa svo stutt. 

 Ég vil þakka fyrir alla þá aðstoð sem ég hlaut við gerð ritgerðarinnar, ég vil þakka 

Gunnari Helga leiðbeinanda mínum fyrir góðar ábendingar og aðstoð, ég vil einnig þakka 

þeim sem lásu ritgerðina yfir og veittu mér góð ráð.  Ég vil þakka fyrirtækinu sem batt 

ritgerðina inn fyrir skjót og góð viðbrögð, síðast en ekki síst vil ég þakka börnunum 

mínum fyrir að hafa sýnt mér þolinmæði og skilning á síðustu metrunum fyrir skil. 
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Inngangur 
Í þessari ritgerð verður fjallað um þá smáflokka sem náð hafa inn á þing í íslenskum 

stjórnmálum á árunum 1953-2009 en hafa af einhverjum ástæðum ekki náð að hasla sér  

varanlega völl á vígvelli stjórnmálanna. Notuð verður skilgreiningin „fimmti flokkur“ 

sem aðgreining frá þingflokkunum fjórum, Framsóknarflokknum, Sjálfstæðisflokknum 

Alþýðuflokknum og Alþýðubandalaginu.  

Eflaust vaknar upp sú spurning hvort hægt sé að ræða um fimmta flokk ef að tveir 

litlir flokkar ná inn á þing samtímis utan fjórflokkanna eins og gerðist í kosningunum 

1983 þegar bæði Bandalag Jafnaðarmanna og Kvennalistinn náðu kjöri og aftur 1987 

þegar Borgaraflokkurinn og Kvennalistinn náðu kjöri. Litið verður á þessar tvær 

kosningar sem undantekningu þar sem flokkamunstrið hefur bróðurpartinn verið óbreytt 

síðan 1953. 

Nokkur þáttaskil urðu í íslenskum stjórnmálum árið 1953 þegar fyrsti fimmti 

flokkurinn, Þjóðvarnarflokkurinn, náði inn á þing fyrir utan hina fastmótuðu fjórflokka.  

Síðan þá hafa nokkrir fimmtu flokkar náð inn á þing í Alþingiskosningum.  Þessir flokkar 

staldra þó í flestum tilfellum mjög stutt við á Alþingi og hverfa oftast nær fljótlega eftir 

að þeir komast þangað inn.  Leytast verður við að fá skýringu á því í þessari ritgerð. 

 Fimmtu flokkarnir sem fjallað verður hér um, hafa náð einum eða fleiri mönnum 

inn á þing í Alþingiskosningum. Ekki verður tekið hér til umfjöllunar þau sérframboð 

(eins og sérframboð Eggerts Haukdals eða eða Stefáns Valgeirssonar1) sem náð hafa inn 

á þing þar sem erfitt er að skilgreina þau sem stjórnmálaflokka. 

Til þess að fá sem gleggsta mynd af því af hverju fimmti flokkurinn nær ekki 

fótfestu, verður hver fimmti flokkur skoðaður og fjallað verður lítillega um þá til þess að 

sjá hvort að sú umfjöllum geti leitt í ljós af hverju þeir lifa stutt og hvort þeir hafi haft 

einhver áhrif.   

Hægt er að líta svo á, að stjórnmálaflokkar séu birtingarmyndir hinna félagslegu 

strauma og því er mikilvægt að skoða það pólitíska landslag sem ríkir í samfélaginu á 

hverjum tíma fyrir sig til þess að hægt sé að útskýra myndun og lífleysi2 fimmtu 

                                                        
1 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006). Íslenska stjórnkerfið. (Reykjavík: Háskólaútgáfan):106. 
2 Átt er við lífleysi í þeim skilningi hversu stutt fimmti flokkurinn lifir og hve lítil áhrif hann hefur á 
stjórnmálalífið. 
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flokkanna.    

Ritgerðin verður byggð upp á eftirfarandi hátt: Byrjað verður á því að fjalla 

lauslega um hugtakið stjórnmálaflokkar og hlutverk þeirra rætt þar sem þeir eru ein 

mikilvægasta stoð samfélaga í Vestur evrópskum lýðræðisríkjum. Í fyrsta kafla verður 

fjallað í stuttu máli um flokkakerfi þar sem að þau geta haft mikil áhrif á að skapa 

lífvænlegt umhverfi fyrir litla flokka eins og fimmta flokkinn og um kosningakerfi, þar 

sem það setur leikreglurnar fyrir stjórnmálaflokka í öllum ríkjum Evrópu og víðar og 

leitast verður við að svara spurningunni hvort flokkakerfið og kosningakerfið á Íslandi 

hafi áhrif á myndun fimmtu flokkanna.  Í öðrum kafla verður leitast við að útskýra 

fyrirbærið litlir flokkar í Vestrænum Evrópuríkjum og í framhaldinu verður fjallað um 

þau og skilgreiningar sem útskýra hegðun og starfahætti smáflokka eins og 

kúgunarflokkar (e. blackmail parties) og eins málefna flokkar (e. single issue parties). 

Skoðað verður hvort þessi hugtök og skilgreiningar útskýri birtingamynd fimmtu 

flokkanna hér á landi. 

Í þriðja kafla verður fjallað lítillega um hvern og einn flokk fyrir sig sem náð 

hefur inn á þing sem fimmti flokkur.  Vonandi varpar það ljósi á tildrög þeirra og af 

hverju þeir lognast eins fljótt út af og raun ber vitni.  Notaðar verða töflur sem varpa 

aðeins mynd á fimmta flokkinn í fjórða kafla og í fimmta kafla veður fjallað um ástæður 

myndunar og brotthvarfs fimmtu flokkanna. Þær ástæður verða svo dregnar saman í 

umræðu og lokaorðum. Í lokin verður vonandi hægt að styðja þá kenningu sem sett er hér 

fram að smæð fimmtu flokkanna og einsleitni séu orsakavaldur fyrir þeirra stuttu ævi og 

áhrifaleysi.  

 

I. Stjórnmálaflokkar og hlutverk þeirra 
Lýðræðisríki ættu erfitt með að komast af án þess að hafa stjórnmálaflokka þar sem þeir 

hafa verið megin gerendur stjórnmálanna á 20 öldinni til dagsins í dag. Þeir hafa verið 

helsti og oft valdamesti farvegurinn fyrir pólitíska þáttöku í lýðræðisríkjum.3 Þeir starfa í 

öllum samfélögum hins vestræna heims og gegna því víða mjög veigamiklu hlutverki þar 

sem þeir hafa áhrif á ríkisvald og samfélag landanna. Svanur Kristjánsson sem í ritgerð 

sinni setti inn eftirfarandi texta um hlutverk stjórnmálaflokka sem bandaríski 
                                                        
3 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 56. 
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stjórnmálafræðingurinn Theodore Lowi skrifaði: 

 

Hlutverk stjórnmálflokka er einungis hægt að meta með því að skoða 

áhrifin af starfsemi þeirra. Stjórnmálaflokkar sem gegna hlutverki 

nýsköpunar í stjórnmálalífi landsins verða, í það minnsta,  að gera 

eftirfarandi: Vera í góðum tengslum við skoðana- og hagsmunahópa sem 

takast á í þjóðfélaginu og vera málsvarar þessara hópa; jafnframt á 

stjórnmálaflokkur að móta og setja fram skýra stefnu, sem er ólík stefnu 

annarra flokka, leita eftir fylgi kjósenda við stefnu flokksins og hrinda 

a.m.k. einhverjum stefnumálum í framkvæmd komist flokkurinn til valda. 

Hugtakið „hlutverk stjórnmálaflokka“ vísar þess vegna augljóslega ekki 

endilega til þess sem flokkar gera í raun og veru, heldur til þess sem 

flokkum ber að gera. Hugtakinu er semsagt ætlað að vera mælikvarði á 

framlag stjórnmálaflokka fremur en liður í upptalningu á ýmsum þáttum 

í starfi flokkanna.4  

 

Þetta er góð útlisting á mikilvægi og hlutverki stjórnmálaflokka í lýðræðislegum 

samfélögum. Ekkert lýðræðisþjóðfélag hefur í raun komist af án stjórnmálflokka nema þá 

einna helst Bandaríkin þar sem forsetakerfið er ríkjandi og embætti forseta valdamikið 

þar sem það tengir saman forystu framkvæmdarvaldsins og stefnumótun þess á 

mismunandi sviðum.5  

Þegar fylkingar Valtýinga og heimastjórnarmanna mynduðust um aldamótin, 

fengu þær fljótlega svipmót stjórnmálaflokka, þótt ekki væri um fastmótað 

heildarskipulag að ræða.6 Á fyrri hluta 20. aldar höfðu stjórnmál á Íslandi snúist að mestu  

um sjálfstæðisstjórnmál en uppúr 1918 er þeirri þróun að mestu lokið. Fór þá að bera 

meira á baráttu ólíkra stétta um skiptingu á efnahagslegra gæa sem við þekkjum vel í dag. 

Í stjórnmálum felast einmitt tækifæri fyrir fólk og samfélög til þess að vinna að 

sameiginlegum hagsmunamálum og til að hrinda hugsjónum í framkvæmd.  
                                                        
4 Hér samkvæmt ritgerð Svans Kristjánssonar. Stjórnmálaflokkar, ríkisvald og  samfélag 1959-  
1990. 
5 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 85. 
6 Ólafur Ragnar Grímsson, (1977). Ritgerðir I. Félagsvísindadeild (Háskóli  
Íslands): 237. 
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 Stjórnmálaflokkar spretta upp út frá hugmyndafræði manna sem hafa ákveðnar 

hugmyndir um hvernig samfélgið sem þeir búa í eigi að vea. Þeir eru sá vettvangur sem 

fer með hagsmunamál fólksins í landinu sem liggja á hinum ýmsu sviðum. Því er 

hugmyndafræði stjórnmálaflokka oft skoðuð með tilliti til efnahagslegrar skiptingar í 

hægri/vinstri á stjórnmálamælikvarðann þar sem stjórnmálaflokkar staðsetja sig 

mismunandi á kvarðann, á vinstrivænginn, miðjuna eða á hægri væng 

stjórmálamælikvarðans7 og eru þeir því oftast skilgreindir sem eftir því sem annaðhvort 

vinstriflokkar, mið- eða hægriflokkar. Vinstri flokkar eins og kommúnistaflokkar 

áðurfyrr liggja vinstra megin á kvarðanum. Sósíaldemókratískir flokkar (í seinni tíð) og 

frjálslyndir flokkar geta legið bæði vinstra og hægrameginn við miðju, sósíalistar eru þó 

oftast vinstramegin við miðjuna og íhaldsflokkarnir liggja svo oftast hægramegin á 

kvarðanum. Því lengra sem flokkarnir liggja til hægri eða vinstri, því öfgafyllri eru þeir í 

hugmyndafræði sinni. Hið pólitíska litróf getur því verið ansi fjölbreytt á kvarðanum. 

Þegar fólk hefur staðsett sig á stjórnmálakvarðann og bundist ákveðnum flokkum eða 

stefnum hefur það oft verið skilgreint eftir hugmyndafræði flokkanna, ýmist 

kommúnistar, græningjar, sósíalistar, sósíaldemókratar, kratar, frjálslyndir, 

frjálshyggjumenn, umbótasinnar, kapitalistar íhaldssinnar og þar fram eftir götunum.  

 Stjórnmálaflokkar hafa helst þremur hlutverkum að gegna. Þeir eru í fyrsta lagi 

helsti vettvangur pólitískrar þáttöku í samfélaginu, í öðru lagi vinna þeir í að setja 

sameiginlega hagsmuni þjóðfélagsins í heilstæða stefnupakka og í þriðja lagi að velja fólk 

til pólitískrar forystu sem sitja í umboði kjósendanna.8   

Stjórnmálaflokkum í vestrænum lýðræðisríkjum hefur fallist það misvel úr hendi 

að uppfylla lýðræðislegar skyldur sínar gagnvart samfélaginu en þeir kappkosta samt 

alltaf við að lofa hinu og þessu til að komast til valda sem þó er oft aðeins í orði en ekki á 

borði. 

 Segja má að íslensku stjórnmálaflokkarnir hafi aldrei verið sterkir sem 

skipulagsheildir þar sem lífæð þeirra hafi verið fyrirgreiðsla9 en ekki stefnumótun í 

málefnum samfélagsins með flokksmeðlimum.  
                                                        
7 Arnór Hannibalsson, (1964). Kommúnismi og vinstri hreyfing á Íslandi. (Reykjavík: Helgafell):12. 
8 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 85. 
9 Hér samkvæmt Gunnari Helga Kristinssyni, (2006):113. Stjórnmálamenn gátu oft launað tengiliðum 
sínum með ýmsum fyrirgreiðslum eins og með úthlutun lóða, embættisveitingum, lánum og fleira. Þetta 
vakti oft upp spurningar og deilur í þjóðfélaginu þar sem þetta gat ekki talist til siðferðilegra starfshátta.  
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Í upphafi áttu íslensku flokkarnir tiltölulega skýrar rætur í félagsgerð samfélagsins og 

flokkakerfið mótaðist hér í ríku mæli af stéttaskiptingunni en hinn hefðbundni félagslegi 

grundvöllur stjórnmálaflokka hefur dalað mjög vegna þeirra breytinga sem hafa orðið í 

stjórnmálum þar sem átakalínan hefur orðið fjölþættari.  

 Staða stjórnmálaflokka er ekki eins sterk og áður þar sem margvísleg óhefðbundin 

þáttökuform hafa aukist eins og internetið, fjölmiðlar, hagsmunahópar, mótmælaaðgerðir 

og ýmis samtök svo dæmi séu nefnd.  Þetta er áhyggjuefni að margra mati þar sem litið er 

á stjórnmálaflokkana sem lífæð þjóðfélaga.  

Fólk er í dag upplýstara og meðvitaðra um pólitísk réttindi sín og gerir því meiri kröfur á 

grundvelli einstaklingshyggju.  Það getur beitt sér í meira mæli með beinum hætti í 

gegnum þessi nýju þáttökuform en þau koma þó ekki í veg fyrir það að stjórnmálaflokkar 

og fulltrúalýðræði verði áfram kjarni hins lýðræðislega löggjafarvalds og 

framkvæmdarvalds.10  

 

I.1. Flokkakerfi 
Segja má að fjórflokkakerfið á Íslandi sé búið að festa rætur í íslenskum stjórnmálum og 

sé því orðið hefðbundið. Eftir 1930 höfðu þrír flokkar af fjórflokkunum myndast 

(Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn og Alþýðuflokkurinn), en fyrir utan þá 

höfðu litlir flokkar eins og Bændaflokkurinn yngri, reynt að ná fótfestu í stjórnmálalífinu 

en án árnagurs og telst hann því ekki vera hluti af fimmta flokkinum sem tekinn verður til 

umfjöllunar í þessari ritgerð þar sem fjórflokkakerfið var ekki komið í fastar skorður.  

Kommúnistaflokkurinn ásamt Sósíalistaflokknum voru hluti af fjórflokkunum þar sem 

hann myndaði Sósíalistaflokkinn ásamt hluta úr Alþýðuflokknum og rann svo 

Sósíalistaflokkurinn saman við Alþýðubandalagið og var þá komin sú mynd á 

fjórflokkakerfið  eins og við þekkjum það í dag. 

Litlir flokkar hafa af einhverjum ástæðum átt erfitt með að koma nýjir inn til að 

brjóta upp þessa hefð, en þegar þeir hafa náð inn á þing að þá hafa þeir í flestum tilfellum 

staldrað afar stutt við.  Ein ástæðan fyrir því getur einmitt verið sú að það hefur ekki 

mótast hefð fyrir þeim. Ef skoðað er flokkakerfi annarra ríkja er hægt að sjá svipað 

munstur þar sem hefðin er sterk og litlum flokkum er gert erfitt fyrir. Ein ástæðan getur 
                                                        
10 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 56-60. 
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verið kosningakerfið sem fjallað verður um í kaflanum hér á eftir.  

Flokkakerfi og flokkar flestra ríkja greinast eftir stéttum; verkastéttum, 

trúarstéttum, lág, milli og hástéttum.  Sérhvert flokkakerfi er sjálfstæður vettvangur í 

hverju þjóðfélagi fyri sig. 11  Á Íslandi hefur tíðkast svokallað fjórflokkakerfi sem byrjaði 

að taka á sig mynd á árunum 1916-1930.  Í þessu kerfi hafa fjórir flokkar fengið flest 

atkvæði í Alþingiskosningum þrátt fyrir að fleiri flokkar hafi verið í framboði og hafa 

þessir flokkar skipst á að sitja í ríkisstjórn.  

Eftir 1930 var heilmikil uppstokkun í hinu íslenska flokkakerfi.  Sjálfstæðisflokkurinn og 

Framsóknarflokkurinn fóru eftir fyrirmynd Alþýðuflokksins og tóku upp ný 

skipulagsform þar sem almennir kjósendur nutu meiri lýðræðislegra réttinda12.   Þessar 

drastísku meðlimaskipulagsbreytingar og baráttan fyrir breytingum á kosningakerfinu á 

þessum tíma, varð til þess að Framsóknarflokkurinn klofnaði þar sem fosvarsmenn 

flokksins urðu undir í valdabaráttunni innan flokksins.13  

Eftir að allar stéttir þjóðfélagsins höfðu fengið kosningarrétt breyttist flokkskipanin til 

muna og þróaðist í átt til stéttastjórnmála þar sem breytingar voru gerðar á 

efnahagskerfinu með aukinni og lýðræðislegri skiptingu þjóðarteknanna og farið var að 

leggja meiri áherslu á velferð og hagvöxt.14 

Fjórflokkakerfið á Íslandi þróaðist á fyrstu þremur til fjórum áratugum 20 aldar og 

endurspeglaði það átökin í þjóðfélaginu um skiptingu efnahagslegra gæða og 

stjórnmálaflokkarnir áttu stóran þátt í að beina stéttaátökum inn á vettvang stjórnmálanna. 

Flokkarnir fjórir (Sjálfstæðisflokkurinn, Alþýðuflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og 

Alþýðubandalagið) voru ríkisafskiptaflokkar og þrír þeirra urðu fyrirgreiðsluflokkar (allir 

nema Alþýðubandalagið)15  

Á nítjándu öld fram á fyrstu tvo til þrjá áratugi tuttugustu aldar má segja að 

íslensku flokkarnir, þá Sjálfstæðsflokkurinn og Framsóknarflokkurinn, hafi verið 

                                                        
11 Svanur Kristjánsson, (1994). Frá flokksræði til persónustjórnmála, fjórflokkarnir frá 1959-1991. 
(Háskóli Íslands). Kafli III.  
12 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 109-110. 
13 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 111. 
14 Stjórnskipun Íslands. http://kaldadarnes.fsu.is/vefir/erlingur/saga/stjornskip.htm. Síðasti hópurinn sem 
átti eftir að fá kosningarrétt voru sveitastyrksþegar, þeir fengu kosningarrétt árið 1934. Eftir það var 
kosningaraldurinn lækkaður í áföngum til ársins 1984, þá var hann lækkaður niður í 18 ár. (Sbr. Þróun 
íslensku stjórnarskrárinnar: 25-27 ). 
15 Svanur Kristjánsson, (1994): 179-180. 
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svokallaðir kjarnaflokkar (e. cadre parties).  Kjarnaflokkar höfðu lítið sem ekkert 

skipulag.  Þeir voru oft mannaðir mikilvægum einstaklingum eftir stétt og stöðu og átti 

almenningur oft ekki greiðan aðgang í þá flokka. Flokkarnir þróuðust svo síðar yfir í 

verða fjöldaflokkar þar sem þekkist að flokksfélagar greiði félagsgjöld og þá er ljóst 

hverjir eru flokksmenn og hverjir standa utan þeirra. 16 Kjarnaflokkar voru háðir 

ríkisafskiptum og störfuðu þeir fyrst og fremst innan þings og stjórnuðust meira af 

þingflokksmönnum og annarri „elítu“ en fjöldaflokkar grundvölluðu sínar ákvarðanir á 

meirihlutasamþykktum allra flokksmanna.17  

Ef borin eru saman flokkakerfin á hinum Norðurlöndunum við flokkakerfið á 

Íslandi má sjá að þeim svipar til flokkakerfisins á Íslandi þar sem á Norðurlöndunum eru 

margflokkakerfi sem byggð eru á hlutfallskosnigu líkt og á Íslandi. Flokkakerfið á Íslandi 

og á Norðurlöndunum myndu falla undir greiningu Arend Lijphart (1999) um 

samstöðulýðræði þar sem fleiri en einn flokkur eru ráðandi. Bretland og Bandraríkin 

myndu falla undir „Westminister“ líkanið hans, þar sem tveggjaflokkakerfi ríkir.  

Samkvæmt því módeli berjast tveir flokkar um völdin en í slíku kerfi eru fullt af öðrum 

litlum flokkum, þeir hafa bara ekki náð þeirri stöðu sem stóru flokkarnir hafa náð.18  Í 

Bandaríkjunum eru Demókratar og Repúblikanir stærstir og í Bretlandi eru það 

Verkamannaflokkurinn og Íhaldsflokkurinn sem berjast um völdin, en þó er þriðji stærsti 

flokkurinn (Frjálslyndir Demókratar) í Bretlandi gott dæmi um áhrifalítinn flokk sem er 

þó í þeirri aðstöðu í dag, að hann getur ógnað stöðu stóru flokkanna þar sem þeir þurfa 

algjöran meirihluta til þess að sigra í komandi kosningum. Ef þeim tekst það ekki þá geta 

Frjálslyndir valið með hvorum þeirra stóru flokka hann vill mynda meirihluta með.19   

Fáum flokkum hefur tekist að ógna stöðu fjórflokksins á Íslandi á fyrri helmingi 20 aldar, 

það var árið 1953 (eins og fram hefur komið) sem fyrsta atlagan var gerð að þeim og 

síðan hefur fimmta framboðið náð að festa rætur í Íslenskum stjórnmálum fyrir utan 

konsingarnar 1963, 1967, 1978 og 1979. Það virðist alltaf einn lítill flokkur (fimmti 

flokkur) ná inn á þing fyrir utan fjórflokkana en hver og einn fimmti flokkur nær þó ekki 

                                                        
16 Svanur Kristjánsson, (1994): 179-181. 
17 Svanur Kristjánsson, (1994): 179-181. 
18 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 129. 
19 Forman, F.N. og N.D.J. Baldwin. (1999). Mastering British Politics. (4. útgáfa). MacMillan press L.T.D., 
London. 
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að festa rætur heldur mætti segja að hefð sé að mótast fyrir fimm flokka kerfi.20  

Það sem er helst frábrugðið íslenska flokkakerfinu frá flokkakerfum hinna 

Norðurlandanna er að hægri vængur stjórnmálanna er ekki eins klofinn í ólíkar fylkingar 

eins og víða annarsstðar, heldur hefur einn flokkur (Sjálfstæðisflokkurinn) nánast setið 

einn á hægri væng stjórnmálanna.21  Flokkakerfið er töluvert sveigjanlegra en 

flokkakerfin hjá engilsaxnesku löndunum t.d. á þann hátt að á Íslandi getur hægri flokkur 

myndað ríkisstjórn með vinstri flokki sem tíðkast ekki í flestum öðrum vestrænum 

lýðræðisríkjum.22   

 Eins og nefnt var í kaflanum hér að ofan að þá er hægt að staðsetja flokkana eftir 

hugmyndafræði (t.d. hugmyndafræði með tillit til efnahagslegrar skiptingar) í 

hægri/vinstri. Það sem gerst hefur með íslensku fjórflokkana er að þeir hafa allir færst 

nær miðju þar sem þeir hafa þurft að aðlaga sig að breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu. 

Tímarnir breytast og mennirnir með og það gerir hugmyndafræðin einnig. Flestir  

flokkarnir eru nær miðju stefnubilinu en áður á Íslandi, það á einnig við á hinum  

Norðurlöndunum. Það gefur aukið svigrúm fyrir nýja flokka að myndast vinstra megin 

eða hægra megin við ystu flokkana. Þeir flokkar sem fara svo langt til hægri eða vinstri 

eru einhlítari í stefnumálum og ná þar af leiðandi ekki til eins stóran hóps kjósenda.23  

 

I.2. Kosningakerfi 
Kosningakerfi eru hluti af umhverfi stjórnmálaflokka og setur þeim leikreglur sem 

flokkarnir verða að fylgja.  Lönd hafa mismunandi kosningakerfi sem þau hafa þróað og 

aðlagað að sínu samfélags og stjórnmálaumhverfi. 

Samkvæmt stofnanakenningunni geta kosningakerfi ríkja, skorið úr um það hvernig 

flokkakerfi þróast.24  Þar sem er tveggja flokka kerfi, eru kosningakerfi oft notuð sem 

kallast „first past the post“ sem er meirihluta kosningakerfi (e. majoritarian systems) þar 

sem valinn er einfaldur meirihluti. Það kerfi leiðir oft til tveggja flokka kerfis þar sem 

einn flokkur fær meirihluta á þingi og er valið skýrt fyrir kjósendur á milli tveggja 

                                                        
20 Guðmundur J. og Magnús S. (1997). Hagskinna, Sögulegar hagtölur um Ísland: 878-880. 
21 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 90. 
22  
23 Ólafur Friðriksson, (1980-1983). Smáflokkaframboð á Íslandi. Sagnir. 1-4: 42-52. 
24 Gunnar Helgi Kristinsson, (1991). Farmers′ Parties: 26. 
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stefnuskráa.25 Stuðst er við þetta kerfi í forsetakosningunum á Íslandi.  Þetta kerfi gerir 

það að verkum að það er nánast ógerlegt fyri litla flokka að ná kjöri þar sem farnar eru oft 

tvær umferðir í kosningaferlinu. Tveir efstu í fyrri umferðinni fara í aðra umferð til þess 

að keppast um fyrsta sætið. Frambjóðendur eru kosnir af almennum kjósendum í fyrri 

umferðinni en í þeirri seinni er kosið á þingi um sigurvegara. Þetta kerfi, sem er notað 

bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum, gerir litlum flokkum (eða þriðja flokknum þar) afar 

erfitt fyrir til þess að komast að. Þriðji stærsti flokkurinn og aðrir minni flokkar geta ekki 

náð þeim þingsætafjölda í samræmi við fylgi sitt á landsvísu og því eiga þeir það til að 

leysast upp.26 En ekki má gleyma því að þriðji flokkurinn getur skipt verulegu máli eins 

og t.d. í Bretlandi þar sem hann getur skorið úr um hvaða flokkur vinnur kosningarnar. Í 

einmenningskjördæmi þarf sigurvegari tryggan meirihluta til að ná stjórnartaumunum 

sem er einmitt ekki öruggt t.d. í kosningunum í Bretlandi í dag. 

Á Íslandi og á Norðurlöndunum er hlutfallskerfi þar sem þingsæti eru jöfnuð milli flokka 

í samræmi við kjörfylgi þeirra.27 Slíkt kosningakerfi gerir litlum flokkum oft erfitt fyrir 

því þeir þurfa að ná frekar miklu fylgi til þess að eiga möguleika á að ná manni inn á 

þing. Kjördæmaskipan er óhagstæð smáflokkum á Íslandi sökum þess að atkvæði í  

dreifbýli hefur vegið þyngra en atkvæði í þéttbýli. Þetta fyrirkomulag útskýrir ef til vill 

velgengni Framsóknarflokksins þar sem hann hefur átti mikinn stuðning kjósenda í 

dreifbýli. Litlir flokkar sem myndast hafa á Íslandi bjóða sig oftast fram í Reykjavík. Þeir 

þurfa því mikið fleiri atkvæði á bak við hvern þingmann en þeir flokkar sem bjóða fram í 

mörgum kjördæmum. Jöfnunarþingsætum á Íslandi er t.d. aðeins úthlutað til flokka sem 

náð hafa yfir 5% greiddra atkvæða á landsvísu til þess að ná inn á þing. 28  

Litlir flokkar eiga aftur á móti greiðari leið inn á þing þar sem land er eitt 

kjördæmi (eins og er t.d. í Ísrael), slík kosningakerfi skila mjög hlutfallslegri 

                                                        
25 Farrel, D. M. (2001). Electoral system: A comparative introduction. New york: Palgrave. 
26 Ellis, A., Reilly, B. og Reynolds, A. (2005). Electoral system design: The new International IDEA 
handbook. Stockholm: International Institute for Demacracy and Electoral Assistance. 
27 Svanur Kristjánsson, (1994): 177. 
28 Alþingi.is. Lög um kosningar til Alþingis. Sótt af slóðinni http://www.althingi.is/dba-
bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/2000024.html&leito=kosning\0kosninga\0kosninganna\0ko
sningar\0kosningarinnar\0kosningarnar\0kosningin\0kosningu\0kosningum\0kosninguna\0kosningunni\0ko
sningunum\0al%FEinga\0al%FEinganna\0al%FEingi\0al%FEingin\0al%FEinginu\0al%FEingis\0al%FEin
gisins\0al%FEingi%F0\0al%FEingum\0al%FEingunum#word1 þann 29. mars 2010. 
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niðurstöðu.29 Litlir flokkar eiga því meiri möguleika á að ná fulltrúa inn á þing ef 

mörgum þingsætum er úthlutað innan kjördæmis.  

Á Íslandi er stuðst við D´Hondt regluna sem er afar hagstæð stóru flokkunum og 

samkvæmt þeirri reglu þurfa litlir flokkar að ná 5% greiddra atkvæða til þess að komast á 

þing eins og fram hefur komið. Sú regla er víða gagngert notuð til þess að takmarka 

aðgengi lítilla flokka á þingi til þess að koma í veg fyrir að meirihlutamyndun og 

skilvirkni ríkisstjórnar bíði ekki skaða af.  Á þessu má sjá að flest vestræn ríki hafa þróað 

með sér kosningakerfi sem hygla stóru flokkunum og koma í veg fyrir að margir 

smáflokkar komist inn á þing.30 Kosningakerfi hafa oft (vegna þess hversu flokkum getur 

verið mismunað á kostnað hlutfallskosninga) verið deilumál í íslenskum stjórnmálum og 

hefur kosningakerfinu verið breytt nokkrum sinnum á 20 öldinni.31   

Landslag stjórnmála tekur sífelldum breytingum og því þurfa stjórnmálin að aðlagast 

hratt breyttum aðstæðum til þess að stjórnkerfið geti orðið eins skilvirkt og best verður á 

kosið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
29 Reilly og Reynolds. (2005). ). Electoral system design: The new International IDEA handbook. 
Stockholm: International Institute for Demacracy and Electoral Assistance. 
30 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 70-71. 
31 Hér samkvæmt Þróun íslensku stjórnarsrkárinnar: 25-27. 
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II. Litlir flokkar í Vestur Evrópskum ríkjum 
Í öllum ríkjum Vestur Evrópu eru til litlir flokkar. Margir þessara litlu flokka eiga 

ýmislegt sameiginlegt en geta þó einnig verið ólíkir. Flestir eiga þeir það sameiginlegt að 

hafa verið stofnaðir út frá hópum eða einstaklingum sem láta sig eitt ákveðið málefni 

varða. Þeir eiga litla möguleika á að komast til valda og þeir hafa flestir ekki mikil áhrif á 

pólitískar ákvarðanatökur. Þeir starfa yfirleitt ekki á mjög breiðum grundvelli heldur eru 

eru þeir oftast bundnir við ákveðin svæði þar sem hagsmunamál þeirra varðar. Þeir geta 

verið ólíkir af því þeir eru á mismunandi svæðum sem hafa ólíkra hagsmuna að gæta.  

Þeir geta því verið mis áhrifamiklir. Þeir sækjast ekki allir endilega eftir því að komast til 

valda, heldur vilja margir litlir flokkar einungis vekja athygli á málstað sínum til þess að 

þeirra málstaður fái réttláta meðferð.32 

 Því hefur verið haldið fram að litlir flokkar hafi lítil sem engin áhrif á pólitískt 

umhverfi og hafa þeir því oft fengið lítinn hljómgrunn sökum smæðar.  En það hefur nú 

sýnt sig að það er nú ekki alveg svo. Sumir smáflokkar hafa vakið athygli á ákveðnum 

málefnum sem aðrir stærri flokkar hafa ekki lagt neinar sérstakar áherslur á og hafa þeir 

smáflokkar hlotið ágætan hljómgrunn sökum þess. Kvennalistinn er gott dæmi um lítinn 

flokk sem hefur víðtæk áhrif bæði á aðra flokka og út í samfélagið einnig má segja að 

Þjóðvarnaflokkurinn hafi haft veruleg áhrif fyrst um sinn með þjóðvarnarbaráttunni og 

má segja að hann hafi lagt línurnar af hinu sterka andófsafli vinstri vængsins sem hafði 

ekki tíðkast áður á Íslandi. Umhverfisverndunarflokkar eru gott dæmi um litla flokka sem 

hafa vaxið mjög mikið víða í löndum Vestur Evrópu. Sem dæmi um slíka flokka má 

nefna flokka græningja. Margir þeirra byrjuðu sem hagsmunasamtök eða þrýstihópar. 

Umhverfisflokkar eru frekar nýtt fyrirbæri í stjórnmálaheiminum þar sem umhverfismál 

hafa ekki verið talin mikilvæg framan af 20 öldinni.33  Græningjar áttu lengi vel erfitt 

uppdráttar í Þýskalandi en eiga nú sæti í ríkisstjórn. Þessar tegundir flokka, líkt og Vinstri 

Grænir á Íslandi, eru róttækir flokkar og leggja upp með að vera fyrst og fremst 

umhverfisflokkar sem berjast gegn kjarnorkuverum, stóriðnaði, virkjunum og öllum þeim 

iðnaði sem hefur bæði mengandi og skaðvænleg áhrif á umhverfið.34   

                                                        
32  
33 Rommel-Muller F. og Pridham G. (1991). Small parties in western Europe: 2. 
34“Græningingjar horfast í augu við raunveruleikann”. (2000, 26. Mars). Morgunblaðið á netinu. Sótt af 
slóðinni  (http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=526594 þann 26. mars 2010.  
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Pólitískt umhverfi eins og flokkakerfið skiptir verulegu máli fyrir litla flokka. Það 

sker í rauninni úr um hvernig þeim mun farnast og hvort þeir eigi möguleika á að ná kjöri 

eins og hefur kom fram hér að ofan, sem er getur verið erfitt fyrir þá.   

Margir litlir flokkar myndast út frá þrýsithópum. Þjóðvarnarflokkurinn og 

Kvennalistinn eru dæmi um flokka sem stofnaðir voru af hagsmunasamtökum eða 

þrýstihópum.  Nánar verður fjallað um þá í næsta kafla. 

 

II.1. Þvingunarflokkar (e. blackmail parties) 
Þvingunarflokkar eru litlir flokkar sem ná að þvinga þeim stærri nær miðju. Þeir neiðast 

til þess að taka upp málefni þvingunarflokkanna til þess að koma í veg fyrir að þeir geti 

haft áhrif á fylgi þeirra. Með þeim hætti spila þvingunarflokkarnir mjög mikilvægt 

hlutverk þar sem þeir ná að takmarka flokksræði stóru flokkanna og þeir verða fyrir vikið 

mun lýðræðislegri heldur en ef þvingunarflokkarnir væru ekki til staðar. Þeir sækjast 

oftast meira eftir því að haft áhrif frekar en að ná góðri kosningu.35 Það er þekkt að slíkir 

flokkar ná atkvæðum frá stóru flokkunum og neyða þar með stóru flokkana til þess að 

taka upp stefnumál þeirra. Stóru flokkarnir gera það til að ná atkvæðunum til baka sem 

þeir misstu til litlu flokkanna. Stærri flokkarnir hafa tilhneigingu til að haga málefnaskrá 

og málflutningi eftir tíðaranda en ekki eftir beinharðri pólitískri stefnumörkun þannig 

geta þeir tekið málefni þvingunarflokkanna upp á sína arma þegar skoðanakannanir sýna 

að þessi málefni hafa áhrif á kjósendur.36  Það er þó líka þekkt að stóru flokkarnir taka 

málefnin oft upp í orði en ekki á borði til þess að ryðja litlu flokkunum í burtu.  

Ekki hafa allir þvingunarflokkar það að markmiði að komast endilega til valda heldur 

bara að vekja upp umræður um málefnin þeirra og réttindi þeirra hópa sem þeim tilheyra.  

Það hafa ekki verið mörg dæmi um slíka málefnaflokka í íslenskri 

stjórnmálasögu. Þjóðvarnarflokkurinn og Kvennalistinn eru í raun einu fimmtu flokkarnir  

sem geta flokkast undir að vera þvingunarflokkar og Borgarahreyfingin, (það má segja að 

hún hafi einnig verið mynduð með þeim hætti, það verður fjallað um það síðar í 

                                                        
35 Katz S. Richard. Democracy and elections. Hæg Oxford University press. Sótt af slóðinni 
http://books.google.is/books?id=VNez0rhiE44C&pg=PA284&lpg=PA284&dq=blackmail+parties&source
=bl&ots=vEkcNoM9Yt&sig=oep6Hbo4qPnyLtS3vmbb2H6_0AM&hl=is&ei=f3i6S6TdKYuCOK3egKEL
&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CDAQ6AEwBw#v=onepage&q=blackmail%20part
ies&f=false þann 13. apríl 2010. 
36  
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ritgerðinni). Þjóðvarnarflokkurinn og Kvennalistinn voru stofnaðir af þrýstihópum sem 

vildu þrýsta á stjórnvöld til að fylgja stefnu sinni. Starfsemi Þjóðvarnarflokksins og 

Kvennalistans leiddi til þess að fjórflokkarnir fóru að taka upp málefni þeirra og gera að 

sínu sem gerði það að verkum að stoðunum var kippt undan þeim.  

 Kvennalistinn fékk það góðan hljómgrunn að hann náði til sín mörgum atkvæðum 

á kostnað hinna flokkanna.  

Á meðfylgjandi töflu, sem sett er saman úr upplýsingum frá Hagstofunni, má sjá 

hvernig gömlu vinstri flokkarnir tapa fylgi yfir til nýju flokkanna milli kosninganna árin 

1979 og 1983.  Bandalag jafnaðarmanna og Kvennalistinn koma sterkir inn á kostnað 

stóru flokkanna (Alþýðuflokksins, Framsóknarflokksins og Alþýðubandalagsins). Það 

sést best á þeirri fylgisaukningu sem Sjálfstæðisflokkurinn fær, að Kvennalistinn og 

Bandalag jafnaðarmanna taka til sín atkvæði frá hinum vinstri flokkunum og 

Framsóknarflokknum. Þessar niðurstöður setja einfaldlega pressu á flokkana vinstra 

megin og Framsóknarflokkinn til þess að endurskoða sín mál ef þeir ætla að vinna aftur 

þetta fylgistap í næstu kosningum. 

 
 Tafla 1.1 Úrslit alþingiskosninga 1979–199937 
 Ár 1979 1983 1987 1991 1995 1999 
Gild atkvæði í % hlutfalli       
Alþýðuflokkur   14,4 11,7 15,2 15,5 11,4 - 
Framsóknarflokkur   24,9 18,5 18,9 18,9 23,3 18,4 
Sjálfstæðisflokkur  35,4 38,6 27,2 38,6 37,1 40,7 
Alþýðubandalag 19,7 17,3 13,3 14,4 14,3 - 
Bandalag jafnaðarmanna   - 7,3 0,1 - - - 
Samtök um kvennalista   - 5,5 10,1 8,3 4,9 - 
Borgaraflokkur   - - 10,9 - - - 
Þjóðvaki, hreyfing fólksins   - - - - 7,2 - 
Þingsæti         
Alþýðuflokkur   10 6 10 10 7 - 
Framsóknarflokkur  17 14 13 13 15 12 
Sjálfstæðisflokkur   22 23 18 26 25 26 
Alþýðubandalag   11 10 8 9 9 - 
Bandalag jafnaðarmanna   - 4 - - - - 
Samtök um kvennalista   - 3 6 5 3 - 
Borgaraflokkur  - - 7 - - - 
Þjóðvaki, hreyfing fólksins  - - - - 4 - 

                                                        
37 Hagstofan.is >Kosningar >Alþingiskosningar >úrslit alþingiskosninga 1963-2009. Sótt af slóðinni  
http://www.hagstofa.is/?PageID=829&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=KOS02121%26ti=%DArslit+al%
FEingiskosninga+1963%2D2009+++%26path=../Database/kosningar/althurslit/%26lang=3%26units=Fj%F
6ldi/hlutfall. 
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Í kosningunum árið 1987 eykur Kvennalistinn við sig fylgi um rúman helming á meðan 

Bandalag jafnaðarmanna nánast hverfur og Alþýðuflokkurinn og Framsókn bæta aftur við 

sig fylgi en Alþýðubandalagið heldur áfram að tapa jafnt og þétt. Kvennalistinn er 

greinilega að taka til sín atkvæði frá Bandalagi jafnaðarmanna. Jafn framt má sjá hvernig 

hinn nýji hægri flokkur, Borgaraflokkurinn vinnur atkvæði á kostnað Sjálfstæðisflokksins 

þar sem hann tapar verulegu fylgi frá kosningunum á undan. 

 Tafla 1.1. sýnir glögglega hvernig nýjir flokkar geta haft töluverð áhrif á 

kosningarúrslit og með því hrist aðeins upp í hinu pólitíska landslagi sem hefur átt sér 

langa hefð í stjórnmálasögunni eins og fjórflokkakerfið á Íslandi hefur átt en án þess þó 

að ógna stöðu fjórflokksins.38  

Það eru ekki einungis litlir stjórnmálaflokkar sem beita kúgunar aðferðum. Ýmis 

samtök og hagsmunahópar hafa nýtt sér þessi þvingunarúrræði. Samtökin um betri 

byggð, á Íslandi, er gott dæmi um þverpólitískan þrýstihóp sem lætur skipulagsmál 

Reykjavíkur sig varða og hafa haft mikil áhrif á þá umræðu. Þau hafa barist fyrir að fá 

Reykjavíkurflugvöllinn færðan úr Vatnsmýrinni og að þar yrði í staðinn byggð þétt 

borgarbyggð sem tengd yrði betur við miðsvæði höfuðborgarinnar, þar sem þau töldu 

höfuðborgina of strjálbýla til þess að gott mannlíf gæti blómstrað.  Þau voru einnig á móti 

því að Hringbrautin yrði færð, þar sem þau töldu það of varasama aðgerð.39  

Það virðist fara eftir málefnum og hversu djúpstæð áhrif þau málefni hafa í þjóðfélaginu 

hvernig þvingunarflokkum tekst til. Bæði þvingunarflokkar og ýmsir þrýstihópar þurfa að 

fylgja málum sínum vel eftir og fjalla um raunhæf viðfangsefni og vera staðfastir á 

skoðunum sínum ef vel á að takast til. Það hefur marg sannast að þessir hópar eða 

flokkar, þurfa ekki að hafa fulltrúa á þingi til þess að hafa áhrif. Gott dæmi um slík 

samtök má nefna Grænfriðunga (e. Green peace) sem eru náttúru og 

dýraverndunarsamtök. Þau hafa beitt margvíslegum róttækum aðgerðum til þess að vekja 

athygli á sér líkt og þau hafa gert til að mótmæla til að mynda hvalveiðum.  

 

 
                                                        
38  
39 Wikipedia. “Samtök um betri byggð”. Sótt af slóðinni   
http://is.wikipedia.org/wiki/Samtök_um_betri_byggð.  
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II.2. Eins málefna flokkar (e. Single issue parties) 
Eins máls flokkar er önnur gerð lítilla flokka og í raun önnur gerð þvingunarflokka. Þeir 

flokkar geta verið myndaðir af einstaklingum eða hagsmunasamtökum sem hafa það að 

markmiði að berjast fyrir einu ákveðnu málefni. Ef marka má töflu 1.3. má í fljótu bragði 

sjá að flestir fimmtu flokkanna geta flokkast undir að hafa verið eins málefna flokkar. 

Víða í Evrópu eru til slíkir flokkar, sem dæmi má nefna flokka sem sniðnir eru að 

innflytjendum, bæði þar sem innflytjendur eru að berjast fyrir rétti sínum í þeim 

samfélögum sem þeir búa í og einnig hafa íbúar þeirra samfélaga stofnað samtök sem 

berjast á móti innflytjendum.  Slík aðskilnaðarstefna hefur oft vakið upp miklar umræður 

og deilur eins og upp hefur komið bæði í Danmörku og Noregi. Þar hefur 

aðskilnaðarstefna danska Þjóðarflokksins og Norska framfaraflokksins varpað dimmum 

skugga á þeirra þjóðlíf.40 Í Bretlandi og Bandaríkjunum ná eins málefna flokkar aldrei 

kjöri inn á þing, kosningakerfið þar er ekki sniðið að litlum flokkum, það kemur í veg 

fyrir að litlir flokkar nái fótfestu eins og fram hefur komið í kafla I.2. 

Hér á landi er Frjálslyndi flokkurinn dæmi um eins máls flokk. Hann var 

stofnaður utan um baráttuna um kvótakerfið sem var hitamál hjá sjómönnum á þeim tíma. 

Þegar svo flokkurinn fór að dala, þá tók hann upp innflytjendamálið þar sem hann vildi 

takmarka aðflutning útlendinga til landsins með aðskilnaðarstefnu sem er vel þekkt t.d. í 

Noregi.41 Þjóðvarnarflokkurinn er dæmi um eins málefna flokk þar sem þjóðvarnarmálið 

var hans aðal baráttumál. Sama má segja um Bandalag jafnaðarmanna en fyrirgreiðsla og 

valdboðskerfi var það sem Vilmundur Gylfason lagði áherslu á að berjast gegn.  

Samtök frjálslyndra og vinstri manna og Þjóðvaki voru einnig eins máls flokkar á þann 

hátt að þeir voru stofnaðir með það markmið að sameina vinstri væng stjórnmálanna. 

Það er hægt að deila um það hvort að Borgarahreyfingin flokkist undir að vera 

þvingunarflokkur eða eins málefna flokkur. Hún er stofnuð af hópi fólks sem vill koma í 

gegn breytingum á stjórnkerfinu (bæði á stjórnarskrá, stjórnarháttum og í stjórnsýslunni) 

og hún vill réttláta meðferð og rannsókn á efnahagshruninu og að gripið verði til 

neyðarúrræða í þágu fjölskyldna og fyrirtækja vegna efnahagshrunsins. 

Borgarahreyfingin vill þrýsta á ríkisstjórnina til þess að gera þær breytingar sem hún 
                                                        
40  
41 Morgunblaðið. (7. Nóvember 2006). Frjálslyndir boða aðskilnaðarstefnu í málefnum innflytjenda. Tbl. 
303: 26. 
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leggur til. Hún er eins málefna flokkur á þann hátt að hún berst fyrir endurreisn lýðræðis 

á krepputímum. Hún er því skilgreind sem bæði eins málefna flokkur og 

þvingunarflokkur í töflu 1.3. Fjallað verður nánar um hana og hina fimmtu flokkana í 

næsta kafla. 
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III. Fimmtu flokkarnir sem náð hafa inn á þing á Íslandi 
Í þessum kafla er fjallað um þá fimmtu flokka sem náð hafa inn á þing frá árinu 1953 í 

réttri tímaröð. 

 

III.1. Þjóðvarnarflokkurinn (1953-1968) 
Upphaf Þjóðvarnarflokksins má rekja til útfáfu tímaritsins „Frjálsrar þjóðar“ sem kom út 

á árunum 1952-1968. Stofnendur blaðsins þeir Bergur Sigurbjörnsson (fyrrverandi 

Framsóknarmaður) og Valdimar Jóhannsson höfðu verið aðilar að Þjóðvarnarfélaginu 

sem var stofnsett árið 1946 í þeim tilgangi að berjast fyrir hlutleysi íslendinga og vara 

menn við þeirri hættu sem steðjaði að sjálfstæði og lýðræði á Íslandi.  Markmið þeirra 

með blaðinu var að berjast gegn hersetu á Íslandi, fyrir lýðræði og fyrir „frjálslegri 

sósíaldemókratískri stefnu í efnahagsmálum“.42  

Frjáls þjóð er í raun framhald af blaðinu Þjóðvörn sem Þjóðvarnarfélagið hafði gefið út í 

nokkur ár.  Þjóðvarnarfélagið var samansafn af fólki sem átti það sameiginlegt að vera á 

móti hersetunni.43  Félagið var í grunninn hugmyndafræði Þjóðvarnarflokksins vegna 

þess að stofnun Þjóðvarnarflokksins var í raun afleiðing baráttumála Þjóðvarnafélagsins 

sem vildu verja landið gegn áhrifum annarra ríkja og að hindra gerð óvarnfærnislegra 

samninga við erlend ríki. Þjóðvarnarmenn vildu vinna að því að gæta hagsmuna Íslands 

við framkvæmd Keflavíkursamningsins og Norður-Atlantshafssáttmálans og að nýtt yrði 

fyrsta tækifæri til þess að rifta þessum samningum og um leið, að endurheimta fullt 

yfirráð þjóðarinnar yfir landinu.44  

Þetta tvennt (Frjáls þjóð og Þjóðvarnarbandalagið) var aðalástæða myndunar 

Þjóðvarnarflokksins sem var stofnaður árið 1953. Stofnun hans markaði tímamót í 

stjórnmálasögu Íslands. Hann tók upp merki hinnar nýju sjálfstæðisbaráttu og leit fyrst og 

fremst á sig sem þjóðmálaflokk.45 Þeir töldu þjóðina vera að glata aftur sjálfstæði sínu 

með tilkomu hersins og með komu hans myndi þjóðin fara aftur til ársins 1918 í 

sjálfstæðisbaráttunni.  
                                                        
42 Sverri Jakobsson. (2000). Fridur.is. Þættir úr sögu þjóðvarnar 1945-1963. Sótt af slóðinni  
http://fridur.is/um-sha/sagan/thjodvorn/ þann 3. Apríl 2010.  
43 Þjóðvörn, (21. október 1946). 1. árg. Tbl. 3: 1. 
Sverri Jakobsson. (2000). Fridur.is. Þættir úr sögu þjóðvarnar 1945-1963.  
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Helstu stefnumál Þjóðvarnarflokksins voru utanríkis- og sjálfstæðismál og vildu 

flokksmenn endurvekja sjálfsætðisbaráttuna. Þeir töldu þjóðina standa á brauðfótum og 

að hún gæti ekki fótað sig efnahagslega með utanaðkomandi drottnara yfir sér.46 

Þjóðvarnarflokkurinn gekk svo langt í þjóðvarnarbaráttu sinni að hann vildi banna allar 

erlendar útvarpsstöðvar, þær voru að þeirra mati erlend ómenning47  

Þjóðvarnarflokkurinn barðist fyrir því að Ísland segði sig úr NATO og að 

bandaríski herinn færi af landi brott líkt og sósíalistaflokkurinn gerði.  Hugmyndafræði 

hanns var byggð á almennri félagshyggju og hann gagnrýndi til að mynda 

Sósíalistaflokkinn fyrir fylgni hans við Sovétríkin. Hann varaði við áhrifum frá bæði 

Austri og Vestri. Í stjórnmálaávarpi annars landsfundar flokksins árið 1954 vildi 

flokkurinn kalla saman hinar sundruðu fylkingar vinstri sinnaðra og þjóðhollra Íslendinga 

til þess að mynda sterka vinstri heild.48  

Þjóðvarnarflokkurinn var í raun fyrsti flokkurinn til þess að gera alvarlega atlögu 

að fjórflokkunum.  Flokkurinn fékk 6% greiddra atkvæða og tvo menn kjörna árið 

195349,  þá Gils Guðmundsson og Berg Sigurbjörnsson50 en flokkurinn missti bæði sætin 

sín í kosningunum árið 1956. Þegar svo Alþýðuflokkur og Framsóknarflokkur gengu til 

kosninga með þá stefnu að reyna að ógilda samninginn við Bandaríska herinn51  féll 

Þjóðvarnarflokkurinn út af þingi. Það var reiðarslag fyrir flokkinn því honum hafði verið 

spáð miklu meira fylgi en raun bar vitni.    

Framsóknarflokkurinn og Alþýðuflokkurinn tóku upp á því að beita sér einnig 

gegn hersetunni og kipptu þar með grundvellinum undan Þjóðvarnarflokknum.52  

Það má kannski segja að Hræðslubandalagið (kosningabandalag Alþýðuflokks og 

Framsóknarflokks), sem stofnað var til stjórnarslita Framsóknarflokks og 

Sjálfstæðisflokks.53  Að öðru leyti voru pólitísk áhrif Þjóðvarnarflokksins lítil sem engin.  

Flokkurinn hvarf þó ekki alveg þar sem að þeir örfáu sem eftir voru í flokknum runnu 

saman við myndun Alþýðubandalgsins árið 1963. Útgáfa Frjálsrar þjóðar var áfram 

                                                        
46 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 7-10. 
47 Þjóðvarnarflokkurinn, (1953). Ávarp og Stefnuyfirlýsing Þjóðvarnarflokks Íslands.  
48 Frjáls þjóð, (4.des. 1954). Árg. 3. Tbl.4:1 
49 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 103. 
50 Wikipedia. http://is.wikipedia.org/wiki/Þjóðvarnarflokkur_Íslands 
51 Frjáls þjóð, (30. júní 1956): Árg. 5. Tbl. 30: 4. 
52 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 103. 
53 Wikipedia. Hræðslubandalagið. Sótt af slóðinni http://is.wikipedia.org/wiki/Hræðslubandalagið 
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regluleg þrátt fyrir að flokkurinn hafi hætt starfssemi og með því gat flokkurin látið rödd 

hans heyrast áfram.  Þjóðvarnarflokkurinn leið svo undir lok árið 1968.  

 

III.2. Samtök frjálslyndra og vinstri manna (1969-1974) 
Mikill ágreiningur var innan Alþýðubandalagsins sem var að breytast úr 

samfylkingarsamtökum í skipulagðan flokk.  Deilurnar stóðu á milli þeirra sem höfðu 

komið úr Alþýðuflokknum og þeirra sem komu úr Sósíalistaflokknum, þessir meðlimir 

Alþýðubandalagsins voru ekki sáttir við framboðslista Alþýðubandalagsins.54  

Hannibal Valdimarsson klauf sig úr Alþýðubandalaginu og stofnaði hann ásamt 

Birni Jónssyni Samtök frjálslyndra og vinstri manna árið 1969.55  Hann ásamt 

Hannibalistum vildu  mynda breiðan lýðræðislegan jafnaðarmannaflokk með frjálslyndari 

armi og sameina íslenska vinstri menn (Alþýðuflokkinn, Framsóknarflokkinn og 

Samtökin)  í nýjan sameinaðan jafnaðarmannaflokk.56  Hér átti að gera fjórðu tilraun til 

þess að hnekkja á meirihluta Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks og töldu samtökin að það 

þyrfti nýtt afl til þess að það gæti tekist.57  Samtökin áttu tvo þingmenn áður en þau 

gengu fyrst til kosninga árið 1971, þá Björn og Hannibal.58  

  Markmið samtakanna, fyrir utan að fella meirihluta Sjálfstæðisflokks og 

Alþýðuflokks var að sameina vinstri arminn til að rjúfa hið staðnaða flokkakerfi og 

uppræta valdníðslu og þá spillingu sem hafði viðgengist í stjórnmálum á þeim tíma. Þeir  

vildu jafnframt auka lýðræðið og áhrif kjósenda.  Samtökin gáfu sig út fyrir að vera fyrst 

of fremst verkalýðsflokkur.59  

Það má segja að samtökin hafi haldið baráttumáli þjóðvarnarflokksins uppi sem 

voru andstaða gegn hersetu Bandaríska hersins hér á landi.60  Einnig settu samtökin sig á 

móti aðild Íslands að Efnahagsbandalagi Evrópu en voru fylgjandi aðild að EFTA.  Þau 

studdu við þróun iðnvæðingar og atvinnuuppbyggingar, þá sérstaklega í sjávarútveginum.  

Samtökin vildu leggja ríka áherslu á að efla með þjóðinni sterkan vinstri flokk sem væri 

                                                        
54 Þjóðviljinn, (22,-23.október 1983). Helgarblað:14. 
55 (bls.45 í ritg Kristínar). 
56 Tíminn. (6. júlí 1971). Tbl. 148:1. 
57 Samtök frjálslyndra og vinstri manna, (1977). Stefnuskrá.  
58 Þjóðviljinn, (22,-23.október 1983). Helgarblað:14. 
59 (bls.61). 
60 (bls. 62). 
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óháður kommúnistaríkjum austurs og auðhyggjunnar í vestri.61 

 Samtök frjálslyndra og vinstri manna fengu góðan hljómgrunn í kosningunum 

árið 1971 og unnu þá mikinn kosningasigur á kostnað Alþýðuflokksins sem kjósendum 

þótti hafi brugðist sem jafnaðarmannaflokkur.62 Þeim tókst að fella 

viðreisnarmeirihlutann og komu manni allsstaðar að þar sem þau buðu fram.  Þessar 

undirtektir í byrjun sýndu að það væri þörf á jafnaðarmannflokki eins og Samtökum 

frjálslyndra og vinstri manna. Þau komu fimm mönnum inn á þing, þremur 

kjördæmakjörnum, þeim Hannibal Valdimarssyni, Birni Jónssyni og Magnúsi T. 

Ólafssyni og tveimur landskjörnum, þeim Karvel Pálmasyni og Bjarna Guðmundssyni. 

Það sem kom einna mest á óvart var að samtökin tóku fylgi frá Alþýðuflokknum en ekki 

Alþýðubandalaginu eins og búist hafði verið við. Þessir nýkjörnu þingmenn samtakanna 

gátu nú gegnt lykilhlutverki við myndun nýrrar ríkisstjórnar og með því fellt þáverandi 

ríkisstjórn Alþýðubandalags og Sjálfstæðisflokks sem höfðu setið lengi við völd eða frá 

1954.63  Úrslit kosninganna sýndu með tapi Alþýðuflokksins að straumurinn var farinn að 

liggja meira til Vinstri en áður.64  

Það fór fljótt að bera á ágreiningi innan samtakanna. Samtökin höfðu klofnað og í 

kosningunum 1978 náði Karvel ekki kjöri sem var sá eini sem bauð sig fram í nafni 

samtakanna.65 Þeim mistókst að sameina vinstri fylkingarnar í sterkt vinstra afl og féllu á 

endanum. 

 

III.3. Samtök um kvennalista (1983-1999) 
Konur hafa um langt skeið, eða allt frá lokum 19. aldar, barist fyrir rétti sínum. Þær fengu 

fyrst kosningarrétt árið 1882 en það voru bara konur sem brauðfæddu sig sjálfar og  

greiddu skatta. Árið 1908 fengu giftar konur kosningarétt og kjörgengi í Reykjavík og 

Hafnarfirði og nýttu þær sér þau réttindi með eftirminnilegum hætti þar sem fyrstu 

konurnar voru kjörnar í bæjarstjórn Reykjavíkur eftir að þær höfðu boðið sig fram með 

sérstökum kvennalista.  Það var svo árið 1915 að konur fengu almennt kosningarrétt og 

                                                        
61 Samtök frjálslyndra og vinstri manna, (1977). Stefnuskrá. 
62 (bls. 66). 
63 (bls. 79). 
64 Guðmundur J. og Magnús S. (1997). Hagskinna, Sögulegar hagtölur um Ísland. Hagstofa Íslands: 878-
880. 
65 Þjóðviljinn, (22,-23.október 1983). Helgarblað:14. 
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konur 40 ára og eldri   gátu boðið sig fram til Alþingis. Það gerði svo Ingibjörg H. 

Bjarnason fyrst allra fyrir hönd kvenna.66  Helstu baráttu mál kvenna á fyrrihluta 20 aldar 

voru frábrugðin baráttumálum þeirra í dag á þann hátt, að áður var réttur kvenna nánast 

enginn, þær áttu ekki t.d. jafnan kosningarrétt á við karla né jafnan rétt til names. Bríet 

Bjarhéðinsdóttir var ein af frumkvöðlum kvenréttindabaráttunnar.67 

            Kvennalistinn var stofnaður árið 1983 af flokki kvenna sem vildu auka hlut 

kvennna og kvenlegra gilda í íslenskum stjórnmálum.  Kvennalistinn rauf þessa stöðnun 

strax í upphafi stofnunar hans og var þá þegar stóru takmarki flokksins náð. Segja má að 

Kvennalistinn hafi verið fyrsti skipulagði stjórnmálaflokkur kvenna í sögu Íslands.  Til 

gamans mætti segja að hann hafi verið endirinn af upphafi kvenréttindabaráttu Íslenskra 

kvenna.  Hann tók upp baráttu kvenna þar sem frá var horfið á fyrri hluta 20 aldar. 

            Kvennalistinn starfaði í upphafi sem grasrótarsamtök og miðaðist allt skipulag við 

að virkja sem flestar konur til starfa bæði í stjórnmálum og úti í atvinnulífinu. 

Kvennalistanum þótti nóg um í mismunun á valdastöðum karla og kvenna á þessum 

vígstöðum.  Í þeim málum náði Kvennalistinn miklum árangri þar sem á árunum 1922-

1983 höfðu einungis 12 konur verið kjörnar á þing (eða 5% allra sem sátu á þingi) en á 

móti meira en 500 karlar,  en eftir tíma kvennalistans eru konur nú 43% hlutfall allra á 

þingi.68   

Kvennalistinn braut blað í sögu jafnréttismála þegar hann var fyrsti flokkurinn til að 

leggja fram frumvarp um fæðingarorlof karla og voru þau frumvörp gerð að lögum árið 

2000.69 Einnig var hann fyrstur til að setja málefni samkynhneigðra á stefnuskr70  

(Vilmundur Gylfason hafði tekið upp málstað samkynhneigðra í Bandalagi 

jafnaðarmanna  en ekki sett það málefni á stefnuskrá líkt og Kvennalistinn gerði). 

            Í kosningunum árið 1983 fékk Kvennalistinn 5,5% greiddra atkvæða og þrjár 

konur kjörnar inn á þing (Sigríði Dúnu, Guðrúnu Agnarsdóttur og Kristínu 

                                                        
66 Feministinn.is. Kynjuð stjórnmál. Femínistaflélag Íslands. Sótt af  
(http://www.feministinn.is/myndir/kynjud-stjornmal/kynjud-stjornmal-kristin.htm þann 27. mars. 2010. 
67 Kvennasögusafn.is. Sótt af http://www.kvennasogusafn.is/Kvennasaga/Briet%20Bjarnhedinsdottir/Briet-
Ferill.htm þann 2. apríl. 2010. 
68 Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Sótt af slóðinni   
http://www.menntamalaraduneyti.is/radherra/raedur/2009/10/15/nr/5155 þann 2. apríl. 2010.  
69  BSRB.is. Réttur í fæðingar og foreldraorlofi. Sótt af slóðinni http://www.bsrb.is/utgafa.asp?ID=550 
þann 27. mars 2010.   
70 Kvennalistinn. (1991). Stefnuskrá. 
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Halldórsdóttur71). Í kosningunum á eftir, árið 1987, jók listinn við sig fylgi um helming 

en í kosningunum 1991 dalar fylgið við listann lítillega eða niður í 8,3%. Að lokum 

dettur fylgið niður í 4,9% í kosningunum árið 1995.72  Kvennalistinn leið undir lok árið 

1999.  Þá töldu sumir að tími kvennaframboða væri liðinn og viðhorf kvenna hafi hlotið 

aukinn hljómgrunn innan hefðbundinna stjórnmálaflokka,73 því væri kominn tími á að 

reyna aðrar leiðir.  Árið 1999 stofnaði kvennalistinn Samfylkinguna ásamt Þjóðvaka, 

Alþýðuflokknum og  Alþýðubandalaginu og er það besti árangur vinstri armsins eftir 

margar tilraunir til þess að sameina vinstri arminn. 

 

III.4. Bandalag Jafnaðarmanna (1983-1987) 
Vilmundur Gylfason hafði átt í stormasömu sambandi við flokksbræður sína í 

Alþýðuflokknum í nokkurn tíma. Hann átti þátt í að leiða Alþýðuflokkinn til sigurs í 

kosningunum 1978 sem má eflaust þakka gagnrýni hans á samtryggingakerfi flokkanna. 

Hann klauf sig úr Alþýðuflokknum (sem var fjórði klofningur Alþýðuflokksins74) og 

stofnaði þann 15. janúar árið 1983, ásamt fylgismönnum sínum, flokkinn Bandalag 

Jafnaðaramanna sem var annar nýji flokkurinn ásamt Kvennalistanum. 

 Vilmundur þótti mjög litríkur og djarfur stjórnmálamaður og gat verið afar 

rökfastur og beinskeittur í ræðum sínum, það sýndi sig best þegar hann hélt harðorða 

ræðu gagnvart hans eigin flokki eftir að hafa tapað fyrir Magnúsi H. í 

varaformannsslagnum í Alþýðuflokknum árið 1980. Þá sagði hann flokksbræður sína 

hafa kosið yfir þá gamla stílinn og með því hafnað þeim nýja.75  Hann gagnrýndi  

harkalega sitjandi ríkisstjórn fyrir siðleysi, spillingu og fyrir þau sérstöku hlunnindi sem 

ráðherrar fengu, um það sagði hann hin fleygu orð að ríkissjóður væri orðinn „Privat 

banki“ fyrir ráðherra og aðra þingmenn.76  Vilmundi bauð við slíkum fyrirgreiðslum og 

því valdboðskerfi sem hann taldi hafa átt sér stað í íslenskum stjórnmálum.   

Vilmundur stofnaði Bandalag jafnaðarmanna gegn þáverandi ríkisstjórn Gunnars 

                                                        
71 Kvennalistinn. Frá konu til konu, saga-stefna-skipulag Kvennalistans: 1. 
72 Guðmundur og Magnús (1997). Hagskinna, Sögulegar hagtölur um Ísland: 878-880.  
73 Ég segi hefðbundinna stjórnmálaflokka því ég tel Kvennalistinn ekki flokkast undir hefðbundinn 
stjórnmálaflokk vegna sérstöðu hans. 
74 Alþýðublaðið 16. Mars 1986, tbl. 54, bls. 21. 
75 Dagblaðið, (3. Nóvember 1980).  Tbl.249: 4. 
76 Morgunblaðið, (Fimmtudagur 29. Mars 1979). Tbl 74: 26. 
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Thoroddsen. Hann taldi stjórnkerfið og gamla flokkakerfið vera forspillt og vildi hann 

láta gera nýja stjórnarskrá sem ætti að fyrirbyggja það flokksræði sem hann taldi vera í 

samfélaginu. Hann lagði einnig mikla áherslu á að skilið yrði á milli löggjavarvalds og 

framkvæmdarvalds.  Vilmundur studdi beint lýðræði og vildi eyða öllu þessu lokaða 

valdakerfi þar sem allar ákvarðanir væru teknar af örfáum siðspilltum og óheiðarlegum 

einstaklingum eins og hann orðaði það.77 

Flokkurinn fékk 7,3% greiddra atkvæða og fjóra þingmenn kjörna (hlaut jafnmörg 

þingsæti og Alþýðuflokkurinn tapaði) í konsningunum 1983 en í kosningunum 1987 

hrundi flokkurinn.78 

Vilmundur lést árið 1983, sama ár og hann stofnaði Bandalagið. Árið 1986 leystis 

flokkurinn upp þegar þrír þingmenn hans gengu til liðs við Alþýðuflokkinn og einn til 

liðs við Sjálfstæðisflokkinn.79  

 

III.5. Borgaraflokkurinn (1987-1991) 
Albert Guðmundsson var stjórnarformaður Hafskips árið 1979.  Árið 1980 þurfti Gunnar 

Thoroddsen aðstoð Alberts við myndun ríkisstjórnar Gunnars og gegn þeim greiða við 

Gunnar, fékk Albert stöðu formanns bankaráðs Útvegsbanka.  Hafskip var þá einn stærsti 

viðskiptavinur bankans og gengdi Albert þessum störfum þar til hann varð 

fjármálaráðherra í ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar árið 1983.  Nokkrum árum síðar 

verður Hafskip gjaldþrota og rannsóknir þess efnis bera þess merki að Albert hafi átt þar 

hlut að máli þar sem óeðlilega háar fyrirgreiðslur, sem Hafskip hafði fengið frá 

Útvegsbankanum á meðan Albert var stjórnarformaður beggja fyrirtækjanna á sama tíma.  

Þetta var þó ekki eina ástæðan fyrir því að Albert var þvingaður til þess að segja af sér 

stöðu fjármálaráðherra, heldur kom í ljós að líklegt hefði verið að Albert hefði misnotað 

stöðu sína sem fjármálaráðherra með því að komið fyrirtæki sínu undan skatti.80 Þessi 

mál ollu miklu fjaðrafoki og vöktu upp miklar umræður í þjóðfélaginu. 

Sjálfstæðisflokkurinn gat því lítið annað gert en knúið Albert til þess að láta af  

ráðherraembætti þar sem það þótti líklegt að hann hafi gerst brotlegur um skattsvik. Á 
                                                        
77 Ræða Vilmundar Gylfasonar sem spiluð var í Krossgötum á Rúv tekin af Youtube. Sótt af slóðinni 
http://www.youtube.com/watch?v=4rkBIEi7I7g þann 3. Apríl 2010.  
78 Guðmundur og Magnús, (1997). Hagskinna: 878-880. 
79 Alþingi.is, þingflokkar. Sótt af slóðinni http://www.althingi.is/vefur/thingfl.html þann 3.apríl.2010. 
80 Helgarpósturinn, (19. mars. 1987). Þorsteinn krefst afsagnar Alberts. Tbl. 11: 8. 
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þessum tíma voru háværar raddir í fjölmiðlum um fyrirgreiðslupólitík, spillingu, gjaldþrot 

Hafskips og siðleysi í þjóðfélaginu þar sem nafn Alberts kom þar víða við sögu.  

Albert var ekki sáttur við niðurstöðuna og klauf sig því frá Sjálfstæðisflokknum og 

stofnaði í kjölfarið Borgaraflokkinn árið 1987.  

 Borgaraflokkurinn átti að verða flokkur sem leggja ætti áherslu á samstarf 

fjöldans til átaka í velferðarmálum íslensku þjóðarinnar og átti einstaklingurinn að vera 

þar í öndvegi.81  Flokkurinn lagði fyrst og fremst áherslu á utanríkismál og vildi Albert að 

flokkurinn fengi utanríkisráðuneytið í sinn hlut.  Hann tók það skýrt fram að hann tæki 

ekki þátt í vinstri stjórn og því var það afleitt að mynda ríkisstjórn með vinstri arminum 

að hans mati82.  

Flokkurinn fékk 10,9 % greiddra atkvæða og náði sjö mönnum inn á þing í 

kosningunum árið 1987, sem þótti bara ágætur árangur, það var besti árangur sem fimmti 

flokkur hafði náð í Alþingiskosningum.  Líklegt er að flokkurinn hafi tekið til sín fylgi frá 

Sjálfstæðisflokknum þar sem Sjálfstæðisflokkurinn tapaði verulegu fylgi frá því í 

Alþingiskosningunum 1983 eða um rúm 10%.83  

Árið 1989 gerðist Albert sendiherra í París og Júlíus Sólnes gerðist þá formaður 

flokkisins.  Flokkurinn ákvað að taka þátt í ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar ásamt 

Alþýðuflokki og Alþýðubandalagi.  Hann var skammlífur og fór að dala fljótlega eftir að 

hann náði inn á þing og ekki batnaði fylgið eftir að Albert lét af störfum sem þingmaður. 

Afdrif flokksins urðu þau að hann náði ekki manni inn á þing í kosningunum 1991 og datt 

hann út af þingi og var svo lagður niður árið 1994. 

 

III.6. Þjóðvaki 1995-1999 
Jóhanna Sigurðardóttir var félagsmálaráðherra fyrir Alþýðuflokkinn árin 1987-1994. Hún 

hafði lengi vel verið einn vinsælasti stjórnmálamanna í röðum flokksins. Hún hafði átt í 

deilum við Jón Baldvin Hannibalsson þingmann flokksins og uppúr 1993 fór að bera 

einnig á töluverðum deilum milli Jóhönnu og fleiri flokksbræðra hennar í 

                                                        
81 Borgaraflokkurinn. (1987). Stefnuskrá. 
82 Morgunblaðið. (föstud. 23. Sept. 1988) – innlendar fréttir, Albert Guðmundsson: Borgaraflokkurinn vill 
fá utanríkisráðuneytið í sinn hlut. Sótt af slóðinni  
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=20473 þann 15. 2. 2010. 
83 Hér samkvæmt töflu 1.1.  
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Alþýðuflokknum.84 Helstu ástæður þeirra deilumála snérust um ákveðnar félagslegar 

úrbætur sem hún vildi framkvæma en sumir forystumanna flokksins voru henni 

ósammála sem leiddi til þess að Jóhanna Sigurðardóttir klauf sig úr Alþýðuflokknum, 

aðallega þó eftir valdastríðið sem hún hafði átt við Jón Baldvin. Hún stofnaði í kjölfarið 

Þjóðvaka-hreyfingu fólksins árið 1994 ásamt Ágústi Einarssyni. 

Markmið Jóhönnu með Þjóðvaka var að breyta um áherslur og brjóta upp þau 

hefðbundnu flokkakerfi sem íslendingar höfðu búið við. Hún vildi endurreisa trúnað milli 

stjórnmálamanna og fólksins og vinna að nýrri sókn til átaks í mannréttinda og 

jafnréttismálum. Jóhanna vildi beita Þjóðvaka sem tæki til þess að sameina jafnaðarmenn 

og félagshyggjufólk í eina fylkingu og stimpla sig með því inn í sögu stjórnmálanna. 

Jóhanna vildi því sameina vinstri öflin og bola með því Sjálfstæðisflokknum og 

frjálshyggjunni úr ríkisstjórn. 85  

Það var ekki markmið Jóhönnu að gera Þjóðvaka að fimmta flokknum í 

flokkakerfinu, heldur andófsafl gegn því. Hún taldi flokkakerfið eins og það var, ekki 

endurspegla vilja þjóðarinnar. Hún tók því ákveðna áhættu þegar hún gaf það út að 

Þjóðvaki myndi ekki bjóða sig fram sem sjálfstætt afl í Alþingiskonsingum 1999,86 hún 

trúði því að kjósendur vildu sameinað afl sem koma ætti fram á kjörtímabilnu og gaf það 

út í september árið 1997 að Þjóðvaki myndi áfram starfa sem sjálfstætt stjórnmálaafl fyrir 

alla þá sem hefðu áhuga á uppstokkun flokkakerfisins.87 

 Í Alþingiskosningunum árið 1995 fékk Þjóðvaki 7,2 % greiddra atkvæða og fjóra 

þingmenn kjörna en var spáð mun meira fylgi miðað við þær kannanir sem höfðu verið 

gerðar88. Niðurstöðurnar komu Jóhönnu á óvart en hún var samt sem áður mjög ánægð 

með niðurstöðurnar og taldi flokkinn eiga góðan hljómgrunn í samfélaginu og taldi einnig 

niðurstöðurnar sýna vilja almennings um sameiningu vinstra aflsins.     

                                                        
84 Tíminn, (14. September 1993). Sumir vilja gjarnan losna við Jóhönnu. Tbl. 172:1 
85 Þjóðvaki. (1995).stefnuskrá. 
86 Jóhanna taldi að sameinaða afl vinstri flokkanna yrði að veruleika fyrir kosningarnar 1999 og myndi þá  
bjóða fram krafta sína. Það var hennar markmið og því gaf hún út að Þjóðvaki myndi ekki bjóða fram sem 
sjálfstætt afl en hann myndi samt áfram starfa sem sjálfstæð samtök. Ef sameiningin hefði ekki tekist þá 
vissi hún að Þjóðvaki myndi hljóta skaða af þar sem hún hafði gefið út þessar yfirlýsingar um framtíð 
flokksins og hins sameinða afls. 
87 Jóhanna Sigurðardóttir. (9. sept. 1997). Fellum flokksmúrana. Grein birt á heimasíðu Samfylkingarinnar 
Sótt af slóðinni http://www.althingi.is/johanna/greinar/safn/000032.shtml þann 8. apríl. 2010. 
88 Morgunblaðið, þriðjudaginn, (11. Apríl 1995),  Sótt af slóðinni 
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=190397) þann 8. apríl. 10. 
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Rétt um mánuði eftir kosningarnar, hrapar fylgi við flokkinn úr 7,2% niður í 4% en fylgi 

hinna stjórnmálaflokkanna jukust því samhliða sem var ekki það sem Jóhanna hafði búist 

við.89  

Jóhanna hafði greinilega átt dyggan hóp stuðningsmanna í Alþýðuflokknum sem sást best 

á tapi Alþýðuflokksins milli kosninganna 1991 þar sem hann fékk 15,5% greiddra 

atkvæða og 1995 þar sem hann fekk aðeins 11,4% greiddra atkvæða.   

Fylgi við Kvennalistans fór einnig niður á við en aðrir flokkar bættu við sig fylgi.90   

 Þjóðvaki átti nú ekki marga lífdaga. Það bar fljótlega á miklum innanborðsdeilum 

í flokknum og það leit út fyrir að Jóhanna væri að missa tökin sem formaður flokksins.  

Margir sem gengu til liðs við hana í Þjóðvaka, yfirgáfu flokkinn þar sem sumum þeirra 

þótti starfið innan flokksins ekki uppfylla þeirra væntingar og að völdin í flokknum væru 

í höndum of fárra manna.91   Óánægja flokkbræðra hennar komu Jóhönnu á óvart. Hún 

var ekki sammála þeim um að völdin væru í höndum fárra aðila né vildi hún kannast við 

að það bæri á sundrungu innan flokksins.  

Árið 1996 hófu Þjóðvaki og Alþýðuflokkurinn umræður um sameiningu vinstri 

þingflokkanna sem að var fyrsta skrefið í átt að sameiningarferlinu sem framundan var.92 

Árið 1999 sameinaðist svo Þjóðvaki ásamt þremur öðrum flokkum á vinstri vængnum í 

einn flokk, Samfylkinguna, sem var svo formlega stofnaður árið 2000.  

 

III.7. Frjálslyndi flokkurinn 1998-2009 
Sverrir Herrmannsson hafði um langt skeið verið þingmaður og ráðherra 

Sjálfstæðisflokksins. Að lokinni þingmennsku varð Sverrir bankastjóri Landsbankans en 

ferill hans þar endað ekki eins og hann gat sætt sig við. Hann, ásamt öðrum bankastjórum 

bankans, þurftu að segja af sér vegna óviðeigandi hlunninda og annarrar risnu sem hafði 

viðgengist í Landsbankanum. Sverrir stofnaði þá í kjölfarið nýjan flokk, Frjálslynda 

flokkinn, árið 1998.  

                                                        
89 Capacent.is. Þjóðvaki hefur nú rúmlega 4% fylgi. Sótt af slóðinni http://www.capacent.is/Frettir-og-
frodleikur/Frettir/Frett/1995/05/30/thjodvaki-hefur-nu-rumlega-4-fylgi--/) þann 30. mars. 2010. 
90 Hagstofan.is. Úrslit Alþingiskosninga 1963-2009. Sótt 6.apríl.10. 
91 Dagblaðið Vísir DV. (laugardagur, 28. Janúar 1995). Áhrifamenn yfirgefa Þjóðvaka: Kemur mér 
verulega á óvart. Tbl.24: 5.  
92 Morgunblaðið. (5. september 1996). “Fyrsta skrefið til fekara samstarfs jafnaðarmanna”. Sótt af 
slóðinni http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=285157  þann 23. apríl 2010. 
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Mikil óánægja ríkti með kvótakerfið, þá einna helst á Vestfjörðum og nýtti Sverrir 

sér það með loforði um að bylta kvótakerfinu. Hann fékk til liðs við sig mann af 

Vestfjörðum, Guðjón A. Kristjánsson sem fór í framboð fyrir flokkinn í 

Alþingiskosningunum árið 1999.  Flokkurinn bauð fram í öllum kjördæmum en mesta 

fylgi fékk hann í Vestfjarðarkjördæmi. Í þeim kosningum fékk flokkurinn 4,2% greiddra 

atkvæða og tvo þingmenn kjörna með Sverrir Hermannsson í frararbroddi.93  

Með því loforði um að bylta kvótakerfinu fékk flokkurinn kjördæmakjörinn mann inn á 

Vestfjörðum í næstu kosningum, sem var Guðjón, þá bætti flokkurinn við sig fylgi um 

rúm 3% og fékk þrjá menn kjörna, þá með Guðjón sem formann og áfram fékk 

flokkurinn hlutfallslega mestan hljómgrunn á Vestfjörðum.94 Ef farið er að bera saman 

þessar kosningar er ekki hægt að sjá að aðrir flokkar tapi fyligi við það að Frjálslyndir 

komist inn á þing, en í kosningunum 2003 sést að Frjálslyndi flokkurinn hefur tekið 

atkvæði frá Sjálfstæðisflokknum þar sem fylgi við Sjálfstæðisflokkinn dalar.  

Ef skoðuð eru kosningarúrslitin úr Alþingiskosningunum  árin 1995, 1999, 20003 

og 2007, er ekki hægt að sjá að Frjálslyndir hafi nokkurntímann ógnað stöðu 

fjórflokkanna. Hann hafði þó nokkuð öfluga menn innbyrðis og náði að móta hið 

pólitíska landslag á stuttum tíma með því að vekja upp heitar umræður um kvótamálið. 

Stóru flokkarnir fóru að taka upp kvótamálið. Þá sáu Frjálslyndir að þeir þyrftu að 

bregðast skjótt við ef þeir ætluðu að halda velli. Forsvarsmenn Frjálslynda flokksins 

ákváðu að láta flokkinn halda sinni sérstöðu, að fjalla um einstakt mál, og dróg fram í 

umræðuna innflytjendamálið svokallaða sem Jón Magnússon (stofnandi og flokksmaður 

Nýs Afls) nýji meðlimur Frjálslynda flokksins hafði tekið með sér inn í flokkinn. Það 

hlaut ekki góðan hljómgrunn og miklar innbyrðis deilur urðu í flokknum í kjölfarið, þá 

sérstaklega á milli Margrétar Sverrisdóttur (dóttir Sverris Hermannssonar) og Jóns. 

Margréti þótti málflutningur Jóns ekki samræmast stefnu Frjálslynda flokksins og íhugaði 

að segja af sér ef að stefnumál hans, eins og stefna hans í innflytjendamálinu, næðu fram 

að ganga. Henni þótti bera of mikið á þjóðernishyggju í þeirri stefnu sem var í andstöðu 

við það sem stóð í stefnuskrá flokksins, um að fólki ætti ekki að vera mismunað eftir 

                                                        
93 Gunnar Helgi Kristinsson, (2006): 106. 
94 Wikipedia. Norðvestur kjördæmi. Sótt af slóðinni http://is.wikipedia.org/wiki/Alþingiskosningar_2003, 
þann 27.mars. 2010. 
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trúarbrögðum.95 Mörgum þótti flokkurinn vera kominn á hálan ís með innflytjendamálinu  

og töldu menn bera á „rasisma“ í flokknum. Það má segja að þetta mál ásamt sundrungu 

innan flokksins hafi gert út um flokkinn því hann fell af þingi í Alþingiskosningunum  

2007.  

 

III.8. Vinstrihreyfingin grænt framboð 1999 
Vinstri grænir eru ekki fimmti flokkur í þeim sem skilningi sem um er rætt hér í þessari 

ritgerð. Hann byrjaði þó sem lítill flokkur þegar tilraunin um sameiningu vinstra aflsins 

árið 1999 átti sér stað, þar sem Alþýðuflokkurinn, Alþýðubandalagið, Þjóðvaki og 

Kvennalistinn runnu saman í Samfylkinguna. Nokkrir þingmenn Alþýðubandalagsins 

sem ekki vildu ganga til liðs við Samfylkinguna venga málefnaágreinings, (þeim þótti 

hún liggja of mikið til hægri), ákváðu að kljúfa sig úr Alþýðubandalaginu og stofan nýjan  

vinstri flokk, Vinstrihreyfinguna grænt framboð með Steingrím J. Sigfússon sem 

formann. Líkja má flokknum við græningjaflokka annarra græningjaflokka í Evrópu þar 

sem umhverfismálin eru höfð í hávegum.96   

 Ef maður skoðar stefnuskrá flokksins má sjá að flokkurinn lagði upp með að 

blanda saman félagshyggju og umhverfisvernd en í dag hefur flokkurinn bætt við sig 

kvenréttindamálum og alþjóðahyggju.  Vinstri grænir hefur verið róttækur flokkur og er 

það ástæðan fyrir því að hann liggur lengst til vinstri.  Flokkurinn er sá fyrsti á Íslandi 

sem leggur áherslu á að kynjahlutfallið eigi að vera jafnt á framboðslista flokksins.  

Flokkurinn gerir kröfur um sjálfbæra þróun og vistvænt framleiðsluferli atvinnuvegarins 

og styður sjálfbæra orkustefnu.  Flokkurinn er á móti hervæðingu og aðild að 

Evrópusambandinu.  Hann vill að landið styðji við félagslega hnattvæðingu gegn þeirri 

kapitalísku.97 

 Flokkurinn kom mjög vel út í Alþingiskosningunum 1999.  Þá fékk flokkurinn 

9,1% greiddra atkvæða og 6 þingmenn kjörna.  Steingrímur var mjög ánægður með 

úrslitin og taldi flokkinn kominn til að vera ef marka mætti þessar niðurstöður.  Í 

kosningunum 2003 hlaut flokkurinn örlítið minna fylgi eða 8,8% greiddra atkvæða og 

                                                        
95 Fréttablaðið. (17. nóvember 2006). Útilokar þingsetu fyrir rasistaflokk. Tbl. 308:2.  
96 Wikipedia. Sótt af slóðinni http://is.wikipedia.org/wiki/Vinstrihreyfingin_–_grænt_framboð þann 7. apríl 
2010. 
97 Vinstri grænir, stefnumál. Sótt af slóðinni http://www.vg.is/stefna/ þann 4. apríl 2010. 
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fimm menn kjörna og kosningunum árið 2007 vann flokkurinn stærsta sigurinn af þeim 

flokkum sem buðu þá fram þar sem hann fékk 14,4% greiddra atkvæða og níu þingmen 

kjörna.  Þarna mátti sjá að Vinstri grænir voru hugsanlega með þessum árangri að festa 

sig í sessi sem nýr flokkur inni á þingi.  Hann ásamt Samfylkingunni eru hluti af 

fjórflokkakerfinu í dag þar þar sem Vinstri grænir komu í stað Alþýðubandalagsins og 

Samfylkingin kemur í stað Alþýðuflokksins. Vinstri grænir sitja nú í ríkisstjórn ásamt 

Samfylkingunni.  Þrátt fyrir að flokkurinn hafi byrjað sem lítill flokkur er ekki hægt að 

skilgreina Vinstri græna sem fimmta flokk heldur er hann einn af fjórflokkunum þar sem 

flokkamunstrið er það sama og það var áður en sameiningin átti sér stað árið 1999.  

 

III.9. Borgarahreyfingin 2009 
Borgarahreyfingin var nýtt framboð og nýjasta tilraunin til að bæta fimmta flokknum í 

íslenska flokkakerfið. Flokkurinn bauð sig fram í nafni þjóðarinnar í kjölfar 

efnahagshrunsins haustið 2008 með Herbert Sveinbjörnsson í fararbroddi.  

Tilgangur hreyfingarinnar var að ná fram lýðræðisumbótum og leggja áherslu á 

lýðræðislegra stjórnarfar með virkri þáttöku borgaranna. Hún taldi að valdið ætti að liggja 

hjá þjóðinni og að auka þyrfi þjóðaratkvæðargreiðslur um málefni sem snerta þjóðina.  

Borgarahreyfingin vildi breytta kosningalöggjöf og koma á stjórnlagaþingi.  Hún vildi að 

hlúð yrði að heimilum og fyrirtækjum og þeim bjargað úr viðjum kreppunnar með 

ýmsum róttækum leiðum.  Einna helst lagði hreyfingin áherslu á að þjóðin ætti að semja 

sína eigin stjórnarskrá og hún vildi róttækar breytingar í málum sem snéru að heiðarleika 

og gagnsæi innan stjórnsýslunnar. Hún lagði áherslu á að rannsókn á efnahagshruninu 

færi fram opinberlega sem fyrst og að hald yrði lagt á eigur auðmanna á meðan á 

rannskókn stæði. Hún leit á stefnuskrá sína sem verkefnalista og þegar hann myndi 

tæmast þá yrði Borgarahreyfingin lögð niður.98  

Borgarahreyfingin er að mörgu leyti eftirminnileg þar sem aðstæður við myndun 

hreyfingarinnar eru mjög dramatískar. Ísland var að ganga í gegnum sögulega tíma sem 

þjóðin hefur aldrei upplifað áður. Skellurinn í kjölfar efnahagshrunsins 2008 setti 

þjóðfélagið á hliðina. Hreyfingin gaf út þá yfirlýsingu, að hún mundi aðeins sitja eitt 

                                                        
98 Hér samkvæmt Heimasíðu Borgararhreyfingarinnar. 
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kjörtímabil eða hún muni leggjast af eftir að markmiðum hennar hefur verið náð.99  

 Í kosningunum árið 2009 fékk Borgarahreyfingin 7,2% greiddra atkvæða og fjóra 

þingmenn kjörna. Ef borin eru saman kosningarúrslitin 2007 og 2009 má í rauninn segja 

að Borgarahreyfingin taki til sín fylgið sem að Frjálslyndir misstu. Atkvæði fjórflokkanna 

dreifðust þeirra á milli, milli kosninganna 2007 og 2009.100  

Ekki var hreyfingin búin að starfa lengi áður en klofningur og ósætti myndaðist 

innan hennar. Frá fyrsta degi eftir kosningarnar 2009 hefur ríkt mikil ósamstaða innan 

hreyfingarinnar. Þráinn Bertelsson ný kjörinn þingmaður Borgarahreyfingarinnar sagði 

sig úr henni nokkrum mánuðum síðar. Þingmennirnir Birgitta Jónsdóttir, Þór Saari og 

Margrét Tryggvadóttir yfirgáfu einnig Borgarahreyfinguna rétt á eftir Þráni og stofnuðu 

nýtt afl, hreyfinguna-samstöðu um réttlæti og almannahag.  Ástæðan fyrir þeim klofningi 

sögðu þau vera að ný lög Borgararhreyfingarinnar væru í andstöðu við stjórnarskrána og 

að Borgarahreyfingin væri að breytast í miðstýrðan flokk með því að bjóða hann fram á 

landsvísu sem var þvert á upphaflega stefnu flokksins.101  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
99 Borgarahreyfingin, Stefna BH. Sótt af slóðinni http://www.xo.is/index.php/Stefnan/ þann14. febrúar 
2010. 
100 Hagstofan.is. Úrslit Alþingiskosninga 1963-2009. Sótt 14. ferbrúar 2010. 
101 Fréttablaðið, (19. september 2009). Þríeykið yfirgefur Borgarahreyfinguna. Tbl. 222: 6. Sótt af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=293542&pageId=4341376&lang=is&q=Borgarahreyfingin%20kl
ofnar þann 14. febrúar 2010. 
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IV. Töflur yfir fimmtu flokkana á Íslandi 

 
   Tafla 1.2.  Kosningarúrslit og líftími fimmtu flokkana.102 

Flokkur-kosn.ár* Formenn 
Atkvæði í 

% Þingmenn Líftími/ár** 

Þjóðvarnarflokkurinn  
Bergur 
Sigurbjörnsson   15 

1953  6 2  
Samtök frjálslyndra og vinstri 
manna 

   5 

1971 
Hannibal 
Valdimarsson 8.9 5  

1974 
Magnús Torfi 
Ólafsson 4.6 2  

Bandalag jafnaðarmanna 
Vilmundur 
Gylfason   4 

1983  7.3 4  

Borgaraflokkurinn 
Albert 
Guðmundsson    

1987  10,9 7 4 
Samtök um kvennalistann Enginn   16 
1983  5,5 3  
1987  10.1 6  
1991  8.3 5  
1995  4.9 3  

Frjálslyndi flokkurinn 
Guðjón Arnar 
Kristjánsson    

2003  7.4 4 11 
2007  7.3 4  
Borgarahreyfingin103 Enginn    
2009  7.2 4 –––– 

 
Skýringar: 
* Miðast er við þau kosningarár sem flokkarnir náðu manni inn á þing. 
** Líftími miðast við stofnár flokkanna til þess árs sem þeir leggjast af.  

 
 

 

 

    
                                                        
102 Tölfræðilegar heimildir sem notaðar eru í þessari töflu voru teknar af vef Hagstofunnar og úr Hagskinnu 
(bls. 878-880), aðrar heimildir eru teknar úr ritgerð þessari. 
103 Borgarahreyfingin hefur þegar klofnað og starfar því ekki í upphaflegri mynd sinni. 
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 Tafla 1.3. „Fimmtu flokkar”.104 

Flokkur 
Kvarði 

vinstri/hægri 
1.Tegund 

S/B 
2. Ástæða 
myndunar 3. Afdrif 4.Áhrif 

Þjóðvarnarflokkurinn M-Vinstri 
S 

Þrýsithópur Féll 
Tölu- 
verð 

Samtök frjálslyndra  
og vinstri manna M-Vinstri 

S 
Klofningur Féll Lítil 

Samtök um  
kvennalistann Vinstri 

B/S 
Þrýstihópur Samruni Mikil 

Bandalag 
jafnaðarmanna Miðja 

S 
 Klofningur Samruni< Lítil 

Borgaraflokkurinn Hægri 
Hv 

Klofningur Féll Lítil 
Þjóðvaki M-Vinstri S Klofningur Samruni Lítil 

Frjálslyndi flokkurinn M-hægri 
S 

Klofningur Féll 
Tölu- 
verð 

Borgarahreyfingin105 Miðja B/S Þrýstihópur ––– ––– 
 
Skýringar: 
1.Tegundir flokkanna miðast við þvingunarflokka (e. Blackmail parties) sem er táknað með 
bóstafnum B  eða eins málefna flokka (e. single issue parties) sem táknað er með bókstafnum S. 
Flokkar geta verið hvoru tveggja og fá því merkinguna B/S en þeir flokkar sem ekki falla undir B 
né S fá Hv fyrir hvorugt. 
2. Ástæður myndunar flokkanna eru settar upp út frá því hvernig stofnun flokkanna á sér stað. 
Klofningsframboð og óánægjuframboð fara undir sama hattinn, klofningur. Þrýsitihópur og 
hagsmunastamtök fara einnig undir sama hattinn, þrýstihópur. 
3. Afdrif flokkanna er reynt að skilgreina út frá því hvernig flokkarnir leggjast af. Fimmtu 
flokkarnir hafa annaðhvort fallið eða runnið saman við aðra flokka. 
4. Áhrif flokkanna eru mis mikil. Taflan notast við lítil, töluverð eða mikil áhrif. Lagt er mat á 
áhrif flokkanna út frá umfjöllun og þeim gögnum sem stuðst er við í ritgerðinni.  
< Bandalag jafnaðarmanna klofnaði í tvær áttir, annarsvegar Stjálfsætðisflokkinn og hinsvegar 
Alþýðuflokkinn. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
104 Þessi tafla er unnin úr upplýsingum sem fram hafa komið við gagnaöflun og vinnslu ritgerðarinnar. 
105 Ekki er hægt að meta áhrif Borgararhreyfingarinnar að svo stöddu vegna þess hve flokkurinn er ungur.  
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V. Ástæður myndunar og endalok fimmtu flokkanna 
Myndun fimmta flokksins er oftast tilraun til atlögu að fjórflokkunum sem og tilraun til 

sameiningar vinstri aflanna.  

Í þessum kafla verður dregið saman út frá umfjöllun um flokkana hér að ofan, 

helstu ástæður fyrir myndun þeirra og helstu ástæður fyrir endalokum þeirra.  

 

V.1. Ástæða myndunar  
Lagskipting innan flokka getur oft verið afar flókin, þar sem flokksmeðlimir koma 

jafnvel úr fleiri en einum flokki og geta þar af leiðandi samskipti milli flokksmanna 

gengið mjög erfiðlega vegna ágreinings sem ríkir á milli þeirra manna sem koma úr 

mismunandi flokkum með ólíkar skoðanir og áherslur. Það er því oft erfitt að segja til um 

hvort að klofningur eða deilur innan flokka séu vegna persónulegra eða málefnanlegra 

ástæðna en það getur þó blandast saman.  Ólíkar pólitískar skoðanir og persónulegur 

ágreiningur hafa oft orðið þess valdandi, að samstarf og samvinna verður ómögleg innan 

flokka og afleiðingarnar oft þær að óánægðir flokksmenn kljúfa sig úr sínum flokki og 

ganga til liðs við aðra flokka eða stofna nýjan flokk. Slík flokkamyndun þar sem 

flokksmenn kljúfa sig úr flokkum með þessum hætti er algengasta ástæða myndunar 

fimmtu flokkanna ef tekið er mið af töflu 1.3. 

Flest þessara framboða hafa myndast vegna þess að stofnendur þeirra hafa lent uppá kant 

við aðra flokksmenn og sökum þess hafa þeir yfirgefið flokka sína og stofnað nýjan 

flokk. 

Fimmtu flokkarnir sem fjallað hefur verið um í ritgerðinni eru níu talsins, sex 

þeirra framboða voru mynduð út frá klofningi annarra flokka.  Samtök frjálslyndra og 

vinstri manna eru klofningsframboð úr Alþýðubandalaginu.  Miklar deilur höfðu verið 

innan Alþýðubandalagsins á milli þeirra flokksmanna sem komið höfðu úr 

Alþýðuflokknum og þeirra sem komu úr Sósíalistaflokknum. Næsti flokkur sem 

myndaður var vegna klofnings var Bandalag jafnaðarmanna.  Formaður þeirra, 

Vilmundur Gylfason, hafði átt í stormasömu sambandi við flokksbræður sína í 

Alþýðuflokknum í dágóðan tíma þar til hann gafst upp og gekk út úr flokknum til þess að 

stofna sinn eiginn flokk sem átti að vera í andstöðu við þáverandi ríkisstjórn. 

Borgaraflokkurinn var þriðji flokkurinn sem myndaðist vegna klofnings.  Hann var fyrsti 
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fimmti flokkurinn sem klofnaði út frá hægri vængnum.  Albert Guðmundsson klauf sig úr 

Sjálfstæðisflokknum þar sem að honum þótti hann hafa verið beittur óréttlátri meðferð 

þegar flokkurinn hans fann sig knúinn til þess að láta Albert segja af sér ráðherraembætti, 

í kjölfar mikillar umræðu í þjóðfélaginu um mögulega misnotkun Alberts á stöðu sinni 

bæði sem bankaráðsmaður og ráðherra. 

Þjóðvaki var fjórði flokkurinn sem myndaður var út frá klofningi. Hann nýtur  þeirrar 

sérstöðu að það var kona sem klauf sig úr flokknum og stofnaði nýjan.  Jóhanna 

Sigurðardóttir (sem þekkt er vel fyrir þá frægu setningu: Minn tími mun koma) gekk út úr 

Alþýðuflokknum eftir að hafa átt í erfiðum samskiptum við Jón Baldvin og fleiri 

flokksbræður.  Þær deilur voru bæði málefnanlegar og persónulegar sem ef til vill stafar 

af þeim deilum milli hennar og Jóns Baldvins. Þær deilur sköpuðust í kringum  

formannskjörið í júní 1994, þar sem Jóhanna tapaði fyrir Jóni. Hún yfirgaf svo 

Alþýðuflokkinn og stofnaði Þjóðvaka hreyfingu fólksins. 

Frjálslyndi flokkurinn er sá fimmti í röðinni sem myndast vegna klofnings og annar í 

röðinni sem klofnar frá hægri. Sverrir Hermannsson klauf sig úr Sjálfstæðisflokknum, 

eftir að hafa þurft að segja af sér úr Bankaráði Landsbankans vegna óviðeigandi 

starfshátta hans innan bankans, og stofnaði Frjálslynda flokkinn. 

Klofningur er ein ástæða myndunar fimmta flokksins en önnur ástæða myndunar 

fimmta flokksins eru tilraunir þrýstihópa til þess að vekja málstað á ákveðnu málefni sem 

þeim þykir skorta réttláta meðferð í kerfinu. Það er ekki algegnt að flokkar hafi verið 

myndaði með þeim hætti á Íslandi. Kvennalistinn er dæmi um slíkt framboð. Hann var 

stofnaður af hópi kvenna sem létu sig kvenréttinda og jafnréttismál varða þar sem hann 

taldi konum vera beitt misrétti. 

Þjóðvarnarflokkurinn var einnig stofnaður af þrýstihóp þegar umræður um 

hlutleysi Íslands og hersetumálið stóðu sem hæst.  Það var ákveðinn hópur fólks sem kom 

að stofnun flokksins, sem vildi berjast gegn komu bandaríska hersins, þrýstihópur sem 

vildi beita flokknum til þess að þrýsta á stjórnvöld til að koma í veg fyrir það að 

utanðkomandi áhrif.  Segja má að Borgarahreyfingin sé einnig flokkur sem myndaður er 

með slíkum hætti.  Hann er stofnaður af fólkinu af götunni í miðjum mótmælaaðgerðum 

sem beindist að ríkisstjórninni vegna efnahagskreppunnar þar sem lýðræði var haft í 

hávegum. 
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Tilraunir til þess að sameina vinstri flokkana með það fyrir augum að fella sitjandi 

ríkisstjórnir þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði í langan tíma verið í meirihluta, var 

einnig ein ástæða fyrir myndun fimmta flokksins.  Tvisvar sinnum hafa slíkt gerst og þá 

vegna klofnings innan flokka. 

Þjóðvarnarflokkurinn var einsmálsflokkur eins og nefnt er hér að ofan, en á öðrum 

landsfundi Þjóðvarnarflokksins vildi hann kalla saman hinar sundruðu vinstri fylkingar 

og þjóðhollrra Íslendinga til að mynda sterka vinstri heild en það var ekki það sem hann 

lagði af stað með í upphafi.  Í rauninni má segja að fyrsta dæmið um slíkt framboð, sem 

bauð fram undir þeim formerkjum að sameina vinstra aflið svo hægt yrði að mynda 

öflugan jafnaðarmannaflokk, var framboð Samtaka frjálslyndra og vinstri manna. Það 

framboð var myndað út frá klofningi úr Alþýðubandalaginu eins og fram hefur komið og 

má því segja að það hafi verið klofningsframboð með það að leiðarljósi að sameina 

vinstra aflið til að fella meirihluta Sjálfstæðismanna og Alþýðuflokks. 

Segja má að ein forsenda þess að fimmti flokkurinn fái verulegt fylgi sé sú, að 

veruleg efnahagsleg og- eða hugmyndafræðileg vonbrigði sem rekja má til hins pólitíska 

kerfis hafi átt sér stað.  Borgarahreyfingin er besta dæmið um nýjan flokk sem sprettur 

upp við slíkar aðstæður, þar sem efnahagskerfið hrundi á einni nóttu vegna gáleysis og 

vanrækslu þáverandi ríkisstjórnar og fjármálaeftirlitsstofnana. 

Hver sem er getur í raun stofnað stjórnmálaflokk.  Það þekkist víða erlendis að 

hagsmunasamtök hafa boðið sig fram í kosningum til þess að eiga greiðari leið að 

fjölmiðlum, sem þau hafa ekki haft greiðan aðgang að.  Með fjölmiðlum geta þau vakið 

athygli á sér og sínum málstað.106 Það er bara örlítið brot af þessum framboðum sem náð 

hafa inn á þing.  Gott dæmi um það á Íslandi um að hver sem er geti stofnað 

stjórnmálaflokku er framboð grínistans Jóns Gnarr.  Hefur hann ákveðið að slá á létta 

strengi með því að stofna Besta flokkinn sem hefur þau markmið að vera bestur í öllu og 

standa ekki við eitt eða neitt sem er skírskotun í öll þau loforð sem þingflokkarnir hafa 

gefið og ekki staðið við.  Besti flokkurinn segir að að það sé best að spilling verði höfð 

fyrir opnum tjöldum.  Það sem er áhugavert við þetta grínframboð Jóns er að samkvæmt 

könnun á vegum Fréttablaðsins er flokkurinn að fá góðar undirtektir og mun fá tvo 

                                                        
 
106 Rommel-Muller F. og Pridham G. (1991). Small parties in western Europe. London:    

SAGE Publication: 104 
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borgarfulltrúa ef kosið yrði til borgarstjórnar Reykjavíkur í dag og þá gætum við fengið 

enn eina útfærslu af fimmta flokki.107  Það sýnir á einn hátt hvernig litlir flokkar geta 

grætt á vantrú kjósenda en einnig því hversu þreyttir þeir eru á stöðnun og framtaksleysi 

stjórnvalda. Kjör fimmta flokksins getur því verið að sýna óánægu kjósenda með það 

fyrirkomulag sem er til staðar hverju sinni. 

  

V.2. Ástæður endaloka 
Ýmsar kenningar eru til um stjórnmálaflokka og eitthvað hefur verið skrifað um 

smáflokka í erlendum fræðibókmenntum en aðallega er fjallað um áhrif þeirra og 

starfshætti en lítið er til skrifað um ástæður endaloka þeirra og um það, hvað verður um 

þessa flokka eftir að þeir leggjast af. 

Ef skoðuð er tafla 1.3. má sjá að aðeins tveir þættir eru nefndir sem ástæður fyrir 

endalokum fimmtu flokkanna. Flokkarnir leggjast af eða renna saman við aðra flokka 

sem er mjög einföld útlisting á afdrifum þeirra. En það er nú samt ekki svo einfalt. 

Hverjar eru ástæður að baki því að þeir leggjast af eða samtvinnast öðrum flokkum? Ein 

ástæðan fyrir því að fimmtu flokkarnir ná ekki fótfestu á Íslandi er sú að fjórflokkarnir 

hafa tekið upp málefni þeirra og kippt með því grundvellinum undan þeim. Þegar 

Þjóðvarnarflokkurinn komst inn á þing 1953, leit út fyrir að hann hefði tekið fylgi frá 

Framsóknarflokknum þar sem Framsóknarflokkurinn fór úr 24,5% greiddra atkvæða 

niður í 21,9% og Sjálfstæðisflokknum sem fór úr 39,5% niður í 37,1% greiddra atkvæða. 

Bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn settu þjóðvarnarmálið á sína 

stefnuskrá fyrir næstu kosningar sem gerði það að verkum að Þjóðvarnarflokkurinn féll í 

kosningunum 1957. 

Afdrif Kvennalistans urðu svipuð og afdrif Þjóðvarnarflokksins. Kvennalistinn 

hlaut frekar litlar undirtektir í sínum fyrstu Alþingiskosningum árið 1983. Ef skoðuð er 

tafla 1.1. má sjá að hann náði 5,5% greiddra atkvæða og fékk þrjár þingkonur kjörnar og 

var greinilega að taka fylgi frá Alþýðuflokknum og Framsóknarflokknum en Bandalag 

Jafnaðarmanna bauð fram í sömu kosningum og átti einnig þátt í að taka til sín fylgi frá 

þessum flokkum. Í kosningunum 1987 fékk Kvennalistinn næst bestu kosningu sem 

fimmti flokkur á Íslandi hefur fengið, þá fékk hann 10,1% greiddra atkvæða og 6 
                                                        
107 Besti flokurinn. Sótt af slóðinni (http://bestiflokkurinn.is/) þann 29. mars 2010. 
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þingkonur kjörnar. Þær undirtektir sem Kvennalistinn fékk sýndi að það væri grundvöllur 

fyrir málstað þeirra úti í þjóðfélaginu. Kvennalistinn hélt áfram að berjast fyrir málstaði  

kvenna af fullum krafti sem greinilega skilaði árangri í kosningunum 1987 en í 

kosningunum 1991 dalaði flokkurinn lítillega. Mörgum þótti að málstaður kvennalistans 

ætti ekki lengur við, sennilega vegna þess að aðrir flokkar voru farnir að taka upp 

jafnréttismálin. Árið 1995 féll listinn niður í 4,9 % fylgi og tapaði tveimur þingkonum. 

Fjórflokkarnir átu upp málefni kvennalistans sem gerði það að verkum að fylgið við hann 

fór niður á við og á endanum sameinaðist listinn Samfylkingunni árið 1999. 

Fimmtu flokkarnir taka atkvæði frá fjórflokkunum og er það áhyggjuefni fjórflokkanna. 

Þess vegna eiga þeir það til, að taka upp málefni fimmtu flokkanna og gera þau að sínu, 

með því hafa þeir kippt fótunum undan nokkrum fimmtu flokkanna. 

Sundrung innan fimmtu flokkanna er ein algengasta ástæðan fyrir því að þeir 

leggjast af eða renna sama við aðra flokka.  Sundrung er algeng í smáum flokkum eins og 

t.d. hjá Græningjunum í Þýskalandi, hún ber mest á í kjarna flokkanna. Í flokki 

græningjanna eru það hinir róttæku sem vilja halda stefnu sinni á meðan raunsæir 

Græningjar eru farnir að sjá það að þeir þurfa að taka tillit til óhjákvæmilegra þátta til 

þess að geta verið í stjórnarsamstarfi.108 Þekkist slík sundrung mjög vel í Íslenskum 

stjórnmálum. Í dag hefur sundrungin breitt út vængi sína yfir vinstri flokkana á Íslandi. 

En það hefur borið á sundrungu í nánast öllum stjórnmálaflokkum sem setið hafa á þingi. 

Hjá vinstri flokkunum sést það best ef saga flokkanna er skoðuð. 

Samtök frjálslyndra og vinstri manna áttu að hafa það hlutverk að sameina hinar 

sundruðu fylkingar á vinstri vængnum en áttu svo sjálfir í verulegum vandræðum með 

sinn eiginn flokk þar sem bar á miklum klofningi og deilum innan hans. 

Flokkur Jóhönnu, Þjóðvaki, stóð einnig höllum fæti vegna innbyrðis deilna. 

Deilurnar innan flokksins voru bæði af málefnanlegum og persónulegum toga eins og 

fram kom í umfjölluninni um flokkinn í þriðja kafla.  Flokksmenn Þjóðvaka hafa sumir 

hverjir gengið endurtekið inn og út úr flokknum og þar á meðal stofnandi og formaður 

                                                        
108 Morgunblaðið. (sunnudagurinn 26. Mars 2000). Græningjar horfast í augu við raunveruleikann. Sótt af 
slóðinn (http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=526594 þann 6.apríl. 2010. 
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flokksins sjálfur, hún Jóhanna Sigurðardóttir.109 Flokkurinn rann svo saman við 

Samfylkinguna árið 1999.  

Hinn nýji fimmti flokkur, Borgarahreyfingin var varla búin að starfa einn dag á þingi 

áður en það fór að bera á sundrungu innan hennar. Hún klofnaði fljótlega eftir 

Alþingiskosningarnar 2009 þegar Þráinn yfirgaf Borgarahreyfinguna en sat samt áfram á 

þingi og það sama gerðist stuttu síðar þegar Birgitta, Margrét og Þór klufu sig úr henni og 

stofnuðu nýtt afl. 

Það getur verið erfitt fyrir flokka að ætla að framfylgja sinna stefnu og líta út fyrir 

að vera stöðugur og traustur flokkur þega allt liggur á reiðarskjálfi innan hans og jafnvel 

flokkbræður eiga í skítkasti sín á milli í fjölmiðlum. Kjósendur forðast að gefa slíkum 

flokki atkvæði sitt því það treystir ekki á áræðanleika flokksins og vill því ekki kasta 

atkvæðinu sínu á glæ og því gefur það jafnvel atkvæði sitt þeim flokki sem er stöðugri og 

hefðbundnari. 

Í Bandaríkjunum er sterk hefð fyrir flokkakerfinu þar.  Persónupólitík er í raun 

mikilvægari þar en flokkastjórnmál og hefur það haft þau áhrif að nýjir flokkar eiga erfitt 

með að komast að.110  Þar er tveggja flokka kerfi sem gengur út á það, að tveir stórir 

flokkar berjast um völdin og forsetastólinn, Demókratar og Republikanar.  Svipaða sögu 

er að segja um flokkakerfið í Bretlandi, þar eru einnig tveggja flokka kerfi (þó ekki eins 

fastmótað og í Bandaríkjunum) Hafa Verkamannaflokkurinn og Íhaldsflokkurinn barist 

þar um meirihluta á þinginu um langt skeið.111  Aðrir flokkar komast lítið sem ekkert að í 

þessum löndum kannski vegna þess að það ríkir ekki hefð fyrir því að kjósa þá og fólk er 

hrætt um að atkvæði sínu sé kastað á glæ ef það gefur það litlum flokkum sem eiga hvort 

eð er enga möguleika á að komast til valda (sbr. Kaflinn um kosningakerfið).  

Á Íslandi er að komast á sú hefð að fimm flokkar eigi fulltrúa á þingi en í Svíþjóð 

sitja fulltrúar úr sjö flokkum sem skiptast í tvær fylkingar á kvarðann.112  Stjórnmálahefð 

getur því verið ein ástæða þess að litlir flokkar eiga mis erfitt með að komast inn á þing.  

Þó er kosningakerfið á Norðurlöndum hagstæðara litlum flokkum en t.d. í engilsaxnesku 

                                                        
109 Andríki. Vefþjóðviljinn. (Miðvikudagur 24. Febrúar 1999). Tbl.55. Árg. 3. Sótt af slóðinni 
http://www.andriki.is/dsp_text.asp?art=4065  þann 23. mars. 2010. 
110 Svanur Kristjánsson. (1994): 227. 
111 Vísindavefur Háskóla Íslands. Sótt af slóðinni http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=53032 þann 10.apríl  
2010. 
112 Wikipedia. Svíþjóð. Sótt af slóðinni http://is.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%ADþjóð þann 13. Apríl 10. 
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löndunum því meirhlutakerfið þar vinnur algjörlega á móti litlum flokkum heldur en 

hlutfallskerfið sem Norðurlöndin styðjast við. 

Smæð smáflokkanna er annar þáttur sem hefur án efa mikil áhrif á lífsviðurværi 

þeirra.  Þeir þurfa oft að berjast við stórar flokkamaskínur sem hafa skipað sér stóran sess 

í stjórnmálalífinu og er það oft enginn hægðarleikur fyrir þá.  

Stórir flokkar eru yfirleitt dreifðir á landsvísu á meðan litlir flokkar eru frekar  

svæðisbundnir113  og stóru flokkarnir eiga einnig oft greiðari aðgang að fjármálum og 

fjölmiðlum sem litlir flokkar eiga erfiðara með að komast í tæri við sem gerir það að 

verkum að stórir flokkar eiga auðveldara með að vekja athygli á sér í kosningum í 

gegnum fjölmiðla og þeir hafa meiri tengsl við atvinnulífið sem getur verið þeim mjög til 

framdráttar.  Litlu flokkarnir er aftur á móti oft talsmenn litilla hópa sem orðið hafa 

útundan og eru þeir oft bundnir ákveðnum svæðum eins og trúarhópar, umhverfishópar, 

dýraverndunarhópar og svo lengi mætti telja. Þessir flokkar eða hópar eru ekki eins 

algengir á Íslandi og þeir eru víða annarsstaðar eins og t.d. í bretlandi og 

Bandaríkjunum.114   

Eins og fram hefur komið er mjög algengt að þessir litlu flokkar eru oft of 

einhæfir sem einnig getur verið ástæða fyrir endalokum þeirra. Flestir litlir flokkar hafa 

myndað sér sérstöðu og hafa eitt ákveðið málefni í fyrirrúmi sem ekki hefur hlotið 

sérstakan málstað áður í þjóðfélaginu, nema einmitt hjá ákveðnum minnihlutahópum.  

Þeir geta náð að fanga athygli kjósenda til að byrja með eins og nokkrir fimmtu 

flokkanna hafa gert á Íslandi. Fimmtu flokkarnir hafa náð kjöri, oftast á kostnað 

fjórflokkanna, en um leið og fjórflokkarnir hafa séð grundvöll fyrir þeim málefnum sem 

nýju flokkarnir koma inn með, að þá hafa þeir tekið upp það málefni og gert að sínu því 

stefnumál fimmtu flokkanna hafa ekki verið þess eðlis að þau rúmist ekki í 

fjórflokkunum.  Þeit taka því málefnin þeirra upp og kippa þar með grundvellinum undan 

litlu flokkunum líkt og gerðist með Þjóðvarnarflokkinn, þá tóku Alþýðubandalagið og 

Framsóknarflokkurinn upp á því að beita sér einnig gegn hersetunni og kæfðu með því 

Þjóðvarnarflokkinn. Svipað má segja um afdrif Kvennalistans, sem að var langlífastur 

allra fimmtu flokkanna. Fjórflokkarnir tóku upp málefni kvenna og jafnréttis og kipptu 

                                                        
113 Rommel og Pridham. (1991). Small parties in western Europe. London:    

SAGE Publication: 171. 
114 Rommel-Muller og Pridham. (1991). Small parties in western Europe:172. 
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þar með fótunum undan Kvennalistanum.  Kvennalistinn hvarf þó ekki með öllu þegar 

hann hætti þar sem hann rann saman með Alþýðuflokknum og Alþýðubandalaginu við 

stofnun Samfylkingarinnar, þær kvennalistakonur héldu uppi jafnréttisbaráttunni í 

Samfylkingunni.  Náðu þær að hafa áhrif á hina flokkanna og út í samfélagið og má heyra 

raddir þeirra óma enn þann daginn í dag í gegnum aðra flokka. 

Frjálslyndi flokkurinn hlaut í raun sömu afdrif (þrátt fyrir að hann sé enn starfandi 

að þá er hann dottinn út af þingi). Frjálslyndir náðu að vekja athygli á kvótakerfinu en 

það var ekki nóg fyrir þá til þess að halda lífi. Hinir flokkarnir settu kvótamálið á sína 

stefnuskrá og þá þeir gerðu Frjálslyndir sér grein fyrir því að það yrði þeim líklega að 

falli og fóru þá að róa á önnur mið og finna ný málefni til þess að reyna að halda lífi og 

tóku upp innflytjendamálið.  En það mál kom af stað ólgusjó innan flokksins. Flokkurinn 

klofnaði í kjölfarið og missti hann marks út í þjóðfélaginu þar sem telja má að deilurnar 

innan flokksins hafi fælt frá sér kjósendur og framganga hans í innflytjendamálinu var 

ekki svo ýkja fagleg og vönduð.  Flokkurinn datt því út af þingi í kosningunum 2009.  

Óstöðugleiki og sundrung er ein helsta ástæða dauða fimmtu flokkanna.  

Fjöldi meðlima flokkanna hefur líklega áhrif á lífleysi þeirra. Þegar forystumenn þeirra 

kljúfa sig frá þeim, hafa þeir oft ekki burði til þess að starfa áfram þar sem of margir vilja 

oft fylgja forystumönnum flokkanna. Sem dæmi, má nefna Frjálslynda flokkinn, eftir  

fráhvarf Margrétar Sverrisdóttur hrapaði fylgið við hann.  Það sama má segja um afdrif 

Bandalags Jafnaðarmanna.  Eftir að Vilmundur Gylfason lést fjaraði flokkurinn út.  Fjöldi 

meðlima flokkanna getur því skipt máli og persónuleiki formannanna getur sagt mikið til 

um það hvort flokkurinn nái vinsældum.  Vilmundur var einn af þeim sem gat hrifið með 

sér fjöldann og er alveg líklegt að hann hefði náð að gera góða hluti með flokkinn sinn ef 

hann hefði lifað.  Jóhanna Sigurðardóttir var einnig vinsæll stjórnmálamaður þegar hún 

stofnaði Þjóðvaka en hún missti tökin á flokknum og mikill losarabragur og sundrung var 

innan flokksins hennar. 

Innanborðs deilur smita án efa út frá sér út í samfélagið og fólk getur ekki gefið flokki, 

sem á í miklum innanborðs átökum atkvæði sitt.  Kjósendur geta ekki treyst því að 

flokkurinn muni ná árangri og fara vel með atkvæði þeirra ef að allt logar í deilum innan 

hans.  
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Persónufylgi við flokkana skiptir einnig töluverðu máli.  Margir þessarra flokka 

ná einmitt inn á þing þar sem persónufylgi bakvið formenn flokkanna er mikið.  Bæði 

Jóhanna Sigurðardóttir og Vilmundur Gylfason höfðu mikið persónufylgi á bakvið sig 

þegar þau stofnuðu sína flokka, það útskýrir oft fylgistap stóru flokkanna.  Steingrímur J. 

Sigfússon er afar orðheppinn og málefnanlegur stjórnmálamaður.  Hann á mjög stóran 

þátt í því hvernig Vinstri grænum hefur vegnað í íslenskum stjórnmálum enda hefur hann 

verið mjög ofarlega á lista í vinsældarkönnunum.  Ef formennirnir bregðast, þá er oft lítið 

eftir og aðrir meðlimir flokkanna hafa ekki burði til þess að halda flokkunum á floti.  

Afdrif þeirra flokka hafa óumflýjanlega verið uppgjöf og þeir hafa endað lífdaga sína. 

Óánægja með starfandi ríkisstjórnir getur haft áhrif á litlu flokkana þeim til 

framdráttar.  Hrun fyrrverandi ríkisstjórnarinnar og kjör Borgarahreyfingarinnar inn á 

þing sýnir vel að fólkið í landinu vildi algerlega venda kvæði í kross og fá nýtt afl og nýtt 

blóð inn á Alþingi. Kjör Borgararhreyfingarinnar sýndi vel að eins dauði getur verið 

annars brauð.   

Þjófélagsaðstæður geta haft mikið að segja um það hvort nýtt afl eða nýr flokkur 

nær inn á þing.  Fimmtu flokkarnir hafa nokkrum sinnum orðið til í kringum ákveðin 

málefni sem eru mikið samfélagsumræðunni. Þjóðvarnarflokkurinn var stofnaður af 

þrýstihópi sem vildi losna við herinn, Frjálslyndi flokkurinn var stofnaður í kringum 

kvótakerfið þegar það var hitamál.  Fólk gripur ákveðið á lofti og stofnar flokk í kringum 

það en það getur einmitt verið dómsdagur þeirra í leiðinni þar sem þekkt er að stóru 

flokkarnir taka einvaldlega upp þessi málefni um leið og þeir sjá að þau vekja áhuga 

kjósenda.  Vegna þessa er erfitt fyrir fimmtu flokkana að eiga sér líf í íslenskum 

stjórnmálum þar sem þeir eru of einhæfir og afmarkaðir. 

Innri veikleikar og lélegt skipulag verður fimmtu flokknum oft að falli. 
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VI. Áhrif fimmtu flokkanna 
Ekki er hægt að segja að áhrif fimmtu flokkana hafi verið mikil ef tafla 1.3. er skoðuð.  

Í fljótu bragði mætti telja að fimmtu flokkarnir hafi ekki skilið eftir sig varanleg spor en 

þó má ekki vanmeta þá og áhrif þeirra á íslensk stjórnmál. Eflaust telja margir að þessi 

flokkar skipti engu máli þar sem þeir koma og fara og skilja lítið eftir.  

Fyrstan ber að nefna Þjóðvarnarflokkinn. Rödd hans var sterk í upphafi og tók hann á 

þeim tíma atkvæði frá Framsóknarflokknum og Alþýðuflokknum. Viðbrögð þeirra voru 

að taka upp málefni hans með því að snúast í andstöðu við hersetuna og svæfa með því 

Þjóðvarnarflokkinn.  Segja má kanski segja að önnur áhrif sem hann hafði var að hann 

átti þátt í uppgangi vinstra aflsins sem æ síðan hefur verið partur í pólitísku landslagi. 

Samtök frjálslyndra og vinstri manna tóku við þeirri baráttu sem var að sameina vinstri 

flokkana gegn Sjálfstæðisflokknum og frjálshyggjunni. 

Kvennalistinn var sá flokkur sem sýndi best hversu áhrifaríkir fimmtu flokkarnir geta 

verið. Það sem Kvennalistinn hafði framyfir Þjóðvarnarflokkinn var að áhrif 

Kvennalistans gætir enn þann daginn í dag þar sem flestir flokkar hafa tekið upp 

baráttumál Kvennalistans. Það sést til dæmis best á því hversu mikið stjórnmálaþáttaka 

kvenna á Íslandi hefur aukist og hve konum hefur fjölgað bæði á þingi og úti á 

atvinnumarkaðnum. Kvennalistinn er þannig eini flokkurinn sem hefur haft sjáanleg 

áhrif. Það má einnig sjá t.d. á stefnuskrám allra þingflokkanna þar sem þeir hafa allir 

tekið upp jafnréttismál, Vinstri grænir eru þar fremstir í flokki þar sem hann leggur 

áherslu á helmings hlutfall karla og kvenna í öllum stöðum. 

Hinir fimmtu flokkarnir hafa haft lítil áhrif. Frjálslyndi flokkurinn náði ekki að gera þær 

breytingar á kvótakerfinu sem hann ætlaði sér. Hinir flokkarnir tóku kvótamálið að 

einhverju leyti upp á sína arma en ekkert hefur gerst í því máli og því má segja að áhrif 

Frjálslynda flokksins hafi verið lítil. 
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Niðurstöður og lokaorð 
Fimmtu flokkarnir á Íslandi hafa sýnt og sannað að þeir eru nauðsynlegir þrátt fyrir stutta 

viðveru í íslenskum stjórnmálum. Litlir flokkar bæði hér og í öðrum lýðræðisríkjum auka 

á fjölbreytileika og við það skapast svigrúm fyrir nýja strauma og stefnur. Þeir eru 

nauðsynlegir til þess að hrista upp í stjórnmálum sem annars geta haft tilhneygingu til 

þess að staðna þar sem lítil endurnýjun í stjórnmálaumræðunni myndi eiga sér stað ef 

þeirra nyti ekki við. Þeir eru eitt af verkfærum lýðræðis með því að auka á valkosti fyrir 

kjósendur og með því að þeir halda stóru flokkunum í skefjum. Með tilkomu fimmtu 

flokkanna eru þeir búnir að hafa þannig áhrif á stjórnmálin að fjórflokkarnir hafa færst 

nær miðjunni en þeir voru. Fimmtu flokkarnir eru of litlir til þess að geta haft veruleg 

áhrif á stefnumótun og ákvarðanatökur fjórflokkanna.   

Fimmtu flokkarnir hafa meiri áhrif en Þrátt fyrir að vera litlir geta þeir verið þúfan sem 

veltir hlassinu eins og sjá má á áhrifum Kvennalistans þar sem málefnum hans er haldið á 

lofti mörgum árum eftir að hann hætti.   

Það er erfitt að sjá það fyrir að fimmtu flokkarnir geti lifað lengi í íslensku stjórnmálalífi. 

Ef skoðuð er tafla 1.2. má sjá að þeir hafa náð að sitja á þingi að jafnaði eitt til tvö 

kjörtímabil að undanskildum Kvennalistanum sem er langlífastur fimmtu flokkanna, hann 

sat fjögur kjörtímabil. Slíkan árangur verður eflaust erfitt fyrir komandi fimmtu flokka að 

ná.  

Það sem kemur í veg fyrir að fimmtu flokkarnir lifa lengur en eitt til tvö kjörtímabil eru 

þau að öllum líkindum þau innanflokksátök sem virðist nánast undantekningalaust ná að  

brjótast fram í þeim. Kjósendur missa þarafleiðandi trú á þessu framboði og gefa frekar 

einhverjum af fjórflokkunum atkvæði sitt þar sem þeir hafa meiri stöðugleika.  

 

Smæð fimmtu flokkanna og einhæfi hefur áhrif á líftíma þeirra.  Baklandið sem þeir hafa  

er ekki stórt og efnahagslega standa þeir höllum fæti til samanburðar við stóru flokkana. 

Fjöldi flokksmeðlima er ekki nægjanlegur til þess að haldi velli og þola þeir verr 

klofninga innan flokksins heldur en fjórflokkarnir þar sem þeir eru miklu stærri og 

stöðugri. Þessi ritgerð sýnir það, að þrátt fyrir smæð þeirra og lítil áhrif eru þeir 

nauðsynlegir í íslensku stjórnmálalífi. Þeim hefur kannski ekki tekist að riðla 

fjórflokkakerfinu sem hefur verið við lýði sl. 70-80 ár. En þeir hafa reynt að ryðja nýjum 
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málefnum braut sem ekki hafa verið á stefnuskrá fjórflokkanna og því bera þeir vitni um 

vissa undirstrauma í stjórnmálum sem ekki hefur átt sér talsmann innan annarra flokka.  

 

Tilgáta mín í upphafi ritgerðarinnar var að smæð og einhæfi fimmtuflokkana sé ástæða 

lífleysis þeirra  og áhrifa leysi á íslenskt stjórnmálalíf.  Tel ég að færð hafi verið góð rök 

fyrir fyrripart tilgátunnar ef marka má samantekt á ástæðum endaloka þeirra.  Það eru þó 

fleiri þættir sem spila þar einnig inní eins og einhæfi, persónufylgi, innanflokksdeilur, 

þjóðfélagsaðstæður svo dæmi séu nefnd. En síðari partur tilgátunnar um áhrifaleysi 

fimmtu flokkanna verður ekki sýnt fram á því greinilegt er að þeir haft einhver áhrif eins 

og sjá má á umfjöllun um áhrif Kvennalistans og annara flokka á hina flokkana sem tekið 

hafa upp þeirra málefni.  Áhrif smáflokka til langstíma litið eru lítil sem engin að 

Kvennalistanum undanskildum.   

 

Það verður spennandi að fylgjast með hvort fimmtiflokkurinn sé komin til með að vera 

partur í íslenskum stjórnmálum.  Það mun einungis tíminn leiða í ljós.  
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