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INNGANGUR 

AF HVERJU STJÓRNMÁLAFRÆÐI? 

Hvers vegna á að kenna stjórnmálafræði í framhaldsskóla? Meginhugmyndin er 

að kynna viðfangsefni og aðferðir stjórnmálafræðinnar í þeim tilgangi að auka 

þekkingu nemandans á þessu sviði og til að auðvelda honum að leggja sjálfstætt 

mat á stjórnmál. Mikilvægi kennslunnar snýr að nemandanum sjálfum, aukin 

þekking hans stuðlar að betri aðlögun hans að samfélaginu og hann ætti að geta 

orðið hæfari þátttakandi í lýðræðisþjóðfélagi. Með þessu er um leið verið að 

styrkja það lýðræðiskerfi sem við búum við. Nemandinn á að geta séð hvernig 

hann sem einstaklingur getur haft áhrif á umhverfi sitt og að hann skipti máli 

fyrir það samfélag sem hann býr í. Kynni nemandans af efninu ætti að geta orðið 

hvati til virkrar þátttöku hans í stjórnmálalegum ákvörðunum sem þjónuðu bæði 

honum sjálfum og þeim hugmyndum sem lýðræðiskerfið byggir á. Aukin 

þátttaka eða virkni einstaklinganna hlýtur að teljast grundvallarforsenda lýðræðis 

og það hlýtur að teljast eitt af æðri markmiðum þjóðfélagsins. Kennslan ætti 

einnig að verða til þess að auðvelda nemandanum að meta þá kosti og þær 

takmarkanir sem lýðræðiskerfið hefur. Hann ætti að verða betur fær um að meta 

stjórnmálin og sjá um leið í gegnum ýmis konar stjórnmálalegar blekkingar sem 

liggja á margan hátt í því birtingarformi sem stjórnmálin hafa. Eins ætti hann að 

geta betur séð hvernig auknir möguleikar lýðræðisins liggja í þátttöku einstakl-

inganna, ekki bara á hinum hefðbundnu stjórnmálalegu sviðum, heldur einnig á 

öðrum sviðum eins og þeim mörgu sem snerta okkar hversdagslega líf. Í þessu 

kennsluefni er áhersla lögð á að nemandinn fái tækifæri til að beita mismunandi 

sjónarhornum stjórnmálafræðikenninga og ýmsum þeim sérhæfðu hugtökum sem 

tilheyra greininni á hinn stjórnmálalega veruleika. Þannig fæst þjálfun í sjálf-

stæðum vinnubrögðum, öflun gagna og fræðilegu mati á efninu. Þetta býður 

nemendum upp á að átta sig vel á því hve afstæð þekkingin er og hve mikilvægt 

það er að skoða veruleikann frá ólíkum hliðum. Með þessu móti fær nemandinn 

einnig innsýn í eðli þekkingarinnar og hvernig fremur beri að líta á hana sem 

þróun en einhverja endanlega og afmarkaða stærð. 

 

Meginhugmyndir bókarinnar ganga út á það að nemandinn öðlist næga þekkingu 

til að geta gert grein fyrir: 

  

 Sviði stjórnmála ásamt mikilvægum hugtökum og stjónmálafræðikenningum 

um átök, lýðræði og stjórnmálavald. 
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 Helstu hugmyndakerfum stjórnmálaheimspekinnar, áhrifum þeirra á mótun 

nútíma stjórnmálastefna og greiningu stjórnmálalegrar hugmyndafræði á 

vinstri-hægri mælistiku. 

 Þróun íslenskra stjórnmála þar sem þau eru greind í tímabil út frá átökum og 

málefnum, stjórnkerfi, kjördæmaskipun, kosningum, stjórnarmynstri, starf-

semi Alþingis, flokkum og hagsmunasamtökum. 

 

Í upphafi hvers kafla eru sett fram námsmarkmið. Þau gefa til kynna innihald 

kaflans og með þeim getur nemandinn einnig kannað hversu vel honum hefur 

tekist til í yfirferð um námsefni kaflans. Hægt er að skrifa inn minnispunkta við 

námsmarkmiðin. Við lok hvers kafla eru tekin saman mikilvæg hugtök eða 

lykilorð og getur nemandinn skráð athugasemdir og minnisatriði við þau. Þetta er 

ætlað til þess að auðvelda nemandanum námslesturinn og eins til að þjóna 

honum við upprifjun á efni. Viðfangsefni bókarinnar ætti að geta reynst nemand-

anum forvitnilegt, upplýsandi og skemmtilegt, ekki síst ef hann nær að sökkva 

sér vel niður í það. Á vefsíðu bókarinnar má finna ítarefni, verkefni og annað 

tengt efni sem að gagni gæti komið:  

 

http://www.flensborg.is/magnus 

http://www.flensborg.is/magnus
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HVAÐ ER STJÓRNMÁLA-

FRÆÐI? 

 

Hvers vegna á að kenna stjórnmálafræði? Efni bókar  

og markmið. Fræðigreinin, viðfangsefni og aðferðir.  Nokkur 

mikilvæg hugtök. 

 

Eftir lestur kaflans átt þú að vera fær um að 

lýsa viðfangsefni stjórnmálafræðinnar 

 

gera víðtæka grein fyrir hugtakinu vald 

 

útskýra sambandið á milli hugtakanna vald og átök 

 

ræða þýðingu siðmenningar fyrir stjórnmál 
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FRÆÐIGREININ 

Stjórnmálafræðin fjallar um atferli fólks í hópum líkt og aðrar greinar félags-

vísindanna. Gagnkvæm samskipti eru á milli þeirra sem tilheyra hópnum, 

einstaklingarnir eru háðir hver öðrum og það er sterk tilhneiging til þess að við-

halda hópnum. Þjóðfélagið er fjölmennur hópur fólks á tilteknu landsvæði. Á það 

má líta sem heildarkerfi sem allir íbúarnir tilheyra. Stjórnkerfið er eins konar 

undirkerfi í þessu heildarkerfi. Á sama hátt eru hagkerfið og hið almenna félags-

kerfi önnur undirkerfi þjóðfélagsins. Viðfangsefni stjórnkerfisins er að sjá um 

skiptingu mikilvægra gæða þjóðfélagsins á milli íbúanna. Stjórnmálafræðin fæst 

við rannsóknir á þeim samskiptum sem snúa að þessari skiptingu gæðanna. Vald, 

yfirráð og stjórnun eru einkenni þessara samskipta og stjórnmálafræðin beinir 

því athyglinni að þeim.  

 

Stjórnmálafræðingar rekja gjarnan uppruna sinnar fræðigreinar allt aftur til 

forngríska heimspekingsins Aristoteles (384–322 f. Kr.). Hann leit á manninn 

sem stjórnmálaveru og skilgreindi hann sem slíkan; hvenær sem menn skipu-

leggja sig í félagshópa af hvaða tagi sem er, þá verður hin stjórnmálalega vídd 

mikilvægust í lífi þeirra. Rannsóknir á stjórnmálum skoða manninn í tengslum 

við aðra menn, þau fastmótuðu samskipti eða festi (stofnanir) sem orðið hafa til 

meðal þeirra og þá siði og hætti sem komist hafa á hjá þeim við að nýta sér hið 

náttúrulega umhverfi. Stjórnmál hafa áhrif á öllum sviðum félagslegra samskipta 

og stjórnmálafræðin á því í þessum skilningi hlutdeild í öllum öðrum greinum 

félagsvísindanna. Þær greinar sem stjórnmálafræðin tengist mest eru hagfræði, 

félagsfræði og mannfræði, en auðvitað mætti einnig nefna greinar eins og 

lögfræði, sálfræði og sagnfræði. Hagfræðin fjallar um það á hvern hátt þjóðfélag-

ið sér um efnahagslega afkomu þegna sinna. 

Eitt mikilvægasta svið stjórnmálafræðinnar 

tengist þessu viðfangsefni, en það er eins og 

áður er getið að skoða hvað hafi áhrif á 

hvernig hin þjóðfélagslegu verðmæti, ekki 

síst hin efnahagslegu gæði, skiptast á milli 

einstakra hópa. Hagfræðin fæst nánar tiltek-

ið við þau samskipti sem snerta framleiðslu 

og dreifingu á vörum og þjónustu. Áður fyrr 

var litið á þessar tvær greinar sem eina og 

þá talað um stjórnmálahagfræði. Mannfræði 

og félagsfræði tengjast stjórnmálafræðinni 

vegna þess að ýmsir siðmenningarþættir, 

eins og gildi, skoðanir og viðhorf, eru mikil-

væg rannsóknarsvið, en það á einnig við um 

stjórnmálin. Í stjórnmálafræðinni er að sjálf-

sögðu fjallað um stjórnarfar, stjórnskipun og 

lög, en félagsfræðin skoðar einnig slíka 

Þrjú meginsvið  
þjóðfélagsins 

 
 

félags-  

kerfið 

hag-  

kerfið 

stjórn-  

kerfið 

Félagsfræðin, hagfræðin og stjórn-
málafræðin fást við mismunandi 
hliðar þjóðfélagsins. Þessar fræði-
greinar og viðfangsefni þeirra 
skarast á margan hátt. 
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þætti út frá sínum sjónarhóli, til dæmis sem hluta af hinu félagslega taumhaldi er 

tengist löggæslu og dómskerfi. 

 

Viðfangsefni stjórnmálafræðinnar má skipta í tvennt. Annars vegar er fengist við 

rannsóknir á veruleikanum líkt og gildir um félagsvísindi almennt. Hvernig er 

hinn stjórnmálalegi veruleiki og hvað gerist við tilteknar þjóðfélagslegar aðstæð-

ur með tilliti til valds, yfirráða eða stjórnunar? Hins vegar er svo stjórnmálaheim-

spekin. Skoðuð eru stjórnmálaleg gildi eins og stjórnmálahugmyndir og stefnur 

flokka eða ríkja og það er þá gjarnan gert í ljósi kenninga áhrifamikilla 

stjórnmálaheimspekinga og hvaða áhrif þær hafa haft. 

HVERNIG ER STJÓRNMÁLAFRÆÐIN 

STUNDUÐ? 

Rannsóknaraðferðir stjórnmálafræðinnar eru hliðstæðar því sem gerist í öðrum 

greinum félagsvísinda. Leitast er við að draga fram mynd af hinum félagslega 

raunveruleika og útskýra hann eftir orsakasamhengi við hin ýmsu félagslegu 

fyrirbæri. Í stjórnmálafræðinni er leitast við að skoða athafnir manna í tengslum 

við skiptingu gæðanna og beitingu hins stjórnmálalega valds. Mismunandi að-

ferðir eru notaðar við gagnaöflun. Þær eru svipaðar því sem gerist í öðrum tengd-

um greinum eins og sagnfræði, hagfræði eða félagsfræði og geta til dæmis 

byggst á nákvæmum athugunum á skjölum, lýsingu sagnfræðinga á stjórnmála-

viðburðum, tölfræðilegum upplýsingum úr rannsóknum eða ævisöguritum. 

Gögnin eru síðan metin og flokkuð og sett í samhengi við þær stjórnmála-

fræðilegu tilgátur og kenningar sem unnið er út frá.  

 

Stjórnmálafræðin er stunduð út frá margvíslegum sjónarhornum. Algengt er að 

fást við hana út frá landfræðilegu sjónarmiði. Þá eru til dæmis stjórnmál 

einstakra þjóða tekin fyrir, eða stjórnmál á smærri svæðum eða jafnvel stjórnmál 

einstakra hópa innan þjóðfélags. Þessi aðferð býður upp á samanburð af ýmsu 

tagi þar sem stjórnmál á svipuðum eða ólíkum svæðum eru borin saman. Í 

bókinni kemur til dæmis fram samanburður á kosningum, kjördæmaskipun og 

flokkakerfum og fleiri atriðum annars vegar á Íslandi og hins vegar á Bretlandi, í 

Bandaríkjunum og öðrum löndum. Þessi mismunandi samanburður er dæmi um 

það hvernig hægt er að beita þessari aðferð. Önnur leið er svo sú að rannsaka 

stjórnmál út frá stjórnmálaathöfnum. Þá eru stjórnmálaöfl eins og til dæmis 

stjórnmálaflokkar, hagsmunahópar og fjölmiðlar skoðuð. Eins má nefna 

athuganir á stjórnsýslu eða kosningahegðun fólks sem dæmi um viðfangsefni 

þessu tengt. Algeng leið við að rannsaka stjórnmál er að beita verkhyggju (sam-

virknikenningum) og tengist sú leið gjarnan aðferðum sem kenndar eru við 

kerfisrannsóknir. Þá er skoðað það mynstur sem tengsl einstaklinga eða hópa 

innan kerfisins taka á sig. Stjórnmálalegum samskiptum er lýst, skoðað hvernig 

aðilar virka hver á annan og hvernig kerfið helst við jafnframt því sem það getur 
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tekið breytingum. Athyglinni er beint að formi og gerð stjórnkerfisins og skoðað 

hvaða hlutverki eða tilgangi mismunandi þættir þess þjóna. Þessi leið tengist líka 

lögfræðilegum aðferðum þar sem skoðuð eru lög, stjórnskipun og stjórnarfar. 

Með ákvarðanatökuaðferðinni er einblínt á vald og skoðað hverjir taka 

ákvarðanir, hvernig þeir hafa fengið vald sitt og hvernig þeir beita því. Sérstök 

áhersla er einnig á því að kanna hvernig val og endurnýjun á leiðtogum fer fram. 

Fræðimenn sem kenndir eru við margræðishyggju beita oft þessari aðferð í 

rannsóknum sínum á valddreifingu í samfélaginu. Þróunarleiðin er svo aðferð 

sem sést helst hjá þeim sem rannsaka stjórnmál þróunarríkja eða landa sem tekið 

hafa hröðum breytingum. Þá er stjórnmálaleg og efnahagsleg þróun ríkja skoðuð 

með greiningu í tímabil og athugað hvaða breytingar verða á milli þeirra. Tíma-

bilaskiptingin sem rakin er í umfjölluninni um þróun íslenskra stjórnmála í 

bókinni er að mörgu leyti í takt við þetta sjónarhorn. Einkenni mismunandi 

tímabila eru dregin fram og gerður er samanburður á þeim. Með því móti fæst 

mynd af þróun stjórnmálanna. 

MEGINHUGTÖK Í STJÓRNMÁLA-

FRÆÐINNI 

Nokkur grundvallarhugtök eru mikilvæg til þess að útskýra og fjalla um 

undirstöðuatriði og einkenni stjórnmála. Fyrst ber að nefna hugtakið vald. Það 

snýr að því hvernig einstaklingur eða hópur fái eða þröngvi öðrum einstaklingi 

eða hópi til að gera eitthvað sem sá síðartaldi vildi ekki eða síður gera. Þvingun 

 
Stjórnkerfislíkan 

Eastons 

 
 
 
Einföld mynd af stjórnkerfislíkani. D. Easton (1917) þróaði leiðir til að skoða stjórnkerfi og 
stjórnmálaákvarðanir. Mál verða til vegna þarfa í umhverfinu og fara inn í stjórnkerfið sem 
aðföng. Ferlið í kerfinu getur verið með flóknum hætti og útkoman eða afurðir kerfisins 
verða ákvarðanir sem hafa áhrif á umhverfið. Endurvarpið er þegar breytingar valda nýjum 
þörfum eða skapa ný aðföng. Stjórnkerfislíkan Eastons er hentugt sem leiðsögn þegar 
sjónarhorni kerfisrannsókna er beitt.  
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sú sem fyrrtaldi aðilinn beitir getur hvort heldur verið hótun eða raunveruleg 

þvingun. Ef stjórnmál eru skilgreind út frá valdi því sem beitt er við  dreifingu 

takmarkaðra gæða þjóðfélagsins, þá eru áhrif og vald það sem stjórnmál snúast 

um. Þeir sem mestu ráða um það hvernig skipting gæðanna verður eru þá þeir 

sem hafa völd. Það geta verið margvíslegir aðilar eða hópar sem hafa slík völd. 

Þeir geta bæði verið mjög öflugir og með mikið vald, eins og til dæmis 

ríkisstjórn eða her, eða haft minna og ef til vill aðeins örlítið áhrifavald, eins og 

til dæmis hagsmunafélag veitingamanna eða íþróttafélag. 

 

Vald sitt, mikið eða lítið, byggja valdaaðilar á einni eða fleiri uppsprettum 

stjórnmálavalds. Með því er átt við þann grundvöll og þær aðferðir, sem valdið 

er byggt á. Flokka má helstu uppsprettur stjórnmálavalds í nokkrar tegundir. 

 

 Viðurkenning. Yfirvöld, embættismenn eða stjórnsýslan almennt hafa vald 

vegna viðurkenningar fólksins á valdi þessara aðila. Nefnist slíkt vald 

„lögmætt vald“. Lögum, reglugerðum, tilskipunum, sektunum og fleiri slík-

um tilmælum er því jafnan afdráttarlaust hlýtt. Hætti fólk að viðurkenna slíkt 

vald, líkt og gerðist með alræðisstjórnir í Austur-Evrópu 1989, þá koðnar 

valdið niður og verður að engu, lögmæti þess er ekki lengur fyrir hendi. 

 Ofbeldi. Hið opinbera getur beitt öflugu valdi með því að beita fyrir sig til 

dæmis lögreglu eða her. Slíkt vald er viðurkennt og skilgreint sem löglegt 

ofbeldi. Lögregla handtekur fólk sem brýtur af sér eða herinn lætur til skarar 

skríða gegn fjöldauppþotum eða öðrum ríkjum, svo dæmi séu nefnd. Í 

ólöglegri starfsemi glæpamafía er algengt að beita líkamlegu ofbeldi eins og 

meiðslum eða drápum, en það gefur þessum aðilum sterkt vald þótt ekki sé 

það beint stjórnmálalegt vald í venjulegri merkingu þess orðs. Fjöldamorð 

og árásir hryðjuverkahópa á óbreytta borgara er hins vegar ætlað að hafa 

bein stjórnmálaleg áhrif. 

 Hótun um valdbeitingu eða ofbeldi. Hótunin ein og sér felur í sér vald  ef 

tekið er mark á henni. Þá skiptir ekki máli hvort mögulegt er að fylgja 

hótuninni eftir eða ekki. „Pabbi minn er lögga ...“ er þekkt aðferð hjá börn-

um og hjá valdaaðilum getur hótun um beitingu lögreglu eða vopna virkað 

vel burtséð frá því hvort slíkt er mögulegt eða ekki.  

 Eign. Atvinnurekendur hafa sem fjármagnseigendur yfir miklu valdi að ráða 

í gegnum eignir á fyrirtækjunum. Slíkt vald er oft nefnt „auðvald“. Þannig 

hafa eigendur fyrirtækja sterka stöðu gagnvart starfsfólki í átökum á vinnu-

markaði um kaup og kjör. Eins geta fjármagnseigendur beitt stjórnvöld 

þrýstingi. Ef til dæmis útgerðarmenn stöðva fiskveiðiflotann í þeim tilgangi 

að krefja stjórnvöld um ákveðnar aðgerðir eða ef stóriðjufyrirtæki hóta að 

hætta starfsemi, þá getur það borið árangur. Með slíkum aðferðum er hægt 

að hafa mikil áhrif og beita öflugu valdi í krafti eignar. 

 Fjöldi og skipulagning. Þrýstihópar, eins og til dæmis verkalýðshreyfing, 

geta haft mikil áhrif bæði vegna þess fjölda sem er í hreyfingunni og eins 

vegna þeirrar skipulagningar sem er á starfseminni. Þetta gerir slíkum 

aðilum kleift að aðhafast með árangursríkum hætti og veitir þeim um leið 
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mikið stjórnmálalegt vald. Til dæmis er hægt að fara í verkföll í átökum um 

kjara- og réttindamál eða skipuleggja víðtækar mótmælaaðgerðir. 

 Þekking. Ýmsir sérhæfðir hópar geta öðlast sterkt vald í krafti þekkingar 

sinnar. Sérhæfð þekking í embættismannakerfinu og ýmsum stofnunum 

tengdum því gefur aðilum á þessum sviðum sterkt vald sem ráðgefandi 

aðilum fyrir þá sem taka formlegar ákvarðanir. Svo dæmi sé tekið, þá geta 

sérfræðingar í efnahagsmálum eða sérfræðingar í orkumálum haft mikil áhrif 

með tillögum sínum til stjórnvalda á það hvaða leiðir verði farnar í við-

komandi málum. Oft er sagt að í flóknu og sérhæfðu þjóðfélagi nútímans 

hafi embættismenn og sérfræðingar fengið sífellt meira vald á kostnað þings 

og ríkisstjórnar.  

 Persónutöfrar. Ýmsir leiðtogar hrífa fólk vegna sérstakra persónutöfra 

(charisma) sem þeir hafa til að bera. Þeir geta öðlast mikinn stuðning fólks 

og þá um leið mikið stjórnmálalegt vald. Þetta er stundum nefnt náðarvald 

og er þá vísað til þess að það sé eins og viðkomandi hafi hlotið þessa eigin-

leika sína af guðs náð. Dæmi um stjórnmálamenn sem sérstaklega hafa notið 

góðs af svona hæfileikum eru menn eins og Adolf Hitler (1889–1945), ein-

ræðisherra í Þýskalandi nasismans, Mahatma Gandhi (1869–1948), leiðtogi 

Indverja í frelsisbaráttunni gegn Bretum, John F. Kennedy (1917–1963), 

forseti Bandaríkjanna, Mikael Gorbatsjov (1931), síðasti forseti Sovétríkj-

anna og Tony Blair (1953), forsætisráðherra Bretlands. Af íslenskum stjórn-

málamönnum má sem dæmi nefna Ólaf Ragnar Grímsson (1943), Davíð 

Oddsson (1948) og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur (1954). Menn með sterka 

persónutöfra eru yfirleitt mjög dáðir af fylgjendum sínum en að sama skapi 

fyrirlitnir af andstæðingunum. 

 

Valdaaðilar byggja vald sitt oftast á fleiri en einni uppsprettu stjórnmálavalds og 

er þá mismunandi hve mikið er byggt á hverri og einni uppsprettu. Sem dæmi 

mætti nefna stjórnmálamann í ráðherraembætti sem hefði mikla menntun og 

reynslu í hagfræði. Hann kæmi úr stórum stjórnmálaflokki og hefði mikið 

fjármagn til að byggja kosningabaráttu sína á. 

Þá ætti hann auðvelt með að heilla fólk til 

fylgis við sig. Valdauppspretturnar væru í 

þessu tilviki fjölþættar þar sem hann byggði 

vald sitt á sérhæfingu, fjölda og skipulagn-

ingu, eignum, persónutöfrum og svo auðvitað 

á viðurkenningu sem embættismaður. Það 

sem ræður því hvernig, hvar eða hvenær 

valdaaðilar beita valdi sínu eru hin marg-

víslegu og fastmótuðu viðhorf og siðvenjur 

sem fyrir hendi eru ásamt þeim hagsmunum 

sem viðkomandi aðilar standa fyrir.  

 

Þegar valdi er beitt, þá eru stjórnmálaleg átök 

í gangi. Hugtakið átök birtist sem beint 

 

SSttjjóórrnnmmááll  
 

Í öllum þekktum gerðum 
samfélaga virðast ávallt 
vera til einhvers konar 

stjórnmál. Í flóknari sam-
félögum eru stjórnmálin 
mikilvægur og áberandi 
þáttur (félagslegt festi) í 

þjóðfélaginu.  
 

Reyndu að svara 
spurningunni um það hvers 
vegna stjórnmál eru óhjá-
kvæmilega alls staðar til í 

mannlegu samfélagi? 
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framhald af valdahugtakinu, en átök eru alltaf fyrir hendi í öllum þjóðfélögum. 

Þjóðfélagsleg verðmæti í sérhverju samfélagi eru ekki nægjanleg til þess að allir 

geti öðlast þau gæði sem þeir vilja. Átök á milli einstaklinga eða hópa eru því 

óhjákvæmileg. Meginuppistaðan í viðfangsefni stjórnmálafræðinnar er sá 

vettvangur sem átökin fara fram á. Ákveðinn farvegur mótast fyrir átökin og 

stuðlar að úrlausn þeirra þannig að samfélagið geti haldið áfram að vera til og 

leysist ekki upp. Mikilvægustu þættir slíks farvegs mynda ríkisvaldið og í heild 

má segja að farvegurinn standi fyrir það sem kallað er stjórnkerfi. 

 

Þegar átök eiga sér stað verður alltaf einhver úrlausn til sem afleiðing átakanna. 

Úrlausnirnar eru háðar þeirri stjórnarstefnu og þeim ákvörðunum sem framfylgt 

er í þjóðfélaginu og þær ráðast því mikið til af þeirri forystu sem leiðtogar 

þjóðfélagsins veita. Forystumenn skipta því miklu máli. Eiginleikar forystunnar, 

það hvernig hún er valin og hvernig hún fer með vald sitt, er eitthvað sem menn 

verða að þekkja vel til ef þeir ætla að öðlast skilning á stjórnmálum og geta 

útskýrt stjórnkerfið. Ef hugtökin átök og forysta eru skoðuð í samhengi má sjá að 

margvíslegir valdahópar eru stöðugt að takast á um stjórnmálalegar úrlausnir. 

Mikilvægir hópar af slíku tagi eru hinir stjórnmálalegu þrýsti- eða hagsmuna-

hópar þjóðfélagsins. Þessir hópar geta til dæmis verið hagsmunaaðilar í við-

skipta- og atvinnulífi, samtök launafólks eða hernaðarlegir aðilar, svo nokkrir 

mikilvægir séu nefndir. Þrýstihóparnir eru sá vettvangur sem átökin koma einna 

sterkast fram á og oftar en ekki eru margir stjórnmálamenn og leiðtogar ýmist 

tengdir slíkum hópum eða hafa komist til aukinna valda með stuðningi þeirra. 

 

Siðmenning er mikilvægt hugtak sem þróast hefur í hinum ýmsu greinum 

félagsvísinda og snertir huglæga þætti mannlegra samskipta. Stjórnmálaleg 

siðmenning felur í sér ákveðin gildi í samfélaginu sem lúta að almennum 

hugmyndum eða gildismati á því hvað telja skal viðeigandi og æskilegt í fari 

bæði einstaklinga og ríkisvalds. Einnig felur 

hún í sér þjóðfélagslegar skoðanir, en í þeim 

felst hvaða skilningur er lagður í þann stjórn-

málalega veruleika sem fyrir hendi er. Þá eru 

viðhorfin í þjóðfélaginu hluti siðmenningar-

innar og er þá átt við form eða yfirbragð þess 

hugsunarháttar sem einkenni þjóðfélagið, eins 

og til dæmis hvort ríkjandi hugsunarháttur sé 

hefðbundinn eða nútímalegur, opinn eða 

kreddufastur eða íhaldssamur eða frjálslynd-

ur. Á Vesturlöndum hafa þjóðfélög þróast 

yfir í það að verða nútímaleg, opin og tiltölu-

lega frjálslynd. Engu að síður er stjórnmála-

leg siðmenning þessara landa mismunandi. Ef 

litið er á Ísland, þá hefur áberandi mikil 

virðing verið borin fyrir lögum hér á landi og 

ofbeldi er nánast óþekkt í stjórnmálaátökum. 

Þannig einkenndi til dæmis mikil friðsemd 

 

SSiiððmmeennnniinngg  
 

Reyndu að sjá fyrir þér með 
samanburði og dæmum 

hvaða siðmenningarþættir 
einkenna íslensk stjórnmál 

sérstaklega. 
.  

Hugleiddu stjórnmálalegar 
hefðir í sambandi við ofbeldi 
eða friðsemd og berðu í því 
ljósi saman stjórnmálalega 
siðmenningu hér á landi við 

lönd eins og til dæmis 
Danmörk, N-Írland, 

Frakkland, Bandaríkin, 
Rússland eða Írak. 
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sjálfstæðisbaráttuna á 19. öld, en þar börðust menn með rökum og lagakrókum í 

stað vopna. Þetta er einstakt ef tekið er mið af sjálfstæðisbaráttu annarra þjóða, 

bæði í fortíð og nútíð. Í Frakklandi, landi byltinganna, hika menn ekki við að 

brjóta gegn yfirvöldum með uppþotum eða kröftugum mótmælaaðgerðum finnist 

þeim óréttlátlega á málum haldið. Á Norður-Írlandi var blóðugu ofbeldi beitt um 

langt skeið í átökum á milli hópa og í Bandaríkjunum hafa pólitísk morð verið 

algeng. 
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Hugtök 

auðvald 

 

áhrif 

 

átök 

 

gildi 

 

 

lögmætt vald 

 

persónutöfrar 

  

skoðanir 

 

stjórnmálaleg siðmenning 

 

stjórnun 
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uppsprettur stjórnmálavalds 

 

vald 

 

viðhorf 

 

yfirráð 

 

þrýstihópar 
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ÁTÖK - SAMSTAÐA 

 

Hvað sameinar fólk í hópa og hvað sundrar? 

Vald og átök. Stéttir og stéttaátök. Þjóðernishópar og þjóðríki. 

Búsetuátök. Jafnrétti kynja. Umhverfismál.  

Þjóðfélagsbreytingar og bylting. 

 

Eftir lestur kaflans átt þú að vera fær um að 

gera grein fyrir lykilhugtökum átakakenninga 

 

skilgreina stéttir út frá átakakenningum og sýna fram á óhjákvæmileg átök 
stéttanna 

 

lýsa því hvernig flokkar og hagsmunasamtök hafa mótast af stéttaátökum 

 

skilgreina hugtökin þjóð og ríki og lýst hvernig hugtakið þjóðríki er notað 

 

tilgreina þá þætti sem sameina fólk í hópa 
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gera greinarmun á þjóðernishyggju og alþjóðahyggju 

 

greina átök á milli þjóðernishópa í stjórnmálasögu okkar 

 

lýsa áhrifum búsetuátaka í stjórnmálum 

 

útskýra jafnréttisbaráttu kvenna út frá átakakenningum 

 

ræða og útskýra vaxandi áhrif umhverfismála í stjórnmálum 

 

lýsa samhenginu á milli átaka og þjóðfélagsbreytinga 

 

lýsa byltingarhugtakinu og helstu forsendum byltinga 
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ÁTAKAKENNINGAR 

Þegar talað er um beitingu valds er í rauninni verið að tala um átök á milli hópa. 

Sá aðili sem beitir valdi er að fá einhvern annan til að lúta að vilja sínum. Láti sá 

síðarnefndi vel af stjórn og sé hlýðinn, þá verða lítil sem engin átök sjáanleg, að 

minnsta kosti á yfirborðinu. Reyni þessi aðili á hinn bóginn að hindra vald-

beitingu þess fyrrnefnda með því að beita sjálfur tiltæku valdi sínu þá verða 

átökin augljós. Því öflugri sem þessir aðilar eru hvor um sig, því sterkari geta 

þessi átök orðið. Átök geta birst í ólíkum myndum. Þau geta verið lítilsháttar 

þrýstiaðgerð í formi kvörtunar til yfirvalds, kæra til jafnréttisráðs eða fjöldafund-

ur. Kraftmeiri átök má sjá frá hörðum verkföllum, kynþáttaóeirðum og allt upp í 

hrikaleg stríðsátök eða hryðjuverkaárásir. Á sama hátt og átök skapast á milli 

hópa af einhverjum tilteknum ástæðum, þá geta þessar sömu ástæður orðið til 

þess að skapa eða styrkja samstöðu inn á við í hópunum. Átökin sjálf ýta undir 

samstöðu, sem verður þýðingarmikil fyrir styrkleika hópsins. Þess vegna er það 

mikilvægt í öllum athugunum á stjórnmálaátökum að leitað sé svara við því hvað 

það sé sem sameinar fólk í hópa og hvað það sé sem sundrar því. Umfjöllunin 

hér á eftir um átök og samstöðu ætti að vera sérstaklega vel til þess fallin að 

auðvelda skilning á stjórnmálum. Áhersla er lögð á að skoða þær tegundir átaka 

og samstöðu sem mest hafa sett mark sitt á stjórnmálin hér á landi. 

 

Með aðferðum átakakenninga má skoða stjórnmál með greinagóðum hætti. 

Átakakenningar eiga rætur í verkum Karls Marx (1818–1883). Hann fékkst við 

að greina og útskýra hin kapítalísku þjóðfélög 19. aldar með því að draga upp 

mynd af mikilvirkum félagslegum öflum sem tókust á og umbreyttu þjóðfélaginu 

svo það tók gagngerum stakkaskiptum. Það sem Marx beindi athygli sinni að 

voru stéttaátök. Allar götur síðan hafa athuganir á slíkum átökum reynst mikil-

vægur þáttur í því að skoða þróun iðnvæddra þjóðfélaga og skýra stjórnmál 

þeirra. Lýsa má grunnhugsun átakakenninga þannig að í samfélaginu megi greina 

hópa sem hafi ólíka félagslega stöðu eða ólíka hagsmuni. Þetta valdi árekstrum á 

milli hópanna eða einhvers konar hagsmunatogstreitu þar sem hóparnir reyni að 

halda sínu eða styrkja það sem þeir hafa. Af þessu spretta átök á milli hópa og 

veltur það á samstöðu og styrkleika hópanna hver útkoman verður. Afleiðingin 

er einhvers konar breyting á samskiptunum eða stöðu hópanna. Þessi breyting 

getur verið mikil eða lítil, en hver sem hún er þá þýðir þetta að þjóðfélagið sjálft 

tekur breytingum af ýmsu tagi. Lykilhugtök átakakenninga og það samhengi sem 

þær skoða aðstæður í má setja fram á einfaldan hátt: 

 

hópar – staða / hagsmunir > átök > úrlausn / breyting 

 

Hér á eftir verða helstu tegundir átaka og samstöðu skoðaðar út frá þessum 

hugtökum. Þetta eru átök sem verða til út frá skiptingu manna í hópa eftir 

mismunandi stéttum, þjóðerni, búsetu, kyni, afstöðu til umhverfismála og ýmsum 

öðrum þáttum. Einnig verður fjallað um þjóðfélagsbreytingar í ljósi hugtakanna.  
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STÉTTIR 

Kenning og umfjöllun Marx um stéttaátök var merkasta upphafið að mótun 

átakakenninga. Þegar stéttahugtakið er skilgreint að hætti Marx er í raun verið að 

skilgreina mikilvirk þjóðfélagsöfl. Með því að skilgreina stéttir út frá afstöðu 

manna til framleiðslunnar í þjóðfélaginu fást fram tvær megin stéttir í 

þjóðfélaginu; atvinnurekendur og launafólk. Í sögulegu samhengi hafa þessar 

stéttir verið kallaðar borgarastétt eða stétt kapítalista og verkalýðs- eða 

öreigastétt. Greina má svo þriðju stéttina sem er á milli hinna tveggja. Hún ber 

einhver einkenni frá báðum hinum án þess þó að geta talist til þeirra. Þessi stétt 

er eins konar millihópur eða stétt smáborgaranna eins og Marx kallaði hana. 

Sögulegu nafngiftirnar eru lýsandi fyrir það ástand sem uppi var á 19. öldinni og 

þær voru notaðar af Marx. Í dag fer betur á að nota orðin atvinnurekendur og 

launafólk um þessar tvær stéttir í iðnvæddum samfélögum nútímans. Stéttina 

sem lendir á milli þessara tveggja kallast þá millihópur.  

 

Í töflunni má sjá á einfaldan hátt hvers konar hlutverki hver hópur gegnir í hinni 

þjóðfélagslegu framleiðslu og hver afstaða hvers hóps er gagnvart hinum hópun-

um. Á þessari afstöðu er skilgreiningin á stéttunum byggð. 

 
 

ATVINNU- 

REKENDUR 

 

 

MILLI- 

HÓPUR 

 

 

LAUNA- 

FÓLK 

 

 
eign á 

framleiðslutækjum 

 
kaupa vinnuafl 

 

 
oftast eign á 

framleiðslutækjum 

 
ekki kaup á vinnuafli 

 

 
ekki eign á 

framleiðslutækjum 

 
sala á eigin vinnuafli 

 

 

Atvinnurekendur eiga fyrirtækin og reka þau með aðkeyptu vinnuafli, það er að 

segja starfsfólki sem fær greidd laun fyrir vinnuframlag sitt. Launafólk vinnur í 

fyrirtækjunum en á þau ekki. Það selur vinnuafl sitt fyrir ákveðna upphæð, 

venjulega samkvæmt kjarasamningi við atvinnurekendur. Í nútímanum er stétt 

launafólks margbreytileg í samsetningu vegna sívaxandi fjölda atvinnugreina og 

innan hennar eru bæði hátekjufólk og lágtekjufólk. Í millihóp eru meðal annars 

einyrkjar í atvinnurekstri, þeir sem framleiða án þess að byggja framleiðsluna 

upp á aðkeyptu vinnuafli. Stór hópur einyrkja eru bændur. Einnig má nefna 

trillukarla eða kaupmanninn á horninu sem dæmi um aðra hópa af þessu tagi. 

Undir millihópinn koma einnig hópar eins og ýmsir fræðimenn og listamenn og 

fleiri þeir sem selja framleiðslu sína án þess að þeir séu með atvinnurekstur eða 

vinni fyrir ákveðnum launum. Mikilvægt er að hafa í huga að tilgangur þessarar 

skilgreiningar er sá að greina öfl í þjóðfélaginu en ekki að flokka fólk inn í 

ákveðnar stéttir eins og lagskiptingarkenningar í félagsfræði gera. Það sem 

skiptir máli í svona umræðu er að geta séð hverju hver stétt fær áorkað með því 

að beita sér sem virkt afl í þjóðfélaginu. Í þessu sambandi skiptir litlu máli 
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hvernig eigi að flokka tilfelli eins og til dæmis einstaklinga sem vinna að mestu 

fyrir sér sem launamenn, en hafa einnig einhverjar tekjur af hlutabréfaeign í 

fyrirtækjum. 

 

Þegar stéttarleg stjórnmálaátök eru skoðuð má byrja á að greina mikilvæga hópa 

sem við sögu koma í tilteknum átökum. Með skilgreiningunni á stéttunum eru 

fengnir fram ákveðnir hópar og næst er að setja þá í samhengi kenninganna. 

Næsta stig getur svo verið það að skoða hvernig átök koma upp. Hjá Marx er 

hugtakið stéttaandstæður notað til að sýna hvernig stéttaátök koma óhjákvæmi-

lega fram og eru jafnframt óleysanleg og viðvarandi í kapítalísku þjóðfélagi. 

Gengið er út frá því að hver stétt hafi stöðu sinnar vegna sérstaka hagsmuni. Að 

minnsta kosti séu slíkir hagsmunir nokkuð ljósir ef einstaka einstaklingar hafa þá 

tilfinningu, að þeir tilheyri viðkomandi stétt eða hópi innan hennar þar sem þeir 

deili með hópnum sameiginlegri þjóðfélagsstöðu og sameiginlegum hagsmuna-

málum. Þessir hagsmunir snerta oftast afkomu fyrirtækja atvinnurekenda eða 

lífskjör hjá launafólki. Hjá síðartalda hópnum gætu þeir til dæmis komið fram 

þegar gerðar eru kröfur um launakjör eða félagsleg réttindi. Sú tilfinning að telja 

sig tilheyra ákveðnum hóp eða stétt er kölluð stéttarvitund. Hún getur verið sterk 

og á henni grundvallast samstaðan í hópnum og einstaklingarnir verða þess betur 

tilbúnir að taka virkan þátt í hagsmunabaráttunni. Sé þessi tilfinning á hinn 

bóginn ekki sterk, til dæmis ef margir innan hópsins telja sig ekki tilheyra 

sérstakri stétt eða setja ekki afkomu sína í samhengi við stéttabaráttu, þá dregur 

það úr samstöðunni og um leið mögulegum styrkleika hópsins. Til þess að draga 

fram hagsmuni stéttanna má skoða með einfaldri framsetningu í töflu hvernig 

þeir birtast á tveimur stærstu mörkuðum þjóðfélagsins. 

 
 

 

 

VINNUMARKAÐUR 

 

 

VÖRUMARKAÐUR 

 

 

ATVINNU- 

REKENDUR 
 

 

lágt verð á vinnuafli 

(lágt kaup) 
 

 

hátt verð á framleiðslu 

(hátt vöruverð) 
 

 

LAUNA- 
FÓLK 

 

 

hátt verð á vinnuafli 
(hátt kaup) 

 

 

lágt verð á framleiðslu 
(lágt vöruverð) 

 

 

Taflan sýnir í grófum dráttum það sem kalla má hina beinu hagsmuni stéttanna. 

Samkvæmt þessari einföldu greiningu eru hagsmunir atvinnurekenda og launa-

fólks ekki bara ólíkir, heldur eru þeir andstæðir. Það sem er annarri stéttinni hag-

stætt er hinni óhagstætt. Þetta veldur óhjákvæmilega átökum á milli stéttanna. 

Þetta er það sem Marx átti við með hugtakinu stéttaandstæður og það er nokkuð 

augljóst að þessir hagsmunir eru ósættanlegir á meðan stéttirnar eru til. Stétta-

átökin eru samkvæmt þessu mjög afdráttarlaus og þau eru ávallt til staðar. Að 

dómi Marx voru þau svo stór þáttur að hann taldi að öll stjórnmál snérust í raun 

og veru um stéttabaráttu. Þessari einföldu greiningu í töflunni er ætlað að draga 

fram meginlínur en auðvitað eru málin alltaf flóknari og margvíslegir hagsmunir 
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gætu að sjálfsögðu verið sameiginlegir með báðum stéttum. Það eru til dæmis 

hagsmunir bæði atvinnurekandans og launafólksins að fyrirtækið gangi vel svo 

það skili arði og geti skapað atvinnu og greitt laun og sömuleiðis er það hagur 

beggja að lífsafkoma launafólksins sé þannig að starfsfólk skili góðum afköstum 

í vinnu sinni. Ljóst má vera að stéttaátök birtast í margvíslegum myndum og 

óneitanlega eru þau áberandi þáttur í stjórnmálaátökum iðnvæddra landa.  

 

Þá er rétt að víkja að síðasta stiginu í því samhengi sem grunnhugtök átaka-

kenninga gefa, en það er úrlausn átaka eða breyting. Samkvæmt ofansögðu, þá er 

aldrei varanleg úrlausn til á stéttaátökum. Þær úrlausnir sem fást vara oftast stutt 

í einu og fyrr en varir eru átök enn á ný orðin mikil og áberandi. Kjarasamningar 

og verðlagsmál eru dæmi um það sem tekist er á um á sviðum hinna tveggja 

stóru markaða sem tilgreindir eru í töflunni og ljóst er að úrlausnirnar eru aldrei 

varanlegar. Hvernig sérhver úrlausn verður ræðst fyrst og fremst af styrkleika 

hvorrar stéttar um sig, en úrlausnin hefur ávallt í för með sér breytingar á sam-

félaginu. Sem dæmi um mikilvægar samfélagsbreytingar sem stéttaátök leiða af 

sér má nefna atvinnusköpun, nýjar fjárfestingar í atvinnulífi, rýrnun eða efling 

kaupmáttar, lenging orlofs, tilkoma ellilífeyris, sjúkrabætur og barneignarfrí. 

Hvernig mál þróast og hvaða áhrif þau hafa fer eftir því hve mikill styrkur hvers 

aðila er í átökunum, hverju eða hve miklu hver aðili nær fram í þágu eigin hags-

muna. Í árdaga iðnvæðingarinnar var það ekki fyrr en verkalýðshreyfingu óx 

ásmegin að kjör verkafólks fóru að batna og sjálfsögð réttindi eins og orlof eða 

ellilífeyrir fóru að líta dagsins ljós. 

STÉTTIR OG ÍSLENSK STJÓRNMÁL 

Iðnvæðing var komin í fullan gang hér á landi þegar sjálfstæðisbaráttunni lauk á 

fyrstu árum 20. aldar og hefst þá tímabil stéttastjórnmála í íslenskum stjórn-

málum. Stéttaátök verða þá mest áberandi í stjórnmálunum og móta ásýnd þeirra. 

Deilur stjórnmálamanna og stjórnmálaleg ákvarðanataka snýst einkum um 

efnahags- og félagsmál þar sem stéttarlegir hagsmunir eru í forgrunni. Í stjórn-

kerfinu myndast sterkar félagseiningar á grundvelli stétta, hagsmunasamtök 

stéttanna verða til og stjórnmálaflokkar spretta fram af stéttaátökunum. Bændur 

áttu sér hagsmunafélög þar sem Búnaðarfélögin voru, þau fyrstu sáu dagsins ljós 

á 19. öldinni en þau voru reyndar eins konar framfarafélög í byrjun fremur en 

stéttafélög. Sjómenn stofna félög um og upp úr aldamótunum 1900, verkamenn í 

Reykjavík stofna Verkamannafélagið Dagsbrún 1906 og útgerðarmenn við 

Faxaflóa stofna félag til að mæta kröfum og verkföllum háseta. Þessi félög voru 

fyrstu skrefin í átt að þeim stéttarlegu hagsmunasamtökum sem við sjáum í dag. 

Flest hagsmunasamtökin starfa saman í heildarsamtökum og þau helstu eru 

Samtök atvinnulífsins hjá atvinnurekendum, Bændasamtökin hjá bændum og 

Alþýðusamband Íslands og Bandalag starfsmanna ríkis og bæja hjá launafólki. 

Öll hafa þessi félög og samtök verið mikilvirk í að berjast fyrir og vinna að hags-

munamálum félagsmanna sinna eða stéttar. Alþýðusambandið var stofnað 1916 

sem heildarsamtök verkalýðsfélaga. Sama ár buðu samtökin fram til Alþingis-
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kosninga undir nafninu Alþýðuflokkur og þar 

með var sá stjórnmálaflokkur orðinn til. 

Hann var þannig hreinn stéttarflokkur strax í 

byrjun og leit á sig sem fulltrúa og útvörð 

verkalýðsins. Á fyrsta skeiði sínu bauð 

Alþýðuflokkurinn eingöngu fram í þéttbýli, 

enda ekki að vænta mikils fylgis annars 

staðar en á heimaslóðum hinnar nýju stéttar, 

verkalýðsstéttarinnar. Sama ár og Alþýðu-

flokkurinn bauð fram stofnuðu bændur sem 

sátu á Alþingi, stjórnmálaflokk undir nafninu 

Framsóknarflokkur. Sá flokkur varð sem sagt 

í upphafi til sem hreinn bændaflokkur. Allar 

götur síðan hefur hann litið á sig sem sér-

stakan fulltrúa bændastéttarinnar á þingi, en 

jafnframt hefur hann þó á síðustu áratugum 

höfðað til fólks í þéttbýli í auknum mæli. 

Öfugt við Alþýðuflokkinn bauð Framsóknar-

flokkur aðeins fram í sveitum landsins á sínu fyrsta skeiði. Þetta fyrirkomulag á 

framboðum flokkanna tveggja var eins konar kosningasamvinna flokkanna í 

tvennum kosningum, 1923 og 1927, enda má segja að í vissum skilningi hafi 

verið um systurflokka að ræða á þessum tíma þar sem flokkarnir tveir litu á sig 

sem flokka hinna vinnandi stétta, verkamanna og bænda. Þennan samstarfsleik 

reyndu flokkarnir tveir á ný í kosningunum 1956 og mynduðu upp úr því 

ríkisstjórn saman ásamt Alþýðubandalagi (1956). Á sama hátt og Alþýðuflokkur 

átti sér rætur í stéttabaráttu launafólks, átti Alþýðubandalagið það einnig. Það 

hafði orðið til á grundvelli klofnings úr Alþýðuflokki þar sem liðsmenn úr hópi 

hinna róttækari höfðu í þrígang stofnað eða gengið til liðs við flokka til vinstri 

við Alþýðuflokkinn. Alþýðubandalagið var þriðji liðurinn í flokkaröðinni sem lá 

lengst til vinstri, en á undan því voru til fyrst Kommúnistaflokkurinn (1930) og 

síðan Sósíalistaflokkurinn (1938). Alþýðuflokkur og Alþýðubandalag störfuðu út 

síðustu öld en sameinuðust svo undir merkjum Samfylkingarinnar með framboði 

árið 1999 og formlegum flokki 2000. Um leið varð lítill hluti leiðtoga og 

félagsmanna úr Alþýðubandalagi meginkjarni í stofnun Vinstrihreyfingarinnar - 

græns framboðs (1999) og því má segja að Samfylking og Vinstri-græn hafi 

tekið við merkjum gömlu flokkanna sem stéttarlegir flokkar launafólks þótt þeir 

vissulega skírskoti í aðrar áttir líka. 
 

Borgaraöflin náðu ekki að skipuleggja sig í stöðugan stjórnmálaflokk fyrr en 

1929 þegar Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður. Fram að þeim tíma má sjá ýmis 

nöfn sem boðið var fram undir í kosningum eða starfað undir á Alþingi og voru 

þetta undanfarar varanlegs flokks borgaraaflanna. Sparnaðarbandalagið (1922–

1923) voru samtök borgaralegra þingmanna, sem margir hverjir höfðu áður 

tilheyrt Heimastjórnarflokknum, og má líta á þetta bandalag sem lið í myndun 

hægrisinnaðs flokks til mótvægis við uppgang félagshyggjuflokkanna tveggja, 

Framsóknarflokks og Alþýðuflokks. Borgaraflokkur varð til 1923 við samein-

 

VVöökkuullööggiinn  
 

Leitaðu þér upplýsinga um 
vökulögin svokölluðu í 

Íslandssöguritum og deil-
urnar um þau. 

 
Um hvað snérist málið, 
hvaða aðilar fluttu það á 
þingi, hver voru viðbrögð 
andstæðinga málsins og 

hvernig lyktaði því? 
 

Skoðaðu málið í stéttarlegu 
samhengi, hvaða stéttir 

tókust á í bakgrunninum og 
hvaða hagsmunir þeirra 

voru í húfi? 
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ingu Sparnaðarbandalagsins og leifa Sjálfstæðisflokksins gamla. Íhaldsflokk 

(1924–1929) mynduðu síðan þorri þingmanna Borgaraflokks, en einhverjir af 

hinum þingmönnum flokksins stofnuðu síðar Frjálslynda flokkinn (1927–1929). 

Sameining Íhaldsflokksins og Frjálslynda flokksins 1929 var svo síðasti liðurinn 

í skipulagningu borgaraaflanna fyrir stofnun hinnar breiðu og tiltölulega stöðugu 

fylkingar hægri manna, Sjálfstæðisflokksins. Hann hefur allar götur síðan haldið 

sér nánast sem eini hægri flokkurinn, fáeinar undantekningar eru þegar litlir 

hægriflokkar hafa náð að skjóta sér inn á þing. Borgaraflokkurinn var klofningur 

frá Sjálfstæðisflokki og fékk hann sjö þingmenn 1987 en hvarf af þingi að loknu 

kjörtímabilinu. Frjálslynda flokkinn (1998) má einnig líta á sem klofning frá 

Sjálfstæðisflokki og hefur hann átt fáeina þingmenn frá 1999. 

 

Af þessu er ljóst að allir hinir rótgrónu eða stóru stjórnmálaflokkar hér á landi 

hafa sprottið upp af stéttaátökum. Það, ásamt þeirri staðreynd að öflugustu og 

mikilvirkustu þrýstiaðilarnir í stjórnmálunum eru stéttarlegu hagsmunasamtökin, 

hlýtur að vera til marks um að stéttaátök hafi markað djúp spor í íslensk stjórn-

mál. Það sama á einnig við um flest önnur iðnvædd lönd í kringum okkur. Heiti 

sem vísa til stéttarlegs uppruna stjórnmálaflokka sjást víða um lönd og má í því 

sambandi nefna íhaldsflokka, frjálshyggjuflokka, bændaflokka, verkamanna-

flokka, sósíaldemókrataflokka eða kommúnista. Ljóst dæmi sem sýnir þetta eru 

nafngiftir stóru flokkanna á Bretlandi, en þeir heita Íhaldsflokkur (Conservative 

Party) og Verkamannaflokkur (Labor Party). Stéttaátök setja alltaf skýrt mark sitt 

á stjórnmál iðnvæddra ríkja þótt í mismiklum mæli sé. Umræðan að framan um 

stéttaátök sýnir hve mikilvægt það er að skoða slík átök ef ná á fram haldgóðum 

skilningi á stjórnmálum.  

ÞJÓÐERNISHÓPAR 

Á sama hátt og stéttir eru skoðaðar í ljósi átakakenninga má setja þjóðernishópa 

inn í samhengi kenninganna. Þá grundvallast hóparnir á þjóðerni í stað stétta og 

átökin spretta upp af ólíkri stöðu eða hagsmunum þjóðernishópanna. Þessir hópar 

geta verið heilar þjóðir eða ríki sem eiga í átökum við önnur ríki. Sem dæmi um 

ólík átök mætti nefna togstreitu á sviði efnahagsmála eins og deilur um tolla á 

milli Evrópusambandsins og ríkja utan þess eða stórbrotin átök vegna yfirráða 

yfir landsvæði, eins og sjá mátti í borgarastyrjöldinni í fyrrum Júgóslavíu, þegar 

hún leystist upp í smærri ríki í valdabaráttu leiðtoga þar. Einnig geta verið á 

ferðinni þjóðernisminnihlutar innan ríkisheildar sem takast á við ríkisvaldið með 

kröfum um að sérstaða þeirra sé virt eða að sjálfstæði fáist. Sjálfsstjórnarkröfur 

Baska á Spáni eru gott dæmi um þetta, en meðal öfgahópa í þeirra röðum hefur 

baráttuaðferðin verið hryðjuverkastarfsemi. Eins og hjá stéttum ræðst styrkleiki 

þjóðernishópa mest af samstöðu innan viðkomandi hóps. Samstaða eða eining 

skapast fyrst og fremst út frá tilfinningunni fyrir því að tilheyra hópnum. Þessi 

tilfinning er kölluð þjóðernisvitund og er hún hjá flestum oftast mun sterkari en 

stéttarvitundin. Hér á eftir verður þjóðernishópum lýst nánar og athyglinni beint 
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sérstaklega að því hvaða bönd það eru sem hnýta hópa saman í einingu og skapa 

styrkleika. Sameiginleg vitund um uppruna, tungu, trú eða menningararfleifð eru 

mikilvægir þættir í þessu sambandi. 

ÞJÓÐ, RÍKI OG ÞJÓÐRÍKI 

Rannsóknir á valdi, eins og það birtist í stjórnkerfum ríkja á Vesturlöndum, voru 

fyrstu stjórnmálafræðilegu athuganirnar sem menn fengust við. Með tímanum 

komu upp landamæri sem aðgreindu eitt ríki frá öðru og hvert ríki leitaðist við að 

styrkja yfirráð á eigin landsvæði. Ríkin efldust og eining skapaðist innan þeirra. 

Samræting fólksins í hverju ríki jókst, en það merkir að fólk hafði öðlast tilfinn-

ingu fyrir því að það ætti sér sameiginlegan uppruna eða rætur. En þrátt fyrir að 

eining efldist innan ríkja þá voru engu að síður til minni hópar innan margra ríkja 

sem viðhéldu sinni eigin menningu, tungumáli, trúarbrögðum eða sameiginlegri 

sögu. Það aðgreindi þá frá öðrum hópum innan ríkisins og þá einnig frá þeirri 

meginmenningu sem ríkið í heild einkenndist af. Allir þessir hópar eru skil-

greindir sem þjóðernishópar og á þetta ýmist við um íbúana í heild eða einstaka 

aðgreinda hópa innan heildarinnar. Þjóðernishópar byggjast á því að einstakl-

ingarnir hafa sameiginlega siðmenningu þar sem helstu þættirnir eru tungumálið, 

trúarbrögðin, sameiginleg viðtekin viðhorf og gildi, lífsmáti eða önnur félagsleg 

hegðun. Sérkenni viðkomandi hóps treysta samstöðuna í hópnum og viðhalda 

stöðugleika hans. Ef þjóðernishópur hefur einhvern tímann haft með sér form-

lega stjórnun og haft undir sér afmarkað landsvæði, þá kallast slíkur hópur þjóð. 

Fólk af kínverskum uppruna sem býr í Suðaustur-Asíu, en utan ríkisins Kína eins 

og það er nú, telst til kínversku þjóðarinnar ekkert síður en þegnar kínverska 

ríkisins. Pólverjar bjuggu undir rússneskri, austurrískri og þýskri stjórn í eina og 

hálfa öld en samt hélt pólska þjóðin áfram að vera til. Hið sundurliðaða pólska 

ríki var svo loks endurreist aftur í lok heimsstyrjaldarinnar fyrri. Hugtakið ríki 

táknar stjórnarfarslega heild. Ríki einkennist af ákveðnum landamærum og innan 

þeirra er það sjálfstætt og með full yfirráð yfir landi og íbúum þess. Hér skiptir 

ekki máli hvers konar stjórnarfar hefur komist á, það getur verið lýðræði, einræði 

eða eitthvað annað. Þó svo að á annað hundrað sjálfstæð ríki séu til nú á tímum 

þá samanstanda aðeins örfá þeirra af einum þjóðernishópi. Japan er líklega besta 

dæmið um slíkt ríki og af smáríkjum má taka Ísland sem augljóst dæmi. 

Hugtakið þjóðríki er því bókstaflega tæpast rétt lýsing á þeim fjölmörgu ríkjum 

nútímans sem hinir ýmsu félagsvísindamenn nota það gjarnan um. Því er oft 

brugðið á það ráð að tala um hrein og blönduð þjóðríki eftir því hvort þjóð og 

ríki falla saman í heild eða ekki.  

 

Efnahagslegt og stjórnmálalegt umrót í Evrópu á 19. öld einkenndist af 

áhrifamiklum lýðræðis- og frelsishreyfingum sem lögðu grunn að vestrænu lýð-

ræði nútímans. Jafnframt þessum hreyfingum þróaðist einnig sterk þjóðernis-

hreyfing. Boðskapur hennar var sá að sérhvert ríki ætti að samanstanda af einni 

þjóð og hver þjóð ætti að vera í einu ríki. Þessi krafa þótti að mörgu leyti sjálf-

sögð, en hún gat líka skapað óróa ef haft er í huga að flest ríki hafa fleiri en eina 



1. HLUTI: STJÓRNMÁLAFRÆÐIN 

30  STJÓRNMÁLAFRÆÐI 

þjóð innan sinna vébanda. Breytingar á landa-

mærum verða sjaldan gerðar án stríðs eða 

hernáms og það eru aðgerðir sem flest ríki og 

alþjóðasamtök vilja forðast. Í friðarviðræð-

unum í lok heimsstyrjaldarinnar fyrri lögðu 

Bandaríkjamenn áherslu á þessa hugmynd og 

töluðu um sjálfsákvörðunarrétt þjóða. Enda-

lok seinni heimsstyrjaldarinnar hafði í för 

með sér hrun Stóra-Bretlands, Frakklands, 

Belgíu, Þýskalands og fleiri ríkja sem ný-

lenduvelda. Þegar það gerðist fékk krafan um 

sjálfsákvörðunarrétt þjóða aftur sterkan byr 

og þá sérstaklega í löndum þriðja heimsins 

sem verið höfðu undir oki þeirra. Þegar al-

ræðisríkin í Austur-Evrópu leystust upp við 

hrun sovétkommúnismans í lok níunda ára-

tugarins komu víða fram sterkar áherslur 

þjóðernishreyfingar í þeirri nýskipan sem þá 

varð til. Sjá má mörg ný fullvalda ríki sem 

reist hafa verið á grunni einhverrar eldri 

skipanar sem verið hafði fyrir daga austur-

blokkarinnar. Flest lönd og leppríki Sovét-

ríkjanna fengu fullveldi með friðsamlegum 

hætti. Eystrasaltslöndin fengu fullveldi án 

blóðsúthellinga, en sums staðar, einkum í 

Asíuhlutanum, komu upp stríðsátök. Í Tékkó-

slóvakíu var landinu skipt upp í tvö ríki, Tékkland og Slóvakíu, með algjörlega 

friðsamlegum hætti, en í stórum hluta Júgóslavíu braust aftur á móti út harðvítug 

borgarastyrjöld þegar landið leystist upp í smærri ríki. 

 

Víða eru til þjóðernishópar sem eru aðeins lítill hluti menningarheildar eða íbúa 

ríkis. Í slíkum tilfellum er talað um þjóðernisminnihluta. Ástæður þess að slíkir 

minnihlutar verða til geta verið þær, að mikill fjöldi frá einu landi hefur gerst 

innflytjandi í öðru. Hægt er að benda á marga slíka hópa, ekki síst í Banda-

ríkjunum og Kanada. Þjóðernisminnihlutar geta líka orðið til við lok stríðsátaka 

ef ný landamæri eru dregin þannig, að sneið fer af landsvæði þjóðernishóps og 

fellur inn í ríki með öðrum þjóðernishóp eða -hópum. Um þetta eru til mörg 

dæmi. Bæði í Frakklandi og fyrrum Tékkóslóvakíu eru hópar þýskumælandi 

fólks sem í kjölfar styrjaldaátaka lentu undir þessum ríkjum í stað þess að heyra 

undir Þýskaland eða Austurríki. Ýmsir þjóðernisminnihlutar í sumum eldri 

ríkjum hafa eftir heimsstyrjaldirnar tvær orðið meira áberandi og samstæðari en 

áður var og sett mark sitt á stjórnmálin. Margir slíkir þjóðernisminnihlutar hafa 

barist fyrir viðurkenningu og sjálfsstjórn og hjá sumum þeirra hefur borið á 

öflugri valdbeitingu í þessum tilgangi. Þá geta þjóðernisleg átök oft orðið mun 

alvarlegri en stéttaátök í þessum löndum. Þekkt dæmi um illvíg átök í nágranna-

löndum eru þau sem hafa um langt skeið staðið á milli þjóðernishópa á Norður-
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Í lok 19. aldar og í upphafi 
þeirrar 20. fluttu margir 

Íslendingar vestur um haf, 
mest til Kanada. Miklar 

Íslendingabyggðir mynduð-
ust og enn í dag eru til 

Vestur-Íslendingar sem tala 
íslensku og fjölmargir halda 
tengslum forfeðra sinna við 
gamla ættlandið enn við. 

 
Eru þessir Vestur-Íslend-
ingar þjóðernisminnihluti í 

Kanada, voru þeir það í 
upphafi og eru þeir og 

afkomendur þeirra það enn í 
dag, eða eru þeir hættir að 

vera það? 
 

Ræddu í þessu sambandi 
hvað þurfi til að um þjóð-

ernisminnihluta sé að ræða 
og hvernig það komi við 

sögu í þessu tilfelli. 
 



ÁTÖK - SAMSTAÐA 

STJÓRNMÁLAFRÆÐI   31 

Írlandi og voru í formi óyfirlýstrar borgarastyrjaldar og hryðjuverka, en einhver 

og ef til vill varanleg lausn virðist vera komin á þau átök. Öðruvísi baráttuað-

ferðir má sjá bæði hjá frönskumælandi minnihlutanum í Quebec í Kanada og 

flæmskumælandi hópum í Belgíu, en þær einkennast af friðsemd og litlu sem 

engu ofbeldi. Til eru minnihlutahópar sem hafa haft þá sérstöðu um langt skeið 

að vera þjóðernisminnihlutar vítt og breitt og dreifðir um mörg lönd. Þekktustu 

dæmi um slíka þjóðernishópa eru líklega gyðingar, en einnig má nefna sígauna 

og indíána. Gyðingar hafa á grundvelli þjóðernishreyfingar sem kennd er við 

síonisma myndað sitt eigið sjálfstæða ríki í þeim tilgangi að skapa þjóðinni 

samastað. Hinar miklu hremmingar af völdum nasista í garð gyðinga sköpuðu 

sterka samúð með þeim og auðvelduðu síonistum ætlunarverk sitt. Ísraelsríki var 

stofnað 1948 með alþjóðlegu samþykki og hefur það tekið við gyðingum frá 

öllum heimshornum. Stofnun þess hefur haft í för með sér langvarandi og 

ofbeldisfull átök við Palestínumenn sem bjuggu fyrir á landsvæði hins nýja ríkis. 

Stór hluti þeirra hraktist burt af landi sínu við stofnun Ísraels og hafa þeir búið 

sem réttindalitlir flóttamenn í nágrannalöndum síðan. Í meira en hálfa öld hafa 

blóðug átök og spenna einkennt samskipti Ísraels og nágranna þeirra án þess að 

nokkrar lausnir séu sjáanlegar um ókomnar tíð.  

 

Stundum eru þjóðernisminnihlutar að mestu lausir við sjálfstæðistilhneigingar 

þrátt fyrir samstöðu innan hópanna. Í Bandaríkjunum hafa margir þjóðernis-

minnihlutar viðhaldist sem skýrt afmarkaðir hópar. Sömu sögu er að segja um 

Kanada og Ástralíu. Sem dæmi má nefna að í Bandaríkjunum eru yfir 27 

milljónir manna spænskumælandi og er um helmingur þeirra af mexíkóskum 

uppruna. Quebec í Kanada var áður fyrr undir yfirráðum Frakka og þar er töluð 

franska. Í Kanada má sjá einhvern sjálfstæðivilja meðal frönskumælandi manna 

en engan hjá þeim spænskumælandi í Bandaríkjunum. Í þessum ríkjum er 

aðgangur að stjórnmálalegum og efnahagslegum gæðum ekki takmarkaður 

sérstaklega við einstaka ríkjandi þjóðernishópa. Minnihlutarnir taka því eins og 

hverjir aðrir þátt í því sem gerist á sviðum efnahagslífs og stjórnmála en á 

sviðum tungumáls, trúar eða annarrar menningar eru þeir tiltölulega frjálsir með 

sitt og virðist þetta skýra aðlögun þeirra að þessum þjóðfélögum.  

SAMRÆTING Í ÞJÓÐERNISHÓP 

Hvað skapar einingu og samstöðu meðal fólks og þjappar því saman í þjóðernis-

hóp? Til að svara þessu þarf að skoða það sem gefur hópnum sérstöðu og hefur 

áhrif á stöðu hans og hagsmuni. Þjóðernishópur samanstendur af fjölda einstakl-

inga sem samrætast öðrum innan hópsins. Við það skapast tilfinning þar sem 

einstaklingurinn lítur á sig sem hluta af hópnum eða að hann tilheyri að minnsta 

kosti einhverjum þeim sameinandi þáttum sem hafa þýðingarmikið gildi fyrir 

alla innan hópsins. Tungumálið er ótvírætt öflugastur þessara þátta, en trúar-

brögð og aðrir menningarþættir skipta einnig miklu máli. Tungumálið er ein 

helsta undirstaða allrar menningar á hverjum stað. Með því innrætist í 

einstaklinginn siðir og venjur, hugmyndir, gildismat og skilningur á samfélaginu 
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og öðru fólki. Innan hópsins erum „við“ en 

þeir sem eru utanaðkomandi, ókunnugir eða 

óvinir eru táknaðir með „þeir“. Fólk sem talar 

sömu tungu finnst það tilheyra hvort öðru 

fremur en einhverjum, sem talar framandi 

tungumál og hljómar kannski óskiljanlega. 

Samrætingin innan hópsins er því sterk. 

Sameiginlegar hugmyndir eru byggðar á 

tungumálinu og það skapar möguleika fyrir 

hvers konar félagsleg samskipti. Í 

Bandaríkjunum notuðu innflytjendur ensku 

eins og aðrir til að beita sér á efnahags- og 

stjórnmálasviðinu og ná markmiðum sínum 

þar og er það til marks um það hvernig 

samræting þeirra að bandarísku menningunni 

varð. Ef minnihluti fólks heldur fast við 

tungu sína, sem er önnur en tungumál 

ríkisins, þá er líklegt að hópurinn líti á sig 

sem aðskilinn frá öðrum íbúum landsins. Í 

slíkum tilvikum ítrekar hópurinn oft þessa 

sérstöðu í þeim tilgangi að aðgreina sig betur 

frá meirihlutanum.  

 

Trúarbrögð hafa einnig mikla þýðingu fyrir samrætingu í þjóðernishóp. Þar sem 

trúarbrögð innihalda venjulega siðaboðskap, gildi, lífsmáta og margvíslega 

helgisiði eins og til dæmis brúðkaupssiði eða útfararsiði, þá fela þau um leið í sér 

sterk og öflug bönd á milli fólksins. Sameiginleg trú tvístraðra gyðinga varð 

grundvöllur að stofnun Ísraelsríkis eins og lýst er að framan og gerði hún þeim 

kleift að koma frá öllum heimshornum og setjast að sem sameinuð þjóð í nýju 

ríki. Múslimar á Indlandi stofnuðu Pakistan á þeim landsvæðum þar sem þeir 

voru fjölmennastir og var það gert á grundvelli trúarlegrar aðgreiningar frá 

öðrum Indverjum. Þegar trúarbrögð fá einnig styrk frá sameiginlegu tungumáli 

getur stjórnmálaleg samræting þjóðernishóps verið það sterk að hann lifir þrátt 

fyrir erlend yfirráð langtímum saman eins og dæmið um Pólverja sýnir. Róm-

versk-kaþólsk trú og pólsk tunga fengu styrk hvort frá öðru og þjöppuðu fólkinu 

saman. Sameiginleg trú og tunga tryggja þó ekki alltaf samrætingu fólks. 

Arabaþjóðir Norður-Afríku og Mið-Austurlanda hafa sameiginlegt tungumál og 

trú, arabísku og múhameðstrú, en það nægir ekki til samrætingar í einn þjóð-

ernishóp. Þess í stað gefur þar að líta margar og að ýmsu leyti sundurleitar 

þjóðir. Ríkin þar eiga sér ekki sameiginlegan sögulegan bakgrunn, en slíkir 

menningarþættir teljast þriðji mikilvægi liðurinn fyrir samrætingu þjóðernishópa. 

Margar félagslegar og sögulegar hefðir í arabaheiminum eiga sér ólíkar rætur 

langt aftur í tímann og mismunurinn á milli landanna er víða mjög mikill. Arab-

ísku löndin á meginlandi Asíu tilheyrðu Ottomanska veldinu í mörg hundruð ár 

og komu inn í tuttugustu öldina sem vanþróuð lönd. Í Norður-Afríku voru lönd 

araba hins vegar undir nýlendustjórn Frakka, Breta og Ítala og þróun þeirra að 
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Á síðustu árum hafa sífellt 
fleiri innflytjendur komið til 

landsins og talað er um 
Ísland sem fjölmenning-
arland eða á leið með að 

verða það. 
 

Ræddu þessa þróun og hvað 
átt er við með hugtakinu 

fjölmenning.  
 

Hve líklegt er að hér skapist 
þjóðernisminnihlutahópar 
innflytjenda? Hvaða for-

sendur þurfa að vera til að 
svo geti gerst? Er mikilvægt 

að reyna að hindra slíka 
þróun eða er hún einfaldlega 

bara eðlileg? 
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nútímanum varð af þeim sökum á allt annan veg en hinna. Þá eru efnahagslegar 

aðstæður arabísku landanna í Mið-Austurlöndum ólíkar. Nokkur þeirra eru 

meðal ríkustu olíuframleiðslulanda í heiminum og önnur búa við góð skilyrði til 

landbúnaðar. Önnur eiga hins vegar litla möguleika á velmegun vegna skorts á 

náttúrulegum auðlindum. Þótt trúin sé að nafni til sú sama í löndum araba, þá 

skipta ólíkar trúaráherslur fólki upp í sundurleita hópa. Þar sem bókstafstrúar-

menn hafa komist til valda beita þeir Kóraninum fyrir sig í valdabaráttunni og 

reyna um leið að skapa einingu á afturhaldssömum trúarlegum grunni. Vestur-

lönd eru þá gjarnan skilgreind sem óvinurinn til þess að auka enn á eininguna í 

hópnum. Verstu afleiðingar þessarar aðferðar má sjá í öfgahópum hryðjuverka-

manna sem sett hafa svip á alþjóðamálin síðustu ár og harkalegrar stefnu 

Vesturlanda, einkum Bandaríkjanna, gegn þessari meintu nýju ógn. Ljóst má 

vera að það er tungan, trúarbrögðin og sameiginleg saga eða menningarhefð sem 

mest stuðlar að samrætingu og því meira sem þessir þættir vinna saman, því 

sterkari verða þau bönd sem hnýta hópa saman í þjóðernislega einingu. 

ÞJÓÐERNISHYGGJA 

Eins og vikið hefur verið að var tilhneiging í Evrópu á 19. öld til þess að koma á 

samræmi milli þjóðar og ríkis í anda þjóðernishreyfingarinnar. Orðið þjóðernis-

hyggja er venjulega notað um þá hugmyndafræði eða stefnu sem býr að baki. 

Hugtakið þjóðríki var notað til að lýsa stjórnmálalegri skiptingu Evrópu í þau 

sjálfstjórnarsvæði eða ríki sem komist höfðu á, en svæði þessi einkenndust af 

algjöru fullveldi innan viðkomandi landamæra. Og í lok aldarinnar voru tvö 

síðustu hinna stóru ríkja Evrópu mynduð. Það voru Þýskaland og Ítalía, en þau 

urðu til við sameiningu smærri ríkja, furstadæma eða borgríkja, sem þessi lönd 

samanstóðu af áður. Að lokinni fyrri heimsstyrjöldinni urðu Austurríki, 

Ungverjaland og Júgóslavía til sem sérstök þjóðríki. Þegar seinni heimsstyrjöld-

inni lauk bættust ýmsar fyrrverandi nýlendur í Afríku og Asíu í hópinn og má 

nefna Indland, Líbýu og Malasíu sem dæmi. Það sem hins vegar gekk illa upp 

var að mörg þessara ríkja voru mynduð innan landamæra gömlu nýlendanna sem 

endurspegluðu ekki endilega skiptingu í þjóðernishópa í þessum löndum. Af 

þessum ástæðum hefur stjórnmálaástandið víða verið óstöðugt bæði í Asíu og 

Afríku frá 1945 þegar ólíkir þjóðernishópar hafa gjarnan viljað breyta landamær-

um meira til samræmis við þjóðerni. Mörg þessara nýfrjálsu ríkja hafa reynt 

vinna gegn óstöðugleikanum með því að leggja áherslu á að styrkja einingu 

ríkisins. Það er gert með þeirri aðferð að skapa eða ýta undir sterka þjóðernis-

hyggju. Þá eru dregnir fram sameiginlegir menningarþættir sem líklegir eru til að 

skapa þjóðerniskennd og stuðla þannig að betri samrætingu íbúanna. Þegar hvíti 

minnihlutinn varð að láta af stjórnartaumum sínum í Rhodesiu var eitt af stóru 

verkefnum nýrra valdhafa að sameina ólíka ættbálka í þjóðernishóp til að koma á 

stöðugleika. Í stað bresku nafngiftarinnar Rhodesia var dregið fram heiti á gömlu 

hámenningarríki, sem verið hafði í landinu til forna, og því ætlað á jákvæðan hátt 

að höfðað til allra íbúanna sem ríki forfeðra þeirra. Þetta gamla heiti var sett á 

hið nýja og frjálsa ríki og heitir það nú Zimbabwe. Tilkoma hinna nýfrjálsu ríkja 
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ýtti undir baráttu margra þjóðernisminnihluta 

víðsvegar í heiminum fyrir stofnun eigin 

ríkja. Kúrdar eru þjóð sem dreifist um 

samliggjandi héruð í Tyrklandi, Írak og Íran. 

Þeir hafa barist fyrir því að koma á fót 

lýðveldinu Kurdestan en hafa mætt harðri 

mótspyrnu og hafa Írakar meðal annars verið 

sakaðir um þjóðarmorð gagnvart þeim í 

valdatíð Saddams Husseins. Mjög svo nei-

kvæðar afleiðingar þjóðernishyggju má 

glöggt sjá þegar Júgóslavía leystist upp í 

smærri ríki við fall sovétkommúnismans um 

1990. Þar var þjóðernishyggja notuð til að 

magna upp átök í baráttu stjórnmálaleiðtog-

anna um völd. Hópum var att saman og í 

verstu tilvikum urðu afleiðingarnar átök í 

sinni hryllilegustu mynd með þjóðarmorðum 

og grimmu borgarastríði. En þjóðernishyggj-

an getur líka stutt við óskir og breytingar sem 

ganga hægt og friðsamlega. Í rólegheitum 

hafa þjóðernissinnar í Skotlandi og Wales sett 

fram kröfur um sjálfstjórn og notkun á eigin 

þjóðtungu í sínum landshlutum og náð miklum árangri í þeim efnum. 

ALÞJÓÐAHYGGJA 

Alþjóðahyggja er andstæða þjóðernishyggju. Hún hvetur til alþjóðlegs samstarfs 

þar sem horft er fram hjá þjóðerni. Um leið og sú þróun sem tengist 

þjóðernishyggju hefur átt sér stað hefur jafnframt verið sterk hreyfing í átt til 

alþjóðlegrar samvinnu meðal þjóðríkjanna. Alþjóðahyggja hefur alla tíð verið 

grunnþáttur í hugmyndafræði jafnaðarstefnunnar og birtist hún á ljósan hátt í 

hvatningarorðum Kommúnistaávarpsins 1847; öreigar allra landa, sameinist! 

Kennismiðir jafnaðarstefnunnar lögðu áherslu á að bræðralag hinna fátæku, 

verkalýðsins, væri óháð landamærum og aðgreiningu eftir þjóðum. Því væri 

óvinur hinna fátæku ekki fátækt fólk af öðru þjóðerni, heldur einungis stéttar-

óvinurinn – sú stétt sem kúgar hina fátæku, borgarastéttin. Leiðtogar jafnaðar-

manna hvöttu alþýðuna til að hunsa þjóðernisboðskap borgarastéttarinnar og átti 

það sérstaklega við þegar að styrjaldarófriði dró. Þeir sem standa í stríði sækja 

styrk í þjóðernishyggju þar sem hún þjappar fólki saman og sættir það við 

þátttöku í styrjöldum. Tilraunir jafnaðarmanna til að hindra stríð með því að 

höfða til alþjóðahyggju verkalýðsins urðu að engu þegar á reyndi. Það kom vel í 

ljós strax í heimsstyrjöldinni fyrri. Í stað þess að standa saman og neita að berjast 

gegn eigin stétt í öðrum löndum virtust menn fúsir að ganga til herþjónustu fyrir 

föðurlandið. Þjóðernishyggjan varð öllu öðru yfirsterkari hvort heldur sem menn 

töldu sig jafnaðarmenn eða ekki. Sterk alþjóðahyggja birtist á efnahagssviðinu í 

 

ÞÞjjóóððeerrnniisshhyyggggjjaa  
 

Þjóðernishyggja er aldrei 
til góðs, hún skapar úlfúð 

milli fólks og ófrið milli 
þjóða. 

 
Ræddu þetta sjónarmið og 
færðu fram röksemdir með 
og á móti þjóðernishyggju. 
Hugleiddu í þessu sambandi 
meðal annars sjálfstæðis-

baráttu Íslendinga. 
 

Ef hægt er að tala um já-
kvæða og neikvæða þjóð-
ernishyggju, hvar liggja þá 

mörkin á milli, hvenær 
hættir t.d. jákvæð þjóð-

ernishyggja að vera jákvæð 
og verður þess í stað 

neikvæð? 
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formi alþjóðlegrar efnahagssamvinnu af ýmsu tagi. Slík alþjóðahyggja er mun 

óháðari spurningunni um stjórnmálastefnu en alþjóðahyggjan sem jafnaðarmenn 

boðuðu á sínum tíma. Þó má segja að frjálshyggjan leggi öðrum stefnum fremur 

áherslu á efnahagslega alþjóðahyggju vegna hugmyndarinnar um frjálsa verslun 

á milli landa. Evrópusambandið er augljóst afsprengi efnahagssamvinnu ríkja 

sem byggð er á slíkri alþjóðahyggju. Á tímum sovétkommúnismans í Austur-

Evrópu mátti sjá hliðstæða samvinnu ríkja þótt á ólíkum forsendum væri. Þar 

drottnuðu Sovétríkin og beittu valdboði í „samvinnu“ ríkjanna á meðan lýðræðis-

hefðir ríktu í Evrópusambandinu. Á síðustu árum hefur verið lögð síaukin 

áhersla á samvinnu á sviði stjórnmála og félagsmála innan Evrópusambandsins 

auk efnahagsmálanna. Rætt hefur verið um þróun í átt til samruna í eins konar 

Evrópusamfélag þar sem aðildarríkin bindast hvert öðru með enn fjölþættari 

böndum á grundvelli alþjóðahyggju en verið hafa. Ýmis samtök ríkja sem ætlað 

er að stuðla að friði og margvíslegri samvinnu hafa komið fram á vettvangi 

alþjóðastjórnmála. Þjóðabandalagið var starfandi á millistríðsárunum og síðan 

voru Sameinuðu þjóðirnar stofnaðar við lok heimstyrjaldarinnar síðari. Sam-

einuðu þjóðirnar hafa starfað í anda þeirra meginmarkmiða sinna; að færa þjóð-

ríki heimsins nær hvert öðru svo draga megi úr hættum á styrjöldum og eins að 

efla efnahags- og félagslega samvinnu ríkja svo bæta megi lífsafkomu fólks í 

hinum ýmsu löndum heimsins. Svo virðist sem öflugust samvinna á milli ríkja sé 

þar sem sameiginlegir efnahagslegir hagsmunir mætast. Erfiðara er hins vegar að 

skapa sterka samvinnu á félags- og stjórnmálasviðinu. Sameinuðu Þjóðirnar líða 

fyrir ýmsa veikleika í sínu starfi og hafa ekki staðið að öllu leyti undir mörgum 

þeim miklu væntingum sem gerðar hafa verið til þeirra. Skýrt dæmi um góða og 

árangursríka samvinnu ríkja á menningar- og félagssviði má sjá í starfsemi 

Norðurlandaráðs. Vegna þróunarinnar í Evrópusambandinu á þessu sviði hefur 

þó heldur dregið úr starfsemi Norðurlandaráðs eftir að Danmörk, Finnland og 

Svíþjóð urðu aðilar að sambandinu og Noregur og Ísland urðu nátengd því með 

aðild sinni að evrópska efnahagssvæðinu. 

 

Alþjóðahyggjan virðist ekki hafa á sér neinar stórar neikvæðar hliðar í saman-

burði við þjóðernishyggjuna. Áhrif þeirrar alþjóðahyggju, til dæmis þeirrar sem 

Evrópusambandið hvílir á, eru margvísleg. Þau eru það mikil að gamlir fjand-

menn innan þess, sem stöðugt stóðu í styrjöldum sín á milli, eru nú bólusettir 

gegn slíkum átökum um alla fyrirsjáanlega framtíð. Þetta á augljóslega við um 

Þjóðverja, Englendinga og Frakka. Ekki þarf að fara langt aftur í sögu Evrópu til 

að sjá stöðug stríðsátök á milli þeirra, átök sem eru gjörsamlega útilokuð nú á 

tímum. 

ÞJÓÐERNISHÓPAR OG ÍSLENSK STJÓRNMÁL 

Á tímum sjálfstæðisbaráttunnar snérust stjórnmálin hér á landi um átök á milli 

þjóðernishópa, það er á milli Íslendinga og Dana. Íslendingar gerðu stöðugt 

kröfur um sjálfsstjórn og fullveldi og beittu óspart rökum þjóðernishreyfingar. 

Danir spornuðu gegn þessu og vildu halda yfirráðum sínum, en létu smátt og 
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smátt undan og sjálfsstjórn komst á fljótlega eftir 

aldamótin. Fyrstu formlegu stjórnmálaflokkarnir hér á 

landi urðu til á grundvelli þessara átaka. Þeir spruttu 

fram eftir mismunandi afstöðu manna til sjálfstæðis-

málsins um það leyti sem heimastjórnin var að komast 

á. Heimastjórnarflokkurinn var stofnaður rétt fyrir 

aldamót og starfaði út heimastjórnartímabilið. Hannes 

Hafstein (1861–1922) var leiðtogi flokksins og sat 

lengst sem ráðherra á þessu tímabili. Sjálfstæðisflokk-

urinn gamli var helsti andstæðingur Heimastjórnar-

flokksins. Hann átti ráðherra um skeið á heimastjórn-

artímabilinu.  

 

Eftir að sjálfstæðisbaráttunni lauk í íslenskum stjórn-

málum voru átök á grundvelli þjóðernishópa ekki 

lengur meginmál stjórnmálanna og stéttastjórnmálin tóku við. Engu að síður má 

greina þjóðernisleg átök í stjórnmálunum sem stundum rista djúpt. Deilurnar frá 

lokum seinni heimsstyrjaldar um hervernd Bandaríkjamanna hér á landi voru að 

sumu leyti átök á milli þjóðernishópa, að minnsta kosti voru þau að stórum hluta 

af þjóðernislegum toga. Andstæðingar varnarliðsins litu gjarnan svo á að 

hersetan væri liður í drottnun Bandaríkjamanna yfir íslenskri þjóð. Hins vegar 

sögðu þeir, sem mótuðu stefnu landsins í varnarmálunum eða hlynntir hafa verið 

herverndinni, að án hennar væri óvíst um sjálfstæði íslensku þjóðarinnar, 

varnarsamningurinn við Bandaríkin veitti vörn gegn óvinaþjóðum og tryggði 

henni því sjálfstæði. Deilurnar um herinn voru mjög afgerandi og höfðu til 

dæmis mikil áhrif á stjórnarsamvinnumöguleika flokkanna. Við lok kalda stríðs-

ins um 1990 dró mikið úr þessum deilum og þegar Bandaríkjamenn ákváðu að 

loka herstöðinni 2006 verður ekki séð að deilan hafi 

nein áhrif að marki lengur. Sérstakir fiskveiði-

hagsmunir Íslendinga leiddu til ákvarðana um 

stækkun landhelginnar á síðari hluta 20. aldarinnar. 

Mikilvægustu áfangarnir voru útfærsla landhelginnar 

í 12 mílur 1958, 50 mílur 1972 og 200 mílur 1975. 

Mikil átök urðu við Breta og Vestur-Þjóðverja út af 

landhelgismálunum vegna þess að þeir töldu sig eiga 

hefðbundinn rétt til fiskveiða við landið og neituðu 

því að viðurkenna útfærslurnar. Hagsmunir Íslend-

inga og átökin við Breta þjöppuðu landsmönnum 

saman í þessum átökum. Styrkur og samstaða kom 

augljóslega mest frá þjóðernishyggjunni og var hún 

einn af þeim mikilvægu þáttum sem leiddu til þess 

að Íslendingar náðu sínu fram. Í kjölfar landhelgis-

deilunnar varð síðan mikilvæg breyting á skipan 

mála í alþjóðlegum hafréttarmálum þar sem víðtæk 

yfirráð strandríkja yfir hafinu umhverfis eru viður-

kennd. Deilur um hvalveiðar sköpuðu á sínum tíma 

 
 
Hannes Hafstein varð 
fyrsti ráðherra Íslands 
með tilkomu heima-
stjórnarinnar 1904. 

Herverndin 
 

 
 
Deilurnar um herinn klufu 
landsmenn í andstæðar 
fylkingar í um hálfrar 
aldar skeið. 
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samstöðu þorra landsmanna gegn erlendum aðilum, bæði náttúruverndarsam-

tökum og hvalverndarsinnuðum ríkjum eins og til dæmis Bandaríkjunum. Ýmis 

augljós merki þjóðernishyggjunnar komu þá berlega í ljós þegar málið komst í 

hámæli. Spurningar og deilur um samninga Íslendinga og tengsl þeirra við 

Evrópusambandið fela að einhverju marki í sér átök af þjóðernislegum toga. 

Afstaða manna til Evrópusambandsins virðist hjá mörgum ráðast að nokkru af 

því hvort Íslendingar eigi að ráða sér sjálfir eða glata mikilvægu valdi til sam-

bandsins með því að taka þátt í því. Átök þjóðernishópa skýra þannig margt í 

stjórnmálum og hér á landi voru slík átök að sjálfsögðu meginmálið á tímum 

sjálfstæðisbaráttunnar, en hafa einnig birst á margvíslega hátt eftir að henni lauk 

eins og að ofan greinir. Það er því mikilvægt að skoða þjóðernisátök sem lið í því 

að fá fram heildarsýn á stjórnmálin. 

BÚSETUHÓPAR 

Búsetuhópa má skoða út frá átakakenningum líkt og gert hefur verið með stéttir 

og þjóðernishópa. Hóparnir afmarkast af búsetu sem getur bæði ráðist af stað-

setningu og byggðastigi. Það eru því mismunandi hópar til eftir landshlutum og 

síðan er einnig skipting eftir þéttbýli og dreifbýli. Í iðnvæddum samfélögum búa 

flestir í bæjum, kaupstöðum eða borgum en tiltölulega lítill hluti í sveitum. 

Iðnvæðing getur af sér þéttbýli vegna þess að fólk flytur þangað sem atvinnu-

starfsemi, eins og verksmiðjur eða iðnfyrirtæki, er sett á fót. Ólík staða eða hags-

munir vegna búsetu getur leitt til átaka af ýmsu tagi á milli búsetuhópa. Á sama 

hátt og talað er um þjóðernisvitund meðal þjóðernishópa má tala um búsetu-

vitund. Á vissan hátt má líta á búsetuhópa sem smækkaða útgáfu af þjóðernis-

hópum. Margir hafa sterka tilfinningu fyrir sínum heimaslóðum. Sá staður sem 

einstaklingurinn tilheyrir hefur jafnan mikla þýðingu fyrir hann og því fylgir 

samræting við aðra íbúa staðarins. Það er algengt hér á landi að slíkar tilfinningar 

haldist varanlega þótt einstaklingurinn sé jafnvel löngu fluttur, búinn að koma 

sér fyrir annars staðar og kominn með nýja tilfinningu fyrir hinum nýja stað. 

Honum finnst þá sem hann eigi enn rætur á þeim stað þar sem hann ólst upp eða 

jafnvel á þeim stöðum sem foreldrar hans komu frá. Fjöldi átthagafélaga og 

aukin tíðni ættarmóta eru örugglega glöggur vitnisburður um að slíkar tilfinning-

ar eru sterkar og langlífar.  

 

Á Íslandi hefur ekki bara þéttbýlisþróun átt sér stað heldur hefur fólk allar götur 

frá því að iðnvæðingin hófst streymt í stríðum straumum til suðvesturhorns 

landsins. Oft er talað um byggðaröskun í þessu sambandi, en þá er átt við þessa 

búsetuflutninga til höfuðborgarsvæðisins síðustu áratugina. Meira en helmingur 

þjóðarinnar býr nú á þessu svæði og þar er stöðug fjölgun íbúa á meðan lands-

byggðin stendur að mestu í stað eða fækkun verður á fólksfjölda þar. Þessi þróun 

búsetunnar hefur skapað tvískiptingu þar sem annars vegar er höfuðborgar-

svæðið, Stór-Reykjavík, og hins vegar landsbyggðin. Ólík staða skapast eftir 

byggðastigi og geta átök til dæmis komið fram í kröfum um jöfnun á flutnings-
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kostnaði á landsbyggðinni til jafns við höfuðborgarsvæðið. Átök á milli einstakra 

landshluta eru einnig oft mikil. Vestfirðingar geta gert kröfu um aukna hlutdeild í 

fiskveiðikvótanum vegna nálægðar þeirra við fiskimið en aðrir landshlutar gætu 

hamlað gegn því þar sem það myndi skerða möguleika þeirra til veiða. Austfirð-

ingar töldu komið að sér í uppbyggingu stóriðju og náðu því fram að álver var 

reist á Reyðarfirði ásamt stórvirkjuninni við Kárahnjúka. Þetta gekk eftir þrátt 

fyrir að hagkvæmara kunni að vera að staðsetja þessa stóriðju nær þéttbýlinu á 

suðvesturhorninu. Þingmenn einstakra landshluta sameinast oft í búsetuátökum 

gegn þingmönnum annars staðar frá og er þá oft gengið þvert á flokksbönd. 

Búsetuátök hafa stofnanabundist í margvíslegum landshluta- og byggðasamtök-

um og oftar en ekki miðast skiptingin í landshluta við kjördæmaskiptinguna. 

Sem dæmi mætti nefna að til eru samtök sveitarstjórna eftir landshlutum og á 

sama hátt hafa ýmis verkalýðsfélög bundist í mismunandi landshlutasamtök. Í 

Alþingiskosningunum 1987 og 1991 var gerð misheppnuð tilraun til að reisa 

stjórnmálaflokk á grunni búsetuátaka þegar Þjóðarflokkinn bauð fram, en hans 

hlutverk átti að vera það að berjast fyrir hagsmunum landsbyggðarinnar gagnvart 

Reykjavíkurvaldinu. Áhrif búsetuhópa eru augljós í stjórnmálum og ekki má líta 

framhjá þeim þótt þau vegi ef til vill ekki eins mikið og aðrir og stærri átakafletir 

stjórnmálanna. 

KYN 

Jafnréttismál kynja hafa verið áberandi í stjórnmálum á Vesturlöndum síðustu ár 

eða áratugi og margt hefur verið gert til að bæta stöðu kvenna til jafns á við 

karla. Ef jafnréttisbaráttan er skoðuð í ljósi átakakenninganna, þá grundvallast 

hóparnir á ólíkum hlutverkum kynjanna og 

ójöfn staða þeirra leiðir til átaka. Vitund 

kvenna um stöðu sína sem undirokaður hópur 

er aflvaki sem hópurinn byggir styrkleika 

sinn á líkt og stétta- og þjóðernisvitund gera 

hjá stéttum og þjóðernishópum. Segja má að 

mikil og sterk vitundarvakning hafi átt sér 

stað meðal kvenna á tímabili nútíma 

jafnréttisbaráttu. Átök kynjanna hafa síðan 

leitt til mikilla breytinga. Víðast hvar á 

Vesturlöndum er í lögum komið á fullt jafn-

rétti kynja. Í siðmenningunni hafa ýmis þau 

gildi, sem áður voru til þess fallin að viðhalda 

kúgun karla á konum, jafnframt tekið miklum 

breytingum í átt til jafnréttis. Viðnám gegn 

kvennabaráttunni kemur frá því þjóðfélags-

kerfi sem karlaveldið hefur mótað í gegnum 

tíðina og veitt hefur þeim forréttindi og völd. 

Með vaxandi styrk kvennahreyfingarinnar 

 

KKvveennnnaabbaarrááttttaann  
 

Átök á grundvelli kynja hafa 
verið mjög í deiglunni síð-
ustu þrjá áratugina. Áhrifa 

þeirra hefur hvarvetna gætt. 
 

Ef þú lítur í kringum þig í 
skólastofunni eða innan 

veggja skólans (eða heima), 
hvaða félagslega þætti getur 

þú í fljótu bragði séð sem 
merki umtalsverðra breyt-
inga af völdum þessarar 

tegundar átaka? 
 

Tilgreindu nokkur mismun-
andi atriði og rökstyddu mat 

þitt. 
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hafa breytingar náð fram að ganga og þjóð-

félagið hefur á ýmsum sviðum tekið tals-

verðum stakkaskiptum varðandi átök af 

þessu tagi. Jafnréttisbaráttan fyrri, sem var 

áberandi um og eftir aldamótin 1900, leiddi 

fram mikilvægar breytingar á nokkrum rétt-

indum kvenna eins og til dæmis kosninga-

réttinum. Krafturinn sem kom síðan í bar-

áttuna með nýju kvennahreyfingunni um 

1970 hefur verið tiltölulega stöðugur og haft 

mikil áhrif í átt til jöfnunar á stöðu kynj-

anna. Hægt er að nefna ýmis dæmi af svið-

um eins og menntunar, atvinnu og heimili, 

þar sem mikilla breytinga gætir. Og átök 

kynjanna koma einnig með skýrum hætti 

fram í stjórnmálunum, bæði hvað varðar 

málefni og þátttöku. 

 

Jafnréttisbarátta kvenna hefur verið áberandi 

í þjóðlífinu hér á landi undanfarna þrjá áratugi og hefur skilað miklum árangri. 

Viðburður eins og kvennadagurinn 24. október 1975 hefur örugglega haft mikil 

áhrif á vitundarvakningu kvenna. Þennan dag lögðu flestar konur á vinnumarkaði 

niður vinnu og mættu til fundar á Lækjartorgi þúsundum saman. Margar hverjar 

komu langan veg að utan af landi. Atvinnulíf lamaðist meira og minna við þetta. 

Konur sýndu fram á mikilvægi sitt fyrir atvinnulífið og þær veittu hver annarri 

styrk í baráttunni með samstöðu og umræðu um þörf á jafnrétti hvort heldur sem 

væri í launamálum, á heimili eða annars staðar úti í þjóðfélaginu. Árið 1976 voru 

sett lög um jafnrétti kynjanna. Lögin áttu að stuðla að jafnrétti og jafnri stöðu 

karla og kvenna. Þó að formlegu jafnrétti hafi verið komið á er í veruleikanum 

ennþá margt eftirá eins og til dæmis á sviðum launamála og stjórnunar. Karlar 

eru mun tekjuhærri en konur þar sem þeir virðast eiga greiðari aðgang að vinnu 

og stöðuhækkunum. Þá eiga konur langt í land hvað varðar stjórnunarstöður 

bæði hjá hinu opinbera og í fyrirtækjum af ýmsu tagi. Ef litið er til Alþingis, þá 

hefur konum fjölgað í hópi þingmanna þótt karlar séu þar í miklum meirihluta. 

Árið 1922 var kona í fyrsta skipti kosin á þing og þar til um 1970 höfðu einungis 

ein til þrjár konur setið að jafnaði á þingi fram að þeim tíma. Í kosningunum 

2003 voru rúmlega 30% kjörinna þingmanna konur eða 19 konur á móti 44 

körlum og í kosningunum 2007 fjölgaði um eina konu á þingi þar sem 20 konur 

náðu þá kjöri.  

 

Þegar Samtök um kvennalista buðu fram til Alþingis 1983 og fengu þrjá þing-

menn kjörna náðu átök kynja að formfesta sig í stjórnmálaflokki. Kvennalistinn 

festi sig í sessi á meðal gömlu stjórnmálaflokkanna í fjögur kjörtímabil og átti 

sex þingmenn þegar best gekk. Meirihluti Kvennalistans ákvað að ganga til liðs 

við Samfylkinguna þegar hún var stofnuð, en ýmsir aðrir liðsmenn listans tóku 

þátt í framboði Vinstri-grænna eða annarra stjórnmálasamtaka. Hafa ber í huga 

Kvennadagur 
 
 

 
 
Á baráttudegi kvenna 24. október 
2005 mættu tugir þúsunda manna 
í miðborg Reykjavíkur. Launamál 
voru í brennidepli, en þess var 
jafnframt minnst að 30 ár voru liðin 
frá kvennadeginum 1975. 
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þá sérstöðu Kvennalistans að hann var sprottinn upp af átökum á milli kynjanna 

ólíkt því sem gerist með hina flokkana. Þeir spruttu upp af stéttaátökum eins og 

áður hefur verið lýst og flokkast því sem stéttaflokkar. Í öðrum löndum hefur 

jafnréttisbarátta kynjanna ekki farið yfir í þennan séríslenska farveg; að sérstakir 

stjórnmálaflokkar myndist sem afl í kvennabaráttunni. Kvennalistinn sem stjórn-

málaflokkur var því nokkuð einstakur í sögu stjórnmálanna enda þótt sérstakir 

kvennalistar hafi svo sem áður komið fram í stjórnmálum. Telja verður að Ísland 

standi tiltölulega framarlega í jafnréttismálum kynja í samanburði við mörg 

önnur lönd og hefur tilkoma og starfsemi Kvennalistans vafalaust ýtt undir þá 

þróun mála. Þau lönd sem fremst standa í jafnréttismálum eru án efa skandi-

navísku löndin. Skýringin liggur trúlega í því að þar hafa flokkar hlynntir 

jafnaðar- og félagshyggju löngum ríkt sem hefur gert það að verkum að í þessum 

löndum öðrum fremur hefur skapast frjór jarðvegur fyrir jafnréttisbaráttu kvenna. 

Í Noregi var til dæmis fullt jafnvægi á milli kynja í ríkisstjórn Gro Harlem 

Bruntlands 1990-1996 og er það líklega fyrsta ríkisstjórnin í sögunni sem getur 

státað af slíku. Flokkur hennar, Verkamannaflokkurinn, hafði ákveðnar reglur til 

að fara eftir varðandi þátttöku kynjanna sem stuðla skyldu að jafnræði. Almennt 

má segja að farvegur kvennabaráttunnar í stjórnmálunum liggi innan flokkanna 

sjálfra og í þessu norska tilfelli var það með einstaklega góðum árangri.  

UMHVERFISMÁL 

Mengun og gróðurhúsaáhrif af hennar völdum er alvarlegt vandamál sem jarðar-

búar standa frammi fyrir. Umhverfis- og náttúruvernd er því málaflokkur sem 

vaxandi áhersla er á í stjórnmálum bæði innan ríkja og á alþjóðavettvangi. Mikil 

vakning um umhverfismál varð eftir Ríó-ráðstefnuna 1992 sem haldin var um 

umhverfi og mengunarmál. Á vettvangi Sam-

einuðu þjóðanna var svokölluð Kyoto-bókun 

gerð árið 1997 og tók hún gildi árið 2005. 

Samkvæmt henni skuldbinda iðnríki, sem að 

henni stóðu, sig til þess að halda útstreymi 

ákveðinna gróðurhúsalofttegunda innan til-

tekinna marka á árunum 2008 - 2012. Þetta er 

með mikilvægari sáttmálum sem alþjóðasam-

félagið hefur staðið að í umhverfismálum og 

sýnir hve alvarleikinn er mikill í þessum 

málaflokki. Ótal sáttmálar hafa verið gerðir á 

hinum ýmsu sviðum sem tengjast náttúru-

vernd og fleiri og fleiri aðilar eru að taka á 

þessum málum og sýna árangur. Það eru nátt-

úruverndarsamtök af margvíslegu tagi sem 

tala af mestum krafti fyrir því að halda um-

hverfismálum á dagskrá og knýja á um að-

gerðir stjórnvalda. Umhverfismál hafa því 

 

MMóóttmmæælleenndduurr  
 

Mótmælaaðgerðir um-
hverfis- og náttúruverndar-
sinna hafa stundum orðið 
áberandi í fjölmiðlum hér, 
einkum í kringum fram-

kvæmdir við Kárahnjúka-
virkjun. 

 
Kannaðu umræður og fréttir 

af slíkum mótmælum og 
dragðu fram rök mótmæl-
enda í málflutningi þeirra. 

Leggðu mat á aðferðir þeirra 
og viðbrögð yfirvalda við 

mótmælaaðgerðum þeirra. 
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orðið átakamál og rök umhverfissinna byggjast á því að verið sé að gæta 

hagsmuna náttúrunnar og um leið allra jarðarbúa nú og um alla framtíð. Á 

Vesturlöndum má sjá sérstaka stjórnmálaflokka sem stofnaðir hafa verið um 

þennan málaflokk, kallaðir grænir flokkar. Græningjar í Þýskalandi eru hvað 

þekktastir og hafa þeir lengi átt fulltrúa á þingi. Þar hafa þeir verið áhrifamiklir 

og einnig hafa þeir tekið þátt í ríkisstjórnarsamstarfi.  

 

Á Íslandi hefur umræða um umhverfismál farið vaxandi og árið 1990 var um-

hverfisráðuneytið sett á fót. Náttúruverndarsinnar hér á landi hafa mikið beint 

sjónum að stóriðjuframkvæmdum og virkjunum vegna stefnu stjórnvalda og 

framkvæmda á þeim vettvangi síðustu ár. Árið 1999 var Vinstrihreyfingin - 

grænt framboð stofnuð sem stjórnmálaflokkur með áherslu að hluta til á um-

hverfismálin. Flokkurinn varð að því leyti til á grundvelli átaka um umhverfis-

mál, en hann er um leið með sterkar stéttaáherslur til vinstri, enda stofnaður af 

forystumönnum sem komu fyrst og fremst úr Alþýðubandalagi og vildu halda 

áfram róttækum sjónarmiðum þaðan á lofti. Sem grænn flokkur hafa Vinstri-

græn án efa ýtt mjög undir umræðuna um umhverfismál og skapað þrýsting í 

þeim málum, en að sjálfsögðu hafa aðrir flokkar einnig og í vaxandi mæli tekið á 

umhverfismálum í stefnumótun sinni. Í Alþingiskosningunum 2007 bauð Ís-

landshreyfingin fram sem umhverfisflokkur. Hún var stofnuð fyrst og fremst á 

þeim grundvelli að stöðva frekari umhverfisspjöll en orðið hafa vegna virkjana-

framkvæmda og aukinnar stóriðju hér á landi. Umhverfisumræðan var mjög 

áberandi og mikil fyrir kosningarnar, en hinn nýi flokkur Íslandshreyfingarinnar 

náði þó ekki þeim árangri að fá kjörinn fulltrúa á þing. 

AÐRIR ÁTAKAFLETIR 

Hér hefur verið drepið á helstu tegundir átaka sem sjá má í íslenskum stjórnmál-

um. Að sjálfsögðu má finna fleiri fleti á stjórnmálalegum átökum. Þá er átt við 

átök af ýmsu tagi sem bæði geta verið fyrirferðarmikil eða léttvæg. Sem dæmi 

um átök af fyrra taginu mætti nefna ýmsar stofnanir sem eiga í átökum við 

ríkisvald eða aðra hópa, en þær teljast til þrýstistofnana þegar þær reyna með 

þrýstiaðgerðum að hafa áhrif á stjórnvöld. Þetta eru stofnanir eins og til dæmis 

Háskóli Íslands, Landspítali - Háskólasjúkrahús, Landhelgisgæslan, Vegagerðin 

eða Hafrannsóknastofnun. Stofnanir sem þessar sinna mikilvægum og sér-

hæfðum verkefnum á vegum ríkisvaldsins, en þær þurfa oftar en ekki að berjast 

fyrir fjárveitingum sér til handa eða fyrir því að halda sjálfstæði í starfsemi sinni 

og koma á framfæri því sem þær gera eða er ætlað að gera. Í öðrum löndum er 

herinn yfirleitt fyrirferðarmesta stofnunin af þessu tagi. Hann gerir stöðugt kröfur 

um að fá að styrkja stöðu sína og bæta fjárfrekan búnað sinn. Í Bandaríkjunum er 

hermálaráðuneytið, Pentagon, ein öflugasta þrýstistofnun sem um getur á Vestur-

löndum og hefur það tekið til sín undanfarna áratugi um þriðjung allra útgjalda 

alríkisstjórnarinnar og er það ekki lítil upphæð.  
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Ýmsar hreyfingar, hagsmunasamtök eða félög af öðru tagi en stéttarlegu geta 

verið mikilvæg í stjórnmálaátökum. Íþróttafélög sækjast eftir fjárframlögum til 

íþróttamannvirkja og margvíslegrar starfsemi sinnar og er íþróttahreyfingin því 

öflugur þrýstiaðili. Veigaminni átök má svo sjá, svo einhver dæmi séu nefnd, á 

sviði hollustu- og heilsuverndar þar sem til dæmis góðgerðarsamtök eða heilsu-

ræktaraðilar koma við sögu. Ójöfn staða hópa eftir aldri hafi mótað nokkuð 

skýran og ef til vill vaxandi átakaflöt. Aldraðir hafa til dæmis stofnað hagsmuna-

félög um stöðu og aðbúnað sinn og þrýsta óspart á stjórnvöld í þágu hagsmuna 

sinna og meira að segja gert tilraun til framboðs til Alþingis til að skapa meiri 

þrýsting. Líta má á ýmislegt sem menn tengja uppreisn yngra fólks gegn valdi og 

gildum hinna eldri við átök af þessu tagi. Stúdentauppreisnin í Frakklandi 1968 

og útbreiðsla hennar ásamt hippamenningunni sem fylgdi í kjölfarið er að 

sjálfsögðu dæmi um slík átök, en vissulega gætu svo sem aðrir þættir en aldur 

skipt meira máli í þessu sambandi. Rétt er að benda á að hér á landi gefur ekki að 

líta átakaflöt eins og þann sem byggist á ójafnri stöðu kynþátta. Í mörgum 

löndum eru kynþáttaátök mikil og koma afgerandi inn í stjórnmálin. Sem dæmi 

má nefna að öflug réttindabarátta svartra í Bandaríkjunum upp úr 1960 gegn 

rótgróinni kynþáttamismunun breytti miklu fyrir þá sjálfa og hafði víðtæk áhrif á 

réttindabaráttu undirokaðra kynþátta vítt og breitt um allan heim.  

ÞJÓÐFÉLAGSBREYTINGAR 

Átakakenningar lýsa margvíslegum átökum vegna mismunandi stöðu eða hags-

muna hópa eins og komið hefur fram hér að framan. Samkvæmt grunnhugmynd 

kenninganna leiða átök á milli hópa til úrlausnar sem felur í sér breytingar á 

mannlegum samskiptum. 

 

 

  Breytingar á samfélögum 
 

 
 kyrrstaða  sífelld þróun  bylting  

< ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– > 
 algjör kúgun  nokkurt  átök leiða til 

 ráðandi hópa  jafnvægi  umskipta á stöðu  
 á undirokuðum  í átökum á ráðandi hópa  

 hópum  milli hópa  og kúgaðra hópa 

 
 hefðbundin  iðnvædd  samfélög í 
 samfélög  samfélög  byltingarástandi 

 

 
Átök og breytingar. Samkvæmt átakakenningum leiða átök á milli þjóðfélagshópa til breyt-
inga á samfélaginu. Myndinni er ætlað að sýna samhengið á milli samfélagsgerðar, stöðu 
hópa og mismunandi hraða breytinga. 
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Þessar breytingar geta verið frá því að vera litlar sem engar og upp í það að valda 

algjörum umskiptum í samfélögum eða á lífi einstaklinganna. Það fer eftir dýpt 

átaka og öðrum aðstæðum hvort þjóðfélagsbreytingar verða miklar eða litlar. Séu 

átök þannig að einn hópur drottni með afgerandi hætti og kúgi aðra hópa algjör-

lega, þá ná þeir kúguðu ekki að gera neitt og breytingar verða litlar eða engar. 

Þjóðfélög þar sem þetta á við eru kyrrstæð og breytingar eru vart sjáanlegar 

nema á löngum tíma. Slíkt ástand er algengt í óiðnvæddum samfélögum og var 

ríkjandi í bænda- og miðaldasamfélögum fyrir daga iðnbyltingarinnar. Slík sam-

félög eru oft nefnd hefðbundin samfélög til aðgreiningar frá síbreytilegum þjóð-

félögum nútímans. Í löndum, þar sem möguleiki er á einhvers konar jafnvægi á 

milli hópa eða þar sem jafnvægi í einhverri mynd hefur komist á, gerast 

breytingar nokkuð jafnt og þétt vegna sífelldra átaka mismunandi hópa. Í 

fjölþættum iðnaðarþjóðfélögum nútímans ríkir slíkt ástand, stöðug átök eru í 

gangi á milli hópa og sífelldar breytingar eða þróun eru því að eiga sér stað á 

öllum sviðum þjóðfélagsins. Stundum hafa orðið miklar og afgerandi þjóð-

félagsbreytingar á skömmum tíma og er þá talað um byltingu. Í þeim tilfellum 

hafa átök verið mjög mikil og ríkjandi hópar hafa misst allt sitt vald í hendur 

hópa sem áður voru undirokaðir. Breytingar verða þá mjög hraðar og algjör 

umskipti eiga sér stað á flestum sviðum samfélagsins. Á meðan slíkar breytingar 

standa yfir er talað um byltingarþjóðfélag. 

BYLTING 

Sérstök ástæða er til að skoða nánar hugtakið byltingu vegna þess að þegar 

bylting er gerð vekur það alltaf mikla athygli út af þeim kröftugu átökum og 

þeim hraða sem verður á umskiptunum í þjóðfélaginu. Rétt er að gera skýran 

greinarmun annars vegar á byltingu, nánar tiltekið stjórnmála- eða þjóðfélags-

byltingu, og hins vegar valdaráni, þar sem hugtakið bylting er stundum í daglegu 

tali notað um valdarán. Bylting hefur áhrif á allt samfélagið og henni fylgja 

gagngerar breytingar. Valdarán hins vegar er aðeins það, að einn stjórnarherra 

eða hópur hrifsar völd úr höndum annars, en engar breytingar þurfa að verða í 

kjölfarið á lífi fólks eða gerð samfélagsins. Orðið hallarbylting heyrist stundum 

notað um valdarán og fer vel á því þar sem það er réttnefni. 

 

Ljóst er að í sumum löndum er bylting líklegri en í öðrum. Ýmsir þættir kalla 

öðrum fremur á það að byltingarhreyfing verði til og fari af stað. Meðal þeirra 

eru tveir þættir mjög mikilvægir. Það er í fyrsta lagi atriði eins og langvarandi 

fátækt fjöldans ásamt sterkri kúgun eigna- og valdastéttar á öðrum hópum sam-

félagsins. Hafi almenningur í slíku ástandi kynnst umbótum og séð fram á 

möguleika á auknum lífsgæðum, þá er líklegt að sterk hreyfing rísi um réttlátari 

skiptingu gæðanna. Þetta gerist ef fólk telur sig ekki fá það sem því finnst réttlátt 

að það fái og getur þá sterk tilfinning fyrir ranglæti blossað upp og orðið 

kröftugur aflvaki byltingar. Ef fólk á hinn bóginn kynnist ekki möguleikum á 

bættum lífsgæðum, til dæmis vegna áframhaldandi mikillar kúgunar, þá eru litlir 

eða engir möguleikar á að bylting fari af stað. Í öðru lagi auka þættir eins og 
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brestir í valdastöðu ráðandi hóps líkur á 

byltingu. Til dæmis gæti upplausn af völd-

um óstjórnar og spillingar, mikils ójafn-

aðar eða ógnarstjórnar og mannréttinda-

brota gert það að verkum að stjórnvöld 

missi tiltrú bæði innanlands og utan og 

lögmæti valds þeirra yrði dregið í efa. Slíkt 

ýtir undir að uppreisnar- eða byltingar-

menn geri atlögu að völdum hins ráðandi 

hóps. Þannig er þetta tvennt, órói meðal 

almennings vegna tilfinningar um óréttláta 

skiptingu og veikleikar í stöðu valda-

hópsins, helstu forsendur byltingar. Það 

sem hins vegar gerir byltingu óhugsandi 

eða dregur úr líkum á henni er andstæðan 

við þetta. Það eru þættir eins og efna-

hagslegur stöðugleiki ásamt félagslegu 

öryggi og tiltölulega góðri afkomu al-

mennings. Þessir þættir skapa mikla festu í 

samfélaginu og halda aftur af félagslegum 

óróleika eða setja hann í lágmark. Skýr 

merki um ofangreinda þætti er þegar millistéttin er orðin fjölmennasta stéttin í 

lagskiptingu samfélagsins. Þetta má sjá í vestrænum iðnaðarsamfélögum og í 

þeim er bylting því óhugsandi eða afar ólíkleg.  

 

Meðal þekktustu byltinga í okkar menningarheimi eru Stjórnarbyltingin mikla 

1789 í Frakklandi. Í henni  hrifsaði öflug og vaxandi borgarastétt með hjálp al-

múgans til sín völdin úr höndum aðalsins í hinu hnignandi eða úr sér gengna 

lénska miðaldarsamfélagi og kom á nýju borgaralegu skipulagi. Byltingin í Rúss-

landi 1917 var af öðrum toga. Í miklu upplausnarástandi hins rússneska keisara-

dæmis tók vel skipulagður byltingarflokkur kommúnista, Bolsévikaflokkurinn, 

völdin í sínar hendur í nafni hins snauða verkalýðs. Í byltingunni á Kúbu 1958 

barðist hópur skæruliða undir stjórn menntamanna til valda í nafni fátækrar 

alþýðu. Mikil og blóðug átök einkenndu þessar byltingar. Í lok níunda áratugar-

ins, þegar alræðiskommúnisminn í Sovétríkjunum og öðrum löndum austan-

verðrar Evrópu hrundi, tóku nýir valdahópar við og almenningur fagnaði nýjum 

stjórnarháttum. Þessar byltingar einkenndust af litlu eða engu ofbeldi ef undan 

eru skilin fáein tilvik. Það hversu hljóðlátar þær voru bendir til þess að stoðir 

undir valdi stjórnarherranna hafi verið orðnar fúnar og að stjórnvöldin í hverju 

landi hafi verið búin að fyrirgera öllu trausti almennings. Byltingar þessar eru 

einnig sérstæðar að því leyti að verið var að velta úr sessi arftökum þeirra sem 

gerðu kommúnistabyltingarnar í þessum löndum nokkrum áratugum fyrr. 

Flauelsbylting er orð sem notað hefur verið um þessi umskipti í þeim tilvikum 

þegar þau gengu fyrir sig í hvað mestri friðsemd eins og til dæmis í Tékkó-

slóvakíu. Að kenna byltinguna við flauel er að sjálfsögðu táknrænt fyrir hina 

miklu mýkt hennar. Þær byltingar sem hér hafa verið ræddar gerast á mismun-

Byltingarmenn 
 

 
 
Samfélag í byltingarástandi. Byltingar-
menn úr hópi Sandinista í Nicaragua 
1987. 
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andi tímum og við ólíkar aðstæður. Segja má 

að í þeim öllum hafi valdahópum eða stjórn-

völdum, sem að mati almennings voru 

spilltar og hataðar harðstjórnir, verið velt úr 

sessi af öflugum byltingarhreyfingum. Hjá 

öllum valdhöfunum mátti finna veilur af 

ýmsu tagi sem veiktu lögmæti valds þeirra. 

Og allir nutu byltingarmennirnir að meira eða 

minna leyti fulltingis kúgaðs almennings sem 

sá fram á möguleika á réttlátara þjóðfélagi. 

 

Byltingar eru oftast hrikalegar. Það hriktir í 

stoðum samfélagsins og þær bresta. Nýtt 

skipulag rís af rústum gamla samfélagsins. Ofbeldi og blóð einkenna baráttuna 

um völdin. Stjórnvöld eru að tapa allri tiltrú fólks og reyna að beita hernaðar- og 

lögreglumætti sínum gegn byltingarmönnunum. Borgarastyrjöld og mikið mann-

fall er algengt. Við valdaskiptin eftir byltingu er fyrrum stjórnarmönnum, 

óvinum byltingarinnar, oftast refsað harðlega eða þeim og „hyski“ þeirra útrýmt. 

Nýtt þjóðfélag stutt vonum fólks um betra líf verður til. Stundum rætast vonir en 

stundum „étur byltingin börnin sín“ með því að nýir harðstjórar setjast í nafni 

byltingarinnar á valdastóla. Það er ljóst að byltingin byggist á stuðningi almúg-

ans við byltingarmennina. Þess vegna er talað um byltingarhreyfingu. Bylting er 

alltaf bylting hinna fátæku og kúguðu gegn fámennri forréttinda- og eignastétt. 

Engu að síður er það einkenni á byltingum að þær eru ávallt leiddar af mennta-

mönnum, mönnum sem koma úr efri lögum samfélagsins og hafa víðtæka þjóð-

félagslega þekkingu og yfirleitt mikla stjórnmálalega reynslu. Almúginn viður-

kennir jafnan vald byltingarstjórnar sem sett hefur verið á fót og hún öðlast því 

lögmæti strax.  

 

Í sumum löndum er rík byltingarhefð einkenni á hinni stjórnmálalegu siðmenn-

ingu. Hjá heimspekingum, sem lögðu grunn að lýðræðishugmyndum 19. aldar, 

kemur fram áhersla á rétt fólksins til að andæfa eða rísa upp gegn stjórnvöldum 

ef þau bregðast trausti fólksins. Það gæti til dæmis verið ef stjórnvöld tryggja 

ekki frelsi eins og þeim ber að gera sem þjónar fólksins. Á þessum grundvelli er 

byltingarstarfsemi réttlætt. Af lýðræðisríkjum Vesturlanda er Frakkland það land 

sem hefur hvað ríkasta byltingarhefð í sinni stjórnmálalegu siðmenningu. Með 

byltingunni 1789 gerðist Frakkland brautryðjandi í þeirri þróun til borgaralegs 

samfélags sem breiddist út um verðandi iðnríki Vesturlanda. Aðrar franskar 

byltingar fylgdu í kjölfarið og straumar leiddu frá þeim út um Evrópu. Til dæmis 

voru áhrifin af byltingunni í Frakklandi 1830 þau að þing voru kölluð saman og 

fest í sessi, en þau voru undanfarar löggjafarþinga nútímans. Endurreisn Alþingis 

1845 var angi af þeirri bylgju. Enn í dag sjáum við Frakka, eða einstaka hópa þar 

í landi, tilbúna til að rísa upp með ófriði sé réttlætiskennd þeirra misboðið af 

stjórnvöldum. Árið 1968 urðu stúdentauppreisnirnar frægar og má segja að þær 

hafi hafist í París og segja sumir að legið hafi við byltingu náms- og verkamanna 

þar í landi á þeim dögum sem mestu lætin voru. Rekja má ýmsar breytingar sem 

 

BByyllttiinngg  áá  ÍÍssllaannddii  
 

Er hægt að búast við því að 
bylting geti orðið á Íslandi? 

 
Rökstyddu svar þitt með því 
að lýsa hvers konar ástand 
þyrfti að vera fyrir hendi í 

samfélaginu og síðan hversu 
líklegt sé að bylting geti 

orðið. 
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gengu yfir á Vesturlöndum að einhverju leyti til stúdentauppreisnarinnar, svo 

sem þróun til aukins frelsis og opnara þjóðfélags ásamt gagnrýnna verðmætamati 

en áður tíðkaðist. Oft heyrast fréttir frá Frakklandi þar sem til dæmis hópar 

bænda eða flutningabílstjóra loka hraðbrautum og beita með slíkum aðgerðum 

stjórnmálalegu ofbeldi til að ná fram kröfum sínum þyki þeim á sig hallað. Alda 

óeirða gekk í nokkrum hverfum Parísar árið 2006 með íkveikjum og skemmdum 

á eigum fólks og voru lætin rakin til óánægju meðal ungra innflytjenda og 

annarra hópa sem töldu sig afskipta í velferðarsamfélaginu franska. Það er hins 

vegar ekki hægt að segja að hér á landi votti fyrir byltingarhefð í stjórnmálalegri 

siðmenningu þjóðarinnar, stjórnmálalegt ofbeldi hefur tæpast sést hér og 

byltingarflokkar hafa ekki heldur náð fótfestu. Í íslenska bændasamfélaginu fyrir 

tíma iðnvæðingar var kúgun hinnar fámennu eignar- og valdastéttar svo alger að 

kyrrstaða ríkti. Fjölmenn og kúguð sveitaalþýðan bjó ekki við neinar þær 

aðstæður sem vakið gátu vonir um betra líf og hún var dreifð um strjálbýlt 

landið. Þegar iðnaðarsamfélagið tók að þróast hér með sinni þéttbýlismyndun og 

tilkomu verkalýðsstéttar sköpuðust forsendur stéttabaráttu. Í þorpum og bæjum í 

fámennu landi náðu hinir snauðu á fyrstu stigum iðnvæðingarinnar að mynda 

samstöðu um bætt kjör í sinni verkalýðsbaráttu og stundum mátti greina 

byltingaranda í þeirri baráttu. Kommúnistaflokkur Íslands 1930–1938 var reistur 

á grunni byltingarhugmynda og telst eini flokkurinn sem bar í sér einhver 

einkenni byltingarflokks. En hann var ekki sterkur og lifði ekki lengi, enda 

aðstæður hér í fámenninu allt aðrar en í fjölmennum iðnríkjum Evrópu þar sem 

öflugir byltingarflokkar döfnuðu víða. 

 

Þessi umfjöllun um átök og þjóðfélagsbreytingar leiðir í ljós þá þýðingu sem 

átakakenningar hafa fyrir skýringar og skilning á stjórnmálum. Þær auðvelda 

manni að setja stjórnmálin fram í samhengi þar sem sjá má fyrir hvaða þættir 

orka á aðra þætti. Kenningar um átök draga fram mikilvæga hluti sem snerta 

þróun þjóðfélags og stjórnmála. Þær lýsa því hvernig valdamiklir hópar ráða 

mestu og leitast við að halda völdum á meðan valdaminni hópar reyna að sækja á 

og bæta stöðu sína eða sætta sig við hlutskipti sitt. Samkvæmt Marx drottnaði 

borgarastéttin í hinum iðnvæddu löndum á 19. öld. Hún réði ríkisvaldinu og 

beitti því í sína þágu. Í nútímanum hafa áður undirokaðar stéttir bætt stöðu sína 

frá því sem var og eiga um leið hlutdeild í ríkisvaldinu á hverjum tíma. Ríkis-

valdinu er því ekki lengur afdráttarlaust beitt í þágu eins hóps heldur mætir það á 

margan hátt margvíslegum þörfum margbreytilegra hópa. Hugmyndin um 

sáttahlutverk ríkisvaldsins, það að ríkið sé vettvangur fyrir átök þjóðfélagshópa 

og aðili til að leita lausna á þeim, á því betur við í dag en á 19. öld. Sú hugmynd 

þarf þó engan veginn að falla neitt illa að átakakenningum þótt ekki sé þessi 

ættuð frá þeim. Átakakenningar beina sjónum að samfélagslegum átökum, að 

þeim öflum sem móta þjóðfélagið með átökum sín á milli og að þeim 

margvíslegu breytingum sem verða á þjóðfélaginu í kjölfar átakanna. 
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Hugtök 

alþjóðahyggja 

 

borgaraöfl 

 

búsetuvitund 

 

bylting 

 

græningjar 

 

hagsmunasamtök stétta 

 

hefðbundið samfélag 

 

herverndin 

 

kynþáttaátök 
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lykilhugtök átakakenninga 

 

ríki 

 

samræting í þjóðernishóp 

 

sáttahlutverk ríkisvaldsins 

 

stéttaandstæður 

 

stéttaskilgreining Marx 

 

valdarán 

 

vitundarvakning kvenna 

 

síonismi 
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þjóð 

 

þjóðernishreyfing 

 

þjóðríki 

 

þjóðernishyggja 

 

öreigar allra landa, sameinist! 
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LÝÐRÆÐI OG VALD 

 

Lýðræðishugmyndir, þróun stjórnmála 

 og þjóðfélags. Kjarnræðishyggjan. Margræðishyggjan. 

Þátttökukenningar. Almannavalsfræðin. 

  

Eftir lestur kaflans átt þú að vera fær um að 

lýsa lýðræðishugmyndunum frá 18. og 19. öld 

 

segja frá megininnihaldi og tilgangi stjórnarskráa 

 

lýsa mótsögnum á milli gömlu lýðræðishugmyndanna og þróunar 

stjórnmálaveruleikans 

 

útskýra valdasamþjöppun sem skapast af regluveldi 

 

lýsa meginsjónarmiði kjarnræðishyggju 
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segja frá lýsingu C. W. Mills á valdakjarna í Bandaríkjunum 

 

lýsa einkennum lýðræðis samkvæmt margræðishyggju 

 

tilgreina forsendur lýðræðis samkvæmt niðurstöðum margræðishyggjunnar 

 

segja frá skilningi þátttökukenninga á lýðræði 

 

útskýra hvers vegna almannavalsfræðin er nefnd hagfræði stjórnmálanna 
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ÞRÓUN STJÓRNMÁLA OG LÝÐRÆÐIS-

HUGMYNDIR 

Hvert er eðli lýðræðis og hvernig er skipan valdsins í stjórnkerfum Vesturlanda? 

Hefur fólk raunverulegt vald eða eru það aðeins fáeinir einstaklingar sem taka 

hinar stjórnmálalegu ákvarðanir? Í rauninni er ýmislegt í stjórnmálunum sem 

gengur að mörgu leyti þvert á það sem almennt er haldið fram um lýðræðislegt 

stjórnarfar. Það eru ótal mótsagnir á milli hugmyndarinnar um lýðræði og hins 

raunverulega gangverks í stjórnkerfum vestrænna lýðræðisríkja. Í kerfinu er 

ýmislegt að finna sem getur á engan hátt talist lýðræðislegt, en verður þó engu að 

síður að telja til grundvallarþátta í lýðræðisskipulagi. Mikilvægar rannsóknir í 

stjórnmálafræðinni beinast að valdi og ákvarðanatöku og þær hljóta þá um leið 

að snerta spurninguna um lýðræði og hvernig því sé háttað. Í stjórnmálafræðinni 

hafa þróast nokkrar fræðikenningar sem mótað hafa umræðuna í þessum efnum. 

Kjarnræðishyggjan er sá flokkur kenninga sem kom fyrst fram og fjallar hún um 

það hvernig valdið sé samþjappað í höndum fárra aðila. Margræðishyggjan kom 

næst fram, en hún hafnar sjónarmiðum kjarnræðishyggjunnar og einbeitir sér að 

því að skoða valddreifingu sem megineinkenni á lýðræði. Þátttökukenningar 

urðu svo til sem gagnrýni á fyrrnefndar kenningar, en þær skoða stjórnmálin í 

víðara samhengi og líta á þátttöku fólks sem grundvöll lýðræðis. Loks eru 

almannavalskenningar nokkuð áberandi í stjórnmálafræðinni í dag, en þær beita 

sjónarhorni hagfræðikenninga á stjórnmál til að útskýra val fólks og valdaaðila á 

stjórnmálalegum ákvörðunum. Áður en vikið verður að kenningunum sjálfum er 

fjallað nokkuð um þjóðfélagsbreytingar sem urðu á vestrænum ríkjum á 19. 

öldinni og þeirri þróun sem síðan átti sér stað ásamt þeim hugmyndum sem menn 

gerðu sér á þessum tíma um hið lýðræðislega þjóðfélag.  

 

Iðnvæðing og tilkoma hins kapítalíska hagkerfis á 19. öld urðu grundvöllur 

þeirra breytinga í stjórnmálum Vesturlanda, sem síðan þróaðist í það stjórnarfar 

sem kallað er vestrænt lýðræði. Umsvif ríkisvaldsins höfðu vaxið mikið með 

iðnvæðingunni og margbrotið stjórnsýslukerfi varð til. Réttarríkið, þar sem 

stjórnað var eftir lögum og með lögum, var að festast í sessi. Stjórnarskrár höfðu 

verið settar sem grundvöllur laga og þær lögðu áherslu á mikilvæga þætti í 

hugmyndafræðinni um ríkið sem þjón fólksins. Hugsunin var sú að vald ríkisins 

kæmi neðan frá, væri komið frá fjöldanum, og þeir sem færu með þetta vald ættu 

að stjórna í þágu fólksins. Þessar hugmyndir um breytt hlutverk ríkisvaldsins 

höfðu mikla þýðingu fyrir hina nýju valdastétt, borgarastéttina, og hentuðu henni 

vel. Á einveldistímanum og allar götur þar á undan voru hugmyndirnar þær að 

fólkið væri til fyrir valdhafana og ætti að þjóna þeim. Þjóðskipulagið allt væri 

hluti af sköpunarverki guðs og því bæri afdráttarlaust að þjóna. Konungar báru 

titla sem sögðu að þeir væru konungar af guðs náð og vald þeirra kæmi frá guði. 

Frjálslynd hugmyndafræði borgarastéttar ruddi þessum gömlu hugmyndum úr 

vegi og borgaraleg hugmyndafræði varð ríkjandi. Stjórnarskrárnar staðfestu nýja 
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skipan og þær lýstu meðal annars þrískiptingu ríkisvaldsins í löggjafarvald, 

framkvæmdavald og dómsvald. Það átti að hindra að of mikið vald færðist á eina 

hendi. Samkvæmt þessari hugmynd, sem franski heimspekingurinn Charles L. 

Montesquieu (1689–1755) útfærði, varð löggjöfin í höndum þjóðþinga, fram-

kvæmdavald fóru ríkisstjórnir eða ráðherrar með og dómstólar skipaðir óháðum 

dómurum fóru með dómsvald. Ýmis konar mannréttindi komust smátt og smátt á 

og efldust, svo sem almennur kosningaréttur, mál- og fundafrelsi og fleiri 

lýðréttindi. Nýjar áhrifaríkar stofnanir eins og fjöldaflokkar og verkalýðsfélög 

höfðu orðið til og tóku þátt í baráttunni um völd og áhrif. Á sviði efnahagslífsins 

þróuðust stórfyrirtæki og samsteypur með tæknivædda fjöldaframleiðslu og 

öflug verslun og bankastarfsemi urðu sterkt einkenni sem setti mark sitt á völd 

og frumkvæði í atvinnustarfsemi.  

 

Lýðræðishugmyndir þær, sem döfnuðu á 18. og 19. öld, fólu það í sér að fólk 

ætti að hafa vald yfir sínum eigin málum og áhersla var á þátttöku manna í 

ákvörðunum sem áhrif hefðu á líf þeirra. Áhrifa þessara hugmynda gætti 

óneitanlega í þeirri þróun sem var að eiga sér stað. Þær áttu sér fyrirmynd langt 

aftur í fortíðinni þar sem aþenska lýðræðið var í Grikklandi hinu forna. Aþenu-

lýðræðið hafði að vísu staðið stutt, en það var engu að síður einstök tilraun í 

stjórnunarháttum þar sem almennir borgarar tóku í sameiningu stjórnmálalegar 

ákvarðanir og skiptust á um að gegna embættum. Að vísu var þátttaka eingöngu 

bundin við frjálsa karla sem voru mikill minnihluti þegnanna. Bæði konur og 

fjölmenn stétt þræla voru undanskilin í þessari merku tilraun. Með svo stóran 

meirihluta sem undirokaðan hóp var aþenska lýðræðið langt í frá að geta talist 

lýðræðislegt eftir nútíma mælistiku. Að auki voru viðurlög við brotum á settum 

reglum yfirleitt afar ströng og aftökur ekki óalgengar í því sambandi. Mann-

réttindi að hætti vestræns lýðræðis voru því víðs fjarri í þessu forna ríki. En það 

sem heillaði menn var sú grunnhugsun lýðræðis sem birtist í þessari tilraun og 

það var hún ásamt mikilvægum leikreglum sem kennismiðir lýðræðisins sóttu til 

Aþenulýðræðisins. Meðal þeirra sem glímdu við spurninguna um lýðræði voru 

frakkinn Jean Jacques Rousseau (1712–1778) og breski frjálshyggjuheimspek-

ingurinn John Stuart Mill (1806–1873). Þótt þeir hefðu í mörgum efnum ólíka 

lífssýn, þá töldu þeir báðir að þátttaka manna í ákvörðunum væri liður í þroska 

og menntun einstaklingsins og ynni um leið gegn hvers konar þröngsýni og 

stundarhagsmunum. Leið lýðræðisins væri því í átt til betra og göfugra sam-

félags. Mikilvægustu þættir lýðræðis voru kosningar, félagafrelsi og önnur 

almenn lýðréttindi. Um þetta voru flestir lýðræðisheimspekingar sammála. Þeir 

sem lengst gengu litu á þessi atriði sem fullgild rök fyrir því að fjöldinn ætti að 

ráða. Aðrir vildu fara vægar í sakirnar. Þeir töldu að þessi atriði gætu allt eins 

verið rök gegn lýðræði. Þar sem almenningur væri illa að sér og óupplýstur gæti 

hann orðið hættulegur með völd sem hann fengi með meirihluta sínum. Hætta 

væri á að meirihlutinn kúgaði minnihlutann. Það sem fjöldinn vildi yrði talið rétt 

og aðrir yrðu að beygja sig undir það. Með þessu móti gæti valdi verið misbeitt 

eða allt fallið í meðalmennsku, stöðnun eða afturför, þar sem enginn mætti vera 

öðruvísi en aðrir. Heimspekingarnir voru sammála um að kosningar og lýðrétt-
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indi færðu mönnum lýðræði en þeir höfðu mismunandi hugmyndir um það hvort 

treysta skyldi á skynsemi almennings eða ekki.  

 

Með stjórnarskránni árið 1776 ryðja Bandaríkjamenn braut fyrir borgaralegt lýð-

ræðisskipulag. Höfundar stjórnarskrárinnar byggðu á hugmyndum sem þróast 

höfðu í Vestur-Evrópu. Hjá þeim kom óttinn við vald fjöldans greinilega í ljós. 

Þess vegna varð til hjá þeim tiltölulega óbeint lýðræðiskerfi, að minnsta kosti 

 
Stjórnarskráin 

 
Stjórnarskrár innihalda grundvallarlög réttarríkisins, sem almenn löggjöf er síðan reist 
á. Íslenska stjórnarskráin er dæmigerð fyrir þær stjórnarskrár sem höfðu verið festar í 
sessi sem liður í að vernda og styrkja hið nýja borgaralega skipulag. Hún lýsir 
mikilvægum mannréttindum sem stjórnarfarið skal hvíla á. Áherslan á eignarréttinn er 
í forgrunni, enda mikilvæg hagsmunum borgarastéttarinnar, og síðan er kveðið á um 
réttindi af öðru tagi eins og friðhelgi heimilisins, atvinnu-, prent- og fundafrelsi og fleiri 
tegundir frelsisréttinda. Aðgreiningin, sem felur í sér þrískiptingu ríkisvaldsins, er 
skýrt sett fram í 2. grein: „Alþingi og forseti fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og 
önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með fram-
kvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.“ Í framkvæmd er um talsvert mikla 
samfléttun þessara valdsviða að ræða hér á landi, sérstaklega hvað varðar fram-
kvæmda- og löggjafarvaldið. Ríkisstjórnin er valin af þinginu og verður samkvæmt 
þingræðisreglunni að hafa meirihluta þess að baki sér og auk þess eru sömu forystu-
menn á báðum sviðum. Í Bandaríkjunum er í stjórnarskránni kveðið á um skýrari að-
greiningu ríkisvaldsins eftir þrískiptingunni en hér. Þar er framkvæmdavaldið kosið 
sérstaklega, það er að segja í forsetakosningum. Þá er verið að kjósa forseta sem er í 
senn þjóðhöfðingi og forsætisráðherra og hann myndar ríkisstjórn algjörlega óháð 
þinginu.  
 
Enda þótt hugtakið lýðræði sé ekki að finna í íslensku stjórnarskránni, þá felur hún í 
sér rétt meirihlutans í formi fulltrúalýðræðis. Í fyrstu grein segir: „Ísland er lýðveldi með 
þingbundinni stjórn.“ Lýðveldi táknar að kosið sé til æðsta embættisins, forseta-
embættisins. Við lýðveldisstofnunina var hugtakið lýðveldi sett inn í stjórnarskrána í 
stað konungsríkis. Þingbundin stjórn er túlkuð þannig hér á landi að þingræðisreglan 
skuli viðhöfð. Hún komst á með heimastjórninni við það að fyrsti ráðherrann, Hannes 
Hafstein, sagði af sér þegar hann hafði ekki lengur meirihlutastuðning Alþingis 1909. 
Stjórnarskráin er frá því á seinnihluta síðustu aldar og var sett hér þegar þjóðfélagið 
var bændasamfélag. Henni hefur aðeins verið breytt varðandi þá þætti sem tóku til 
lýðveldisstofnunarinnar og einnig nokkrum sinnum þegar kjördæmabreytingar hafa 
verið gerðar. Hún felur í sér takmarkaða lýsingu á stjórnskipuninni og af stofnunum er 
mest fjallað um embætti þjóðhöfðingjans og Alþingi. Vert er að leggja áherslu á að 
stjórnskipun og stjórnkerfi þróast áfram burtséð frá því hvernig hlutunum er lýst í 
stjórnarskrá. Orð eins og landbúnaðarráðuneyti eða stjórnmálaflokkur koma hvergi 
fyrir. Þetta er skiljanlegt þegar litið er til aldurs stjórnarskrárinnar. En engu að síður 
veitir stjórnarskráin mikilsverðan ramma um grundvallaratriði sem ekki verður kvikað 
frá.  
 
Í Bandaríkjunum þjónar stjórnarskráin stærra hlutverki en hér því þar er hún virkt tæki í 
daglegum samskiptum fólks og menn eru sífellt að vitna í réttindaákvæði hennar. Á 
Bretlandi er hins vegar ekki til nein stjórnarskrá. Í stað hennar grundvallast almenn 
löggjöf á lagahefðum sem hafa ígildi stjórnarskráa og fela í sér samsvarandi réttinda-
ákvæði. 
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miðað við það sem síðar þróaðist í Vestur-Evrópu. Engu að síður var reynt að 

hafa ábyrgð leiðtoga gagnvart fjöldanum sem mesta og tryggja réttindi fólksins. 

Hins vegar var gengið þannig frá að óupplýstur lýðurinn gæti ekki tekið völdin 

beint eða ráðið miklu. Þrískipting ríkisvaldsins var sett sem grunnur til að tryggja 

dreifingu valdsins. Hæstiréttur er æðsta stig dómsvaldsins og í honum sitja 

óháðir dómarar. Þeir eru valdir annars vegar af öldungadeild þingsins og hins 

vegar af forsetanum. Löggjafarvaldið er í höndum deildarskipts þings þar sem 

kjósendur kjósa beint til fulltrúadeildar en í öldungadeild voru þingmenn fram til 

1913 valdir af fylkisþingunum, það er þingum einstakra ríkja Bandaríkjanna. 

Forsetinn fer með framkvæmdavaldið og hann velur ráðherra í ríkisstjórnina. 

Forsetinn þiggur vald sitt frá þjóðinni, en það er þó gert með óbeinum 

kosningum. Kjósendur kjósa kjörmenn sem hafa það hlutverk að kjósa forsetann 

á sérstöku kjörmannaþingi eftir kosningar. Beinar kosningar til alríkisstjórnar-

innar í Bandaríkjunum voru aðeins til fulltrúadeildar þingsins, en annað val var 

óbeint þannig að kjósendur fengu ekki að ráða beint nema að litlu leyti. Eftir 

1913 eru teknar upp beinar kosningar til öldungadeildarinnar. Þótt höfundar 

bandarísku stjórnarskrárinnar leggðu til grundvallar mikilvægar hugmyndir 

evrópsku heimspekinganna, þá höfðu Bandaríkin engu að síður mikil áhrif á 

þróun lýðræðishugmynda og þá stjórnmálalegu gerjun sem var í Vestur-Evrópu á 

síðustu áratugum 18. aldar og á 19. öldinni.  

 

Þróun mála í Evrópu varð almennt sú að heldur dró úr vantrú á skynsemi fjöld-

ans og áhersla á beint lýðræði í kosningum varð meiri en gerðist í Banda-

ríkjunum. Á seinni hluta 19. aldar höfðu hugmyndir jafnaðarmanna, eins og 

Kjósendur og ríkisvald  

í Bandaríkjunum 

Fulltrúa- 

deildin 

Öldunga- 

deildin 

Forseti 

ríkisstjórn 

Hæsti- 

réttur 

Fylkisþing 

(til 1913) 

Kjörmanna- 

þing 

Kjósendur      Kjósendur      Kjósendur      Kjósendur      Kjósendur   

 

Með bandarísku stjórnarskránni 1776 var smíðað stjórnkerfi sem kennt er við „federal-
isma.“  Sérhvert fylki hefur þing og ríkisstjóra í ákveðnum innri málum en á alríkisgrunni 
birtist þrískipting ríkisvaldsins í þingi, ríkisstjórn og dómstólum. Lýðræðiskerfið einkenn-
ist af tiltölulega litlum beinum völdum almennings í gegnum kosningar. Örvarnar eiga 

að sýna bein og óbein áhrif kjósenda í vali fulltrúa sinna í æðstu valdastöðum ríkisins. 

löggjafarvaldið framkvæmdavaldið dómsvaldið 
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Karls Marx (1818–1883), um hið stéttlausa 

jafnaðarþjóðfélag og sósíalískt lýðræði mikil 

áhrif á lýðræðisumræðuna. Ein megin-

forsenda lýðræðis í hugum jafnaðarmanna var 

rík trú á skynsemi mannsins og hið góða í 

mannlegu eðli. Í jafnaðarþjóðfélaginu væri 

búið að afnema einkaeignina þannig að engin 

ein stétt kúgaði aðra með því að auðgast á 

vinnu hennar eins og væri í kapítalísku þjóð-

félagi. Ríkisvaldið sem kúgunartæki hinna 

ríku og voldugu, kapítalistanna, legðist af og 

valdið yrði hjá fólkinu sjálfu. Jöfnuður og 

samvinna ríkti því milli manna í stað ójafnað-

ar, eigingirni og kúgunar. Við slíkar aðstæður 

fengi hver og einn einstaklingur loks notið 

hæfileika sinna. Í slíku samfélagi legðu menn 

fram eftir getu og hæfileikum og bæru úr 

býtum eftir þörfum. Þessi sterka trú á skyn-

semi einstaklinganna hafði mikil áhrif á þróun lýðræðishugmynda auk þess sem 

þessi lífssýn jafnaðarstefnunnar hafði að sjálfsögðu þýðingu fyrir alla jafnaðar-

menn. 

 

En hvaða möguleika áttu lýðræðishugmyndirnar í því stjórnmálakerfi sem var að 

þróast? Hvaða mynd tók hið vaxandi lýðræði á sig í þjóðfélögum Vesturlanda? 

Margvísleg merki voru komin um vaxandi þátttöku fólks í stjórnmálum. Tilkoma 

fjöldaflokka, aukinn kosningaréttur ásamt málfrelsi, félagafrelsi og fleirum 

slíkum þáttum stuðluðu að almennri þátttöku. Þetta leit út fyrir að vera í góðu 

samræmi við boðskap lýðræðishugmyndanna og sýna að þær væru að komast í 

framkvæmd. En svo einfalt var þetta ekki. Í veruleika stjórnmálanna gerðist 

margt sem hugmyndasmiðir lýðræðisins sáu ekki fyrir. Það var þróun sem kom á 

víðtækan hátt í veg fyrir almenna þátttöku í stjórnmálalegum ákvörðunum. Þessi 

þróun var því í rauninni andstæð þeim lýðræðismarkmiðum sem boðuð höfðu 

verið. Hún kom einkum fram í því, að með auknum umsvifum ríkisvaldsins, 

vexti embættismannakerfis, tilkomu fjöldasamtaka á borð við stjórnmálaflokka 

og hagsmunasamtök og tilkomu stórfyrirtækja, þá styrktist ákveðið skipulag 

fámennisvalds sem var á stofnunum og stjórnunareiningum á öllum þessum 

sviðum. Hér er átt við það form sem kemur fram við vöxt og skipulagningu og 

kallað hefur verið regluveldi. Það einkennist af miðstýringu og í henni felst vald 

regluveldisins út á við. Þetta vald er stundum kallað skrifræði. Tilkoma aukins 

regluveldis setti strik í reikninginn varðandi marga þá möguleika sem lýðræðis-

hugmyndirnar gerðu ráð fyrir um vald fólksins. Menn sjá oft fyrir sér einhvers 

konar opinbera stofnun eða stjórnsýslu þegar rætt er um regluveldi. Það er ekki 

fráleitt að hafa slíkt í huga þegar fjallað er um uppbyggingu og skipulag á 

starfsemi regluveldisins. Ef lýsa á regluveldi, þá er það form á yfirráðum og 

stjórnsýslu hvort heldur sem er í opinberri starfsemi, í stórum félögum eða 

samtökum eða í stórum fyrirtækjum. Einn af brautryðjendum félagsfræðinnar, 

 

MMaannnnrrééttttiinnddii  
 

Leitaðu upplýsinga um 
mannréttindaákvæði þau 

sem birtast í stjórnar-
skránni. Gott væri í þessu 
sambandi að skoða sjálfan 
texta stjórnarskrárinnar og 

sjá hvernig þau eru sett 
fram. 

 
Hvaða þýðingu hafa mann-
réttindaákvæðin fyrir lýð-
ræðiskerfið sem við búum 
við og hvers vegna voru 

þessi ákvæði mikilvæg fyrir 
borgarastéttina á sínum 

tíma? 
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Max Weber (1864–1920), lýsti regluveldinu 

sem ópersónulegri og faglegri starfsemi í 

stjórnsýslu sem byggði á skynsemi, hag-

kvæmni og skilvirkni og væri laus við ger-

ræðisleg vinnubrögð. Í raun var Weber að 

lýsa hinu æskilega formi stjórnsýslunnar eins 

og hann taldi að það ætti að vera og hæfa 

myndi hinu nýja iðnvædda þjóðfélagi skyn-

seminnar sem hann vildi sjá. Önnur sýn á 

regluveldið er að það sé svifasein og til-

tölulega óskilvirk stjórnsýsla þar sem hver og 

einn aðili innan hennar vísar á annan aðila 

um úrlausnir mála og svo koll af kolli. 

Enginn beri síðan ábyrgð á því sem fram fer. 

Segja má að lýsing Webers sé fjarri raunveruleikanum og að sama skapi má 

segja að seinna sjónarhornið sé fremur ósanngjörn lýsing. Í rauninni liggur lýsing 

á regluveldi einhvers staðar á milli þessara tveggja sjónarmiða. Það er svo að 

sjálfsögðu mismunandi eftir atvikum hvað á svo nánar við í hverju tilviki þegar 

regluveldið er skoðað. Almenn einkenni á regluveldi er hægt að draga saman í 

fáein atriði. 

 

 Starfsemin fer fram á grundvelli skýrra og sérhæfðra markmiða þar sem 

starfsemi, starfssvið og stöður eru vandlega afmörkuð með formlegum regl-

um. 

 Valdið kemur ofan frá og valdaröð er stigskipt. Valdboð æðri stjórnenda 

niður á lægri stig fara fram eftir skýrum reglum. Þau einkennast öðru fremur 

af því að vera í formi tilskipana eða eftirlits og eru þá jafnframt ópersónuleg 

og almenns eðlis. 

 Starfsfólk er ráðið á faglegum grundvelli og með starfsöryggi og möguleik-

um á stöðuhækkunum á starfsferlinum. 

 

Gífurlegur vöxtur regluveldis á hinum ýmsu sviðum í þjóðfélagsbreytingum 19. 

aldar hafði afgerandi áhrif á stjórnmálin og dró úr þeim möguleikum lýðræðis 

sem hugmyndir lýðræðisheimspekinganna gengu út á. Mikið vald varð til hjá 

fyrirferðarmikum aðilum og færðist þar í hendur fámenns hóps eða einstaklinga 

innan regluveldisins. Þetta varð mest áberandi í embættismannakerfinu og leiddi 

til öflugri skipulagningar á ríkisvaldinu en áður hafði þekkst. Stjórnmálamenn og 

ríkisstjórnir þurftu í sífellt flóknara þjóðfélagi að reiða sig æ meira á þekkingu 

sérfræðinga og stjórnenda í embættismannakerfinu. Við þá þróun varð embættis-

mannakerfi smátt og smátt að einni helstu valdastofnuninni í þjóðfélaginu. Skrif-

ræðið varð þannig gífurlega öflugt og bar í reyndinni litla sem enga stjórnmála-

lega ábyrgð gagnvart almenningi þar sem ekki var kosið í störf eða embætti. 

Kjörnir fulltrúar almennings gátu heldur ekki hlutast að neinu marki til um 

mannaval, starfsemi eða stjórnun slíkra stofnana. Þarna var sem sagt komið til 

sögunnar afskaplega þýðingarmikið og sterkt stjórnmálalegt vald sem stóð að 

 

RReegglluuvveellddii  
 

Veltu fyrir þér skipulagi 
skóla þíns.  

 
Hvaða atriði getur þú bent á 

sem regluveldiseinkenni í 
skipulagi skólans? Getur þú 
fært rök fyrir því að þessi 

einkenni séu þáttur í því að 
viðhalda fámennisstjórn í 

starfsemi skólans og 
stjórnun hans? 
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mestu utan við þann ramma sem lýðræðið átti að ná til og hlaut það því að teljast 

andstætt þeirri þróun sem hugmyndasmiðir lýðræðisins höfðu séð fyrir sér. 

 

Niðurstaðan er sú, að á meðan stjórnmálavaldið var eða virtist í auknum mæli 

vera að færast í hendur almennings í samræmi við lýðræðishugmyndirnar, þá átti 

sú þróun sér stað að aukið vald var stöðugt að færast meira og meira í hendur 

fámennra hópa forystumanna í embættismannakerfi, stofnunum, fjöldasamtök-

um, stórfyrirtækjum og annarri stjórnsýslu. Á þessum staðreyndum um þróun 

hins stjórnmálalega valds eru fræðikenningarnar um lýðræði og vald meira eða 

minna grundaðar. Þó svo að þessar kenningar byggi að mestu á sameiginlegum 

forsendum, þá komast þær engu að síður að mismunandi og harla ólíkum 

niðurstöðum um skipan valdsins og eðli lýðræðisins. 

KENNINGAR UM LÝÐRÆÐI OG VALD 

KJARNRÆÐISHYGGJA 

Fyrstar þeirra meginkenninga sem mótuðust meðal fræðimanna, þegar þeir fóru 

að glíma við spurninguna um vald og lýðræði í stjórnmálunum, var kjarnræðis-

hyggjan. Meginsjónarmið kenningarinnar er að völdin hafi ætíð verið og verði 

alltaf í höndum fárra manna eða valdakjarna þjóðfélagsins. Þrátt fyrir einhvers 

konar lýðræðisþróun hafi þetta ekki breyst. Kjarnræði sé ríkjandi því valdið sé 

samþjappað í höndum valdakjarnans. Kenningin hafnar eindregið því að lýðræði 

í sinni bókstaflegu merkingu geti dafnað í nútímaþjóðfélögum. 

 

Þekktustu frumkvöðlar kjarnræðishyggjunnar voru ítalirnir Vilfredo Pareto 

(1848–1923) og Gaetano Mosca (1858–1941). Þeir höfðu mikil áhrif á mótun 

kenningarinnar strax um aldamótin. Mosca velti fyrir sér hvort lýðræði væri 

nokkurn tímann mögulegt og fékk út 

að það væri aðeins hugmynd fjarri 

öllum veruleika. Í öllum þjóðfélögum 

væri alltaf til skipulegur minnihluti 

sem stjórnaði með sterkri yfirstjórn 

og mætti óskipulegur meirihluti al-

mennings sín lítils gagnvart honum. 

Umfjöllun Mosca um fámennisstjórn 

í stjórnmálaflokkum skýrði að hluta 

til valdakjarnann. Hann sagði yfir-

stjórn flokkanna ráða öllu. Þegar 

kosningar færu fram væri það yfir-

stjórnin sem réði hver væri í fram-

boði. Hann lagði áherslu á að máttur 

vanans væri mikill þannig að fólk 

 
Mussolini 

 
Á uppgangstíma fasismans á Ítalíu voru 
sjónarmið ítölsku kjarnræðissinnanna 
notuð af fasistum til að styrkja hugmynd-
ina um einræði og einræðisherrann. 
Kenningin um að lýðræði gæti aldrei 
dafnað og að það væri aðeins blekking 
auðveldaði fasistaflokknum að ganga 
beint til verks og hafna öllu sem kennt 
var við lýðræði. Þannig nýttu fasistar á 
Ítalíu sér fræðilegar vangaveltur kjarn-
ræðissinnanna sem hugmyndafræðilega 
réttlætingu fyrir afnámi lýðræðis og 
valdatöku einræðisherrans Mussolinis 
(1883-1945) á millistríðsárunum. 
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kysi aftur og aftur það sama. Þess vegna réði yfirstjórn flokksins í rauninni hver 

næði kosningu. Hann sagði mátt vanans svo sterkan að fólk væri ekki aðeins 

tilbúið til að kjósa sama manninn aftur og aftur, heldur einnig afkomendur hans 

ef svo bæri undir. Hinn frumkvöðullinn, Pareto, sem sumir vilja nefna föður 

kjarnræðishyggjunnar, var fyrstur til að nota hugtökin kjarni um þann 

minnihlutahóp sem fer með völd á einstaka sviðum samfélagsins og valdakjarni 

um þann hóp er tekur helstu stjórnmálalegu ákvarðanirnar í þjóðfélaginu.  

 

Robert Michells (1876–1936) gerði rannsóknir á valdi í stjórnmálaflokkum og 

beindi athyglinni einkum að þýska sósíaldemókrataflokknum um aldamótin 

1900. Hann taldi það einkenna stórar og flóknar stofnanir, eins og flokka og 

verkalýðsfélög, að þær væru ekki lýðræðislegar vegna þeirrar fámennisstjórnar 

sem alltaf kæmi fram í þeim. Skipulagið á stofnununum fæli í sér regluveldi og 

það skapaði valdasamþjöppun í hendur fárra manna. Í raun væri það regla, að þar 

sem skipulag væri, þar væri fámennisstjórn. Michells var lærisveinn Webers, en 

Weber fjallaði um regluveldið í embættismannakerfinu eins og áður segir. 

Michells var í rauninni að vinna út frá kenningum Webers og þróa þær áfram. 

Fámennisstjórn myndast samkvæmt niðurstöðum Michells og hún tekur allar 

afgerandi ákvarðanir. Það gerist með þeim hætti að þeir virku í flokknum 

 
Fámennisvald í íslenskum flokkum 

 
Árið 1970 birti Sigurður Líndal, sagnfræðingur og lagaprófessor, niðurstöður úr athug-
unum sínum á innviðum íslenskra stjórnmálaflokka með tilliti til skipulags þeirra og 
ákvarðanatöku í þeim. Skipulag allra flokkanna var á flestan hátt hið sama, einstaka 
stofnanir innan hvers flokks áttu sér samsvörun hjá öðrum flokkum og þau ferli sem 
stefnumótun og ákvarðanataka fór fram eftir virtust alls staðar vera af sama toga. Fram 
kom að vegna fjöldaflokkaskipulags flokkanna yrði til fámennur hópur forystumanna 
sem tæki allar mikilvægustu ákvarðanir í flokknum. Forystumennirnir verði atvinnu-
menn í stjórnmálum, þeir vinni við það að kynna sér stjórnmálaleg málefni og verði við 
það sérfræðingar í þeim. Almennir flokksmenn séu ekki atvinnumenn í stjórnmálum og 
nái ekki að kynna sér málin. Þeir verði því að treysta á forystumenn sína og séu fúsir 
að samþykkja það sem komi frá þeim. Þar með séu þær forsendur komnar fram sem 
fámennisstjórnir rísi af. Ýmsir aðrir þættir ýti undir og styrki fámennisvaldið. Forystan 
ráði starfsmenn flokkanna og stjórni skoðanamyndandi útbreiðslustarfsemi og áróðri. 
Stigskipt skipulag geri það að verkum að óbreyttir flokksmenn hafi ekki bein áhrif á 
skipun fámennisstjórnarinnar. Þetta síðast talda ásamt þekkingarlegum vanmætti 
óbreyttra flokksmanna á málefnum geri það að verkum að almennir flokksmenn eigi 
tæpast kost á því að hafa áhrif á stefnumótun. Ef almennir flokksmenn vildu hafa áhrif 
kosti það mikinn tíma og fyrirhöfn sem venjulegt fólk hafi ekki ráð á. Ætli menn sér að 
eiga von um frama í flokknum sé leiðin sú að sýna forystunni hollustu og vera sléttur 
og felldur skoðanalaus liðsmaður sem tali máli forystunnar. Niðurstaða Sigurðar er að 
venjulegir borgarar eða óbreyttir flokksmenn geti lítil sem engin áhrif haft í 
stjórnmálaflokkum. Fámennisstjórnin hafi öll helstu völd í höndum sér.  
 
Greining Sigurðar hefur mikið gildi enn í dag, því skipulag flokkanna hefur ekki breyst 
svo mjög að formi til og svo virðist sem það sama gildi um ákvarðanatöku innan þeirra. 
Niðurstaða hans fellur mjög að kjarnræðishyggju Michells um fámennisstjórn sem ráði 
í flokkum þrátt fyrir hina lýðræðislegu fjöldauppbyggingu þeirra. 
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sérhæfist vegna þess að þeir starfi stöðugt í 

flokknum að þeim málefnum sem flokkur-

inn fáist við. Með því öðlist þeir mestu 

þekkinguna og reynsluna. Það valdi því að 

þessir sömu menn hafi mestu áhrifin á 

stefnuna, móti hana og veiti öðrum leið-

sögn og stjórni þar með starfseminni. 

Þannig sé það sérhæfingin sem gefur vald 

að mati Michells. Mikilvæg niðurstaða 

Michells var sú, að fyrst undirstöðueining-

ar stjórnmálanna eins og stjórnmálaflokkar 

væru ólýðræðislegar, þá hlyti þjóðfélagið í 

heild að vera ólýðræðislegt.  

 

C. Wright Mills (1916–1962) var þekktur 

og áhrifamikill bandarískur félagsfræðing-

ur. Hann hafnaði ekki beinlínis því að 

lýðræði gæti dafnað, heldur er hann sem 

kjarnræðissinni fyrst og fremst að gagn-

rýna margræðishyggjuna og þá lýðræðishugmynd sem sú kenning felur í sér, en 

margræðishyggjan hefur lengstum verið ráðandi stefna í bandarískri 

stjórnmálafræði. Með rannsóknum sínum á bandaríska valdakerfinu á 5. og 6. 

áratugnum, sem hann birti í bókinni The Power Elite (1956), setti Mills gagnrýni 

sína fram og eru niðurstöður hans í alla staði í anda kjarnræðishyggjunnar. Með 

verki sínu varpaði Mills nýstárlegu og mikilvægu ljósi á bandarísk stjórnmál. 

Hann komst að þeirri niðurstöðu að Bandaríkin væru aðeins lýðræðisleg að formi 

til. Valdið væri í rauninni í höndum lítils minnihluta eða valdakjarna sem 

stjórnaði landinu. Valdið væri hvorki dreift né lýðræðislegt eins og marg-

ræðissinnar haldi fram. Mills sagði valdakjarnann vera hóp manna sem skipaði 

æðstu stöður á þremur meginsviðum í bandarísku þjóðfélagi. Þessi svið væru 

efnahagssviðið, herinn og embættismanna-

kerfið. Valdakjarninn væri samsettur af 

mönnum sem eru fáeinir æðstu stjórnendur í 

einstaka fyrirtækjasamsteypum eða auð-

hringjum, háttsettustu foringjar í hernum og 

æðstu framkvæmdavaldsaðilar úr embættis-

mannakerfinu, alls nokkrir tugir manna. Þessi 

kjarni tæki allar meiriháttar stjórnmála-

ákvarðanir. Sem dæmi notaði hann ákvarð-

anirnar um að varpa kjarnorkusprengju á 

Hirosima, senda her til Kóreu 1950 og fleira í 

svipuðum dúr. Þetta gerði þessi fámenni hóp-

ur án þess að vera ábyrgur gagnvart einum 

eða neinum, enda væri hópurinn ekki valinn á 

lýðræðislegan hátt til að fara með hið mikla 

vald sitt. Hinni öflugu valdastöðu sinni næði 

 

MMááttttuurr  vvaannaannss  
 

Máttur vanans? Er fólk 
tilbúið til þess að kjósa 
sama manninn aftur og 
aftur, og ekki bara það, 

heldur einnig afkomendur 
hans til þess að taka við af 

honum þegar svo ber undir? 
 

Kannaðu hve mörg dæmi þú 
getur fundið um syni eða 
afkomendur sem taka við 

stjórnmálastöðu (til dæmis 
þingsæti) af föður eða 

„ættarhöfðingja“. 
 

Er hægt að segja að menn 
erfi valdastöður hér á landi? 

Á einfaldan hátt má tákna sjónarhorn 
kjarnræðishyggjunnar með valdapýra-
mída. Þjóðfélagið byggist upp á stig-
skiptingu valdsins. Efst trónir valdakjarni 
sem tekur allar mikilvægustu stjórnmála-
ákvarðanir. Neðar, eða það sem eftir er 
pýramídans, er óskipulegur og valdalaus 
almenningur. 

 

Sjónarhorn 

kjarnræðishyggju 

þjóð- 
félagið 

valda- 
kjarnin
n 

valdalaus 
almenningur 
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valdakjarninn vegna regluveldis og miðstýringar á hinum þremur fyrrnefndu 

sviðum þjóðfélagsins. Þetta stafaði af því að stærri samsteypur hefðu sífellt orðið 

til á efnahagssviðinu, stöðugt aukin umsvif, verkefni og vöxtur í embættismanna-

kerfinu og loks mjög svo vaxandi umsvif hersins og efling hans.  

 

Valdakjarnanum lýsti Mills þannig, að þar væri á ferð afar samstæður hópur. 

Þetta væru menn með svipaðan félagslegan bakgrunn og uppruna. Þeir hefðu 

gengið í sömu skóla og hlotið svipaða menntun, væru menn með líkan lífsmáta 

og áhugamál, sæktu sömu virtu klúbbana og svo framvegis. Mills lýsti því 

hvernig menn í valdakjarnanum skiptust gjarnan á stöðum á hinum þremur svið-

um og færðust auðveldlega af einu sviði yfir á annað. Hagsmunum hinna þriggja 

sviða sæi valdakjarninn best borgið með samvinnu og með því væru þeir sjálfir 

ásamt stofnununum vel og örugglega tryggir í sessi. 

 
Valdakjarni á Íslandi 

 
Í útvarpserindi árið 1975 sagði Finnur Torfi Stefánsson, lögfræðingur og stjórnmála-
fræðingur, frá úttekt sinni á valdastéttinni á Íslandi og lagði um leið mat á lýðræðið í 
landinu. Valdastéttinni lýsti hann þannig að hún samanstæði af þremur meginhópum; 
fjármagnseigendum, stjórnmálamönnum og æðstu embættismönnum ríkisins. Ríkis-
valdið væri í höndum „hinnar nýju stéttar“, eins og hann kallaði valdastéttina, og því 
væri beitt í þágu fjármagnseigenda þannig að það tæki ábyrgð á velgengni atvinnu-
rekenda og gerði efnahagsráðstafanir þeim til hagsbóta. Það sé oft gert í formi óaftur-
kræfra lána auk þess sem götótt skattalöggjöf og fleira hjálpi til. Um lýðræði sagði 
hann, að ef það væri virkt ætti fjölmennasta stéttin, launafólkið, að ráða mestu, en svo 
væri alls ekki. Það sjáist þegar flokkar sem telji sig flokka launafólks taki þátt í ríkis-
stjórn. Þá sé ríkisvaldinu eftir sem áður beitt í þágu atvinnurekenda. Í reynd séu það 
alltaf sömu menn sem stjórni. Valdastöður séu ævilangar og valdamennirnir sitji að 
ýmsum forréttindum, ósnertanlegir og með sterka samheldni. Þetta sé ný stétt sem 
byggi vald sitt á yfirráðum yfir fjármagni ríkisins en ekki á eigin fjármagni líkt og eigna-
stéttin. Völd Alþingis fari þverrandi á meðan áhrif embættismanna og sérfræðinga vaxi 
í nafni þekkingar. Hlutverk þingsins nú sé að afgreiða ákvarðanir þeirra með því að 
gefa þeim lögformlegt gildi. Að auki ákvarði þingið um mál valdastéttarinnar innbyrðis 
með því að útdeila embættum og fleiru henni í hag. Margar veilur séu í lýðræðiskerfinu 
sem valdahópurinn nýti sér. Í flokkunum ráði valdamenn mestu um hverjir veljist í 
þingsæti. Fyrirfram sé vitað hvaða sæti séu örugg því fylgi við flokka hreyfist lítið og í 
þau raði menn úr valdahópunum sér eða setji aðra þá sem þeim þóknist. Kjósendur 
velji lítinn hluta frambjóðenda eða aðeins þá sem séu í baráttusætunum, hinir séu í 
reynd sjálfkjörnir. Þrískipting ríkisvalds sé ekki virk og hafi framkvæmdavaldið náð 
yfirburðarstöðu á kostnað löggjafarvaldsins. Áhrif kjósenda séu því hverfandi. Lýð-
ræðið sé aðeins að litlum hluta virkt á meðan hið þjóðfélagslega vald sé mest hjá aðil-
um sem kjósendur hafa engin áhrif á.  
 
Í þessari lýsingu er margt sem finna má stað í veruleikanum, ekkert síður nú en var um 
1975. Greiningin er í anda kjarnræðishyggjunnar og hin nýja stétt er valdakjarninn. 
Margt svipar til skilnings G. Mosca á yfirráðum í flokkunum og lýsingin á samsetningu 
valdakjarnans er mjög í anda C. W. Mills. Skilningurinn á lýðræðishugtakinu er sá 
sami, lýðræði sé aðeins að formi til en ekki raunverulegt. Áherslan er á samþjöppun 
valdsins þar sem sterkur valdahópur með afgerandi efnahags- og stjórnmálavald sé 
alltaf fyrir hendi í þjóðfélaginu.  
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Í stuttu máli segir kjarnræðishyggjan að stjórnmálavald sé samþjappað í höndum 

valdahóps eða valdakjarna. Þetta vald liggur að mestu utan hins lýðræðislega 

áhrifasviðs. Það á sér ekki uppsprettu hjá fólkinu þar sem það byggist ekki á 

lýðræðislegum kosningum eða umboði frá fjöldanum. Handhafar þessa valds 

bera því tæpast neina ábyrgð gagnvart fjöldanum. Þótt talað sé um lýðræði er 

raunverulegt lýðræði ekki fyrir hendi í þjóðfélögum Vesturlanda. 

MARGRÆÐISHYGGJA 

Margræðishyggjan kom fram sem eins konar svar við kjarnræðishyggjunni um 

og eftir síðari heimsstyrjöld. Með rannsóknum á stjórnkerfum Vesturlanda, 

einkum því bandaríska, komust margræðissinnar að þeirri niðurstöðu að lýðræði 

væri á Vesturlöndum og þeir skilgreindu hugtakið í rauninni út frá þeim 

lýðræðiseinkennum sem þeir greindu í stjórnmálum þessara landa. Kenningar 

þeirra eru því endurskoðun á gömlu lýðræðishugmyndunum og lýðræði er þá það 

stjórnmálakerfi sem kennt er við vestrænt lýðræði. Kenningarnar eru samhljóða 

kjarnræðishyggjunni í því að á Vesturlöndum ríki ekki það lýðræði sem feli í sér 

virka þátttöku almennings í ákvarðanatöku og stefnumótun stjórnmálanna. Í 

reynd sé það alltaf minnihluti sem taki allar helstu ákvarðanir. Gömlu lýðræðis-

hugmyndirnar fái ekki staðist í flóknum nútímaiðnaðarþjóðfélögum þar sem þær 

geti ekki samræmst þeim veruleika sem sé í stjórnmálunum. Kjósendur geti ekki 

eða hreinlega vilji ekki taka þátt í al-

mennum og flóknum stjórnmálalegum 

ákvörðunum nútímaþjóðfélagsins. Þeir 

eftirláti kjörnum fulltrúum sínum, at-

vinnustjórnmálamönnunum, að taka 

ákvarðanir og einnig ýmsum þeim sem 

hafi til að bera sérstaka þekkingu á þeim 

málefnum sem við sögu komi.  

 

Margræðishyggjan felur í sér staðhæf-

ingu um að lýðræði sé ríkjandi á Vestur-

löndum þrátt fyrir það að ákvarðanir séu 

í höndum lítils minnihluta. Þó að þetta 

sé mótsagnakennt, þá séu aðrir þættir 

sem ráði úrslitum um spurninguna um 

lýðræði. Um sé að ræða þætti sem fyrst 

og fremst eru fólgnir í dreifingu valdsins 

um þjóðfélagið og ábyrgð kjörinna 

fulltrúa gagnvart kjósendum. Lýðræðis-

kerfið hafi nær eingöngu náð fótfestu í 

iðnvæddum þjóðfélögum Vesturlanda, 

enda sé fyrir hendi í þeim þær helstu 

forsendur sem geri kerfið mögulegt. Í 

öðrum löndum þar sem reynt hafi verið 

valdalítill 
almenningur, en hefur 

þó talsverð áhrif 

Sjónarhorn 

margræðishyggju 

þjóð- 
félagið óteljandi litlir 

valdahópar 

Sjónarhorn margræðishyggjunnar er 
hægt að tákna á einfaldan hátt með 
mörgum litlum og dreifðum valdapýra-
mídum. Þjóðfélagið byggist upp á stig-
skiptingu valdsins. Á hverju sviði eru 
litlir minnihlutahópar sem taka helstu 
stjórnmálalegu ákvarðanirnar á viðkom-
andi sviði. Fremur óskipulegur og valda-
lítill almenningur hefur áhrif þar sem 
hann á möguleika á að skipta um kjörna 
stjórnendur og stjórnmálamenn verða 
að taka tillit til vilja fólksins í samkeppni 
sinni um valdastólana. 
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að koma á lýðræði af vestrænni fyrirmynd 

virðist ávallt skorta eitthvað til þess að það 

nái fram að ganga með sínum helstu 

kostum. Í athugunum á lýðræðiskerfinu 

komi í ljós að margvísleg skilyrði þurfi að 

vera fyrir hendi svo lýðræði nái að dafna.  

 

 Eitt af því mikilvægasta sem þurfi að 

vera fyrir hendi sé þróað iðnvætt efna-

hagskerfi með stórri millistétt, en hún 

gefi kerfinu stöðugleika.  

 Þessu tengt sé opin leið allra að 

upplýsingum, bæði í gegnum þá al-

mennu menntun, sem fylgi hinu iðn-

vædda samfélagi, og eins með tryggri 

og opinni fjölmiðlun.  

 Stjórnvöld verði að stjórna eftir lögum og virða almenn stjórnarskrárbundin 

réttindi einstaklinganna með því að halda valdi sínu takmörkuðu á hinu 

stjórnmálalega sviði. Skerði stjórnvöld þessi réttindi færist ríkisvaldið til 

þeirrar áttar að verða alræðislegt og í ósamræmi eða andstöðu við hið vest-

ræna lýðræði.  

 Lýðræði nái ekki að dafna ef djúpstæð átök séu fyrir hendi í þjóðfélaginu. Á 

Norður-Írlandi urðu til dæmis hin blóðugu átök þjóðernishópa til þess að 

hamla eðlilegri þróun kerfisins. Tiltölulega góð sátt eða eining sé því mikil-

væg í þjóðfélaginu í heild.  

 Umburðarlyndi í samfélaginu sé nauðsynlegt, þar sem minnihlutahópar séu 

kúgaðir og ríkisvaldið viðurkenni ekki rétt slíkra hópa, þar séu alvarlegar 

brotalamir í lýðræðiskerfinu. Kúgun blökkumanna í Bandaríkjunum eða 

kvenna í Tyrklandi eru dæmi sem sýna slíkan skort á umburðarlyndi og hlýt-

ur slíkt að veikja eða takmarka lýðræðiskerfið að meira eða minna leyti. 

 

Robert Dahl (1915) er einn helsti frumkvöðull margræðishyggjunnar. Hann 

segir að vestræn lýðræðisríki einkennist af stjórnun margra minnihlutahópa sem 

ráði hver um sig á mismunandi sviðum þjóðfélagsins. Dæmi um þessi svið gætu 

verið landshlutastjórnir, sveitarstjórnir, atvinnugreinar, hagsmunasamtök eða 

flokkar. Völdin séu í höndum lítilla minnihlutahópa vegna regluveldisins á þess-

um sviðum. Hins vegar sé um að ræða fjölmarga minnihlutahópa sem ríkjandi 

séu hver á sínu sviði, en ekki einn valdakjarna sem drottni yfir þjóðfélaginu eins 

og kjarnræðissinnar haldi fram. Hinir mörgu hópar forystumanna séu tiltölulega 

óháðir hver öðrum, þeir túlki mismunandi skoðanir og hagsmuni og séu á ólíkum 

sviðum. Einkenni stjórnmálanna sé þess vegna margræði þar sem kerfið feli í sér 

valddreifingu og þetta sé einmitt mikilvægasta lykilatriði lýðræðiskerfisins. 

Annað lykilatriði að mati Dahls er það hvernig valið á valdakjörnunum eða 

leiðtogunum sem stjórna fari fram. Reglubundnar kosningar á fulltrúum sem taka 

eigi stjórnmálalegar ákvarðanir leiði til samkeppni á milli frambjóðenda. Þeir 

 
 
Bandarísk forsetahjón. Í Bandaríkj-
unum hefur framkoma stjórnmála-
manna og glæsileiki einkar mikið að 
segja og því kappkosta þeir að 
skapa sér góða sjónvarpsímynd. Bill 
Clinton fagnar með stuðningsmönn-
um sínum. 
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verði að kappkosta að taka tillit til vilja almennings eða kjósendanna. Þeir sem 

best standa sig nái kosningu eða endurkosningu en hinir falli. Með þessu kerfi 

hafi almenningur mikilvæg áhrif, bæði bein og óbein. 

 

Margræðissinnar hafa lýst því hvernig skilgreina megi lýðræði sem stjórnmála-

kerfi er feli í sér möguleika á að skipta reglulega um stjórnendur. Kjósendur geri 

þetta með vali á milli keppinauta um opinberar valdastöður. Áhersla kemur fram 

á það að fólk hafi völd að því marki að það geti skipt um stjórnendur, en það hafi 

ekki völd til að stjórna sjálft. Samkeppni flokka sé besta tryggingin fyrir frelsi í 

þjóðfélaginu. Margræðissinnar líkja stjórnmálunum stundum við efnahagslífið 

og segja að lýðræðið hafi sambærilega þýðingu fyrir stjórnmálin eins og mark-

aðurinn hafi fyrir hagkerfið. Þannig er vísað til samkeppninnar í stjórnmálum 

sem á þá að tryggja besta val á kjörnum fulltrúum líkt og samkeppni á markaði 

tryggi bestu gæði vöru og  þjónustu. 

 

Niðurstaðan samkvæmt margræðishyggjunni er fyrst og fremst sú að lýðræðið 

grundvallist á valddreifingu og samkeppni á milli frambjóðenda. Þetta eru þýð-

ingarmestu atriðin varðandi spurninguna um lýðræði. Með þessu sé hvort tveggja 

tryggt í senn; að enginn einn aðili fái of sterk völd og að fólk hafi áhrif á gjörðir 

stjórnmálamannanna. Helsta gagnrýnin, sem margræðishyggjan hefur staðið 

frammi fyrir, er annars vegar frá kjarnræðissinnum eins og C. W. Mills, sem sagt 

hefur verið frá að framan, og hins vegar frá þátttökukenningum, sem ræddar 

 
Markaðsvæðing frambjóðenda 

 
Þegar margræðissinnar segja lýðræðið vera stjórnmálunum það sem markaðurinn sé 
hagkerfinu, þá opna þeir með samlíkingunni fyrir gagnrýni á stjórnmálin hliðstæða 
þeirri sem oft er sett fram á hinn frjálsa markað. Umræðan um „sölu“ á stjórnmála-
mönnum er einmitt af þessu tagi. Samlíkingin gagnast vel til þess að skoða ákveðin 
einkenni sem komið hafa fram í stjórnmálum, sérstaklega eftir tilkomu og útbreiðslu 
sjónvarps. Á markaðinum gerist það að stöðugt er meiri áhersla á umbúðir, aug-
lýsingar, merki eða ímynd vörunnar á kostnað spurningarinnar um innihald og gæði. 
Þetta er gert í þeim tilgangi að örva sölu og hefur skilað miklum árangri. Samkvæmt 
samlíkingunni hefur það sama verið að gerast í stjórnmálunum. Með samkeppni fram-
bjóðenda um hylli kjósenda verður áhersla á hinn ytri búnað. Atriði eins og útlit og 
framkoma fer að skipta mestu máli hjá frambjóðendum þegar fylgis er aflað. Hin svo-
kallaða sjónvarpsímynd verður aðalatriði á meðan innihald, það er skoðanir, stefna, 
efndir og fleira slíkt, verða aukaatriði sem skipta litlu sem engu máli í hita leiksins. Í 
kosningabaráttu í bandarískum forsetakosningum hefur lengi tíðkast að flokkar eða 
frambjóðendur kaupi auglýsingar í sjónvarpi og síðan eru þeir auglýstir þar eins og 
hver önnur vara. Minna er lagt upp úr því hvað þeir segja eða hvaða stefnu þeir fram-
fylgja. Möguleikar stjórnmálamanna virðast því liggja stöðugt meira í því hvers konar 
ímynd tekst að skapa fremur en hvaða stefnu og fyrirætlanir þeir hafi í stjórnmálunum. 
Þessi ásýnd stjórnmálanna er að stórum hluta tilkomin vegna þeirrar þróunar sem 
orðið hefur í fjölmiðlun og þá einkum sjónvarps. Að inntak stjórnmálabaráttunnar fær-
ist yfir á umbúnað og ímyndir í stað innihalds og gæða telja flestir vera heldur nei-
kvæða þróun fyrir lýðræðið þótt hún kunni að skila frambjóðendum árangri í sam-
keppni þeirra. 
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verða hér á eftir. Í aðalatriðum er gagnrýni 

þátttökukenninga sú, að margræðishyggjan 

feli í sér íhaldssama afstöðu með stjórn-

kerfinu því hún skilgreini ríkjandi ástand sem 

lýðræði og gefi í skyn að öll röskun á því geti 

því verið varasöm. Eftir því gæti til dæmis 

skyndilega aukin kosningaþátttaka verið 

óæskileg því hún myndi raska ríkjandi 

ástandi og hugsanlega setja lýðræðið úr 

jafnvægi. Þá hefur verið bent á að þetta feli 

jafnframt í sér afstöðu með þeim betur settu í 

þjóðfélaginu gegn þeim verr settu. Stað-

reyndin sé sú að þeir fátækari taki síður þátt í 

kosningum en efnameira fólk ef þeir þá kjósa 

nokkuð. Lýðræði í skilningi margræðissinna 

sé eftir þessu óhagstætt þeim fátæku og hygli 

þeim ríku. Hér er að sjálfsögðu fyrst og 

fremst verið að ræða um Bandaríkin.  

ÞÁTTTÖKUKENNINGAR 

Þátttökukenningar komu fram á sjöunda áratug síðustu aldar sem gagnrýnin 

umræða í stjórnmálafræðinni. Skilningur þátttökusinna á lýðræði grundvallast að 

mörgu leyti á gömlu lýðræðishugmyndunum. Áhersla er lögð á að mikilvæg 

forsenda þess að hægt sé að tala um lýðræði sé sú, að þátttaka einstaklingsins sé 

fyrir hendi í þeim ákvörðunum sem snerta eigið líf hans. Þátttökukenningar líta á 

stjórnmál í víðara samhengi en venjulega tíðkast. Stjórnmálin nái til fleiri þátta 

en þeirra sem snerti hið formlega stjórnkerfi. Sjónarmiðið er það, að ef þátttaka í 

ákvörðunum á sem flestum sviðum sé fyrir hendi eða eflist hjá fólki, þá leiði það 

til aukins og meira lýðræðis í þjóðfélaginu. Lýðræði nái ekki bara til hins 

hefðbundna stjórnmálasviðs, heldur einnig inn á efnahags- og félagssviðið. 

 
 
Úrklippa úr dagblaði. Í fjölskyldunni kemur oft fram skýr valdaröð. Ætli hún segi eitthvað 
til um lýðræði á heimilinu? Samkvæmt þátttökukenningum ná stjórnmál allt eins til 
heimilisins eins og annarra þátta í samfélaginu. 

 

SSjjóónnvvaarrppssíímmyynndd  
 

Fylgstu með stjórnmála-
mönnum þegar þeir koma 

fram í sjónvarpi, t.d. í 
fréttaviðtölum eða umræðu-

þáttum. 
 

Getur þú séð einhver merki 
þess að þeir hafi hlotið þjálf-

un í sjónvarpsframkomu, 
t.d. ef þú skoðar fas þeirra 
eða talsmáta? Hvað ein-
kennir framkomu þeirra 

sérstaklega? 
 

Getur þú nefnt einhverja 
stjórnmálamenn sem hafa 
skapað sér sérlega góða 

sjónvarpsímynd? 
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Þannig sé þátttaka fólks í 

ákvörðunum, sem snerti til 

dæmis atvinnu, starf og vinnu-

aðstæður eða fjölskyldu, hús-

félag, umhverfi og skóla, ekki 

síður þýðingarmikill liður í 

lýðræðinu en þátttaka á hinu 

hefðbundna stjórnmálasviði.  

 

Kenningarnar um þátttöku eru 

þess vegna kröftug gagnrýni 

bæði á sjónarmið kjarnræðis-

hyggju og margræðishyggju, 

sem geri einungis ráð fyrir því 

að annað hvort geti lýðræði 

ekki dafnað eða að lýðræði sé 

aðeins það sem felist í 

óbreyttu ástandi í stjórnmálum 

vestrænna iðnríkja. Þátttöku-

sinnar hafa bent á að þátttaka 

fólks í stjórnmálaákvörðunum 

í Bandaríkjunum sé mjög lítil. 

Kosningaþátttaka þeirra sem 

hafa kosningarétt sé að jafnaði 

eitthvað í kringum 50% og 

oftast minni. Að kenna kerfi 

við lýðræði sem byggi á svo 

lítilli kosningaþátttöku sé afar 

hæpið. Ekki gangi upp það 

sjónarmið margræðissinna að 

ríkjandi ástand í stjórnmál-

unum sé lýðræði því fólkið 

sjálft ráði augljóslega ekki 

miklu. Breyting á ríkjandi 

ástandi eins og til dæmis 

skyndilega aukin kosningaþátttaka gæti þá samkvæmt þessu raskað lýðræðinu 

eins og að framan er rætt. Þetta sjónarmið margræðishyggjunnar feli í sér hreina 

mótsögn og sýni haldleysi hennar. Þátttökukenningar leggja áherslu á að aukin 

þátttaka í ákvörðunum á öðrum sviðum en því stjórnmálalega auki og styrki 

lýðræðið í þjóðfélaginu. Þess vegna beina þátttökusinnar athyglinni einnig meðal 

annars inn á efnahagssviðið að þátttöku í stjórnun og áhrifum þar. Tilraunir með 

að koma á auknu atvinnulýðræði ættu að falla vel að þessu sjónarhorni. Þær 

ganga meðal annars út á það að veita starfsmönnum aukna hlutdeild í stjórnun 

atvinnufyrirtækja. Þá benda fræðimenn þátttökukenninga á að stór hluti fólks, 

eins og dæmin sýna frá Bandaríkjunum, standi utan við alla ákvarðanatöku og 

séu það einkum hinir lægra settu í þjóðfélaginu. Enda sé það fátt sem hvetji þetta 

 
Formannslaus 

stjórnmálaflokkur 
 
Þegar Samtök um kvennalista störfuðu var 
markvisst reynt að hindra myndun fámennis-
stjórnar í samtökunum. Í skipulagi Kvennalist-
ans var ekki að finna þá stigskiptingu frá fjölda 
til forystu sem einkennir hina flokkana. Formað-
ur var enginn og reynt var að gera sem flesta 
að talsmönnum listans. Í forystuliðinu á þingi 
leituðust þingkonurnar við að skiptast á um að 
tala fyrir málefnum listans og miðað var að því 
að sami einstaklingur væri ekki „of“ lengi í trún-
aðarstöðum, eins og til dæmis þingmaður eða 
borgarfulltrúi. Í þessu skyni kom fyrir að þing-
konur listans og borgarfulltrúi sögðu af sér á 
miðju öðru kjörtímabili til að rýma fyrir vara-
mönnum sem tók þá varanlega sæti. Við 
stefnumótun var leitað út til almennra félaga 
samtakanna og reynt að halda virkni í „gras-
rótinni“. Erfitt er að meta hvernig til tókst í 
þessari viðleitni. Alla vega er ljóst að valdið var 
síður samþjappað meðal þeirra sem voru í for-
ystusveitinni en gerðist hjá hinum flokkunum.  
 
Þessi viðleitni; að reyna að sporna gegn fá-
mennisvaldi og ýta undir virkni meðal fjöldans, 
ætti að þýða lýðræðislegri flokk en annars sam-
kvæmt sjónarmiðum þátttökukenninga. En 
spyrja má hve víður sá hópur var sem tók þátt í 
„grasrótarstarfinu“. Var þetta fjölmennur hópur 
og voru mannaskipti mikil eða var þetta lítill og 
fastsetinn þröngur hópur? Hafi þetta ekki verið 
víður hópur og að mestu alltaf sama fólkið, þá 
myndu kjarnræðissinnar segja að þarna hafi 
þeir verið sem réðu ferðinni, það er valdakjarn-
inn í flokknum. Hvað sem öðru líður, þá er þó 
hægt að fullyrða að tilraunin var athyglisverð og 
snerti grundvallarspurningar lýðræðisins. 
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fólk til þátttöku og því sé áhugaleysi á stjórn-

málum mikið meðal þess. Ef vilji sé til að 

gera þjóðfélagið lýðræðislegra verði menn að 

taka á þessum málum og ýta undir virkni 

fólks.  

 

Með áherslunni á þátttöku og virkni er lýð-

ræðisskilningur gömlu lýðræðishugmyndanna 

að mörgu leyti dreginn fram. Þannig verði 

það fjöldinn sem eigi að hafa mestu áhrifin. 

Ekki er þó litið framhjá því hvernig reglu-

veldið, með sinni sérhæfingu og skrifræði, 

takmarki möguleika lýðræðisins. Þátttöku-

sinnar viðurkenna að ekki verði hjá því kom-

ist í hinu flókna iðnvædda nútímasamfélagi. 

Þekking og sérhæfing sé auðvitað forsenda 

margvíslegra og mikilla ákvarðana og hver 

og einn geti að sjálfsögðu ekki öðlast nema 

brot af allri þeirri þekkingu sem þurfi til að 

taka allar þær stóru og ólíku stjórnmálalegu 

ákvarðanir sem teknar eru. En þrátt fyrir þetta 

séu möguleikar á aukinni þátttöku og aukinni 

stjórnmálavitund engu að síður afar miklir og þessir möguleikar séu víða fyrir 

hendi. Ef þeir væru nýttir eins vel og kostur væri, þá sé kominn raunverulegur 

grundvöllur fyrir auknu og virku lýðræði sem myndi gera þjóðfélagið mun lýð-

ræðislegra en það er. 

ALMANNAVALSFRÆÐIN 

Kenningar almannavalsfræðinnar eiga sér rætur í hagfræðinni. Þær komu fyrst 

fram fyrir og um 1970 og hafa orðið talsvert áberandi í stjórnmálafræðinni síð-

ustu ár. Þær hafa einkum verið notaðar til að skýra hvernig ákvarðanataka stjórn-

málamanna og stjórnsýslunnar fer fram og eins hvað ráði kosningahegðun fólks. 

Þær fjalla því að mörgu leyti um vald og eðli lýðræðisins eins og hinar kenning-

arnar. Í almannavalsfræðinni er gengið út frá því að einstaklingurinn velji eftir 

skynsemi sinni þá valkosti sem komi honum vel. Allt val hvers og eins miðist 

fyrst og fremst við að hámarka það sem honum sjálfum sé hagkvæmt. Þessari 

hugmynd um eðli mannsins er stundum lýst sem „hinum hagræna manni“. Mað-

urinn sé í eðli sínu eigingjarn og viti hvað hann vilji. Hann meti valkosti með 

hliðsjón af eigin hag. Þetta er bein skírskotun til hagfræðikenninga um val á 

markaði. Á markaði velur „hinn hagræni maður“ það sem er hagkvæmast fyrir 

hann miðað við verð og gæði. Meginsjónarmiðið er að val og ákvarðanataka á 

stjórnmálasviðinu ráðist af samskonar forsendum og hagfræðikenningarnar 

segja. Sé gengið út frá því að menn gæti eigin hags í stjórnmálum svipað og þeir 

gera í viðskiptum, þá hafi almannavalsfræðin með sínum kenningum mikilvægar 

 

ÍÍbbúúaallýýððrrææððii  
 

Í Hafnarfirði voru kosningar 
meðal bæjarbúa árið 2007 

um skipulagstillögu sem fól í 
sér hvort leyfa skyldi stækk-

un álversins í Straumsvík 
eða ekki. 

 
Aflaðu þér upplýsinga um 

úrslitin, þátttöku í kosning-
unum og áróður með og á 
móti því sem kosið var um. 

 
Eru kosningar af þessu tagi 
algengar eða voru þær ein-
stakar hvað snertir mikil-
vægi kosningamálsins?  

 
Fela kosningarnar í sér 

aukið lýðræði eða snerta 
þær ekki spurninguna um 
lýðræði lítið sem ekkert? 
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skýringar á stjórnmálaákvörðunum og geti spáð fyrir um hvers konar ákvarðanir 

séu líklegar við tilteknar aðstæður. Almannavalsfræðin er því oft kölluð „hag-

fræði stjórnmálanna“ þar sem hún beitir aðferðum hagfræðinnar á stjórnmál. At-

hyglinni er samt sem áður beint að hóp- eða almannavali fremur en að einstakl-

ingurinn velji einn og sér, eins og gengið er út frá í markaðsfræðinni. Í hagfræð-

inni er fjallað um einstaklingsval í viðskiptum þar sem tveir aðilar velji með 

eigin hag í huga, viðskiptin fari fram og allir græði og enginn tapi. Iðulega geti 

þó viðskipti tveggja bitnað á þriðja aðila sem ekki sé þátttakandi í þeim og þá er 

talað um skaðann sem „utanaðkomandi kostnað“. Í hópvali stjórnmálanna þegar 

allir eru einhuga í hópnum bitna ákvarðanir sumra ekki á öðrum og þá verður 

enginn „utanaðkomandi kostnaður“. En ekki eru allir alltaf einhuga, ágreiningur 

felur í sér að sumir þvinga aðra og óhagræði eða skaði skapast sem „utanað-

komandi kostnaður“. J. Buchanan (1919) og fleiri leiðandi almanavalsfræðingar 

telja mikilvægt fyrir stjórnmálin að dregið sé úr slíkum skaða með því að krefjast 

aukins meirihluta í atkvæðagreiðslum um mikilvægar ákvarðanir, sem allir verði 

þá að sætta sig við. Setja verði valdi stjórnmálamanna takmarkanir, svo að þeir 

geti ekki misnotað vald sitt. Buchanan segir að stjórnarskrár 18. og 19. aldar hafi 

ekki náð þeim tilgangi sínum nógu vel að binda hendur stjórnmálamanna og á þá 

einkum við skattlagningar- og seðlaprentunarvald ríkisins, en þar hafi vandinn 

verið hvað mestur. Ákveðnar reglur verði að gilda um ákvarðanir svo að þær 

bitni ekki á minnihlutanum. Munurinn á einkavali og hópvali sé sá hvort menn 

velja eingöngu fyrir sjálfa sig eða hvort sumir 

í hópnum velja fyrir alla. Þannig taka al-

mannavalsfræðingarnir á sinn hátt afstöðu 

með því að stjórnmálin skuli þjóna almanna-

heill og telja mikilvægt að vinna gegn því 

sem dregur úr lýðræði. Almannavalsfræðin 

fellur vel að ýmsum sjónarmiðum frjáls-

hyggjunnar enda telur Buchanan það einkum 

vera verkefni frjálshyggjumanna að setja 

þessu valdi skorður.  

 

Fyrstu viðfangsefni almannavalsfræðinnar 

voru að útskýra hvernig ákvarðanataka fer 

fram hjá ríkisvaldinu í annars flóknu ferli 

ákvarðana í lýðræðiskerfi. Ríkisvaldið ein-

kennist af vilja til að bæta samfélagið og yfir-

lýst markmið þess sé að þjóna almannaheill. 

Litið er á ferlið frá sjónarhóli gerenda í 

ákvarðanatökunni, það er að segja embættis- 

og stjórnmálamanna. Þegar þeir taki ákvarð-

anir geri þeir það ósjálfrátt þannig að það 

komi þeim sjálfum vel og að þeir nái að há-

marka sem best sinn eigin hag. Þeir geri 

ekkert sem valdi þeim sjálfum skaða, ógni 

stöðu þeirra eða persónulegum hagsmunum. 

 

UUmmddeeiilldd  

áákkvvaarrððaannaattaakkaa  
 

Skoðaðu stóra og umdeilda 
stjórnmálalega ákvörðun 
eins og t.d. Kárahnjúka-

virkjun, Héðinsfjarðargöng 
eða stuðning Íslands sem 
“staðföst þjóð” við Banda-

ríkin í Íraksstríðinu.  
 

Hvernig fór ákvarðanatakan 
fram og hvað lá að baki 

henni? Var ákvörðunin góð 
eða hagkvæm? Réðu hags-
munir einstakra stjórnmála- 

eða valdamanna ef til vill 
fremur ferð en almanna-

heill?  
 

Hvaða mögulegum skýring-
um myndi almannavalsfræð-

in leita eftir eða skoða ef 
ákvörðunin þjónar ekki sem 

best almannahag? 
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Almannavalsfræðin segir að þess vegna sé 

ekki hægt að rannsaka ákvarðanatöku út frá 

því að hún miðist alltaf við að valdaaðilar 

séu að leita bestu lausna í þágu almanna-

heilla. Það breyti engu þótt valdaaðilar 

segist vinna að því að bæta hag fólksins. 

Þeir séu í samskonar stöðu og athafnamenn 

á markaðinum sem miði sín viðskipti alltaf 

við eigin hag og vilji græða sem mest, hvað 

svo sem þeir segist vera að gera. Í stjórn-

málum og á markaði séu þetta hliðstæður 

þótt reyndar séu málin oftast flóknari í 

stjórnmálunum og ekki séu endilega allir í 

stjórnsýslunni alltaf að hugsa um að há-

marka eigin hag. Þegar stjórnmálaákvarðanir séu teknar er líka oft horft til þess 

að aðgangur að upplýsingum sé takmarkaður. Slíkir þættir auki á þá margvíslegu 

óhagkvæmni sem einkenni gjörðir ríkisvaldsins sem annars eigi að hafa ríkan 

vilja til að bæta samfélagið. 

 

Önnur mikilvæg útfærsla á almannavalsfræðinni snýr að kosningahegðun fólks 

og útskýringum á henni. Hvers vegna kýs fólk það sem það kýs eða jafnvel 

sleppir því að taka þátt í kosningum? Hvað ræður afstöðu kjósandans? Eins og 

segir eru ákvarðanir ríkisvaldsins ekki alltaf samkvæmt þeim yfirlýstu markmið-

um að þær eigi að þjóna sem best almannaheill. Valkostir sem stjórnvöld eða 

stjórnmálamenn bjóði upp á nái þess vegna oftast ekki því sem ætlast ætti til af 

almannaþjónustu ríkisvaldsins. Kjósandinn standi því annað hvort frammi fyrir 

takmörkuðu vali eða valkostum sem hann telji sig ekki hafa ástæðu til að velja 

um í kosningum eða þá að hann lætur val sitt ráðast af einhverju því sem hann 

trúir að komi honum vel. Algengt sé einnig að kjósandinn líti svo á að hans litla 

atkvæði skipti ekki máli varðandi úrslit kosninga. Einnig geti hann litið svo á að 

það sé of mikil fyrirhöfn að kynna sér kosningamál það vel að hann geti kosið á 

grundvelli upplýsinga um hvað komi sér best fyrir hann. Hinn skynsami kjósandi 

sleppi því allt eins að taka þátt í kosningum. Þannig getur almannavalsfræðin að 

mörgu leyti skýrt kosningahegðun fólks og um leið litla kosningaþátttöku í 

mörgum lýðræðisríkjum, ekki síst í Bandaríkjunum. 

HVAÐ ER LÝÐRÆÐI? 

Ef spurt er um það hvað sé lýðræði, þá á stjórnmálafræðin ekkert beint svar við 

því. Hún getur aðeins skoðað hvað lagt hefur verið fram sem mikilvæg atriði í 

þessu sambandi. Ljóst ætti að vera að lýðræðishugtakið er flókið og felur margt í 

sér. Kenningarnar um lýðræði og vald draga fram mismunandi þætti varðandi 

spurninguna um lýðræði með því að beina athyglinni að ólíkum hliðum þessa 

fyrirbæris. Hver ræður, eru það fámennir hópar eða fjöldinn? Hve miklu máli 

 
 
Í Bandaríkjunum er algengt að 
færri en helmingur þeirra sem hafa 
kosningarétt taki þátt í kosningum. 
Stór hluti kjósenda virðist telja að 
atkvæði sitt skipti ekki máli. 
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skiptir samþjöppun valdsins fyrir lýðræðið? Er valddreifing fyrir hendi í þjóð-

félaginu og hvernig er henni þá háttað? Hvaða áhrif og völd hefur almenningur 

og hve miklu máli skiptir þátttaka einstaklingsins í ákvarðanatöku eða kosning-

um? Leiða sérhagsmunir valdamanna til verri ákvarðana fyrir almenning og 

slæva lýðræðisvitund fólks? Spurningarnar eru erfiðar og svör verða engan 

veginn einhlít. Umræðan um lýðræðishugmyndir 18. og 19. aldar  ásamt 

lýsingunni á fræðikenningunum um lýðræði og vald ættu að efla skilning á 

lýðræðishugtakinu um leið og hún sýnir hve flókið hugtakið í raun og veru er. 

Ein af mikilvægum forsendum lýðræðis er gott og afkastamikið efnahagskerfi og 

svo virðist sem stjórnmál og efnahagslíf styðji hvort annað í þeim löndum sem 

teljast lýðræðisleg. Ef borin eru saman lífshættir og kjör í lýðræðisríkjum annars 

vegar og hinum sem ekki eru í þeim hópi, þá er ólíku saman að jafna hvort 

heldur sem litið er til mannréttinda, frelsis eða efnahags íbúanna.  
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Hugtök 

almannaval 

 

Aþenulýðræðið 

 

friðhelgi heimilisins 

 

hinn hagræni maður 

 

íbúalýðræði 

 

kosningaþátttaka 

 

kjarnræði 

 

lýðræðishugmyndir 18. og 19. aldar 

 

lýðveldi 
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mannréttindi 

 

margræði 

 

regluveldi 

 

sérhæfing og fámennisstjórn 

 

sjónvarpsímynd 

 

skrifræði 

 

stjórnarskrárbundin réttindi einstaklinganna 

 

The Power Elite 

 

umburðarlyndi gagnvart minnihlutahópum 
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valdakjarni 

 

valddreifing 

 

þátttökukenningar 

 

þingræði 

 

þrískipting ríkisvaldsins 
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Hugmynda-

fræði 
2. HLUTI 
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STJÓRNMÁLALEG 

HUGMYNDAFRÆÐI OG 

STEFNUR 

 

Vinstri–hægri mælikvarðinn. Frjálshyggja. Íhaldsstefna. 

Jafnaðarstefna. Fasismi og nasismi. Afstaða vinstri- og 

hægrimanna. Íslenskir stjórnmálaflokkar. 

 

Eftir lestur kaflans átt þú að vera fær um að 

útskýra og gera greinarmun á hugtökunum stjórnmálaheimspeki og 

stjórnmálastefna 

 

útskýra hvað felst í vinstri og hvað í hægri á vinstri-hægri mælistikunni og 
hvernig hefðbundin röðun er á hana 

 

útskýra sérstöðu þjóðernisstefnu og hvernig hún getur fléttast saman við aðrar 

stefnur á mismunandi hátt 

 

segja frá femínsima sem stjórnmálalegri hugmyndafræði 



2. HLUTI: HUGMYNDAFRÆÐI 

78  STJÓRNMÁLAFRÆÐI 

 

útskýra hvernig hugmyndafræði sprettur af þjóðfélagsveruleikanum og getur um 

leið réttlætt og stutt völd og stjórnmálaástand 

 

segja frá uppruna frjálshyggjunnar og hvernig hún er í mótun sinni samofin 
vexti og stöðu hinnar nýju valdastéttar; borgarastéttar  

 

segja frá framlagi Hobbes til frjálshyggjunnar og hvers vegna hann í rauninni 

getur vart talist til frjálshyggjumanna 

 

segja frá þætti nytjastefnunnar annars vegar og afskiptaleysisstefnunnar hins 
vegar í þróun frjálshyggjunnar 

 

segja frá áhrifum þjóðfélagsdarwinismans á frjálshyggju og íhaldsstefnu 

 

lýsa uppruna íhaldsstefnunnar, upp úr hvaða jarðvegi hún sprettur og hver 

megineinkenni hennar eru 

 

útskýra hvernig íhaldsstefnan getur verið vörn fyrir ólíkt þjóðskipulag, eins og til 
dæmis lénskerfi, kapítalískt hagkerfi eða alræðiskommúnisma  

 

lýsa þeim aðstæðum sem jafnaðarstefnan varð til í sem sterkt stjórnmálaafl 



STJÓRNMÁLALEG HUGMYNDAFRÆÐI OG STEFNUR 

STJÓRNMÁLAFRÆÐI   79 

 

segja frá framlagi K. Marx til jafnaðarstefnunnar  

 

gera greinarmun á umbótasinnaðri og byltingarsinnaðri jafnaðarstefnu 

 

lýsa einkennum fasisma og nasisma sem öfgaútgáfu á einkennum íhaldsstefnu 

 

lýsa hvernig hefðbundin hugmyndafræði greinist í nútímanum í stjórnmálalega 

strauma vinstri-, miðju- og hægrifylkinga 

 

lýsa almennri afstöðu annars vegar vinstrimanna og hins vegar hægrimanna til 
efnahags- og utanríkismála  

 

lýsa ólíkum áherslum vinstri- og hægrimanna á annars vegar eignarrétt og hins 

vegar réttindi fólks 

 

tengja íslenska stjórnmálaflokka við víddir hins hefðbundna vinstri–hægri 
mælikvarða 

 

segja frá hugmyndafræði jafnréttisbaráttunnar 
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HVAÐ ER HUGMYNDAFRÆÐI? 

Hugtakið hugmyndafræði er notað um sameiginlegar og ríkjandi hugmyndir í 

þjóðfélaginu eða í hópum innan þess. Þessar hugmyndir geta verið af öllu tagi, 

svo sem það að telja sjálfsagt að bjóða samstarfsfólki sínu góðan dag á morgn-

ana, að hver einstaklingur stofni fjölskyldu og komi sér upp heimili, að útlend-

ingar eigi að læra íslensku flytjist þeir hingað til lands eða að þjóðfáninn sé 

fallegur. Stjórnmálaleg hugmyndafræði eru hugmyndir sem snerta það sem 

almennt er talið til stjórnmála. Ef til vill má líta á stjórnmálalega hugmyndafræði 

sem eina hlið hinnar almennu hugmyndafræði, því að ef grannt er skoðað, þá má 

halda því fram að ekki sé hægt að greina þarna á milli og tala um einhverja 

sérstaka stjórnmálalega hugmyndafræði. Hugmyndafræði má flokka niður, til 

dæmis eftir því hvort um íhaldssama hugmyndafræði er að ræða eða róttæka. 

Samkvæmt venju má flokka einstaka tegundir stjórnmálalegrar hugmyndafræði í 

frjálshyggju, íhaldsstefnu, jafnaðarstefnu, stjórnleysisstefnu, fasisma og nasisma. 

Að auki má svo greina þjóðernisstefnu sem sérstaka vídd í stjórnmálalegri hug-

myndafræði. 

 

Með hugtakinu stjórnmálaheimspeki er átt við stjórnmálalegar kenningar eða 

stjórnmálahugmyndir einstakra höfunda. Settar eru fram kerfisbundnar hug-

myndir um það hvernig æskilegt sé að þjóðfélagið eigi að vera eða hvernig það 

eigi að þróast. Tekin er afstaða til mikilvægra spurninga eins og hvert sé 

mannlegt eðli, hver áhrif einstaklinganna séu á þróun eða gerð þjóðfélagsins eða 

þá hver áhrif samfélagsins séu á mótun einstaklingsins. Áhrifamiklar kenningar 

geta orðið mikilvægt framlag til tiltekinnar stjórnmálalegrar hugmyndafræði. Til 

dæmis voru stjórnmálakenningar Karls Marx (1818–1883) mikilvægt framlag 

til jafnaðarstefnunnar á 19. öld og kenningar Vladimir Lenins (1870–1924) og 

Eudard Bernsteins (1850–1932) höfðu hvor um sig afgerandi áhrif á þessa 

hugmyndafræði á fyrstu áratugum 20. aldar. Á sama hátt eru kenningar John 

Maynard Keynes (1883–1946) frá því á árum kreppunnar miklu um 

svokallaðan skipulagðan kapítalisma ásamt markaðshyggju Friedrich Hayeks 

(1899–1992) og síðar Miltons Friedmans (1912) innlegg af ólíku tagi til bæði 

frjálshyggjunnar og íhaldsstefnunnar. Eins og hugmyndir ákveðinna kennimanna 

hafa áhrif getur stjórnarstefna ríkisstjórnar og sú hugmyndafræðilega áhersla sem 

hún skapar orðið framlag til viðkomandi stjórnmálalegrar hugmyndafræði. Til 

dæmis er hægt að líta á reynsluna af þeirri stefnu sem lýðræðisjafnaðarmenn í 

skandinavísku löndunum hafa löngum rekið sem athyglisvert og mótandi framlag 

til hugmyndafræði jafnaðarstefnunnar. Svipað má segja um áhrif hinnar áberandi 

sterku markaðshyggju í stefnu ríkisstjórnar Margaret Thatchers (1925) á Bret-

landi á níunda áratug síðustu aldar, enda hefur nýtt hugtak, thatcherismi, bæst 

við í hugmyndafræði íhalds- og frjálshyggjumanna. 

 

En hvað er átt við þegar talað er um stjórnmálastefnu? Stefna er það sem 

einstaka stjórnmálaflokkar eða samtök, ríkisstjórnir eða leiðtogar, gera eða lýsa 
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yfir að eigi að gera eða fylgja eftir. Stjórnmálastefna á rætur í einhverri einni 

stjórnmálalegri hugmyndafræði annarri fremur eða hún er samsett úr blöndu af 

fleiri tegundum hugmyndafræði. Stefna til dæmis Samfylkingarinnar á sterkar 

rætur í jafnaðarstefnunni á meðan Framsóknarflokkurinn á hinn bóginn sækir 

ýmislegt til íhaldsstefnu, frjálshyggju og jafnaðarstefnu. Hjá Framsóknar-

flokknum er svo að auki talsvert rík þjóðernisstefna eins og reyndar er hjá öllum 

hinum íslensku stjórnmálaflokkunum þó í mismiklum mæli sé. 

VINSTRI–HÆGRI MÆLIKVARÐINN 

Sá mælikvarði sem venjulega er notaður til að greina hugmyndafræði og stefnur 

er vinstri–hægri kvarðinn. Kvarðinn er hugsaður sem stefnuás þar sem mismun-

andi stefnur raðast inn. Lengst til vinstri og hægri eru þær stefnur sem hvað 

ólíkastar eru og bera þær í sér þá þætti sem mest eru andstæðir. Vinstra megin á 

kvarðanum eru þær stefnur sem einkennast af vilja til breytinga á þjóðfélaginu en 

hægra megin höfum við stefnur sem leggja áherslu á varðveislu þess þjóðskipu-

lags sem ríkjandi er. Þessi vinstri–hægri mælikvarði á uppruna sinn í franska 

þinginu frá stjórnarbyltingunni miklu 1789. Þeir þingmenn, sem vildu gera breyt-

ingar og töldust þess vegna róttækir, sátu vinstra megin í þingsalnum. Þetta voru 

fulltrúar þeirra sem stóðu að byltingunni og réðu þeir ferðinni í þeim breytingum 

sem gengu yfir þjóðfélagið. Í þessum hópi hafði 

borgarastéttin mesta vægið enda byltingin kennd 

við hana. Sjónarmið hinna róttæku mótuðust af 

frjálshyggjuhugmyndum sem beindust gegn 

hugmyndafræði, völdum og forréttindum yfir-

stéttarinnar, aðlinum. Hægra megin sátu svo tals-

menn hinna síðarnefndu, það voru þeir sem voru á 

móti breytingum og vildu varðveita gamla skipu-

lagið. Þetta voru þeir íhaldssömu og héldu þeir fyrst 

og fremst fram sjónarmiðum aðalsins og embættis-

mannanna úr gamla kerfinu. 

 

Ef beitt er hefðbundinni flokkun á hugmyndafræði 

vestrænna stjórnmála, þá raðast hún á vinstri–hægri 

kvarðann með þeim hætti sem fram kemur á mynd-

inni. Á vinstri væng er róttæk hugmyndafræði, sú 

sem vill gagngerar breytingar á þjóðfélagsgerðinni. 

Lengst til vinstri er stjórnleysisstefnan staðsett, en 

líta má svo á að hún vilji ganga lengst í umbreyt-

ingu þjóðfélagsins. Reyndar er oft litið á hana sem 

eina tegund byltingarsinnaðar jafnaðarstefnu. Í 

henni vegur þyngst afstaðan til ríkisvaldsins sem 

gera á óþarft og afnema. Hugtakið stjórnleysi vísar 

til þessarar afstöðu til ríkisvaldsins. Í stað ríkis-

 
 
Sterk markaðshyggja ein-
kenndi ríkisstjórn breska 
Íhaldsflokksins á 9. áratug 
síðustu aldar. Margaret 
Thatcher varð forsætis-
ráðherra 1979 og fór fyrir 
stjórninni í meira en ára-
tug. Hún var nefnd „járn-
frúin“ vegna hinnar hörðu 
hægri stefnu sinnar.  Hug-
takið thatcherismi hefur 
verið notað um efna-
hagslega íhalds- og frjáls-
hyggjustefnu að hætti 
Thatchers. 
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valdsins, sem alltaf sé kúgunartæki, eigi að koma vald fólksins yfir sjálfu sér. 

Ekki er verið að kalla eftir stjórnleysi í merkingunni upplausn eins og margir 

halda. Þessi stefna hefur ekki vegið þungt í stjórnmálunum í þeim skilningi að 

varanlegir stjórnmálaflokkar hafi gert hana að þungamiðju stefnu sinnar. 

Stjórnleysisstefnunni verður því ekki gerð frekari skil hér.  

 

  Vinstri – hægri kvarði 
 

 
 VINSTRI   HÆGRI  
 
 breytingar   varðveisla 

< –––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––– > 
 RÓTTÆKNI   ÍHALDSSEMI 

 

 bylt. jafn.st.  umbótas. jafn.st.  frjálshyggja / íhaldsstefna  
 stjórnleysisst.   afturhaldsst.  

   fas./nasismi 

 

 
Vestræn stjórnmálahugmyndafræði. Hefðbundin röðun til vinstri og hægri á stefnuás. 

 

Byltingarsinnuð jafnaðarstefna er langt til vinstri á kvarðanum. Hún gengur út 

frá hraðri umbreytingu á þjóðfélaginu sem verði þegar hinir kúguðu, 

verkalýðsstéttin eða alþýðan, taki völdin. Það muni gerast í ástandi þegar hið 

kapítalíska þjóðfélag hafi lent í kreppu og hrun þess blasi við. Slíkt komi upp 

vegna innra ósamræmis í kapítalíska kerfinu, eins og til dæmis hrikalegs 

ójafnaðar á milli ríkra og fátækra. Umbótasinnuð jafnaðarstefna er nær miðju, en 

samkvæmt henni er gert ráð fyrir hægfara breytingum í átt til aukins jafnaðar í 

þjóðfélaginu. Með lýðræðislegum aðferðum hins borgaralega samfélags nái þeir 

verr settu auknum áhrifum og beiti sér fyrir umbótum með meiri samfélags-

jöfnuði að markmiði. Hægra megin á kvarðanum er frjálshyggjan sem ásamt 

íhaldsstefnu mynda ákveðna samstæða heild. Þjóðfélög Vesturlanda einkennast 

fyrst og fremst af frjálshyggjuhugmyndum sem hinni ríkjandi hugmyndafræði í 

kapítalískum löndum. Íhaldsstefnan vill varðveita ríkjandi ástand og í nútím-

anum er það þjóðfélagsgerð kapítalismans sem hún vill viðhalda. Af þessum 

ástæðum tengjast þessar tvær stefnur saman í hugmyndafræði sem kallast 

borgaraleg hugmyndafræði. Utar til hægri er afturhaldsstefna, sem er í rauninni 

ýkt útgáfa af íhaldsstefnu og vill sækja aftur það sem horfið er. Hún fellst þannig 

á breytingar, en aðeins þær breytingar sem eru aftursæknar og miða að því að 

koma á einhvers konar fyrra ástandi aftur. Lengst til hægri eru svo fasismi og 

nasismi, en þessar stefnur eru hafðar undir sama hatti og oftast túlkaðar sem 

miklar öfgaútgáfur íhalds- og afturhaldsstefnu þar sem öll helstu grundvallar-

einkenni íhalds- og afturhaldsstefnu eru mögnuð upp í mjög öfgakennt form. 

 

Utan kvarðans eru tvær mikilvægar hliðar stjórnmálalegrar hugmyndafræði, ann-

ars vegar er það þjóðernisstefnan og hins vegar femínisminn. Umræðan um 
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þjóðernishyggjuna í kaflanum um þjóðernishópa varpar nokkru ljósi á þessa 

hugmyndafræði. Þjóðernisstefnan getur tengst nánast hvaða annarri stefnu sem 

er. Hún er mikilvæg vegna þess hve oft henni er beitt á öflugan og árangursríkan 

hátt, en það byggist aftur á því að þjóðerniskenndin getur oft verið rík hjá fólki 

og fljót að styrkjast. Þjóðernisstefnan byggist á tilfinningu fyrir eigin þjóðerni og 

áherslu á ágæti eigin menningar og rækt við hana. Hún fær styrk þegar þjóðin 

þjappar sér saman, til dæmis í átökum við önnur ríki. Hún hefur birst á mjög 

öfgafullan og kraftmikinn hátt í nasismanum og fasismanum og er þá gjarnan 

nefnd þjóðremba. Þjóðernisstefnan er tiltölulega sterk og áberandi meðal 

íhaldsmanna öðrum fremur. Þeir leggja mikið upp úr áherslunni á þjóð og 

þjóðareiningu ólíkt áherslu jafnaðarmanna á stétt og stéttarsamstöðu. Hjá jafn-

aðarmönnum getur þjóðernisstefnan engu að síður verið nokkuð áberandi. Það á 

til dæmis við um þjóðernisleg rök þeirra sem voru á móti bandaríska hernum hér 

á landi. Jafnaðarmenn hafa almennt séð lagt meiri áherslu á alþjóðahyggju en 

þjóðernisstefnu, eins og kemur fram í kaflanum um þjóðernishópa, en hún er á 

vissan hátt andstæða þjóðernisstefnunnar.  

 

Femínsimi er hugmyndafræðilegur grundvöllur jafnréttisbaráttu kvenna og fellur 

hann ekki fremur en þjóðenishyggjan beint á vinstri-hægri mælikvarðann. Í kafl-

anum um átök kynja er komið inn á jafnréttisbaráttuna og sagt frá áhrifum henn-

ar til breytinga á samfélaginu. Eldri kvennabarátta frá því um 1900 átti sér hug-

myndafræði af tvennu tagi. Annars vegar var hugmyndafræði í anda þess frjáls-

lyndis sem frjálshyggjan boðaði og tengdist borgaralegri hugmyndafræði. Konur 

áttu að fá réttindi á við karla eins og kosningarétt og kjörgengi. Karlar væru 

harðir og eigingjarnir og einokuðu hið þjóðfélagslega vald. Ofbeldi, stríð og 

eyðilegging fylgi stjórnunarháttum þeirra. Ef konur fengju áhrif leggðu þær fram 

bætt siðferði andstætt hörku karla og það gerði þjóðfélagið manneskjulegra og 

betra. Hins vegar mátti sjá hugmyndafræði 

tengda jafnaðarstefnu sem leit á konuna sem 

kúgaða í stéttskiptu samfélagi kapítalismans. 

Með tilkomu jafnaðarþjóðfélags fengju konur 

fulla aðild að samfélaginu og þær myndu 

öðlast efnahagshagslegar forsendur fyrir 

jafnrétti. Þessi hugmyndafræði hafði þannig 

ríkan umbótavilja sem gaf honum 

vinstrisinnaða ásýnd en einnig var augljós 

samhljómur með hægri áherslum eins og 

frjálslyndi og efnahagslegu frelsi á 

markaðinum. Femínisminn sem sjá má í 

samtímanum efldist sem stjórnmálaleg 

hugmyndafræði á tímum stúdentahreyfingar-

innar fyrir og um 1970. Í fyrstu þróaðist hug-

myndafræðin í tengslum við hugsjónir rót-

tækrar og gagnrýninnar jafnaðarstefnu sem 

mest var áberandi í hreyfingu stúdenta, en 

síðar meir sem sjálfstæð hugmyndafræði með 

 

FFeemmíínniissmmii  
 

Aflaðu þér meiri upplýsinga 
um hugmyndafræði femín-
ismans og skoðaðu réttlæt-
inguna fyrir hinum sérstöku 
kvenlegu sjónarmiðum og 

hvernig þau eigi fullan rétt á 
sér í stjórnmálum. 

 
Hvað einkennir „reynsluheim 
kvenna“ og gerir hann sér-
stakan? Hvers vegna er það 
þjóðfélaginu eða heiminum 
öllum til góðs ef sú reynsla 
sem konur búa að fær að 
dafna í stjórnmálum eða 
gera sig gildandi meðal 

valdhafa? 
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áherslur bæði til vinstri og hægri líkt og áður fyrr. Grunnhugsun femínismans er 

að beita þurfi sjónarhorni kvenna á samfélagið þar sem karllægar hugmyndir hafi 

ríkt og þar sem karlar hafi drottnað á kostnað kvenna. Kvennalistinn lagði mikið 

upp úr mikilvægi „reynsluheims kvenna“ sem sé allt annar en karla. Konur hafi 

önnur viðhorf en karlar og þeim viðhorfum og áhrifum af þeim eigi að gera að 

minnsta kosti jafnhátt undir höfði og viðhorfum karla. Með áherslu sinni á að 

reynsla kvenna sé mikilvæg fyrir þjóðfélagið og muni bæta siðferði og breyta 

gildismati karlasamfélagsins minnir femínisminn um margt á hina frjálslyndu 

hugmyndafræði kvennabaráttunnar áður fyrr. Mikil áhersla er lögð á 

hugarfarsbreytingu, en með henni er ráðist gegn hugmyndafræði kynhyggjunnar 

sem gengur út frá stöðluðum ímyndum um kynin og er til þess fallin að styðja og 

viðhalda rótgróinni mismunun kynjanna. Eins og segir hefur femínisminn tvær 

hliðar; áherslan á jöfnuð hvort heldur sem er á milli kynja eða annarra hópa í 

þjóðfélaginu snýr til vinstri, en hin hliðin hefur meiri hægri áherslur og snýr að 

jöfnum rétti kynjanna og er meira eða minna óháð öðrum ójöfnuði í samfélaginu. 

Konur eigi að hafa sömu tækifæri og karlar í lífinu og því beri að jafna þau. 

Ávallt er þó grunntónninn fyrst og fremst sá að meta eigi konur á þeirra eigin 

forsendum en ekki þannig að þær gangi beint inn í „heim karla“ og öðlist jafna 

stöðu á við þá í þeirra heimi. Í Kvennalistanum mátti sjá báðar þessar hugmynda-

fræðilegu greinar femínismans og í íslensku stjórnmálaflokkunum í dag eru jafn-

réttisáherslur flokkskvenna ólíkar hvað þetta varðar eftir því hvort um vinstri- 

eða hægriflokk er að ræða. 

HUGMYNDAFRÆÐI OG ÞJÓÐFÉLAGS-

ÞRÓUN 

Ef stjórnmálaleg hugmyndafræði er skoðuð í samhengi við það þjóðfélag sem 

hún verður til í fæst gleggri skilningur á henni en annars. Þjóðfélagið og þær 

aðstæður sem fólk býr við er sá jarðvegur sem hugmyndafræðin sprettur upp af. 

Hugmyndafræðin verði ekki til í lausu lofti heldur á hún sér rætur í þjóð-

félagsgerðinni. Hún verður réttlæting fyrir því þjóðfélagsástandi eða þeim að-

stæðum sem fyrir hendi eru. Hún felur í sér skýringar á aðstæðum og auðveldar 

þannig íbúunum að lifa sínu lífi í sátt við sitt samfélag og gera það sem þeir eru 

að fást við eða ætla sér. Oft er hugmyndafræði skoðuð í ljósi hagsmuna. Þá er 

gengið út frá því að hugmyndir einstaklinga eða hópa ráðist mjög mikið af 

hagsmunum þeirra sjálfra. Ef hægt er að halda þessu fram, þá á það mun frekar 

við um þá sem tilheyra fámennari og valdameiri hópum í efri stigum samfélags-

ins en hina sem neðar eru settir. Þeir valdameiri hafa yfir að ráða sterkari aðstöðu 

en aðrir til að útbreiða sína hugmyndafræði. Því er ríkjandi hugmyndafræði í 

þjóðfélaginu fyrst og fremst mótuð af þeim valdameiri, yfirstéttinni. Ríkjandi 

hugmyndafræði verður þá hvort tveggja í senn, réttlæting fyrir aðstöðu og 

völdum yfirstéttar, en jafnframt tæki fyrir hana til að sækja fram og viðhalda 

sinni stöðu og styrkja. Þegar verst settu þjóðfélagsþegnarnir á tímum iðnbylt-
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ingarinnar voru orðnir að fjölmennri og snauðri verkalýðsstétt skapaðist 

grundvöllur fyrir nýrri hugmyndafræði sem var í andstöðu við þá ríkjandi. 

Þjóðfélagsgerðin var að breytast og af grunni hennar spratt upp ný hugmynda-

fræði. Þetta var hugmyndafræði jafnaðarstefnunnar og réttlætti hún baráttuna 

gegn ójöfnuðinum og gaf verkalýðsstéttinni styrk þegar hún tók að skipuleggja 

sig sem virkt afl með samtakamætti sínum. Þetta sjónarhorn um hagsmuni og 

hugmyndafræði er á margan hátt takmarkað, en það er þó ágætlega nothæft í því 

samhengi sem á eftir fer; að tengja saman í sögulegu yfirliti þjóðfélagsþróun og 

helstu gerðir stjórnmálalegrar hugmyndafræði. 

FRJÁLSHYGGJA 

Frjálshyggjan er elst af stjórnmálastefnum nútímans. Hún hefur verið veigamesta 

stefnan í stjórnmálalegri hugmyndafræði á Vesturlöndum allar götur frá því að 

borgarastéttin varð ráðandi stétt í kjölfar iðnbyltingar og umsköpunar hagkerfis-

ins. Með tilkomu hins kapítalíska skipulags og byltingar borgarastéttarinnar var 

þörf á nýrri hugmyndafræði í samfélaginu. Gömlu hugmyndirnar sem ríkjandi 

höfðu verið á miðöldum og fram eftir nýöldinni sem hugmyndafræði hins lénska 

og hefðbundna þjóðfélags áttu ekki lengur við. Þær gátu engan veginn fallið að 

því nýja skipulagi sem risið hafði af rústum miðaldaskipulagsins. Hin nýja og 

öfluga valdastétt hafði rutt úr vegi gömlu valdastéttinni, landaðlinum, ásamt 

öllum þeim miklu forréttindum sem honum tilheyrðu. Völd borgarastéttarinnar, 

ólíkt því sem var með aðalinn, grundvölluðust á þeirri gífurlegu verðmætasköpun 

sem nýir framleiðsluhættir gáfu af sér. Þjóðfélagið hafði tekið stakkaskiptum og 

nýsköpun þess átt sér stað á öllum sviðum, hvort heldur sem var um að ræða vald 

eða stjórnskipun, framleiðslu, þéttbýlismyndun, stéttaskiptingu eða lýðréttindi. 

Það er upp úr þessum jarðvegi umbyltingarinnar sem frjálshyggjan sprettur sem 

hugmyndafræði hins nýja skipulags og réttlæting þess. Frjálshyggjan fékk þannig 

það hlutverk að verða hugmyndafræði borgarastéttarinnar, standa vörð um 

hagsmuni hennar og réttlæta völd hennar í þjóðfélaginu. 

 

Á 17. öld var borgarastéttin lítil og veikburða í Englandi enda var iðnbyltingin 

rétt að hefjast og kapítalíska kerfið var á frumstigi. Enski heimspekingurinn 

Thomas Hobbes (1588–1679) setti á þessum tíma fram hugmyndir sem voru 

augljóslega mjög mótaðar af þeim aðstæðum sem hin litla og veika en engu að 

síður vaxandi borgarastétt bjó við. Hann gerði kröfu um sterkt ríkisvald sem átti 

að hafa það hlutverk að vernda eignarréttinn og tryggja samkeppni á milli 

manna. Þannig tók hann afstöðu með mikilli stjórnun ríkisvaldsins sem aftur 

þýddi hömlur á frelsi einstaklinganna. Þetta var í takti við stöðu og hagsmuni 

hinnar veiku borgarastéttar sem þarfnaðist verndar í umróti samfélagsgerðar sem 

var í upplausn og að hruni komin. Síðar, þegar borgarastéttin var orðin öflug og 

ráðandi stétt, þá snerust þessir hlutir við og hjá frjálshyggjuhöfundum komu fram 

kröfurnar um takmörkuð afskipti eða algjört afskiptaleysi ríkisvaldsins. Það 

þýddi mikið eða óheft frelsi sem ætti í þessu samhengi að þjóna vel hagsmunum 

hinna sterku í þjóðfélaginu. Þótt Hobbes teljist varla til frjálshyggjuhöfunda, þá 
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ruddi hann engu að síður braut fyrir þá hugmyndafræði 

með því að setja í skrifum sínum hagsmuni borgara-

stéttarinnar í fyrirrúm. 

 

Breski heimspekingurinn og skynsemisstefnumaðurinn 

John Locke (1632–1704) skaut styrkum stoðum undir 

frjálshyggjuna með kenningunni um pólitísk réttindi 

fyrir alla. Undir þetta tók síðar meir Frakkinn Jean-

Jacques Rousseau (1712–1778), en hjá báðum var 

byggt á hugmyndinni um þjóðfélagssáttmála. Locke 

sagði ríkisvaldið í raun vera sáttmála þegnanna og því 

væri konungsvaldið í raun frá þeim komið. Ríkisvaldið 

yrði því að virða réttindi þegnanna til lífs, frelsis og 

eigna. Áherslan á eignarréttinn var meðal annars réttlætt 

með því að eigingirnin gerði menn góða ef skynsemin 

fengi að ráða ferðinni. Á þessum grunni byggði síðan 

Adam Smith (1723–1790) þegar hann tefldi fram hugmyndum sínum um að 

gróðahyggjan kæmi ekki bara einstaklingnum til góðs heldur þjóðfélaginu öllu. 

John Locke lagði einnig áherslu á réttarríkið með þeim aðskilnaði 

framkvæmdavalds og löggjafarvalds, sem lærisveinn hans, Montesquieu, útfærði 

síðar yfir í þrískiptingu ríkisvaldsins eins og áður hefur verið kynnt. Framlag 

Lockes til frjálshyggjunnar var að gefa umræðunni um stjórnmálalegt frelsi og 

eignarrétt kenningarlegar undirstöður.  

 

Á 18. öldinni hafði nytjastefnan og helsti talsmaður hennar á Bretlandi, Jeremy 

Bentham (1748–1832), mikil áhrif á frjálshyggjuna. Boðskapurinn var sá að 

allar stjórnmálalegar gjörðir ættu að miða að sem mestri hamingju fyrir sem 

flesta. Þetta sjónarmið féll vel að framfarahugmyndum frjálshyggjunnar og þeirri 

trú á mannlega skynsemi sem kom sterkt fram. Samkvæmt frjálshyggjunni hefur 

hamingjan einkum birst í efnahagslegum þáttum og með því að hver og einn 

hugsaði um það að hagnast sjálfur þá sköpuðust forsendur fyrir framförum sem 

allir nytu góðs af. Ljóst var að efnahagslegt frelsi yrði að vera takmarkað því 

annars væri hætta á að aðeins fáir nytu góðs af framförunum í stað þess að sem 

flestir gerðu það og færu þannig á mis við mögulega hamingju. Með þessari 

takmörkun verður áherslan félagsleg þar sem gengið er út frá því að ríkisvaldið 

hlutist til um að framkvæma hugmyndina um hamingju fyrir sem flesta. 

 

Að mörgu leyti reyndist erfitt að samræma sjónarmið nytjastefnunnar við boð-

skap afskiptaleysisstefnunnar sem Adam Smith boðaði. Hann var meginhöfundur 

þeirrar stefnu og er í mannkynssögubókum nefndur faðir nútímahagfræðinnar. Í 

frægasta riti sínu, Auðæfi þjóðanna (1776), setti Smith fram kenningu sína um 

mikilvægi algjörs frelsis á efnahagssviðinu. Auðæfi þjóðanna aukist mest ef hver 

og einn fái að auðgast með eigin aðferðum. Með afskiptaleysi ríkisvaldsins 

fengju lögmál markaðsaflanna að ráða ferð og hin ósýnilega hönd markaðarins 

stýrði hlutunum í hinn ákjósanlegasta farveg jafnvægis sem verði um leið öllum 

til hagsbóta. Laissez–faire voru einkunnarorðin, en þau merkja „lát oss í friði“. 

 
 
John Locke var uppi 
á 17. öld og lagði 
grunn að hugmynda-
fræði frjálshyggjunn-
ar með áherslunni á 
pólitísk réttindi sem 
allir ættu að hafa. 
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Hér var að sjálfsögðu mælt fyrir munn 

athafnamannsins sem ekkert vildi fremur en 

að fá að vera í friði fyrir ríkisvaldinu og njóta 

algjörs frelsis í athöfnum sínum. Í seinni 

hluta ritverks síns ræddi Adam Smith um 

hlutverk og þýðingu ríkisreksturs af ýmsu 

tagi sem hann taldi eðlilegan og sjálfsagðan, 

en slík sjónarmið hafa síður fylgt með í túlk-

unum á kenningum hans. 

 

Að ofan má greina þau tvö meginsjónarmið 

sem togstreita hefur verið um innan frjáls-

hyggjunnar. Þau snúast um hvort eða hve 

mikil áhrif ríkisvaldið eigi að hafa á mark-

aðinn. Annars vegar höfum við félagslega frjálshyggju sem vill vinna gegn 

miklum ójöfnuði með afskiptum ríkisvaldsins af markaðinum. Það þýðir að 

ríkisvaldið stýri að einhverju eða talsverðu leyti skiptingunni á milli þegnanna, 

en það gerist með því að setja takmarkanir á frelsi og samkeppni á markaðinum. 

Hins vegar er efnahagslega frjálshyggjan, en hún einkennist af markaðshyggju 

þar sem áhersla er á afskiptaleysi ríkisvaldsins af markaðinum. Það felur í sér 

ótakmarkaða samkeppni á markaðinum eða með öðrum orðum algjört frelsi. 

Samkeppnislögmál efnahagslegu frjálshyggjunnar hentaði afar vel þeim sem best 

komust af og þessi hugmyndafræði færði þeim réttlætingu fyrir eigin auði og 

velsæld. Til þess að auka eigin auð urðu menn að stunda starfsemi sem fól í sér 

sem mesta verðmætasköpun. Þetta þýddi samkvæmt hugmyndafræðinni að 

heildarverðmætin í þjóðfélaginu urðu meiri og þau hlutu að koma öllum, eða 

flestum, til góða. Því varð þessi armur frjálshyggjunnar sjálfsögð hugmyndafæði 

hinna ríku fremur en hin félagslega frjálshyggja. Sem hugmyndafræði hinna 

valdamestu setti efnahagslega frjálshyggjan mark sitt djúpt á hina almennu og 

ríkjandi hugmyndafræði þjóðfélagsins og varð um leið kjarni borgaralegrar 

hugmyndafræði. Hún er því oft nefnd hin klassíska frjálshyggja. 

 

Á seinni hluta 19. aldar varð enski heimspekingurinn Herbert Spencer (1820–

1903) eindreginn talsmaður hinnar klassísku frjálshyggju. Hann setti fram hug-

myndir með ofuráherslu á afskiptaleysisstefnuna og fléttuðust kenningar hans 

jafnframt inn í efnahagslegu íhaldsstefnuna sem varð stöðugt meira og meira 

samþætt frjálshyggjunni. Spencer setti fram hugmyndina um lífhald hinna 

hæfustu og átti þá við að þeir einstaklingar sem hefðu til að bera mesta hæfni 

myndu verða ofan á í samkeppninni. Ef einstaklingurinn yrði undir í samkeppn-

inni þá táknaði það skort á hæfni. Þjóðfélagið sjálft mætti ekki koma neinum til 

hjálpar því það jafngilti afskiptum af lögmálum náttúrunnar. Slíkt væri ótækt og 

myndi aðeins verða til þess að viðhalda stofni lítt hæfra þjóðfélagsþegna. Í 

framtíðinni kæmist smátt og smátt á þjóðfélag skipað besta úrvali einstaklinga og 

í því lá framtíðarsýn kenningarinnar. Þessi hugmynd fékk styrk frá þeirri trú sem 

ríkti á þessum tíma á mikilvægi upplags og erfða varðandi atferli einstaklingsins. 

Með hugmyndum sínum lagði Spencer grunn að svokölluðum þjóðfélagsdarwin-

 

GGrróóððaahhyyggggjjaann  
 

Ef hver einstaklingur hugsar 
um það eitt að græða og 
hagnast sjálfur þá er það 

gott fyrir alla í þjóðfélaginu. 
 

Er vit í því að halda þessu 
fram? 

 
Færðu rök fyrir mati þínu og 
notaðu ólík dæmi máli þínu 

til stuðnings. 
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isma, en með þessu heiti er 

vísað til þróunarkenningar 

Darwins. Rétt er að geta þess 

að Spencer setti hugmyndir 

sínar fram áður en Charles 

Darwin (1809–1882) birti 

þróunarkenningu sína, þannig 

að nafngiftin darwinismi kem-

ur eftir á. Á meðan Darwin 

talaði um þróun tegundanna 

og lífsbaráttu þeirra í ríki 

náttúrunnar þar sem þær að-

laga sig náttúrunni með nátt-

úruvalinu, þá voru þjóðfélags-

darwinistarnir að tala um sam-

keppni og baráttu einstakling-

anna á markaðinum í mann-

legu samfélagi. Líking við 

náttúruval tegundanna er því 

langsótt og í reyndinni út í 

hött, enda varð þjóðfélags-

darwinisminn ekki svo langlíf-

ur sem ríkjandi hugmynd með-

al fræðimanna. Nokkru fyrir 

aldamótin 1900 varð Spencer 

afar vinsæll meðal auðkýfinga 

í Bandaríkjunum og lifðu 

þessar hugmyndir hans lengst 

þar um slóðir sem sterkir hug-

myndafræðilegir þættir fram eftir fyrstu áratugum 20. aldar. Vissulega voru 

hugmyndir Spencers oftúlkaðar af bandarísku auðstéttinni, en þessar hugmyndir 

voru henni kærkomnar sem frábær réttlæting fyrir gífurlegri auðsöfnun, og þær 

höfðu örugglega áhrif sem enn má sjá þar í landi í áberandi afskiptaleysi ríkis-

valdsins af hag hinna fátæku. 

 

Í samtímanum hafa frjálshyggja og íhaldsstefna á ýmsan hátt myndað samstæða 

hugmyndafræðilega heild þannig að ekki er alltaf hægt að draga skýr mörk á 

milli þessara tveggja stefna. Þær ganga báðar út frá mikilvægi ójafnrar skiptingar 

á milli þegnanna og því að eitt mikilvægasta hlutverk ríkisvaldsins sé að halda 

uppi lögum og reglu. Frjálshyggjan gengur aftur á móti meira út frá því að 

maðurinn sé skynsemisvera og sýnir því meiri trú á skynsemi fjöldans. Auk þess 

er frjálshyggjan alltaf meira tilbúin til að gera og viðurkenna ýmsar breytingar á 

þjóðfélaginu. Alltaf má sjá átök á milli sjónarmiða hins félagslega þáttar 

frjálshyggjunnar og þess efnahagslega og eru þá oft notuð hugtök eins og mjúk 

eða umbótasinnuð stefna annars vegar og hörð frjálshyggja eða markaðshyggja 

hins vegar. 

 
Hugmyndafræði 

hinna ríku 
 
Þjóðfélagsdarwinisminn varð afar vinsæll í 
Bandaríkjunum um aldamótin 1900, að minnsta 
kosti meðal hinna ríku. Samkvæmt honum gátu 
þeir ríku litið á sig sem úrval annarra manna 
sem tilkomið væri vegna virkni náttúrulegra 
samkeppnislögmála. „Þeir hæfustu lifa,“ sagði 
lögmálið þar sem átt var við samkeppni einstakl-
inganna á markaðinum. Og ekki þurfti að skatt-
leggja auð þeirra því ríkið þurfti ekki á miklum 
tekjum að halda því engar skyldur hafði það við 
hina fátæku, þá sem útundan urðu af völdum 
samkeppninnar. Ríkið mátti ekki raska náttúru-
legum lögmálum með því að aðstoða fátæka. 
Slíkt myndi auk heldur gera þá fátæku enn 
óhæfari en áður, því aðstoð ýtti undir leti og 
drægi úr allri sjálfsbjargarviðleitni. Hins vegar 
hjálpuðu þeir ríku hinum fátæku stundum af 
góðsemi sinni einni saman, til dæmis með pen-
ingagjöfum. Slík góðgerðarstarfsemi var algeng, 
en af einhverjum ástæðum var hún ekki hættu-
legt virkni hinna náttúrulegu lögmála. 
 
Í dag eimir talsvert eftir af þessum hugsunar-
hætti í Bandaríkjunum. Hann birtist í formi alls 
konar góðgerðarstarfsemi sem blómstrar á 
mörgum sviðum. Með henni er sinnt einhverjum 
af þeim þörfum sem ríkisvaldið í flestum öðrum 
iðnvæddum löndum sinnir í gegnum velferðar-
kerfi. 
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ÍHALDSSTEFNA 

Íhaldsstefnan kom fram sem svar við hugmyndafræði frjálshyggjunnar. Þegar hin 

kapítalíska þróun var komin vel á veg með að umturna öllu samfélaginu frá 

lénsku skipulagi yfir í iðnaðarsamfélag og borgarastéttin var að sölsa undir sig 

öll völd og afnema forréttindastöðu aðalsins, þá spratt íhaldsstefnan upp sem 

mótuð stjórnmálaleg hugmyndafræði og málsvari hinnar gömlu og hverfandi 

forréttindastéttar. Stefnan kom fram sem gagnrýni á frjálshyggjuna frá hægri og 

reyndi að veita viðnám gegn þeim stórstígu breytingum sem gengu yfir þjóð-

félagið í anda frjálshyggjunnar. Þannig voru það talsmenn landeigenda- og em-

bættismannaaðals sem fyrstir báru uppi merki þessarar nýju stefnu við þær 

róstusömu aðstæður sem að ofan er lýst.  

 

Sá sem setti sjónarmið íhaldsstefnunnar upphaflega fram í áhrifamikið hug-

myndafræðilegt samhengi var Edmund Burke (1729–1797). Hann var írskur að 

uppruna og sat á breska þinginu frá 1765. Burke var talsmaður landeigendaaðals 

og hann mótaði hið klassíska inntak stefnunnar sem enn í dag er meira eða minna 

í gildi hjá íhaldsmönnum þrátt fyrir gjörbreyttar og allt aðrar aðstæður en voru í 

þá tíma. Helsta grundvallarsjónarmiðið er að mikilvægt sé að vernda þá þætti 

þjóðfélagsins sem séu rótgrónir og hafi staðist tímans tönn. Slíkir þættir hljóti að 

teljast mikilvægir og æskilegir, því annars hefðu þeir ekki haft slíka viður-

kenningu sem tíminn hafi sýnt og sannað, þeir væru hreinlega ekki til. Hér er 

varðveislusjónarmiðið sett ofar öllu öðru. Snúast beri gegn öllum breytingum 

sem dragi úr gildi þess sem áunnið hefur sér sess í þjóðfélaginu í gegnum tímans 

rás. Sjónarmið íhaldsstefnunnar fela í sér áherslu á mikilvægi lagskiptingar þar 

sem þeir betur settu verði að bera ábyrgðina og stjórna. Þetta þýðir bæði að ójöfn 

skipting er talin eðlileg og mikilvæg og að vantrú er á skynsemi fjöldans. Sterkt 

ríkisvald er talið mikilvægt til að halda uppi lögum 

og reglu og vernda það sem rótgróið er eða með 

öðrum orðum að viðhalda ríkjandi ástandi. 

 

Kenningar Burkes urðu góð hugmyndafræðileg rétt-

læting aðalsins í baráttunni fyrir endurheimt fyrri 

stöðu og forréttinda. Þessi sjónarmið hans koma 

sterkt fram í gagnrýni hans á stjórnarbyltinguna 

miklu í Frakklandi 1789. En þjóðfélagið tók engu 

að síður stakkaskiptum og brátt hvarf aðallinn sem 

valda- og forréttindastétt. Ný þjóðfélagsskipan, hið 

borgaralega þjóðfélag, festi sig í sessi og brátt tók 

íhaldsstefnan að vernda þetta nýja skipulag, því 

betur eftir því sem það náði meiri og betri fótfestu. 

Hugmyndafræði íhaldsstefnunnar fór að henta hinni 

nýju valdastétt og verndaði vel hagsmuni hennar. 

Varðveislusjónarmið íhaldsstefnunnar tók að nálg-

ast hina klassísku frjálshyggju sem var ríkjandi í 

 
 
„Biblía íhaldsmanna“ var 
höfuðrit Edmunds Burke 
kallað, en hann lagði með 
því grunn að hugmynda-
fræði íhaldsstefnunnar. 
Burke var írskur og sat á 
breska þinginu frá 1765. 
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hinni borgaralegu hugmyndafræði. Og það er 

þannig sem tengslin skapast á milli frjáls-

hyggju og íhaldsstefnu svo þessar tvær stefn-

ur mynda ákveðna hugmyndafræðilega heild 

í samtímanum eins og áður er getið. Það 

sama gildir um íhaldsstefnuna og frjálshyggj-

una að hægt er með sams konar formerkjum 

að greina á milli bæði félagslegrar og efna-

hagslegrar íhaldsstefnu. 

 

Líta má á afturhaldsstefnuna sem mjög sterka 

íhaldsstefnu. Varðveislusjónarmiðið er svo 

öflugt að menn vilja sækja aftur það sem er á 

undanhaldi í þjóðfélaginu eða hefur horfið og 

festa það aftur í sessi. Slíkar breytingar, sem 

byggja á því að breyta aftur til fyrra horfs, eru 

kallaðar afturvirkar breytingar.  

JAFNAÐARSTEFNA 

Jafnaðarstefnan var svar við frjálshyggjunni rétt eins og íhaldsstefnan, en þó á 

allt öðrum forsendum. Hún kom fram sem öflug hugmyndafræði nokkuð á eftir 

íhaldsstefnunni og réðist gegn frjálshyggjunni frá hinni hliðinni, það er að segja 

frá vinstri. Jafnaðarstefnan vildi gjörbreyta samfélaginu öfugt við kröfu íhalds-

stefnunnar. Hugmyndir um jafnaðarþjóðfélag eru gamlar og margar slíkar hug-

myndir birtust til dæmis í bókmenntum á 17. og 18. öld. Þessum hugmyndum er 

það sameiginlegt að einka- eða séreigninni er hafnað. „Eign er stuldur”, sagði 

Pierre Joseph Proudhon (1809–1865). Segja má að í þessari stuttu og gagnorðu 

setningu endurspeglist grundvallarviðhorf jafnaðarhugmyndanna, það að með 

séreign einstaklinga sé gengið á möguleika annarra til að eiga eða njóta gæðanna. 

Hjá flestum merkir eignarhugtakið einka- eða séreign á framleiðslutækjum, 

fyrirtækjum eða auðmagni. Í eign er því fólgin fjárfesting sem ætlað er að gefi af 

sér gróða eða arð. Þegar rætt er um eign í stjórnmálalegu samhengi er átt við 

þennan skilning, en síður eða ekki eign eins 

og persónulegar eigur fólks. Um og eftir 

miðja 19. öld kom fram hugmyndafræði jafn-

aðarstefnu sem var svo öflug að hún ógnaði 

hinu nýja borgaralega skipulagi. Hinir 

kapítalísku framleiðsluhættir höfðu getið af 

sér fjölmenna og örsnauða verkalýðsstétt sem 

stóð nú andspænis fámennri og voldugri stétt 

kapítalista, borgarastéttinni. Hin hrikalega 

misskipting sem hvarvetna blasti við í iðnað-

arborgum hins kapítalíska þjóðfélags kallaði 

á sérstaka hugmyndafræði með kröfum um 

 

VVaarrððvveeiisslluuhhyyggggjjaa  
 

Það sem er gamalt og rót-
gróið í þjóðfélaginu hlýtur 

að teljast gott og því ber að 
styrkja það og vernda gegn 

breytingum. 
 

Er vit í því að halda slíkri 
staðhæfingu fram? 

 
Færðu rök fyrir máli þínu og 
notaðu mismunandi dæmi 

máli þínu til stuðnings. 

 

EEiiggnn  eerr  ssttuulldduurr  
 

Er vit í ofangreindri stað-
hæfingu?   

 
Færðu rök fyrir mati þínu og 
notaðu dæmi máli þínu til 
stuðnings. Skoðaðu málið 

meðal annars frá sjónarhóli 
hinna fátæku og snauðu á 

19. öldinni. 
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jöfnuð og mannréttindi til handa þeim snauðu 

og kúguðu. Þannig spratt jafnaðarstefnan upp 

úr jarðvegi ójafnaðar, misréttis og stéttakúg-

unar og var henni ætlað af talsmönnum hennar 

að verða aflvaki verkalýðsstéttar í baráttunni 

við að ná fram þjóðfélagi þar sem jöfnuður og 

frelsi allra ríkti. 

 

Karl Marx (1818–1883) var helsti hugmynda-

smiður jafnaðarstefnunnar. Um og eftir miðja 

19. öld hafði hann mótað jafnaðarhugmynd-

unum heildstætt kerfi sem tók mið af þjóð-

félagslegum aðstæðum þessara tíma. Sam-

kvæmt því þjappar fjöldafátækt og drottnun 

borgarastéttar yfir verkalýðsstétt verkalýðnum 

saman í kröfum um afnám séreignar og jafna 

skiptingu. Innan hins kapítalíska skipulags sé 

mikið ósamræmi sem meðal annars birtist í 

ofangreindum ójöfnuði. Ósamræmið fari vax-

andi og að því komi að skipulagið þoli það 

ekki lengur og einhvers konar hrun verði í þjóðfélaginu, hliðstætt því sem gerðist 

með falli miðaldaskipulagsins og þrælaþjóðfélagsins þar á undan. Í þessu hruni 

verði verkalýðurinn tilbúinn til að taka völdin með jafnaðarstefnuna að 

leiðarljósi, umbylta gamla kerfinu og koma á nýju þjóðskipulagi jafnaðar. Út frá 

þessum hugmyndum um hrun kapítalismans og valdatöku hinnar snauðu 

verkalýðsstéttar með byltingu þróast hin byltingarsinnaða jafnaðarstefna. Í 

Kommúnistaávarpinu 1848, sem Marx og Friedrich Engels (1820-1895) tóku að 

sér að semja sem stefnuyfirlýsingu fyrir þing Alþjóðasambands kommúnista, 

birtist þessi hugmyndafræði fyrst sem skýrt mótuð stefna.  

 

Byltingarsinnuð jafnaðarstefna. Vladimir Ilyich Lenin (1870–1924) setti fram 

kenninguna um heimsvaldastefnuna, en hún fjallar einkum um byltingu í lítt eða 

óiðnvæddum löndum. Heimsvaldastefnan, þar sem ríkar þjóðir drottni yfir fá-

tækum í útþenslu kapítalismans til óiðnvæddra landa, ýti tæpast undir byltingu í 

iðnvæddu ríkjunum en verði hins vegar hvatning fyrir kúguðu löndin til að rísa 

upp gegn kúgurum sínum. Með kenningu sinni yfirfærði Lenin í vissum skilningi 

stéttarkenningu Marx um drottnandi og kúgaðar stéttir yfir á drottnandi og undir-

okuð ríki. Kenningin felur í sér skýringar Lenins á byltingunni í Rússlandi 1917 

og verður um leið réttlæting fyrir henni, en Lenin sjálfur var helsti leiðtogi 

byltingarinnar. Í kenningum sínum styrkti Lenin hugmyndirnar um úrvalsflokk 

byltingarmannanna. Slíkur flokkur sé byggður upp á agaðri framvarðarsveit 

verkalýðsins sem hafi það hlutverk að leiða byltinguna. Eins leggur hann áherslu 

á þann tilgang flokksins að uppræta leifar hins borgaralega samfélags eftir að 

völdum hafi verið náð. Það sé gert með alræði öreiganna sem standi yfir á skeiði 

sósíalismans. Með alræðinu nái völd byltingarmanna til allra þátta þjóðfélagsins 

og völdin eigi að nota til að skapa jarðveg fyrir stéttlaust þjóðfélag kommúnism-

 
 
Karl Marx var afkastamikill 
fræðimaður og einn af frum-
kvöðlum félagsfræðinnar. Hann 
var jafnframt ötull baráttumaður 
fyrir verkalýðsstéttina og er mun 
þekktari sem hugmyndafræði-
smiður jafnaðarstefnunnar en 
sem fræðimaður. 
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ans. Það sé gert með því að vísa 

veginn fyrir almenning og veita 

honum kommúnískt uppeldi. Það 

liggur í augum uppi að alræðislegt 

stjórnarfar valdastéttarinnar í 

Sovétríkjunum hlaut alla tíð rétt-

lætingu sína í gegnum þessa hug-

myndafræði.  

 

Í Kína leiddi Mao Zedong (1893–

1976) byltingu í nafni bænda og 

verkamanna. Hann setti jafnframt 

fram kenningu um framvarðarhlut-

verk bænda í byltingum í óiðnvæddum löndum. Framlag Lenins og Maos hefur 

vegið þungt í hugmyndafræði hinnar byltingarsinnuðu jafnaðarstefnu og hafa 

áhrifin kannski verið hvað mest meðal byltingarmanna í óiðnvæddum löndum. 

Áður fyrr hafði hin byltingarsinnaða hugmyndafræði víða mikil ítök á meðal 

verkalýðs og menntamanna á Vesturlöndum eins og til dæmis á tímum kreppu og 

styrjaldarátaka. Á umrótatímum stúdentauppreisna og hippamenningar í lok 

sjöunda áratugarins og á fyrri hluta þess áttunda öðluðust byltingarhugmyndir 

aftur aukinn hljómgrunn, en samt með öðrum formerkjum en gerðust í hinum 

kommúnísku alræðisríkjum. Mest bar á gagnrýninni byltingarstefnu sem for-

dæmdi yfirleitt hvers konar alræði og forræðishyggju og ýtti enn frekar undir það 

fráhvarf frá Sovétkommúnisman-

um sem þegar hafði orðið. Bylt-

ingarsinnaðir jafnaðarmenn á 

Vesturlöndum voru þá almennt 

löngu búnir að afgreiða Sovétríkin 

sem algjöra andhverfu þess jafn-

aðarþjóðfélags sem stefnt skyldi 

að og það sama gilti einnig að 

nokkru í afstöðunni til Kína. Evr-

ópskir kommúnistaflokkar tóku 

flestir upp sjálfstæða stefnu óháða 

valdamönnum í Sovétríkjunum 

eða Kína og farið var að tala um 

Evrópukommúnisma. Almennt má 

segja að gildi byltingarsinnaðrar 

hugmyndafræði hafi minnkað 

mikið eða nánast horfið síðustu 

áratugi og er skýringin sú að litlar 

eða engar líkur eru á að raunveru-

legar forsendur byltingarástands 

skapist í iðnríkjum Vesturlanda 

vegna almennrar velferðar í þess-

um löndum. Með þeirri umbylt-

 
Mao formaður 

 
Á Vesturlöndum litu margir róttækir jafnað-
armenn velþóknunaraugum til byltingarinnar 
í Kína sem staðið hafði frá því á fjórða ára-
tug síðustu aldar. Mao Zedong var dáður 
sem frelsari alþýðunnar og hylltur sem ást-
sæll leiðtogi fjölmennustu þjóðar heims. 
Menningarbylting Maos seint á 7. áratugn-
um þótti stórmerkilegt skref í átt til virkara 
lýðræðis og endursköpunar. En eins og allt-
af er með alræðisríki, þá kom brátt í ljós að 
allur ljóminn var blekking ein. Það sem var 
að gerast var að alræðisvaldið fór grimmum 
höndum um þjóðfélagið í þeim tilgangi að 
styrkja eigin hagsmuni og vald. Hungurs-
neyð með gífurlegu mannfalli, aftökur og 
eyðilegging menningarverðmæta var það 
sem í raun átti sér stað og hjá flestum hefur 
Mao orðið tákn um valdafíkinn harðstjóra 
sem olli þjóð sinni meiri skaða en mælan-
legur er. Stjórn kommúnista í dag virðist allt 
gera til að halda völdum og þrátt fyrir mark-
aðsvæðingu og miklar efnahagslegar fram-
farir er enn beitt mikilli harðstjórn og skoð-
anakúgun. 

 
 
Byltingasinnaðir marxistar höfðu gjarnan uppi 
veggspjöld með myndum af hugmyndafræð-
ingum sínum. Marx, Engels, Lenin, Stalin og 
Mao. 
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ingu í löndum Austur-Evrópu og Sovétríkjanna sem urðu um 1990, þegar 

sovétkommúnisminn leið undir lok, var staðfest skipbrot ákveðinnar sósíalískrar 

tilraunar sem hófst með byltingunni í Rússlandi 1917. Í kjölfarið hefur svo enn 

frekar dregið úr vægi hefðbundinnar byltingarsinnaðar jafnaðarstefnu, ekki bara 

á Vesturlöndum, heldur einnig talsvert mikið um allan heim.  

 

Umbótasinnuð jafnaðarstefna. Það sem gerðist í hinni hraðvaxandi iðnvæðingu á 

Vesturlöndum var að fjöldafátæktin jókst ekki, heldur tók að bera á bættum 

lífskjörum hjá fátækum verkalýðnum. Hin gífurlega verðmætasköpun kapítal-

ismans gerði það að verkum að verkalýðsstéttin tók smátt og smátt að njóta góðs 

af henni. Um og upp úr aldamótum 1900 hafði víða dregið úr hinum mikla 

ójöfnuði sem áður einkenndi 19. öldina. Sýn sú sem Marx hafði á hrun hins 

kapítalíska kerfis brást og endurskoðunarstefnan kom fram. Hún tók mið af þeim 

möguleikum sem voru að opnast í átt til hlutdeildar verkalýðsins í dreifingu auðs 

og valda. Þessi endurskoðun hafði afdráttarlaus áhrif innan jafnaðarstefnunnar og 

með henni var lagður grundvöllur að lýðræðisjafnaðarstefnunni. Eudard 

Bernstein (1850–1932) taldi að með sífelldum umbótum innan hins borgaralega 

skipulags mætti nálgast markmið jafnaðarstefnunnar smátt og smátt. Séreigninni 

skyldi því ekki hafnað. Styrkur verkalýðsstéttar gæfi henni aukin áhrif eða ítök 

sem hún nýtti til að auka jöfnuð í iðnaðarsamfélaginu. Þannig fól kenning 

Bernsteins í sér endurskoðun á eldri hugmyndum jafnaðarstefnunnar um bylt-

ingu. Í kenningum Marx er ekki eingöngu gengið út frá því að óhjákvæmilega 

verði bylting, heldur er einnig gert ráð fyrir að við sérstakar aðstæður sé 

möguleiki á hægfara umbótum fyrir áhrif verkalýðsstéttar og því að einstakl-

ingarnir geti haft áhrif á og mótað þjóðfélagið eftir eigin vild. Þessi áhersla 

Marx, sem einkum hefur verið dregin fram í dagsljósið á síðari tímum, hefur 

styrkt þá áherslu sem endurskoðunarstefnan boðaði. Af þessum rótum er lýð-

ræðisjafnaðarstefnan sprottin eða sú umbótasinnaða jafnaðarstefna sem við sjá-

um á Vesturlöndum í dag. 

FASISMI OG NASISMI 

Hugmyndafræði fasismans mótaðist á valdatíma fasista á Ítalíu á millistríðs-

árunum sem sérstök stefna. Nasisminn er aftur á móti bundinn við nasistaflokk-

inn í Þýskalandi og byggist sérstök hugmyndafræði hans á ritum Hitlers frá 

árunum 1925 og 1926, en í þeim er meðal annars lagður grunnur að kynþátta-

stefnunni. Venja er að skoða fasisma og nasisma undir sama hatti þar sem þessar 

stefnur teljast það líkar að líta má á þær sem sömu hugmyndafræði í grund-

vallaratriðum. Að framan segir að túlka megi þessa hugmyndafræði sem öfga-

útgáfu af íhaldsstefnunni þar sem taka megi helstu einkenni íhaldsstefnunnar og 

skoða þau í uppmögnuðu formi öfga. Þá blasir við ógnvænleg mynd af hug-

myndafræði sem endurspeglar gífurlega djúpa mannfyrirlitningu og ruddaskap. Í 

hugmyndafræði fasismans og nasismans magnast sterkt ríkisvald íhaldsstefn-

unnar upp í alræðisvald ríkisins undir stjórn einræðisherrans eða foringjans þar 

sem ógnarstjórn er beitt. Vantrú á skynsemi fólks verður afneitun skynseminnar. 
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Guernica 
 

 
 
Fasistar á Spáni tóku völd og komu á einræði eftir sigur í grimmilegri borgarastyrjöld 1936–
1939. Þeir nutu stuðnings ítalskra fasista og þýskra nasista á meðan lýðræðisríkin höfðust 
lítt að. Eitt frægasta málverk Picasso er Guernica sem hann málaði gegn vitfirringu hinnar 

hryllilegu borgarastyrjaldar. 

Mikilvægi lagskiptingarinnar hjá íhaldsmönnum þar sem yfirstéttin ber ábyrgð-

ina á stjórnuninni verður að eins konar þjóðfélagsdarwinisma þar sem hinir 

hæfustu, foringinn og hans fylginautar, sigra í keppninni um völdin og sanna um 

leið hæfni sína til að stjórna. Þá verður lagskiptingin einnig að kynþáttastefnu í 

nasismanum þar sem einn kynþáttur er öðrum æðri eins og hryllilegar útrýminga-

búðir nasista á stríðsárunum bera vitni um. Áhersla íhaldsstefnunnar á lög og 

reglu og öflugar varnir birtist hjá fasistum og nasistum í einræði foringjans og 

gífurlega valdamikilli og gerræðislegri leynilögreglu hans ásamt ofuráherslu á 

uppbyggingu árásarsinnaðs hers. Íhaldsstefnan er ákaflega opin fyrir þjóðernis-

stefnu og í fasismanum og nasismanum magnast þjóðernisstefnan upp í ofsa-

fengna þjóðrembu sem tengist um leið kynþáttastefnunni í nasismanum.  

 

Sumir vilja líta svo á að fasismi og nasismi standi nær alræðiskommúnisma en 

öfgakenndri íhaldsstefnu og er þá vísað til þess hvernig kommúnisminn tíðkaðist 

í Sovétríkjunum eða öðrum löndum þar sem hann hefur verið við lýði. Það er 

margt til í þessu og má benda á mörg einkenni alræðiskommúnismans sem eiga 

sér mikla eða algjöra samsvörun í mikilvægum einkennum fasismans. Í fram-

haldinu hefur verið sagt að ef þessar tvær tegundir hugmyndafræði tengist, þá sé 

ekki hægt að tala um vinstri–hægri kvarða með stefnurnar á sitt hvorum enda 

ássins. Nær væri að segja að þessar stefnur lægju saman og því ættu vinstri og 

hægri endar ássins að tengjast saman og mynda hring í stað þess að vera gagn-

stæðir stefnuásar. Þessu er til að svara að í niðurröðuninni á kvarðann er verið að 

fjalla um vestræn stjórnmál þar sem sams konar þjóðfélagslegar forsendur eru á 

bak við allar gerðir hugmyndafræðinnar. Þess vegna er ekki hægt að taka al-
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ræðiskommúnismann og setja 

hann inn sem byltingarsinnaða 

jafnaðarstefnu lengst til vinstri því 

sú hugmyndafræði sem hann inni-

heldur er sprottin af annars konar 

þjóðfélagsaðstæðum en eru á 

Vesturlöndum. Í fyrrum Sovétríkj-

unum, Norður-Kóreu, Kína eða á 

Kúbu er hugmyndafræði kommún-

ismans varðveislusinnuð hug-

myndafræði valdastéttar. Hún er í 

þeim skilningi afar íhaldssöm og 

langt frá því að vera byltingars-

innuð jafnaðarstefna. Segja má að 

alræðiskommúnisminn gangi 

miklu lengra út í öfgar en vestræn íhaldsstefna og það færir hann mjög nálægt 

fasisma eða setur hann hreinlega í flokk með fasismanum. Sterk fasísk einkenni 

má oftast sjá og er alræðislegt ríkisvald og ógnarstjórn með sterkri lögreglu og 

her augljóst dæmi. Áhersla á leiðtogann, sem oftast er í reyndinni einræðisherra, 

er mikil og fylgir þá oft skipuleg persónudýrkun að hætti fasista og nasista. 

Auðvelt er að benda á nöfn eins og Stalin, Mao eða Kim Il Sung í því sambandi. 

Þá koma fasísk einkenni gjarnan fram í sterkri þjóðernishyggju eða jafnvel 

þjóðrembu. Vantrú á skynsemi fjöldans birtist í formi mikillar forræðishyggju 

líkri þeirri sem sjá má í fasismanum. Af þessum ástæðum á alræðiskommún-

isminn tvímælalaust sæti hjá fasismanum ef flokka ætti hann á vinstri-hægri 

kvarðanum, enda þótt hann eigi rætur sínar í hugmyndafræði byltingasinnaðrar 

jafnaðarstefnu. Rétt er að benda á að hugtakið fasismi er stundum notað til að 

lýsa íhaldsmönnum sem standa mjög langt til hægri og eru þeir þá kallaðir 

fasistar. Þannig lýsing er ósanngjörn því fasísk sjónarmið í slíkum skilningi 

komast aldrei nálægt því sem þessi hugmyndafræði stóð fyrir á árunum fyrir og 

um heimsstyrjöldina síðari. Hugtakið á líka sjaldnast við þegar verið er að lýsa 

valdhöfum í ógnarstjórnarríkjum samtímans þótt stundum geti verið um 

réttmætan samjöfnuð að ræða. Í því sambandi mætti til dæmis hafa í huga 

stjórnartíð Saddams Husseins (1937-2006) í Írak eða ríkisstjórn talibana í 

Afghanistan á árunum 1996-2001. 

VINSTRI, MIÐJA OG HÆGRI Í STJÓRN-

MÁLUM SAMTÍMANS 

Í samtímanum má greina þrjár meginlínur stjórnmálalegrar hugmyndafræði. Á 

hægrivængnum er borgaralega hugmyndafræðin sem orðið hefur til út frá 

frjálshyggju og íhaldsstefnu. Hún leggur áherslu á að viðhalda og styrkja ríkjandi 

skipulag og er um leið málsvörn fyrir valdamestu og auðugustu hópa iðnaðar-

 
 
Foringinn á hátindi nasismans í Þýskalandi. 
Adolf Hitler (1887 – 1945) var hugmynda-
fræðingur nasismans og einræðisherra í ein-
hverri skelfilegustu ógnarstjórn sem setið hef-
ur að völdum á Vesturlöndum. 
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samfélagsins sé horft á þetta út frá sjónarmiðinu um samband hagsmuna og hug-

myndafræði. Jafnframt er þetta sú hugmyndafræði sem gerir kröfu um að vera 

ríkjandi hugmyndafræði og ljóst er að hún á sterkustu þræðina í almennri hug-

myndafræði þjóðfélagsins. Á vinstrivæng má sjá róttæka hugmyndafræði sem 

byggir á jafnaðarstefnunni. Hún er með áherslu á að styrkja félagshyggjusjónar-

mið og gera mikilvægar umbætur og breytingar í átt til jöfnunar á milli fólks. Á 

milli þessara meginsjónarmiða er hugmyndafræði sem kennd er við miðju. Hún 

sækir ýmislegt til bæði vinstri- og hægrisjónarmiða. Margir segja að miðjan sé 

vaxandi því bæði vinstri- og hægrihugmyndafræði sæki inn á hana og blandist 

Þróun stjórnmálalegrar 
hugmyndafræði 

 

 
 VINSTRI   HÆGRI  

< –––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––– > 
 veik borgarastétt valdastétt  

  landeigendaaðals 

 Hobbes 1650 
  

  hnignandi 

  stétt  
 stéttvís landeigenda- 

 borgarastétt aðals 

 Adam Smith      1780 Burke  
 

 borgaraleg 

 valdastétt 
 fjölmenn veik 

 verkalýðsstétt 

 Marx        1880  Spencer 
 skipulögð   verkalýðsstétt lægri iðjuhöldar 

 1917 millistétt 

 Lenin Bernstein 

   Hitler 

 

  kapítalísk 
 valdastétt 

 Mao    1960 
 
 byltingar- umbóta- íhalds- afturhalds- 

 sinnar sinnar samir samir 

 
 F É L A G S H Y G G J A E I N S T A K L I N G S H Y G G J A 

< –––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––– > 
 róttæk  umbótasinnuð umbótas. frjáls- íhaldssöm frjáls- 

 jafnaðarstefna jafnaðarstefna hyggja/íhaldsst.  hyggja/íhaldsst.   

 

 
Hugmyndafræðilega strauma í tengslum við þjóðfélagsþróun er hægt að setja upp á 
skema og skoða í samhengi við tíma og vinstri-hægri kvarða. Upphafleg frjálshyggja er 

staðsett til vinstri þar sem hún var róttæk á þeim tíma og vildi miklar breytingar. 

frjáls- 

     hyggja 
 íhalds- 

stefna 

jafnaðarstefna 
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þar saman. Aðrir vilja halda því fram að enn sé skarpur munur á vinstri- og 

hægrihugmyndafræði og miðjan sé einungis þar sem þessar ólíku stefnur skarast. 

Skýringar á vexti miðjustefnu ættu að liggja í því að stöðugleiki hafi skapast í 

sífellt flóknara iðnaðarsamfélagi og að stjórnvöld á hverjum tíma vinni á 

grundvelli blandaðrar hugmyndafræði þó svo að áherslur til vinstri eða hægri geti 

verið mismunandi eftir því hvaða stjórnmálaflokkar fari með völd. Á miðjunni 

hefur hugmyndafræðin mótast mest af ríkjandi þjóðfélagsástandi og slík 

hugmyndafræði sækir margt í báðar áttir þannig að hún er ýmist eða hvortveggja 

í senn, dálítið íhaldssöm og dálítið umbótasinnuð.  

MISMUNANDI AFSTAÐA VINSTRI- OG HÆGRISTEFNU 

Ef borin eru saman sjónarmið þeirra sem eru meira til hægri og hinna sem hallast 

til vinstri, þá má draga fram skýrar andstæður á milli þeirra í almennri afstöðu til 

ýmissa mikilvægra málaflokka. Hér verða slíkar meginlínur skoðaðar með því að 

rekja afstöðuna til efnahags- og utanríkismála ásamt afstöðu til nokkurra al-

mennra stjórnmálalegra gilda. 

 

Efnahagsmál. Ef litið er á afstöðu til efnahagsmála, þá hafa hægrimenn til-

hneigingu til að styrkja fyrirtækin á kostnað þess sem annars félli í hlut 

almennings. Álögur eru auknar á fólk, til dæmis með því að draga úr opinberri 

þjónustu og á móti er þá hægt að lækka til dæmis skatta á fyrirtækin. Með þessu 

er atvinnulífið styrkt í þeim tilgangi að gera efnahagskerfið gróskumeira og 

skapa með því grundvöll fyrir betri afkomu almennings. Áhersla er á það að 

sterk staða og starfsemi fyrirtækja auki verðmætasköpunina í þjóðfélaginu. Það 

skili sér svo yfir til almennings þar sem öflugur atvinnurekstur skapar aukin 

atvinnutækifæri og greiðir betri laun. Þetta geri meira en að bæta upp fyrri 

skerðingu gagnvart almenningi. Vinstrimenn 

hafa á hinn bóginn tilhneigingu til að styrkja 

afkomu almennings með því að draga úr 

ójöfnuði og auka almennan kaupmátt. Það 

gæti til dæmis verið gert með sérstökum 

ráðstöfunum í skattamálum og eflingu ýmis 

konar jöfnunaraðgerða í gegnum velferðar-

kerfið. Skattar eða ýmsar álögur á fyrirtæki 

eða eignafólk gætu hækkað á móti til að 

draga fé yfir til almennings. Með auknum 

kaupmætti kaupi fólk meira og mikilvæg 

fyrirtæki njóti þá mestu viðskiptanna. Með 

því eflist fyrirtækin og dafni vegna þess að 

framleiðslan selst vel með aukinni eftirspurn. 

Atvinnulífið styrkist og mikilvægustu fyrir-

tækin verða megingrundvöllur þess. Vinstri-

menn hafa þannig tilhneigingu til að stýra 

meira því sem áhrif hefur á skiptinguna, það 

 

EEffnnaahhaaggss--  

aaððggeerrððiirr  
 

Aflaðu þér upplýsinga um 
megináherslur í efna-

hagsmálum hjá einhverri 
vinstri og/eða hægri ríkis-

stjórn. 
 

Eru merki um tilfærslu 
fjármagns á milli almenn-

ings og fyrirtækja í gegnum 
ríkisvaldið og hvernig eru 

þessar tilfærslur með tilliti til 
vinstri- eða hægrisjónar-

miða? Athugaðu sérstaklega 
í þessu sambandi aðgerðir í 
skatta- og velferðarmálum. 
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er með jöfnunaraðgerðum, en virkja um leið markaðsöflin á vissan hátt. Á meðan 

er áhersla hægrimanna fremur sú að draga úr afskiptum ríkisvaldsins af 

atvinnulífinu og gefa markaðsöflunum lausari taum þótt þeir vissulega beiti 

ríkisvaldinu óhikað til að hafa áhrif á skiptinguna í samfélaginu. Eins og sjá má 

þá setja vinstri- og hægrimenn upp andstæða forgangsröðun þegar efnahagsmálin 

og skipting auðsins eru á dagskrá. Þessar andstæðu áherslur ættu ekki að koma á 

óvart ef hlutirnir eru settir í stéttarlegt samhengi með hópana atvinnurekendur og 

launafólk í huga. 

 

Utanríkismál. Ef litið er á afstöðuna til utanríkismála, þá eru hugmyndafræðileg 

sjónarmið hægri- og vinstrimanna ólík. Þeir sem eru til hægri leggja áherslu á að 

friður verði aðeins tryggður ef menn eru viðbúnir átökum á milli landa eða 

styrjöldum. Það verði að halda uppi traustum landvörnum svo aðrir ráðist ekki á 

landið. Þess vegna er mikil áhersla á her- og varnarmál með öflugum vígbúnaði 

sem á að tryggja frið milli landa. Vinstrimenn leggja á hinn bóginn áherslu á að 

uppræta verði orsakir styrjalda og 

ófriðs á milli landa. Ójöfnuður, 

fátækt og atvinnuleysi séu hættu-

mestu orsakirnar, því fáfræði, 

þjóðremba og tortryggni á milli 

þjóða nærist á slíku ástandi. Af-

staða hægrimanna felur eiginlega í 

sér leið sem byggist mikið til á 

hugmyndinni um frystingu á að-

stæðum hvað varðar til dæmis 

hernaðarmátt eða samband milli 

ríkja. Þannig verður áhersla á að 

viðhalda því ástandi sem fyrir 

hendi er. Á hinn bóginn eru 

vinstrimenn með áherslur sem 

byggjast á breytingum á þjóðfélag-

inu eins og að útrýma fátækt og skapa meiri jöfnuð sem leið til að stuðla að friði. 

Ef stéttasamhengið er haft í huga kemur þessi ólíka afstaða hægri- og vinstri-

sjónarmiða ekki á óvart. Annars vegar er varðveisla ríkjandi ástands sem ætti að 

henta valda- og efnahópum í þjóðfélaginu vel, en hins vegar eru þjóðfélagsbreyt-

ingar í átt til jafnaðar sem hljóta að tengjast hagsmunum hinna verr settu. 

 

Ýmis stjórnmálaleg gildi. Ef borin er saman afstaða vinstri- og hægrimanna til 

ýmissa mikilvægra stjórnmálalegra gilda, þá koma fram margar og ólíkar áhersl-

ur. Hægrimenn setja eignarréttinn meira í forgrunn á meðan vinstrimenn leggja 

frekar áherslu á réttindi manna til einhvers. Hægrimenn hefðu eftir þessu meiri 

tilhneigingu til að vernda einkaeign einhvers á til dæmis náttúruauðlind á meðan 

vinstrimenn leggðu fremur áherslu á að allir ættu rétt á að njóta þess sem slík 

auðlind gæfi af sér. Hægrisinnum þætti því tæpast neitt athugavert við það að 

eigandi kolanámu lokaði henni vegna þess að hún skilaði ekki nægum arði. 

Vinstrimenn myndu telja að starfsmenn ættu kröfu á áframhaldandi starfsemi 

 
 
Frá herminjasafni í Oklahoma. Traustar land-
varnir og öflugur vígbúnaður tryggja best frið-

inn í heiminum – eða hvað? 
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vegna réttar síns til vinnunnar, að 

minnsta kosti á meðan úrlausna væri 

leitað um rekstur námunnar eða leiða 

leitað til að skapa aðra vinnu fyrir 

starfsmenn. Sá sem setur eignarrétt-

inn í forgrunn myndi telja það sjálf-

sagt mál að maður gæti á grundvelli 

eignarinnar neitað til dæmis svörtum 

manni um að kaupa hús sitt væri það 

í sölu. Sá sem leggur áherslu á rétt-

indi myndi á hinn bóginn segja að 

allir hefðu sama rétt, óháð kynþætti 

eða þjóðfélagsstöðu, til að kaupa 

eign sem væri í boði. Í bandarískri 

menningu er áherslan á eignarréttinn 

sérstaklega áberandi. Í hasarmyndum 

sjónvarps og kvikmyndahúsa þar í 

landi er það ríkjandi viðhorf að 

mannslífin séu lítils metin í samanburði við eignir eða eignarrétt. Það er ekki 

óalgengt í slíkum myndum að menn séu umyrðalaust skotnir ógni þeir einhverj-

um verðmætum annarra. Innbrots- og búðarþjófar virðast oft og tíðum hreinlega 

réttdræpir fyrir athæfi sitt. Því er ekki að neita að í bandarískum veruleika eru 

talsverðar tilhneigingar í þessa áttina, bæði í hinni almennu hugmyndafræði og í 

daglegu lífi og réttarfari. 

 

Afstaðan til mannlegs eðlis er á margan hátt ólík hjá vinstri- og hægrimönnum. 

Hægrimenn líta gjarnan svo á að hver maður sé sjálfum sér næstur og hann hugsi 

eðlilega fyrst og fremst um sjálfan sig og þá sem honum standa næstir. Rík 

einstaklingshyggja sé því mikilvægur þáttur mannlegs eðlis. Menn fæðist með 

mismunandi eiginleika og ólíkir hæfileikar einstaklinganna geri það að verkum 

að menn beri mismunandi mikið úr býtum. Ójöfnuður á milli einstaklinga sé af 

þessum ástæðum fyrir hendi og hann sé ekkert annað en eðlilegur. Af sömu 

ástæðum sé félagslegur ójöfnuður eðlilegur í samfélaginu. Ójöfnuðurinn þjóni 

líka því hlutverki að vera hvetjandi fyrir einstaklingana til að standa sig vel og 

það komi að sjálfsögðu um leið þjóðfélaginu til góða. Ójöfnuðurinn geri það að 

verkum að einstaklingarnir leggi sig eftir því að komast áfram og færast upp á 

við í þjóðfélagsstiganum, en það geri þeir með því að vera klókir og athafna-

samir svo að þeir nái að hagnast og efnast. Með þessari viðleitni einstaklinganna 

til að komast áfram séu þeir jafnframt að styrkja efnahagskerfið og þar með að 

leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Þannig hafa hægrimenn almennt jákvæða 

afstöðu til félagslegrar mismununar og ójafnaðar, þeir líta á þessa þætti sem 

eðlilega því einstaklingarnir séu mismunandi og um leið sé ójöfnuðurinn drif-

kraftur fyrir framfarir í þjóðfélaginu. Í stað einstaklingshyggju leggja vinstri-

menn mun fremur áherslu á félagshyggju. Maðurinn sé í eðli sínu félagsvera, 

hann lifi aðeins og þroskist í samskiptum við annað fólk og líti á sig sem hluta af 

hópnum sem hann tilheyri. Hann vinni hlutina best í samvinnu við aðra án þess 

 
Einstaklingshyggja eða 

félagshyggja 
 
Fyrir allmörgum árum söng hljómsveitin 
Spilverk þjóðanna lag eftir texta Þor-
steins Valdimarssonar sem sýna átti gildi 
félagshyggju fram yfir einstaklingshyggju. 
Burtséð frá afstöðunni í söngnum um það 
hvor hugsunin eigi fremur rétt á sér, þá 
kemur á skemmtilegan hátt fram það sem 
felst í þessum mismunandi hugsunar-
hætti: 
 

Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfir, 
heilagt stendur skrifað á blað. 
Guð hjálpar þeim sem hjálpa sér sjálfir, 
ein lítil býfluga afsannar það. 
Guð hjálpar þeim sem hjálpast að. 
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að hugsa um það að skara eld að eigin köku. 

Gengið er út frá því að einstaklingarnir séu 

mismunandi og þeir eigi að þroska hver sína 

hæfileika. Hæfileikar nýtast einstaklingum og 

samfélagi best ef allir fái tækifæri til að 

þroska eigin hæfileika, en það gerist aðeins sé 

jöfnuður til staðar. Áhersla er á að ójöfnuður 

eins og fátækt og kúgun komi í veg fyrir slík 

tækifæri. Félagslegur ójöfnuður stafi ekki af 

mismun á einstaklingunum, heldur af því 

hvernig samfélagið mismuni fólki. Í stétt-

skiptu samfélagi fæðist menn inn í sitt 

umhverfi, fátækt eða ríkidæmi, óháð vilja og 

hæfileikum. Slíkt umhverfi skapi einstakl-

ingunum mismunandi þroskamöguleika og 

því sé félagslegur ójöfnuður óréttlátur þar 

sem hann mismuni þegnum þjóðfélagsins. Í 

stað ójafnaðar beri að stuðla að jöfnuði eða 

jafnrétti á meðal manna. Almenn afstaða 

vinstrimanna til félagslegrar mismununar er 

því ávallt af neikvæðum toga. 

 

Í kaflanum um þjóðernishópa kom fram að hægrimenn aðhyllast mun fremur 

þjóðernishyggju en vinstrimenn. Þjóðernishyggjan tengist heildarhyggju íhalds-

stefnunnar. Áhersla er þá á þjóðina sem heild og íhaldsmenn líkja þjóðfélaginu 

gjarnan við líkama þar sem allir hlutar þess hafi mikilvægum hlutverkum að 

gegna eins og gerist í líkamanum. Til dæmis verði stéttirnar, en með stéttahug-

takinu eiga íhaldsmenn fyrst og fremst við starfsstéttir, að vinna saman svo þjóð-

félagið geti gengið vel og eðlilega fyrir sig. Ókyrrð og átök á vinnumarkaði sé 

óæskileg því það veiki þjóðarlíkamann svipað og ef einhver sjúkdómur herji á 

einhvern hluta líkamans. „Stétt með stétt“ er því dæmigert kjörorð hægriflokka 

og það felur í sér ákall um einingu þjóðarinnar. Gjarnan er litið svo á að átök út á 

við geti verið jákvæð því þau þjappi þjóðinni saman í styrkari einingu. Því getur 

það skipt máli að eiga sér einhvern óvin. Það viðhorf er meira að segja til hjá 

einörðum íhaldsmönnum að stríð séu æskileg og þau eru allt að því dýrkuð. Allir 

hafa kynnst eða heyrt af stríðsrómantíkinni þar sem þetta er tvinnað saman, 

föðurlandsást og hetjudáðir. Áherslan á þjóðernishyggju sé vís leið til að skapa 

þjóðfélagslega einingu og styrkja þá mikilvægu heild sem þjóðin sé. Eins og áður 

hefur komið fram hafna vinstrimenn almennt þjóðernishyggju hægrimanna og 

leggja þess í stað fremur áherslu á alþjóðahyggju. Sterk tilhneiging er til að líta 

svo á að þjóðin sé ekki þessi eining sem hægrimenn segi hana vera. Í staðinn sé 

hún stéttskipt og stundum tala vinstrimenn um tvær eða margar þjóðir í landinu 

og eru með því að vísa til stéttaskiptingar og ójafnaðar sem tvístri mönnum í 

ólíka og meira afgerandi hópa en þjóðir. „Stétt gegn stétt“ eru því einkunnar-

orðin. Alþjóðahyggjan birtist í því að leggja áherslu á samstöðu með launafólki í 

öðrum löndum í baráttunni gegn ójöfnuði. „Öreigar allra landa sameinist,“ 

 

SSttrrííððssffoorrsseettii  
 

Sagt hefur verið að George 
W. Bush sé stríðsforseti og 
er þá verið að vísa til flokk-
unar á forsetum Bandaríkj-
anna eftir því hve fúsir þeir 
séu til að leysa deilur með 
stríði. Stríðsforsetar leggja 
mikið upp úr því að skil-
greina óvini, en með því 

verða stríðsátök betur rétt-
lætanleg en annars.  

 
Leggðu mat á hvort þetta sé 
réttmætur dómur um for-

setatíð Bush og hvort 
áherslan á óvini hafi orðið til 
þess að þjappa Bandaríkja-
mönnum saman eða ekki. 
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sögðu byltingarsinnuðu jafnaðarmennirnir á 

sínum tíma. Þjóðfélagið einkennist af átökum 

stétta og lögð er áhersla á mikilvægi stétta-

baráttunnar enda er hún vegsömuð af baráttu-

mönnunum. Stéttabaráttan skapi einingu 

meðal launafólks í kröfunum um bætt kjör, 

jöfnuð og betra samfélag þar sem landamæri 

eigi ekki að skipta máli. Ef fylgst er með 

stjórnmálamönnum, til dæmis hér á landi, má 

glöggt merkja að hægrimenn hafa öðrum 

fremur áherslu á þjóðinni, þeir tala um 

erfiðleika þjóðarbúsins, vandamál þjóðar-

innar og að þjóðin verði að standa saman til 

að leysa sín vandamál. Vinstrimenn tala hins 

vegar fremur um hópa innan samfélagsins 

sem standa verr að vígi en aðrir. Þeir segja til 

dæmis að úrlausnir vandamála megi ekki 

bitna ójafnt á stéttunum eða kynjum. Það sé 

ríkjandi í kapítalismanum eða þjóðfélögum af okkar gerð að efnahagsráðstafanir 

séu látnar bitna á launafólki og þeim verr settu á meðan atvinnurekendum sé 

hyglað og þeir ríku sleppi að meiru eða mestu leyti með sitt. Þannig er áherslan 

fyrst og fremst á stétt en ekki þjóð. 

 

Hjá vinstrimönnum hefur tiltrú á rökhyggju verið áberandi einkenni á meðan 

hægrimenn leggja minna upp úr slíku eða jafnvel hafna henni. Þekkt er hvernig 

róttækir vinstrimenn hafa gjarnan litið á kjarnann í hugmyndafræði sinni, marx-

ismann, sem vísindi. Þeir hafa þá litið svo á að með því að fara í stjórnmálum 

eftir einhverjum kennisetningum marxismans, þá væri verið að framkvæma 

vísindi í stjórnmálunum. Í löndum lýðræðisjafnaðarstefnunnar, eins og til dæmis 

Svíþjóð, hafa andstæðingar jafnaðarmanna gjarnan hæðst að öllum þeim 

undirbúningi eða athugununum sem gera þurfi áður en gripið er til aðgerða eða 

ákvarðana eins og til dæmis á sviði félagslegu þjónustunnar. Hægrimenn hafna 

oft rökhyggju, að minnsta kosti eins og hún er að hætti vinstrimanna. Til 

grundvallar ákvörðunum eru þeir allt eins tilbúnir til að ganga út frá hefðum eða 

hyggjuviti í stað „vísindalegrar“ úttektar í anda yfirdrifinnar skynsemishyggju. 

Þeir eiga það jafnvel til að hafna rannsóknum eða aðild sérfræðinga sem 

forsendu fyrir ákvarðanatöku í margvíslegum málaflokkum. Oft sé betra að taka 

ákvarðanir strax en að láta málin velkjast á milli sérfræðinga og dragast úr 

hömlu. Til marks um þessi ólíku sjónarmið má nefna að ýmsir hægrisinnaðir 

frambjóðendur hér á landi hafa gjarnan kynnt sig sem athafnastjórnmálamenn á 

meðan vinstrimenn leggja mikið upp úr því sem þeir kalla umræðustjórnmál, en 

með þessum orðum er væntanlega verið að vísa til þess hvers konar aðferðir beri 

að nota í stjórnmálalegum ákvörðunum. Athafnastjórnmálamenn vilja láta hlut-

ina ganga með því að vera skjótir til ákvarðana, þá sé hægt að hefja fram-

kvæmdir sem fyrst. Umræðustjórnmál krefjast ítarlegrar umræðu um mál og að 

 

MMeeðð  eeððaa  ggeeggnn??  
 

Slagorðin „stétt með stétt“ 
eða „stétt gegn stétt“ má 

finna hjá stjórnmála-
flokkunum eftir því hvort 
þeir hallast til hægri eða 

vinstri. 
 

Kannaðu þetta og reyndu að 
sjá þann ólíka skilning sem 
íhaldsmenn annars vegar og 

jafnaðarmenn hins vegar 
leggja í stéttahugtakið. 

Lýstu þessum ólíka skilningi 
nánar, og útskýrðu til hvers 
konar hugmynda slagorðin 

vísa. 
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kanna beri alla möguleika 

svo hægt sé að taka góðar 

ákvarðanir. Þetta getur verið 

tímafrekt og langur tími 

liðið uns hægt er að hefjast 

handa við framkvæmdir. 

 

Þessi umfjöllun um tiltrú eða 

höfnun á rökhyggju er í raun 

ein hlið á umræðu sem 

nokkuð hefur verið komið 

inn á áður, það er um 

afstöðuna til mannlegs eðlis 

og mannlegrar skynsemi. 

Vinstrisjónarmið ganga 

meira út á mikla tiltrú á 

skynsemi einstaklinganna en 

hægrisinnuð. Í hugmyndinni 

um jafnaðarþjóðfélagið eiga 

allir kost á að þroska sína 

hæfileika. Allir leggi sitt að 

mörkum og vinni saman að 

málum á skynsamlegan hátt 

og í samfélaginu byggist 

lýðræðið á skynsemi og 

virkni allra. Áhersla er á 

manninn sem skynsemis-

veru. Hjá hægrimönnum 

getur vantrú á skynsemi 

manna komið fram í afstöð-

unni til lagskiptingar, menn 

séu ólíkir að upplagi og 

mismunandi af guði gerðir, 

sumir séu skynsamir og klár-

ir en aðrir ekki. Stjórnun, 

ábyrgð og athafnasemi falli því fremur í hlut þeirra sem betur séu til þess hæfir 

að sinna slíkum málum og það geti ekki verið annað en til góðs. Því sé 

ójöfnuðurinn ekkert annað en eðlilegur því hann tengist spurningunni um 

skynsemi einstaklinganna. Eins kemur þetta sjónarmið gjarnan fram í afstöðu 

margra hægrimanna til lýðræðis eins og komið var inn á í umræðunni um 

lýðræði og vald að framan. Tryggja verði að þeir skynsömu og hæfu séu við völd 

og því verði að gæta þess að óupplýstur múgur taki ekki völdin í sínar hendur 

sem meirihluti í lýðræðislegu þjóðfélagi. 

 
Stytting framhaldsskólanáms 

 
Þegar Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir tók við em-
bætti menntamálaráðherra í stjórn Davíðs Odds-
sonar hélt hún eðlilega uppi stefnu forvera síns í 
málefnum framhaldsskólans. Hún boðaði styttingu 
framhaldsskólanáms um eitt ár. Hún lagði áherslu á 
að það væri búið að ákveða þessa styttingu. Stjórn-
arandstaðan gagnrýndi og spurði hvernig ætti að 
framkvæma þessa breytingu. Það ætti algjörlega 
eftir að rannsaka og skoða hvort ávinningur eða tjón 
hlytist af slíkri breytingu eða með hvaða hætti þetta 
yrði gjörlegt. Ekkert afgerandi svar kom við þessari 
gagnrýni annað en að þetta yrði til mikilla bóta fyrir 
skólakerfið og að það væri hafin vinna til að gera 
þetta mögulegt. Stjórnarandstaðan sagði að engin 
haldbær rök hefðu komið fram í málflutningi ráðherr-
ans og lagði áherslu á að það yrði að skoða allar 
slíkar ákvarðanir vandlega áður en til lagasetningar 
um breytingar á framhaldsskólanum kæmi. 
 
Hér var vinstrisinnuð stjórnarandstaða að takast á 
við hægrisinnaða ríkisstjórn. Í þessum átökum end-
urspeglast ólíkar áherslur hægri- og vinstrimanna 
varðandi aðferðir við stjórnmálalega ákvarðanatöku.  
 
Eftir nefndarstarf og vinnuferli á vegum ráðuneytis-
ins hefur sú fyrirætlun verið kynnt að ekki komi til 
beinnar styttingar á framhaldsskólanámi. Þess í 
stað verði sveigjanleiki varðandi námslengd aukinn í 
algjörlega nýju og mikið breyttu framhaldsskólakerfi. 
Mun fleiri nemendur ættu því að geta lokið námi á 
styttri tíma en verið hefur.  
 
Eins og algengt er með stórar og vandasamar 
breytingar,  þá hefur þessi umræða og stefnumótun 
í málefnum framhaldsskólans staðið í nokkur ár og 
án efa þarf síðan talsverðan tíma til að undirbúa og 
hrinda í framkvæmd miklum breytingum. 
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ÍSLENSKIR STJÓRNMÁLAFLOKKAR  

OG HUGMYNDAFRÆÐI 

Hver er hugmyndafræði íslenskra stjórnmálaflokka? Hvert sækja þeir stefnu 

sína? Hægt er að raða flokkunum í grófum dráttum niður á vinstri–hægri kvarða 

eftir hugmyndafræði þeirra og stefnu. Til að meta stefnu flokka þarf að taka mið 

af formlegum stefnuskrám þeirra ef þær eru til, skoða stefnuyfirlýsingar þeirra 

frá landsfundum og ýmsum stofnunum þeirra og síðast en ekki síst skoða hvað 

flokkarnir og einstaka forystumenn þeirra segja og gera, hvort heldur sem þeir 

eru í stjórn eða stjórnarandstöðu. Það getur því verið flókið mál að kanna stefnu 

eins flokks og meta hana og sjá til hvaða tegundar hugmyndafræði hún sækir. Í 

þessu mati á hugmyndafræðinni er stuðst við hefðbundin viðhorf til flokkanna og 

stefnu þeirra. 

 

  Íslenskir stjórnmálaflokkar 
 

 
 VINSTRI   HÆGRI  
 
 breytingar   varðveisla 
 JAFNAÐARSTEFNA   ÍHALDSSTEFNA 

 bylt.jafn. umbótas.jafn. frjálshyggja /  íhaldsstefna 

< –––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––– > 
 
 ---------- VIN ---------- 

 ---------------- SAM ---------------- 

 ------------- FRA ------------ 
 ----------------------- SJÁ ----------------------- 

 --------- FRJ --------- 

 

 
Íslenskir flokkar á vinstri-hægri kvarðanum. Vinstri-græn (VIN), Samfylking (SAM), Fram-
sóknarflokkur (FRA), Sjálfstæðisflokkur (SJÁ) og Frjálslyndi flokkurinn (FRJ). 

 

Sjálfstæðisflokkurinn (1929) er breiðastur flokkanna í hugmyndafræðilegum efn-

um. Stundum hefur verið sagt að flokkurinn líkist meira breiðfylkingu borgara-

aflanna en venjulegum flokki. Þetta stafar af því að flokkurinn spannar hug-

myndafræðisvið sem fleiri en einn flokkur úti í Evrópu eru yfirleitt á. Hann hefur 

í sér frjálshyggjuáherslur og íhaldsstefnu sem þungamiðju ásamt því að teygja 

sig eitthvað yfir miðjuna til vinstri, en eins má líka stundum sjá einstaka merki 

sem ná mjög langt til hægri. Framsóknarflokkurinn (1917) er heldur til hægri við 

miðju sem fremur íhaldssamur og þjóðlegur flokkur. Síðustu ár hefur hann þó 

lagt áherslu á að skilgreina sig sem miðjuflokk. Á meðan samvinnuhreyfingin 

var öflug hér á landi var flokkurinn helsti málsvari hennar. Hin gamla samvinnu-

stefna flokksins ásamt umbótavilja er sá þáttur félagshyggju og jafnaðarstefnu 

sem staðsetur flokkinn að hluta til á vinstrivæng kvarðans. Frjálslyndi flokkurinn 

(1998) er meira til hægri á kvarðanum en vinstri. Hugmyndafræðin er borgaraleg 
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með einkenni félagslegrar íhaldsstefnu öðru fremur. Ýmsar félagslegar áherslur 

færa hann nokkuð yfir á vinstrihlið kvarðans einnig. Samfylkingin (2000) verður 

að teljast að stórum hluta miðjuflokkur þótt hún skilgreini sig fyrst og fremst til 

vinstri, enda liggur hún þó nokkuð meira vinstramegin við miðju á kvarðanum en 

hitt. Flokkurinn á rætur í Alþýðuflokki (1917), sem stofnaður var upphaflega 

sem verkamannaflokkur, og eins í Alþýðubandalagi (1964), sem var heldur 

lengra til vinstri en Alþýðuflokkur. Eins ná ræturnar til Kvennalistans (1983) 

sem hlýtur að hafa talist róttækur flokkur vegna áherslunnar á breytingar í jafn-

réttismálum kynjanna. Flokkurinn hefur leitast við að staðsetja sig á sviðinu sem 

evrópskur lýðræðisjafnaðarflokkur. Vinstrihreyfingin - grænt framboð (1999) er 

lengst til vinstri á kvarðanum og boðar róttækari jafnaðarstefnu en Samfylkingin. 

Flokkurinn á fyrst og fremst rætur í Alþýðubandalaginu og heldur ýmsum áhersl-

um þaðan. Reyndar má stundum sjá íhaldssamar áherslur og eins áherslur á 

þjóðlegum nótum þegar flokkurinn reynir að sporna gegn ýmsum breytingum, en 

það eru þá venjulega breytingar sem flokkurinn lítur á sem aftursæknar breyt-

ingar er dragi úr þeirri félagshyggju sem fyrir hendi sé og beri að viðhalda og 

verja. Með umhverfisverndaráherslum sínum heldur flokkurinn sem stjórnar-

andstöðuflokkur uppi harðri gagnrýni á stjórnvöld sem hlýtur að styrkja flokkinn 

sem róttækan flokk. 

 

Í þessum kafla hefur verið stiklað á stóru um svið hinnar stjórnmálalegu hug-

myndafræði. Reynt hefur verið að tengja saman í sögulegu ljósi þjóðfélagsþróun 

og hugmyndafræði. Þó að það kunni að sumu leyti að vera hæpið að ræða hug-

myndafæði í ljósi hagsmuna stétta eða hópa eins nokkuð hefur verið gert, þá 

hefur slík einföldun engu að síður mikla þýðingu í umfjöllun sem þessari og 

hjálpar til við að sjá hlutina í samhengi. Þótt ekki hafi verið farið mikið inn í 

einstaka þætti hverrar tegundar hugmyndafræðinnar og þeir skýrðir nánar, þá ætti 

þetta yfirlit engu að síður að gefa nokkuð greinagóða mynd af mismunandi og 

ólíkri stjórnmálalegri hugmyndafræði. 
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Hugtök 

afskiptaleysisstefna 

 

afturhaldsstefna 

 

alræði öreiganna 

 

athafnastjórnmál 

 

eignarréttur 

 

einstaklingshyggja 

 

Evrópukommúnismi 

 

fasismi 

 

félagshyggja 
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femínismi 

 

foringinn 

 

frjálshyggja 

 

heimsvaldastefna 

 

hugmyndafræði 

 

hægri afstaða til efnahags- og utanríkismála 

 

íhaldsstefna 

 

jafnaðarstefna 

 

nasismi 
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nytjastefnan 

 

rökhyggja 

 

stefna 

 

stjórnleysisstefna 

 

stjórnmálaheimspeki 

 

umræðustjórnmál 

 

vinstri afstaða til efnahags- og utanríkismála 

 

þjóðremba 

 

þjóðfélagsdarwinismi 
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Þróun íslenskra 

stjórnmála 
3. HLUTI 
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TÍMABIL OG STJÓRNKERFI 

 

 

Sjálfstæðisstjórnmál. Skilin. Stéttastjórnmál. Stjórnkerfið á 19. öld. 

Stjórnkerfi heimastjórnartímabilsins. Stjórnkerfi 

stéttastjórnmálanna. 

 

Eftir lestur kaflans átt þú að vera fær um að 

lýsa skiptingu íslenskra stjórnmála í tímabil frá endurreisn Alþingis 1845 til 

nútímans 

 

lýsa almennt aðdragandanum að upphafi nútímastjórnmála á Íslandi 

 

lýsa andstæðum átakalínum sjálfstæðisstjórnmálanna, á milli frelsissinna og 

danskra stjórnvalda 

 

útskýra mismunandi skiptingu forystumanna í ólíkar fylkingar eftir afstöðu til 

málefna sjálfstæðisbaráttunnar 
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nefna sögulega áfanga á fyrra tímabili sjálfstæðisstjórnmála og gera grein fyrir 
mikilvægi heimastjórnar og fullveldis á síðara tímabilinu 

 

lýsa skilunum og þjóðfélagslegum orsökum þeirra 

 

að bera saman og útskýra út frá þjóðfélagsaðstæðum málefnaágreining á fyrra 

tímabili stéttastjórnmála og því síðara 

 

lýsa helstu þáttum stjórnkerfisins á 19. öld, á tímabili heimastjórnar og á 
tímabili stéttastjórnmála 

 

lýsa valdatilfærslu í stjórnkerfinu með samanburði eftir tímabilum  

 

gera grein fyrir aðgreiningunni á milli löggjafar- og framkvæmdavalds og þeim 

takmörkunum sem á henni eru í reynd hér á landi 
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TÍMABIL 

Upphaf nútímastjórnmála hér á landi má rekja til endurreisnar Alþingis 1845. 

Segja má að stjórnmálin hafi allt fram á annan áratug 20. aldar að mestu snúist 

um sjálfstæðisbaráttuna. Stjórnmálaátök einkenndust af átökum á milli þjóðernis-

hópa, þar sem Íslendingar beittu rökum þjóðernisstefnunnar í baráttunni gegn 

yfirráðum Dana hér á landi. Þegar þessum átökum við Dani lauk tóku stjórn-

málin að snúast um skiptingu hinna efnislegu gæða á milli hópa í þjóðfélaginu, 

enda var umbylting nýrra atvinnuhátta hafin með innleiðslu kapítalísks hagkerfis. 

Verðmætasköpun margfaldaðist og efnahagslegur vöxtur varð gífurlega hraður. 

Það voru stéttir sem urðu mikilvægastar í átökum um hin efnislegu gæði og 

stjórnmálaátökin einkenndust því af stéttaátökum. Á þessum grundvelli er hægt 

að greina tvö megintímabil í þróun íslenskra stjórnmála, tímabil sjálfstæðis-

stjórnmála og stéttastjórnmála. Sú lýsing sem hér fer á eftir á tímabilum, mál-

efnum, hópum og ýmsum öðrum þáttum í stjórnmálaþróuninni er í helstu atrið-

um byggð á greiningu dr. Ólafs Ragnars Grímssonar á þróun íslenskra stjórn-

mála, en hann gerðist brautryðjandi í stjórnmálafræðilegum rannsóknum hér á 

landi fyrir og um 1970. Í greiningunni er hvoru megintímabili um sig skipt upp í 

tvö undirtímabil. Frá 1970 hafa síðan orðið ýmsar þær breytingar í stjórnmálum 

sem gera það að verkum að óhætt er að tala um þriðja tímabil stéttastjórnmála.  

 

Sjálfstæðisstjórnmál 

 1845–1874  Fyrra tímabil sjálfstæðisstjórnmála 

 1874–1918  Síðara tímabil sjálfstæðisstjórnmála 

 

Stéttastjórnmál 

 1918–1942  Fyrra tímabil stéttastjórnmála 

 1942–1970/80  Síðara tímabil stéttastjórnmála 

 frá 1970/80  Þriðja tímabil stéttastjórnmála 

 

Eins og rætt hefur verið, þá bar þróun stjórnmála í Vestur-Evrópu og Norður-

Ameríku á 19. öld merki um valdatöku borgarastéttarinnar. Hnignun eða hrun 

einvelda í konungsríkjum Evrópu var að eiga sér stað, hugmyndafræðilegir 

frelsisstraumar fengu hljómgrunn og kröfur um aukin lýðréttindi náðu fram að 

ganga. Stjórnarbyltingin í Frakklandi 1830 var áhrifamikil og leiddi til stofnunar 

þinga víða út um vestanverða Evrópu. Þessi þróun hafði í för með sér afnám þess 

einveldisstjórnarfars sem verið hafði og borgaralegt skipulag tók að líta dagsins 

ljós. Íslenskir stúdentar í Kaupmannahöfn höfðu ýmis kynni af alþjóðlegum 

straumum og hófu margir hverjir öfluga stjórnmálastarfsemi að minnsta kosti á 

þeirra tíma mælikvarða. Blaða- og tímaritaútgáfa þessara manna, ásamt því að 

þeir komu margir til landsins til að taka við mikilvægum embættum, gaf þeim 

færi á að beita sér fyrir nýjum hugmyndum og innleiða nýjan hugsunarhátt, sem 

beindist í átt til þjóðfrelsis og efnahagslegra framfara. Á þennan hátt greiddu 

þessir menn götu fyrir áhrifum alþjóðlegrar þróunar hér á landi og nýsköpunar á 
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víðtækum sviðum. Þessi gróska hugmynda var þýðingarmikil á árunum fyrir 

endurreisn Alþingis árið 1845. Það ár var Alþingi stofnað á ný sem ráðgefandi 

þing eftir langt hlé á starfsemi sinn sem dómstóll og lögrétta. Danir höfðu fengið 

ráðgefandi þing strax í kjölfar byltingarinnar 1830 í Frakklandi og nú þótti 

dönskum stjórnvöldum ráð að Íslendingar fengju þing út af fyrir sig og skyldi 

það vera eins og önnur þing þessara tíma, ráðgefandi fyrir konung. Endurreisn 

Alþingis var því í beinu samhengi við þá þróun sem var að gerast úti í Evrópu. 

FYRRA TÍMABIL SJÁLFSTÆÐISSTJÓRNMÁLA 1845 - 1874 

Sjálfstæðisbaráttan var á dagskrá frá endurreisn Alþingis 1845 til fullveldisins 

1918. Baráttan var fyrir fullveldi landsins og fólst hún í kröfum um löggjafarvald 

til Alþingis og sérstakan fjárhag fyrir Ísland eða það sem á nútímamáli kallast 

ríkissjóður. Einnig var farið fram á aðgreiningu frá danska ríkinu og gerðar 

kröfur um að inn í landið kæmi framkvæmdavald og dómsvald. Meginlínum 

málefnaátakanna má lýsa í stuttu máli þannig, að dönsk stjórnvöld litu svo á að 

Ísland heyrði undir Dani sem sjálfir heyrðu svo undir konung. Íslendingar vildu 

hins vegar í frelsisbaráttu sinni standa jafnfætis Dönum gagnvart konungi og 

vera á engan hátt undir þá seldir, heldur vera aðeins undir konungi á sama hátt og 

Danir sjálfir. Frelsissinnar stóðu í broddi fylkingar í sjálfstæðisbaráttunni og 

settu fram ítarlegar frelsiskröfur. Konungssinnar fylgdu dönskum stjórnvöldum 

að máli. Þeir voru flestir embættismenn konungs hér á landi og í hópi þeirra voru 

konungskjörnir þingmenn. Málamiðlunarmenn 

komu stundum fram og vildu fara milliveg í 

úrlausnum mála, einkum þegar deilur höfðu 

staðið í járnum um langt skeið. Alþingi starfaði 

annað hvert ár og stuttan tíma í senn. Stöku 

sinnum voru aukaþing og urðu þau algengari 

þegar fór að líða að lokum tímabilsins. Engir 

skipulegir stjórnmálaflokkar voru til, en hins 

vegar er hægt að greina menn niður í málhópa 

eftir afstöðu þeirra til einstakra mála hverju 

sinni. Þannig var stundum talað um flokk Jóns 

Sigurðssonar, en það var þó aldrei um flokk í 

okkar skilningi að ræða, heldur voru hér aðeins 

samherjar hans og fylgismenn eins og þeir voru 

á hverjum tíma eða í hverju einstöku máli. 

 

Í stjórnmálunum var baráttan á þessum tíma 

einkum fyrir löggjafarvaldi ásamt sérstökum 

fjárhag fyrir landið og var þetta liður í því að að-

greina landið frá danska ríkinu. Kröfur voru til 

dæmis gerðar um endurgreiðslur frá Dönum 

vegna tekna þeirra af landinu eða arðráns á 

landsmönnum í gegnum aldirnar. Jón 

 
 
Jón Sigurðsson er frelsishetja 
Íslendinga. Hann var helsti 
leiðtogi frelsissinna á fyrra 
tímabili sjálfstæðisstjórnmála. 
Hann sat á Alþingi og var 
lengstum forseti þess. Jón fór 
utan til náms í Kaupmanna-
höfn og þar bjó hann síðan 
alla sína tíð. Þjóðhátíðar-
dagurinn 17. júní haldinn á 

fæðingardegi hans. 
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Sigurðsson (1811–1879) var helsti leiðtogi frelsissinna og setti oftast fram 

ítrustu kröfur á hendur danskra stjórnvalda. Helstu áfangar þessa tímabils voru 

eftirfarandi:  

 

1845 Alþingi var endurreist eða sett á stofn sem ráðgefandi þing fyrir konung. 

 

1851 Þingvallafundur var haldinn að frumkvæði forystumanna frelsissinna og 

þar var sett fram stefna sú sem síðan var fylgt næstu sex til sjö áratugi eða 

allt til loka sjálfstæðisbaráttunnar. Helstu kröfur voru þær að Alþingi 

fengi fullt löggjafarvald með konungi og fjárveitingavald. Ísland fengi 

sérstakan fjárhag, en greiddi þó sinn hluta af sameiginlegum kostnaði 

alríkisins. Krafa var um innlent dómsvald og að framkvæmdavald yrði í 

höndum íslenskra manna. Verslun skyldi verða alfrjáls og funda- og 

prentfrelsi tryggt.  

 

1871 Stöðulögin voru sett einhliða af konungi og kváðu þau á um að Ísland 

væri óaðskiljanlegur hluti Danmerkur. Ísland fékk með lögunum sérstak-

an fjárhag. 

 

1874 Stjórnarskrá var sett fyrir Ísland af konungi. Alþingi fékk með henni tak-

markað löggjafarvald með konungi. 

 

Stöðulögin urðu mikið áfall fyrir frelsissinna því þau gengu í flestu þvert á vilja 

þeirra. Þau ásamt stjórnarskránni settu sjálfstæðismálin í nýjan farveg og tók það 

menn nokkur ár að setja sig á ný í stellingar til áframhaldandi baráttu. Stjórnar-

skráin hefur haldist óbreytt til okkar tíma að öðru leyti en því sem annars vegar 

snertir breytinguna við lýðveldisstofnunina 1944, þar sem í stað konungs kom 

forseti, og hins vegar því sem snertir breytingar á kosningarétti og kjördæma-

skipan. 

SÍÐARA TÍMABIL SJÁLFSTÆÐISSTJÓRNMÁLA 1874 - 1918 

Eftir um áratugs hlé frá setningu stöðulaga og stjórnarskrár upphófst sjálfstæðis-

baráttan af krafti á nýjan leik. Kröfurnar, sem gerðar voru um endurskoðun 

stjórnarskrárinnar í þeim tilgangi að landsmenn fengju aðskilnað frá danska 

ríkinu, gengu út á það að fá fullt löggjafarvald og innlent framkvæmdavald. 

Helstu áfangarnir á þessu tímabili eru tveir:  

 

1904 Heimastjórn var sett á fót og Íslendingar fengu með henni innlendan 

ráðherra með aðsetur í landinu. 

 

1918 Ísland varð fullvalda ríki með því að Alþingi fékk fullt löggjafarvald. 
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Tilkoma heimastjórnarinnar 1904 var meiri árangur en Íslendingar höfðu búist 

við eða farið fram á. Tillaga Valtýinga hafði orðið ofan á í kröfum Íslendinga um 

innlendan ráðherra eða ráðgjafa eins og hann var þá nefndur. Valtýskan var 

málamiðlun þar sem slegið var nokkuð af fyllstu kröfum í von um að einhver 

árangur næðist og var í henni gert ráð fyrir íslenskum ráðgjafa með aðsetri í 

Kaupmannahöfn í stað Reykjavíkur. Ástæðan fyrir mjög svo jákvæðri afstöðu 

Dana var fyrst og fremst sú að ný og umbótasinnuð ríkisstjórn hafði tekið við í 

 
Skilin 1913–1922 

 
Flokkar  grundvöllur  atkvæði  þing- 

    menn 

ALÞINGISKOSNINGAR 1916 

Heimastjórnarflokkur  sjálfst.barátta  5.333 12 

Sjálfstæðisflokkur (gamli) þversum  sjálfst.barátta  2.097 7 
Sjálfstæðisflokkur (gamli) langsum  sjálfst.barátta  938 3 

Sjálfstæðisflokkur (gamli) annað  sjálfst.barátta  1.014 3 

Bændaflokkur  bændastétt  1.173 5 
Óháðir bændur  bændastétt  554 1 

Alþýðuflokkur  verkalýðsstétt  903 1 

Utan flokka   1.336 2 

ALLS  sjálfstæðisstjórnmál   25 

 stéttastjórnmál   7 

 grundvallað á öðru   2 

SAMTALS    34 

 

ALÞINGISKOSNINGAR 1919 

Heimastjórnarflokkur  sjálfst.barátta  4.120 9 

Sjálfstæðisflokkur (gamli)  sjálfst.barátta  1.563 7 

Framsóknarflokkur  bændastétt  1.873 6 
Alþýðuflokkur  verkalýðsstétt  949 0 

Utan flokka   5.528 12 

ALLS  sjálfstæðisstjórnmál   16 

 stéttastjórnmál   6 

 grundvallað á öðru   12 

SAMTALS    34 

 

ALÞINGISKOSNINGAR 1923 

Borgaraflokkur  borgaraöflin  16.272 21 
Framsóknarflokkur  bændastétt  8.062 13 

Alþýðuflokkur  verkalýðsstétt  4.912 1 

Utan flokka   1.115 1 

ALLS  sjálfstæðisstjórnmál   0 

 stéttastjórnmál   35 

 grundvallað á öðru   1 

SAMTALS    36 

 
Grundvöll stjórnmálanna á tímabili skilanna má sjá á þeim flokkum sem fengu þingmenn 
kjörna í kosningunum 1916, 1919 og 1923.. Skilin afmarka þann tíma sem breytingin frá 
sjálfstæðisstjórnmálum yfir í stéttastjórnmál tók. 
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Danmörku eftir mjög langa valdasetu íhaldsmanna. Með fullveldinu 1918 var 

öllum markmiðum sjálfstæðisbaráttunnar sem sett höfðu verið fram á Þingvalla-

fundinum 1851 náð með formlegum hætti. Í reynd má segja að þessum mark-

miðum hafi þegar verið náð 1904 með heimastjórninni, því Danir höfðu ekki 

afskipti af löggjöf eftir það nema í algjörum undantekningartilfellum. 

SKILIN Á MILLI SJÁLFSTÆÐIS- OG STÉTTASTJÓRNMÁLA 1913 - 1922 

Við lok sjálfstæðisstjórnmála og upphaf stéttastjórnmála má greina stutt skeið, 

skilin, þegar þessar breytingar áttu sér stað. Stjórnmálin hættu að grundvallast á 

sjálfstæðisbaráttunni og fóru þess í stað að mótast af stéttaátökum. Þessar breyt-

ingar sjást glöggt þar sem gömlu flokkar heimastjórnartímabilsins hurfu og í 

staðinn komu stjórnmálaflokkar byggðir á stéttum. Séu úrslit Alþingiskosninga á 

þessu tímaskeiði skoðuð má sjá þessi umskipti. Í töflunni að framan má sjá að í 

fyrstu kosningunum 1916 voru flokkar frá átökum sjálfstæðisbaráttunnar að 

takast á en þeir eru horfnir í síðustu kosningunum 1923. Í stað þeirra komu nýir 

flokkar grundvallaðir á annars konar átökum, stéttaátökum. Eins og sjá má voru 

stéttaflokkarnir komnir til sögunnar í lok skilanna sem næstum því fullmótaðir 

stjórnmálaflokkar. Það tók borgaraöflin að vísu sex ár til viðbótar að skipuleggja 

sig í þá breiðu fylkingu sem Sjálfstæðisflokkurinn átti eftir að verða. Borgara-

öflin buðu fram undir nafni Borgaraflokks í kosningunum 1923, síðar komu fram 

bæði Íhaldsflokkur og Frjálslyndi flokkurinn 

áður en Sjálfstæðisflokkurinn varð loks til 

1929. Skilin eru sá tími þar sem hin tvö meg-

intímabil íslenskrar stjórnmálaþróunar mætast 

og sýna kosningaúrslitin mjög vel hvernig 

breytingarnar urðu. 

FYRRA TÍMABIL STÉTTASTJÓRNMÁLA 

1918–1942 

Með iðnbyltingunni og markaðsvæðingunni 

hér á landi kom upp algjör nýskipan þjóðfél-

agsins. Kapítalískt hagkerfi leysti gamla 

sjálfsþurftabúskapinn af hólmi og nýjar stéttir 

hins iðnvædda þéttbýlissamfélags urðu til. 

Fólksfjölgun varð mikil og þéttbýlið tók við 

henni. Á öðrum áratug aldarinnar voru þessar 

breytingar að ganga yfir af miklum þunga. 

Um 1930 var fólksfjöldi í sveitum og þéttbýli 

um það bil jafn og á stríðsárunum voru 

umskiptin yfir í hina nýju samfélagsgerð að 

mestu um garð gengin. Með tilkomu hinna 

nýju framleiðsluhátta og þeirrar stéttaskipt-

 

EEiiggnnaarrffoorrmm  
 

Kynntu þér mismunandi 
eignarform í atvinnulífinu. 

 
Gerðu samanburð á einka-
eign og félagslegri eign á 
fyrirtækjum með tilliti til 
rekstrarforms. Ræddu í 

þessu sambandi hugtökin 
einkarekstur, hlutafélag, 
samvinnufélag og opinber 

eða ríkisrekstur. 
 

Segja má að megintilgangur 
einkareksturs sé gróði. 

Ræddu hvernig tilgangur 
einka- og félagslegs reksturs 

getur verið ólíkur. 
 

Ræddu jafnframt hvers 
konar aðilar eru eigendur í 

hverju rekstrarformi fyrir sig 
og hvernig þeir standa 
gagnvart hagnaði og 
stjórnun fyrirtækja. 
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ingar sem þeim fylgdu urðu stéttaátök fyrirferðarmestu átökin í samfélaginu og 

stjórnmálin endurspegluðu þau. Í kaflanum um átök–samstöðu er rætt hvernig 

bæði hagsmunasamtök og stjórnmálaflokkar spruttu upp á grundvelli þessara 

átaka. Stjórnmálagjörðir og -umræða tóku að snúast fyrst og fremst um það 

hvernig skipta bæri hinum þjóðfélagslegu gæðum á milli hinna einstöku hópa 

þjóðfélagsins. Þessir hópar voru í flestum tilvikum stéttir iðnaðarþjóðfélagsins, 

borgarar, verkalýður og hin gamla stétt bænda, sem hafði smátt og smátt verið að 

breytast yfir í framleiðendur á markaði í stað þess að stunda sjálfsþurftabúskap. 

 

Á þessu tímabili var stjórnkerfið í mótun. Deilt var um hvert æskilegt form 

stjórnkerfis og þjóðskipulags skyldi vera. Hörð átök voru í þessu sambandi um 

ólík eða andstæð grundvallaratriði. Afstaða flokkanna til slíkra mála hindraði 

stjórnarsamvinnu ákveðinna flokka en gerði öðrum kleift að vinna saman. Mál-

efnaátökin er hægt að flokka í fjóra hluta: 

 

Kjör. Deilt var um það hvernig ætti að skipta efnislegum gæðum á milli fólks eða 

hópa. Hvert átti kaup launafólks að vera og hve mikill átti ágóði atvinnurekenda 

að vera? Hvað áttu bændur að fá í sinn hlut? Hverjir áttu að taka á sig kostnað 

vegna styttri vinnudags, vegna almannatrygginga eða annarra umbóta? 

 

Eignarform. Átti að stuðla að einkarekstrarformi þar sem fjármagnseigendur 

högnuðust og réðu eða átti að stuðla að einhvers konar sameignarrekstri eins og 

samvinnufélögum eða ríkisrekstri? 

 

Efnahagsstjórn. Átti að efla frjálst markaðskerfi með sem mestu afskiptaleysi 

ríkisvaldsins eða átti að leggja áherslu á 

skipulagningu atvinnulífsins með miðstýr-

ingu og áætlanagerð? Eða var blandað hag-

kerfi með frjálsum markaði að hluta og 

stýringu ríkisvaldsins að hluta hið æskilega? 

 

Þjóðskipulag. Átti að þróa áfram það borg-

aralega þjóðskipulag sem hafði mótast eða 

átti að gera umbyltingu og koma á alþýðu-

völdum með ráðstjórnarskipulagi líkt og í 

Sovétríkjunum? 

 

Átök flokkanna um þessi málefni tóku ýms-

um breytingum við breyttar aðstæður í þjóð-

félaginu. Á stríðsárunum var þróun þjóðfél-

agsins komin á nýtt stig. Styrjöldin hafði sín 

áhrif á mörgum sviðum samfélagsins, bæði 

efnahagsleg og menningarleg. Þessar breyt-

ingar eru á meðal þess sem markar upphaf 

næsta tímabils stéttastjórnmálanna. 

 

HHeerrssttööððiinn  
 

Afstaðan til hersins skipti 
mönnum í andstæðar fylk-
ingar. Almenn sjónarmið 
voru þau að hægrimenn 

töldu herinn tryggja sjálf-
stæði landsins á meðan 

vinstrimenn töldu hann ógna 
því og jafnvel væri hann 

ógnun við starfsemi 
sósíalískra afla. 

 
Kannaðu dýpt ágreiningsins, 
t.d. varðandi stjórnarsam-
vinnumöguleika flokka á 

þessum tíma. 
  

Skoðaðu í sambandi við 
hermálið tilgang, tilkomu og 
afdrif Þjóðvarnarflokksins 

árið 1953.  
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SÍÐARA (ANNAÐ) TÍMABIL STÉTTASTJÓRNMÁLA 1942–1970 

Á þessu tímabili hafði samfélag og stjórnkerfi 

tekið á sig mótað skipulag sem var að festa sig í 

sessi. Stjórnmálaöfl, þar með taldir flokkarnir, 

höfðu að mestu fallist á ríkjandi kerfi og lagað sig 

að því. Grundvallarátök um málefni frá fyrra 

tímabili lögðust að mestu af þar sem menn urðu 

meira eða minna sammála um þau. Í staðinn komu 

fram ný og afgerandi ágreiningsmál sem voru á 

sviði utanríkismála. Við lok fyrra tímabils kom 

ljós að stjórnarsamvinna allra flokka reyndist 

möguleg. Þegar Nýsköpunarstjórnin 1944–1947 

var mynduð höfðu loks allir stjórnmálaflokkar 

reynt samstarf hverjir með öðrum. En hin nýju 

grundvallarágreiningsmál, sem voru nú að koma 

til sögunnar í upphafi kalda stríðsins, urðu til að hindra aftur að verulegu leyti 

samvinnumöguleika ákveðinna flokka. Málefnaátök tímabilsins má flokka í þrjá 

hluta: 

 

Efnahags- og félagsmál. Það var áfram tekist á um þá málaflokka sem einkenndu 

fyrra tímabilið, en átökin voru ekki eins afgerandi og leiðir til málamiðlunar voru 

opnar ólíkt því sem var á því fyrra. Deilur um þjóðskipulag hurfu. 

 

Utanríkismál. Í þessum málaflokki kom upp 

afgerandi grundvallarágreiningur líkt og var á 

milli flokka um efnahags- og félagsmál áður. 

Með Keflavíkursamningnum 1946, inngöng-

unni í NATO 1949 og herverndarsamningn-

um við Bandaríkin 1951 var kominn upp 

harður ágreiningur sem skipti mönnum í and-

stæðar fylkingar. Afstaða til fríverslunar við 

útlönd vó einnig þungt og sama gerðu spurn-

ingar um stóriðju og eign útlendinga á slíkum 

fyrirtækjum. Eins og segir, þá var það ágrein-

ingur í þessum málaflokki, sem einkum 

hindraði stjórnarsamvinnumöguleika flokk-

anna.  

 

Byggðamál. Þessi málaflokkur kom til sög-

unnar þegar menn fóru að tala um byggða-

röskun sem vandamál í þjóðfélaginu. 

Byggðastefnan varð til sem svar flokka og 

stjórnvalda við fólksstrauminum á suðvestur-

horn landsins. Þessi mál hafa haft þá sérstöðu 

 

BByyggggððaasstteeffnnaa  
 

Byggðastefnu hefur verið 
framfylgt af stjórnvöldum til 

að sporna gegn því sem 

kallað hefur verið búsetu-
röskun hér á landi, það er 

fólksflutningum eða straumi 
fólks „suður“. 

 
Nefndu nokkur mismunandi 
dæmi um mikilvægar að-

gerðir stjórnvalda í þessum 
efnum síðustu áratugi, bæði 
á sviði atvinnulífs og þjón-

ustu. Hafðu í huga átök milli 
búsetuhópa í umræðu þinni. 

 
Rektu nokkur ólík sjónarmið, 
með og á móti byggðastefnu 

og leggðu mat á réttmæti 
þeirra. 

 
 
Inngangan í NATO varð 
hluti af deilunum varðandi 
afstöðuna til hersins. 
Hægrimenn tala gjarnan um 
varnarbandalag en vinstri-

menn hernaðarbandalag. 
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að ágreiningur er eftir búsetuhópum miklu fremur en flokkslínum. Ágreiningur-

inn er því fyrst og fremst þverpólitískur. 

ÞRIÐJA TÍMABIL STÉTTASTJÓRNMÁLA FRÁ 1970 

Upp úr 1970 er aðlögun stjórnmálaaflanna að kerfinu er orðin mikil og ýmsar 

breyttar forsendur gerðu það að verkum að það tók að draga úr grundvallar-

ágreiningi á sviði utanríkismála. Það gerðist smátt og smátt og hindraði ekki 

lengur stjórnarsamvinnumöguleika flokkanna. Þegar vígbúnaðarkapphlaup kalda 

stríðsins var á enda um 1990 og eftir að ljóst var að herinn myndi hverfa héðan 

af landi 2006 var herstöðvarmálið úr sögunni sem afgerandi ágreiningsmál. En 

það var annað sem átti ef til vill stærri þátt í 

að marka upphaf nýs tímabils um 1970. 

Stjórnmálin tóku að opnast og kom það 

glöggt fram í því að stöðugleiki flokka var 

ekki lengur sá sami og hafði verið. Kjósendur 

voru ekki lengur eins fylgispakir við einn 

ákveðinn flokk og nýir flokkar og framboð 

komu fram og náðu varanlegri árangri en áður 

þekktist. Prófkjör flokka voru innleidd sem 

aðferð til að velja frambjóðendur á lista og 

flokkar opnuðu meira starfsemi sína og fóru 

til dæmis að halda landsfundi fyrir opnum 

tjöldum. Dagblöð fóru að veita ólíkum stjórn-

málaskoðunum aðgang og voru ekki lengur 

eins eindregin málgögn flokkanna og verið 

hafði. Stjórnmálaleg átök urðu margbreyti-

legri eftir því sem samsetning stétta og 

þjóðfélags varð fjölbreyttari. Nýir fletir átaka 

komu upp og settu varanleg spor í mynstur 

stjórnmálanna. Það voru átök eins og barátta 

kvenna fyrir jafnri stöðu á við karla, barátta 

gegn stöðnun og spillingu í kerfinu og áhersla 

í umhverfismálum. Flokkar eins og Kvennalistinn (1983), sem varð til í 

jafnréttisbaráttu kvenna, Samtök frjálslyndra og vinstri manna (1971), Bandalag 

jafnaðarmanna (1983) og Þjóðvaki (1994), sem allir lögðu mikið upp úr því að 

vinna gegn spillingu og Vinstri-græn, sem voru með áherslu í umhverfismálum, 

náðu allir miklum árangri í kosningum þegar þeir komu inn í stjórnmálin. 

Vafalaust má líta á framboð Reykjavíkurlistans (1994-2006), það er andstæðinga 

Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningunum, ásamt samruna vinstri flokka í 

Samfylkingu árið 2000, sem merkan þátt í gerjun á þessum breyttu tímum. Í 

bakgrunni þessara breytinga liggja hinar gífurlegu efnahagslegu framfarir með 

gjörbreytingum á fjármagnsmarkaði hin síðustu ár ásamt örri þróun upp-

lýsingasamfélagsins með sínu mikla flæði upplýsinga sem tölvutæknin hefur gert 

mögulegt. Þessar breytingar birtast meðal annars í stöðugt opnara og frjálsara 

 

PPrróóffkkjjöörr  
 

Prófkjör hafa verið viðhöfð 
undanfarin ár af stjórnmála-
flokkunum sem stöðugt al-

gengari leið til að velja 
frambjóðendur á lista sína. 

 
Merkir þetta að valdið sé 

fært til kjósenda eða ræður 
forystan eftir sem áður 
hverjir veljast á lista? 

Kynntu þér ólíkar reglur um 
opin eða lokuð prófkjör hjá 
flokkunum og kosningu í 
ákveðin sæti eða ekki. 

 
Hvaða augum myndu 

kjarnræðishyggjan annars 
vegar og margræðishyggjan 

hins vegar líta prófkjör 
flokkanna? 
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samfélagi, opnari fjölmiðlun og gegnsærri stjórnsýslu. Aðild Íslands að Evrópska 

efnahagssvæðinu hefur átt stóran þátt í þessari þróun og ýtt enn frekar undir 

aukin og opin samskipti við önnur lönd. Og í hinni miklu alþjóðavæðingu sem 

átt hefur sér stað í heiminum hefur Ísland tekið þátt í síauknum mæli. Þetta og 

ýmis fleiri atriði eru það sterk einkenni að þau marka sérstakt tímabil, það er 

þriðja tímabil stéttastjórnmálanna.  

STJÓRNKERFIÐ 

Á tímabili sjálfstæðisstjórnmálanna hefur stjórnkerfið á sér einkenni nýlendu-

skipulagsins fram að heimastjórn. Þá tekur það að þróast í átt til þess nútímalega 

forms sem það svo fær á sig með tilkomu stéttastjórnmálanna. 

STJÓRNKERFIÐ Á 19. ÖLD 

Á 19. öld liggur valdið í þeim hluta stjórnkerfisins sem er úti í Danmörku. Einn 

ráðherra dönsku stjórnarinnar fer með Íslandsmálin í hjáverkum og sinntu 

stjórnvöld lítt kröfum Íslendinga um aðgerðir og breytingar. Áhugi virðist hafa 

verið lítill sem enginn á öðru en því að landið næði að skila þeim tekjum sem 

það átti að veita herraþjóðinni. Á Íslandi eru það æðstu embættismenn konungs, 

þar á meðal biskup, sem fara með valdið sem fulltrúar hans. Kerfið er ekki flók-

ið, sýslumenn sjá um innheimtur og yfir þeim eru fjórir amtmenn, einn af þeim 

er jafnframt yfir hinum, stiftamtmaður. Eftir stöðulögin 1871 varð landshöfðingi 

æðsti embættismaður konungs í stað stiftamtmanns, en með breytingunni var 

ætlunin að efla embættisvald konungs í landinu. Aðrir þættir kerfisins eru veikir.  

 

Alþingi er ráðgefandi þing frá endurreisn 1845 og fram að stjórnarskrá 1874. 

Með setningu stjórnarskrárinnar fær þingið takmarkað löggjafarvald með 

konungi. Þetta þýðir að lagafrumvörp öðluðust ekki gildi nema bæði konungur, 

eða öllu heldur dönsk stjórnvöld, og Alþingi samþykki þau. Allt tímabilið fram 

að heimastjórn 1904 náði þingið ekki nema litlu fram af því sem það gerði 

samþykktir um. Andstaða Dana var mest við allt sem sneri að sjálfstæðismálinu 

og í þeim efnum kom nær undantekningarlaust nei frá þeim. Alþingi var tiltölu-

lega óvirk stofnun vegna þess að það kom sjaldan saman og hafði lítið og 

takmarkað vald. Fáein blöð og tímarit voru gefin út og tengdust þau flest hver 

sjálfstæðisbaráttunni. Til Þingvallafunda var einstaka sinnum boðað, en þar 

mættu frelsissinnar til að móta stefnu sína og undirbúa næsta þing. Þessir fundir 

virkuðu því svipað og þingflokksfundir gera í dag; að móta stefnu og skipuleggja 

málflutning. Héraðsfundi héldu leiðtogar stöku sinnum til að kynna fólki málin. 

Fyrir kom að bænaskrár voru sendar konungi, en þær voru eins konar undir-

skriftasafnanir sem forystumenn stóðu fyrir meðal almennings til að fylgja eftir 

óskum um umbætur eða tiltekin mál. Bænaskrárnar voru veikburða þrýstiaðgerð-

ir þessara tíma. Þungamiðja valdsins var því eindregið í danska hluta kerfisins. 
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STJÓRNKERFIÐ Á HEIMASTJÓRNARTÍMABILINU 

Á tímabili heimastjórnar 1904 og til loka sjálfstæðisstjórnmála 1918 hefur 

þungamiðja valdsins færst frá Danmörku til Íslands. Framkvæmdavaldið var 

komið inn í landið í hendur innlends ráðherra og varð hann valdamesti aðili 

kerfisins. Alþingi hafði í reynd öðlast allt að því fullt löggjafarvald þar sem 

konungur eða dönsk stjórnvöld hætta að mestu afskiptum af löggjöf þótt form-

lega séð væri þetta vald í höndum beggja aðila. Virkni þingsins jókst verulega, 

starfstími lengdist og verkefnum fjölgaði. Þingræðisreglan var tekin upp, en það 

merkir að ráðherra verði að styðjast við meirihluta á þingi. Með tilkomu Stjórn-

arráðs Íslands var lagður grunnur að innlendu nútímalegu embættismannakerfi. 

Með þróuninni til fjölþættara þjóðfélags urðu verkefni stjórnvalda og embættis-

kerfis brátt meiri og vöxtur sérfræðinga- og embættismannavaldsins hófst. 

 

Stjórnmálaflokkar voru á þessu tímabili svokallaðir kjarnaflokkar. Þeir voru 

stofnaðir af þingmönnum og störfuðu nær eingöngu innan þingsins. Nafngiftin 

stafar af því að í flokkunum voru aðeins þingmenn - þeir menn sem fóru með 

forystuna í landinu og mynduðu kjarna þeirra sem að réðu í þjóðlífinu. Flokkar 

þessir voru tiltölulega veikburða sem valdaaðilar í kerfinu og því ólíkir 

fjöldaflokkum nútímans. Einstaka almenn stjórnmálafélög í tengslum við flokka 

voru til og blöð þau sem út komu voru flest tengd flokkunum. Sveitastjórnir á 

sínu afmarkaða sviði urðu nýr og vaxandi þáttur í kerfinu. 

Íslenska stjórnkerfið á 19. öld 

Dönsk stjórnvöld 

konungur – ráðherra - stjórnardeildir 

Embættismanna- 

kerfið 
æðstu emb.menn 

konungs 
sýslumenn 

Kirkjan 

biskup 

Alþingi 
frelsissinnar 

konungssinnar 

blöð - tímarit Þingvallafundir héraðsfundir bænaskrár 

Stjórnkerfið á 19. öld. Kerfið er einfalt og valdið liggur algjörlega hjá Dönum. Vægi ein-
stakra þátta kerfisins er táknað með mismunandi þykkum línum. 
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STJÓRNKERFI STÉTTASTJÓRNMÁLANNA 

Með tilkomu stéttastjórnmála 1918 fékk stjórnkerfið smátt og smátt á sig nýja 

mynd og tók að þróast í átt til nútímans. Á fyrra tímabili stéttastjórnmála var 

kerfið í mikilli mótun og þegar komið var inn á síðara tímabilið frá 1942 hafði 

það tekið á sig nokkuð fastmótaða mynd. Áhrifamiklir þættir komu til sögunnar í 

kerfinu. Stjórnarráð og stofnanir voru í stöðugum vexti í takt við fleiri og um-

fangsmeiri verkefni ríkisvaldsins og hið svonefnda embættis- og sérfræðinga-

veldi varð til og dafnaði. Þetta veldi er fyrst og fremst byggt á sérþekkingu, eins 

og áður hefur verið rætt, og kemur fram í því sérfræðilega mati og tillögum sem 

lagðar eru fram eða unnin fyrir stjórnvöld. Hagsmunasamtök urðu annar þýð-

ingarmikill þáttur í þróuninni. Hér er átt við stéttarleg hagsmunasamtök atvinnu-

lífsins, samtök atvinnurekenda, launafólks og bænda. Með þrýstiaðferðum sínum 

hafa þau gífurleg áhrif á stefnumótun og ákvarðanatöku stjórnvalda. 

 

Valdamesti aðili kerfisins telst vera ríkisstjórnin. Hún er þó í flestu háð því sem 

samþykkt er í þingflokkum þeirra flokka sem standa að ríkisstjórn hverju sinni. 

Því má segja að þungamiðja kerfisins liggi í þingflokkunum, þeim hluta 

flokkanna sem starfa á Alþingi. Um Alþingi sjálft má segja að á vissan hátt hafi 

það glatað ýmsu af fyrra valdi sínu, eða því valdi sem það ætti að hafa formlega 

séð. Valdatilfærsla frá þingi til ríkisstjórnar, embættismannakerfis og sérfræði-

legra stofnana hefur átt sér stað. Stundum er sagt að þingið sé í alltof miklum 

mæli orðið afgreiðslustofnun fyrir ríkisstjórn og embættismannakerfi. Þau frum-

vörp sem þingið fjalli um og samþykki séu komin frá ríkisstjórn og smíðuð af 

Íslenska stjórnkerfið á tímabili 

heimastjórnar 1904 - 1918 

Konungur 

Alþingi 

 
Ráðherra 

 

Stjórnarráð 

flokkar 

blöð - tímarit 

stjórnmálafélög 

Stjórnkerfi heimastjórnartímabilsins. Valdið er komið inn í landið að mestu. Vald ráðherra 
vegur þyngst. 

sveitastjórnir 
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sérfræðingum hennar í embættismannakerfinu en ekki þinginu sjálfu. Þingmenn 

hafi því glatað því frumkvæði sem þeir ættu að hafa og að sama skapi valdi sínu. 

Sjónarmið af þessu tagi eiga töluvert mikinn rétt á sér. En gegn þessu má svo 

aftur tefla þeirri staðreynd að ríkisstjórnin á sitt undir þingflokkunum, sem hafa 

síðasta orðið í ákvörðunum, og þeir tilheyra starfsemi Alþingis. Þeir gefa því 

þinginu aukið vægi. Embættismenn og sérfræðingar vinna fyrir ríkisstjórn og 

stjórnmálamenn, vinna úr upplýsingum og setja fram valkosti, en þeir taka ekki 

ákvarðanirnar sjálfar þó svo þeir hafi áhrif á mótun þeirra. Þegar það er svo 

einnig haft í huga að forystumenn í ríkisstjórn eru ávallt einnig forystumenn í 

stjórnmálaflokkunum og um leið forystumenn á Alþingi, þá er það oft álitamál á 

hverju þessara sviða hið mest afgerandi vald liggur. Þetta leiðir hugann að 

spurningunni um hversu raunveruleg sú aðgreining í löggjafarvald og 

framkvæmdavald sé sem formlega er gengið út frá í stjórnskipun landsins. Sömu 

persónur eru í forystu samtímis á báðum sviðum og spurningin snýr þá meðal 

annars að því hvort slíkt hljóti ekki að vera andstætt tilgangi aðgreiningarinnar 

þar sem þetta takmarki hana í reynd. Þetta á að sjálfsögðu ekki bara við hér á 

landi heldur almennt þau lönd þar sem þingræði er fyrir hendi í Vestur-Evrópu. 

 

Ljóst er að stjórnkerfi nútímans hér á landi er fjölþættara og margbrotnara en það 

var í upphafi 20. aldarinnar. Kerfið er víðfeðmara í uppbyggingu og starfsemi en 

áður og sífellt fleiri aðilar koma við sögu í því. Af þessum ástæðum býður kerfið 

upp á aukna möguleika á valddreifingu. Þingið, ríkisstjórnin, embættiskerfið, 

sveitarstjórnir 

Íslenska stjórnkerfið á tímabili 

stéttastjórnmála frá 1918 

Konungur til 1944 – Forseti frá 1944 

Alþingi 

 
Ríkisstjórn 

 

Stjórnarráð 
og stofnanir 

flokkar 

fjölmiðlar 

hagsmunasamtök 

Stjórnkerfi stéttastjórnmálanna. Kerfið er fjölþætt. Mesta valdið liggur í kringum ríkisstjórn-
ina. Alþingi og flokkarnir, sér í lagi þingflokkarnir, hafa mikið vald. 
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sérfræðistofnanir, stjórnmálaflokkar, hags-

munasamtök, sveitarstjórnir og margvíslegir 

fjölmiðlar eru allt þættir sem stjórnmálalegt 

vald hvílir á og þeir fela í sér mikilvæga 

dreifingu þess. Hve mikil og raunveruleg 

valddreifingin er ræðst af því hvernig tengsl 

þessara ólíku þátta eru. Að ofan er rætt 

hvernig forysta á sviði ríkisstjórnar, þings og 

flokka fléttast saman þar sem sömu menn eru 

í forystu. Þetta má útfæra áfram og skoða 

augljós tengsl flokka við sveitastjórnir sér-

staklega, einnig eru talsverð tengsl flokka við 

hagsmunasamtök og óneitanlega einhver við 

fjölmiðla þótt þau hafi á síðustu árum 

minnkað mikið frá því sem áður var eða nán-

ast horfið að stórum hluta. Mikilvægar stöðu-

veitingar í embættismannakerfinu eru oftar en 

ekki pólitískar þó svo að það beri að ráða fag-

lega í þær. Það, hvernig þessum innbyrðis tengslum í stjórnkerfinu er háttað, 

ræður mestu um hvort eða hvernig valddreifingu er háttað eða hvort valdasam-

þjöppun eigi sér stað.  

 

SSttööððuuvveeiittiinnggaarr  
 

Athugaðu með því að 
fylgjast með fjölmiðlum 

hvort einhver umræða er 
um pólitískar stöðuveitingar.  

 
Reyndu að finna út hvaða 
áberandi stöðuveitingar af 
slíku tagi hafa síðast farið 

fram. Hvaða staða var 
þetta, hver veitti hana og 

hvaða rök eru færð fyrir því 
og gegn því að um pólitíska 
stöðuveitingu sé að ræða? 

 
Leggðu mat á réttmæti 

stöðuveitingarinnar. 



3. HLUTI: ÞRÓUN ÍSLENSKRA STJÓRNMÁLA 

126  STJÓRNMÁLAFRÆÐI 

Hugtök 

alþjóðavæðing 

 

byggðamál 

 

bænaskrár 

 

Evrópska efnahagssvæðið 

 

frelsissinnar 

 

heimastjórn 

 

herverndarsamningurinn 

 

kjarnaflokkur 

 

málhópar 
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pólitískar stöðuveitingar 

 

prófkjör 

 

ráðgefandi þing 

 

ráðstjórnarskipulag 

 

sjálfstæðisstjórnmál 

 

stéttastjórnmál 

 

Stjórnarráð Íslands 

 

stöðulögin 

 

valdatilfærsla í stjórnkerfinu 
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Þingvallafundir 

 

þriðja tímabil stéttastjórnmála 
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ALÞINGI OG KOSNINGAR 

 

Þróun Alþingis. Dagleg starfsemi þingsins. Kjördæmaskipan og 

flokkakerfi. Kjördæmabreytingar. Kosningar. 

 

Eftir lestur kaflans átt þú að vera fær um að 

bera saman Alþingi á 19. öld og í nútímanum með tilliti til valdsviðs, starfsemi 
og virkni, fjölda þingmanna og kjósendahóps 

 

útskýra og bera saman hina formlegu hlið í starfsemi Alþingis, þá sem snýr út á 
við, og hins vegar þá sem er „baksviðs“ 

 

segja frá helstu tegundum mála sem rædd eru og afgreidd á Alþingi 

 

útskýra samhengið á milli kjördæma, kosninga og flokkakerfa eftir mismunandi 
tegundum hverra þessara þátta 

 

segja frá í hverju helstu breytingar á kjördæmaskipan hafa verið fólgnar, 
sérstaklega 1942 og 1959, og útskýra almennar ástæður breytinganna 
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lýsa þýðingu og hlutverki skoðanakannana 
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SKIPULAG OG ÞRÓUN ALÞINGIS 

Íslenska löggjafarþingið heitir Alþingi og dregur það nafn sitt af gamla þinginu 

sem stofnað var á landnámstíð og starfaði fram til 1800. Upphaflega var Alþingi 

svokallað allsherjarþing sem setti lög og dæmdi í málum manna. Alþingi var 

lögþing frá því seint á 13. öld og fram að Gamla sáttmála 1662. Eftir það var það 

nær eingöngu dómstóll til 1800 en þá var það lagt niður. Gamla Alþingi á í raun 

lítt ef nokkuð skylt við Alþingi nútímans hvað hlutverk og starfsemi snertir, enda 

gjörólíkum þjóðfélagsaðstæðum til að jafna. Það er því í rauninni aðeins goðsögn 

að Alþingi sé elsta eða eitt af elstu löggjafar- eða þjóðþingum heims.  

 

Áður hefur verið rætt um fáein atriði varðandi Alþingi og stöðu þess í stjórn-

kerfinu. Frá endurreisn þess 1845 og til aldamóta hafði þingið lítið vald, það var 

ráðgefandi í fyrstu og síðan með takmarkað löggjafarvald á móti konungi. Með 

heimastjórninni 1904 komst á þingræði og við það varð vald þingsins næstum 

fullt í reyndinni þótt formlega yrði það ekki fyrr en með fullveldinu 1918. Á 19. 

öld kom þingið saman annað hvert ár og starfaði að minnsta kosti í fjórar vikur 

og stundum lengur. Aukaþing voru stöku sinnum hitt árið. Á 20. öld jókst 

starfstíminn og þing kom saman á hverju ári. Þingtími lengdist og nú starfar 

þingið í um það bil átta mánuði á ári, frá október til maí. Með breytingum sem 

gerðar voru 1991 er þingi ekki lengur slitið að vori, heldur er því frestað, og ef 

svo ber undir er hægt að kalla það saman yfir sumartímann. Í upphafi, 1845, voru 

þingmenn 26, þar af skipaði konungur sex þingmenn. Konungskjörnu þing-

mennirnir sátu í efri deild og gátu fellt tillögur á jöfnum atkvæðum þar sem 12 

þingmenn alls sátu í deildinni. Deildarskiptingin hafði því af þessum ástæðum 

mikla þýðingu fyrir Dani, enda skipulögðu þeir þingið upphaflega. 

 

Deildarskipting þinga á sér rætur í hinni hefð-

bundnu stéttaskiptingu landa Vestur-Evrópu. 

Efri deild skipuðu gjarnan þeir íhaldssömu og 

hægfara og áttu gömlu eignarstéttirnar sæti 

þar. Þegar Montesquieu (1689 – 1755) út-

færði hugmyndina um þrískiptingu ríkis-

valdsins lagði hann áherslu á deildarskiptingu 

löggjafarþingsins. Sú deild sem mest áhrif átti 

að hafa skyldi vera þjóðkjörin en hin deildin 

væri skipuð aðlinum og ætti hún að hafa neit-

unarvald gagnvart þeirri þjóðkjörnu. Þannig 

héldu deildirnar hvor annarri í skefjum og 

samþykki beggja þyrfti fyrir málum þingsins. 

Hugsunin var sú að með þessu móti yrði 

meiri stöðugleiki, því í neðri deild gæti í 

kosningum skipast inn mjög róttækir fulltrúar 

almennings að afloknum kosningum sem 

 

ÞÞiinnggmmaannnnaa--  

mmáállffaarr  
 

Lýstu því sem kallað hefur 
verið „þingmannamálfar“. 

 
Hver eru einkenni þess í 

sambandi við annars vegar 
orðanotkun og stíl og hins 

vegar framburð? 
 

Fylgstu með viðtölum við 
stjórnmálamenn eða ræðum 
þeirra og taktu niður dæmi 

sem þú finnur um þetta 
málfar. Lýstu á greinar-

góðan hátt. 
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vildu gera miklar breytingar eða öllu heldur of miklar breytingar. Þjóðfélaginu 

gæti stafað hætta af slíku ef of geyst yrði farið af stað og þá átti efri deildin að 

geta virkað sem bremsa á slíkt ástand. Þingdeild eins og breska lávarðadeildin er 

leifar slíkrar skipunar, en þar sitja í dag aðalsmenn sem erfa seturétt sinn eða 

öðlast hann við það að verða aðlaðir. Lávarðadeildin er því sem næst valdalaus, 

en henni er viðhaldið vegna sterkra hefða. Þar sem deildaskiping er í þingum er 

víðast hvar kosið til beggja deilda með venjulegum hætti eða að þingið sjálft 

skipar í deildir eftir kosningar, eins og var hér á landi eftir að konungskjör 

þingmanna var lagt af. 

 

Í dag er Alþingi skipað 63 þingmönnum. Deildarskiptingin var lögð niður árið 

1991. Þá varð þingið ein málstofa og starfsemin varð við það á margan hátt 

einfaldari. Til dæmis eru mál nú rædd þrisvar sinnum í stað þrefaldrar umræðu í 

hvorri deild og færslu á milli deilda á milli hverrar umræðu. Þingnefndir eru 12 í 

stað 23 í tvöföldu kerfi áður. Starfandi eru fastanefndir þingsins og svara þær til 

þeirra málaflokka sem ráðuneytin skiptast eftir. 

 

Á 19. öld var kosningaréttur bundinn við aldur, kyn og eign. Nokkuð innan við 

10% landsmanna á þeim tíma höfðu þennan rétt; efnaðir karlar á miðjum aldri. 

Algengast var að um helmingur þeirra sem höfðu kosningarétt greiddi atkvæði í 

þingkosningum. Lengi vel var kosið á fundum, oftast var kosningin á milli 

tveggja manna og var hún opin, það er hún var gerð með handaruppréttingu. 

Þegar í framboði var kannski valdamikill maður, til dæmis sýslumaður, þá gat 

við slíkar aðstæður verið erfitt fyrir almennan kjósanda að kjósa gegn honum. 

Tekjuhlið fjárlaga 
 

Tekjur ríkissjóðs, valdir 

tekjuliðir árin 2006 og 2007  
2006 2006 2007 2007 

Upphæðir í m.kr. Fjárlög Áætlun Frumvarp Hlutfall 

Tekjuskattur einstaklinga 69.900 78.000 74.100 19,8% 

Skattur á fjármagnstekjur 12.300 17.900 19.000 5,1% 

Lögaðilar 17.500 30.000 34.000 9,1% 

Tryggingagjöld 34.411 35.608 34.851 9,3% 

Eignarskattar 7.065 8.465 7.350 2,0% 

Virðisaukaskattur 114.400 119.600 119.000 31,9% 

Almenn vörugjöld 17.060 19.260 19.323 5,2% 

Aðrir skattar og gjöld 33.816 39.315 36.155 9,7% 

     

Skatttekjur alls 306.452 348.148 343.779 92,1% 

Aðrar tekjur 28.187 26.891 29.576 7,9% 

     

Heildartekjur ríkissjóðs 334.639 375.039 373.355 100,0% 

 
Tekjur ríkissjóðs 2006 og 2007. Fjárlögin kveða á um upphæðir, áætlun er það sem stefnir í 
að viðbættum fjáraukalögum en frumvarp er undanfari fjárlaganna. Hlutföll eru reiknuð af 
heildartekjum. Í töflunni eru valdir tekjuliðir, en annars má sjá frekari sundurliðun tekjuliða á 
t.d. fjárlagavefnum sem hægt er að finna á heimasíðu Alþingis eða fjármálaráðuneytisins. 
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Segja má að þetta fyrirkomulag hafi langt í frá getað talist lýðræðislegt. Það var 

þó spor í átt til nútímalýðræðis. Í dag er kosningaréttur nánast aðeins bundinn við 

aldur og 1984 var hann færður úr 20 árum niður í 18 ár. Almenn kosninga-

þátttaka er oft nálægt því að ná 90% sem er heldur í hærri kantinum miðað við 

nágrannalöndin í Vestur-Evrópu og allt að helmingi meiri þátttaka en gerist 

almennt í bandarískum kosningum. 

DAGLEG STARFSEMI ALÞINGIS 

Þingfundir eru haldnir fjóra daga í viku að jafnaði, frá mánudegi til fimmtudags. 

Þeir hefjast klukkan 13:30 og standa fram eftir degi. Á fimmtudögum hefjast þó 

fundir fyrr, eða klukkan 10:30, en þeir fundir eru sérstaklega ætlaðir til fyrir-

spurna. Forseti Alþingis skipuleggur og stjórnar þingfundum ásamt fjórum 

varaforsetum. Þessir aðilar mynda forsætisnefnd þingsins, en hún gerir starfs-

áætlanir í samráði við forystumenn þingflokkanna. Á þingfundum fer fram form-

leg umræða og afgreiðsla mála. Umræðurnar eru skjalfestar og meðal annars 

gefnar út á vef Alþingis og í prentuðu máli, Alþingistíðindum. Í almennum um-

ræðum um mál tala venjulega ákveðnir talsmenn hvers þingflokks og gera grein 

fyrir afstöðu sinni eða flokksins. Þess vegna tala formenn og aðrir í forystusveit 

hvers þingflokks oftast að jafnaði. Ef svo ber undir tala að sjálfsögðu einnig 

Útgjaldahlið fjárlaga 
 

Skipting útgjalda eftir mála- 

flokkum árin 2006 og 2007 
2006 2006 2007 2007 

Upphæðir í m. kr. Fjárlög Áætlun Frumvarp Hlutfall 

Almenn opinber þjónusta 17.726 18.347 19.552 5,5% 

Löggæsla og öryggismál 14.044 15.134 15.479 4,3% 

Fræðslumál 33.107 33.337 36.260 10,1% 

Heilbrigðismál 83.499 85.989 92.573 25,9% 

Almannatryggingar og velferðarmál 73.401 74.706 87.259 24,4% 

Húsnæðis-, skipulags- og hreinsunarmál 3.582 3.712 3.832 1,1% 

Menningar- og kirkjumál 12.453 12.779 13.010 3,6% 

Eldsneytis- og orkumál 2.357 2.357 2.224 0,6% 

Landbúnaðar- og sjávarútvegsmál 15.073 15.925 16.081 4,5% 

Iðnaðarmál 1.385 1.385 1.516 0,4% 

Samgöngumál 18.716 18.496 25.348 7,1% 

Önnur útgjöld vegna atvinnuvega 4.926 4.951 5.383 1,5% 

Önnur útgjöld ríkissjóðs 34.791 38.883 39.334 11,0% 

Samtals 315.059 326.000 357.850 100,0% 

 
Útgjöld ríkissjóðs eftir málaflokkum 2006 og 2007. Endanlegar niðurstöður útgjalda verða 
ekki ljósar fyrr en síðar eða þegar lokauppgjör liggur fyrir og þá er samþykkt löggjöf fyrir þær 
lokafjárhæðir. 
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einstaka þingmenn og gera grein fyrir afstöðu sinni. Tilgangurinn með umræðun-

um er oftar fremur sá að skjalfesta afstöðu flokksins en að reyna að sannfæra 

andstæðingana um sinn málstað. Fundirnir eru því að þessu leyti ólíkir málfund-

um og umræðum eins og þær gerast í málfundafélögum eða öðrum félagsskap. 

Afleiðing af þessu hlutverki þingfunda er sú að þingmenn sjá ekki ástæðu til að 

hlýða á allt talað orð sem fram fer á fundunum. Oft er því sagt um þingmenn að 

þeir sitji lítt þingfundi og séu hér og þar á meðan umræður standa yfir. Ræðu-

maður þylur þá oft yfir hálftómum sal og fáir taka þátt í umræðum. En þetta er 

skiljanlegt ef haft er í huga að hér fer aðeins hin formlega umræða og afgreiðsla 

fram. Það er alltaf búið að ræða mikilvæg mál fyrirfram og taka ákvarðanir áður 

en þessi formlega umræða fer fram. Það er gert á nefndarfundum og á þing-

flokksfundum. Rétt er að geta þess að fundum er sjónvarpað innanhúss og geta 

þingmenn því fylgst með annars staðar í þinghúsinu eða á eigin skrifstofum. 

 

 

Fastanefndir Alþingis 
 

 
 allsherjarnefnd efnahags- og viðskiptanefnd 
 fjárlaganefnd félagsmálanefnd 
 heilbrigðis- og trygginganefnd iðnaðarnefnd 
 landbúnaðarnefnd menntamálanefnd 
 samgöngunefnd sjávarútvegsnefnd 
 umhverfisnefnd utanríkimálanefnd 

 

 
Fastanefndir Alþingis eru um meginmálaflokka þingsins og skipast líkt og ráðuneytin gera í 
ríkisstjórninni. 

 

Þingnefndir skiptast eftir málaflokkum og þær fjalla faglega um hvert mál, að 

minnsta kosti um þau mál sem talin eru skipta miklu og vísað hefur verið til 

nefndar. Þingflokkar eiga fulltrúa í nefndum í hlutfalli við þingstyrk sinn. Í 

nefndunum eru málin krufin og kallaðir til sérfræðingar eftir atvikum. Nefndar-

álit, sem oftast eru að minnsta kosti tvö - frá meirihluta og minnihluta - koma svo 

fyrir þingflokksfundi og þar eru málin rædd og afstaða tekin til þeirra. Það er sú 

afstaða sem einhver eða einhverjir talsmenn flokksins gera svo grein fyrir á þing-

fundunum. Það má því segja að hin raunverulega ákvarðanataka fari fram á þessu 

stigi; á vettvangi þingflokka. Starfsemin „baksviðs“ í þinginu, það er nefndar-

fundir, þingflokksfundir og ýmislegt fleira, eins og persónuleg samtöl þingmanna 

hver við annan, er því sú starfsemi sem raunverulega skiptir máli. Að auki má 

nefna mikilvæga þætti í starfseminni eins og upplýsingastarfsemi eða viðtöl við 

utanaðkomandi aðila. Það geta verið sérfræðingar eða talsmenn þrýstihópa sem 

eru þá að koma sínum málum á framfæri. Formleg starfsemi þingsins, sú sem sjá 

má af þingpöllum, í sjónvarpi eða lesa um í þingtíðindum, er því aðeins 

endurspeglun á því sem þegar hefur verið rætt „baksviðs“ og ákvarðanir teknar 

um. 
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Þau mál sem rædd eru á þingi eru af mismunandi tagi. Veigamest eru frum-

vörpin, en þau eru tillögur að lögum. Fjárlögin eru þau lög sem hvað mestu máli 

skipta. Þau gilda eitt ár í senn og í lok hvers árs eru samþykkt fjárlög fyrir það 

næsta. Með þeim er á útgjaldahliðinni verið að skipta sameiginlegum fjármunum 

landsmanna niður á mismunandi verkefni sem ríkisvaldið innir af höndum, en á 

tekjuhliðinni er verið að ákvarða tekjur og tekjustofna. Í töflunum tveimur að 

framan má sjá dæmigerða skiptingu útgjalda og tekna ríkisins. Fjárlaganefnd 

þingsins starfar allt árið að fjárlagagerð og leggur fram tillögur sínar til fjárlaga-

frumvarps að hausti. Þingsályktanir eru viljayfirlýsingar þingsins í einhverjum 

efnum sem framkvæmdavaldinu ber að fylgja eftir. Fyrirspurnir eru mál þar sem 

þingmenn biðja ráðherra um upplýsingar og hann gerir síðan grein fyrir við-

komandi málum sínum. Fyrirspurnir eru ýmist undirbúnar og þá vinna embættis-

menn ráðuneytanna svör fyrir ráðherra eða að þær eru óundirbúnar og svarar þá 

ráðherra fyrirspurnunum jafnóðum. Utandagskrárumræða og þingskapaumræða 

eru umræður sem skapast af sérstökum tilefnum og eru því ekki skipulögð 

fyrirfram í dagskrá þingfunda. Snarpar deilur andstæðinga verða oft í þessum 

síðast töldu umræðum og í sjónvarpsfréttum er gjarnan sýnt frá slíku „fjöri“, en 

slíkt er vitaskuld ekki dæmigert fyrir það sem almennt fer fram í umræðum á 

þinginu. 

KJÖRDÆMASKIPUN OG FLOKKA-

KERFI 

Út frá myndinni um samband kjördæmaskipunar og flokkakerfa er hægt að skoða 

í samhengi ýmis hugtök sem almennt snerta kjördæmaskipun, tegundir kosninga 

og gerðir flokkakerfa. Samband á milli þessara hugtaka er nokkuð á einn veg. 

Þar sem tveggjaflokka kerfi hafa orðið til og eru við lýði er meirihlutakosning í 

ein- eða tví- eða fjölmenningskjördæmum. Margraflokka kerfi hafa mótast þar 

sem hlutfallskosning er viðhöfð í kjördæmum. Þar eru boðnir fram listar og af 

þeim eru kosnir fulltrúar, einn eða fleiri af hverjum lista nái listinn inn fulltrúa. 

Framboðin fá þá fulltrúa í hlutfalli við atkvæðamagn sitt. 

 

Einföld meirihlutakosning leiðir oftast til tveggja flokka kerfis, en þau eru þekkt 

í Bretlandi og Bandaríkjunum. Þar eru einmenningskjördæmi og sá flokkur sem 

fær flest atkvæði vinnur þingsætið. Séu fleiri en eitt þingsæti í kjördæminu, þá 

vinnur stærsti flokkurinn þau öll. Litlir flokkar eiga enga möguleika í svona 

kerfi, því ef þeir ætla að fá þingmenn verða þeir að vinna eitthvert kjördæmi. Í 

Bretlandi hefur Verkamannaflokkurinn stjórnað frá 1997 enda þótt hann hafi 

ekki haft nema í kringum 40% atkvæða og stundum allnokkuð minna á 

tímabilinu. Íhaldsflokkurinn sat við völd þar á undan samfleytt frá 1979 með 

svipað atkvæðamagn á bak við sig. Þetta fylgi nægði flokkunum til að vinna í 

meirihluta kjördæma og fá með því meirihluta á þingi og þar með landstjórnina í 

sínar hendur. Frjálslyndi flokkurinn er þriðji stærsti flokkurinn á Bretlandi. Hann 
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vinnur aðeins örfá kjördæmi og fær örfáa þingmenn af þeim 549 sem í neðri mál-

stofunni sitja enda þótt hann nái oftast í kringum 20% fylgi. Með þessu móti hafa 

fulltrúar minna en 40% landsmanna ráðið yfir hinum rúmlega 60% og hafa 

Íhaldsflokkur og Verkamannaflokkur verið til skiptis einir í þeirri stöðu að geta 

þetta. Eins og málum er háttað, þá eru það í rauninni aðeins þessir tveir flokkar 

sem bítast um þingsætin og takast á innan þingsins. Frjálslyndi flokkurinn og 

þaðan af minni flokkar eru næstum algjörlega úti í kuldanum og eiga litla mögu-

leika á að öðlast mörg þingsæti. Af þessum ástæðum er flokkakerfi af þessu tagi 

kallað tveggjaflokka kerfi. Í Bandaríkjunum er meirihlutakosning þótt skipan 

kjördæma sé talsvert með öðrum hætti, en þar eru það Rebúblikanaflokkur og 

Demókrataflokkur sem takast á um þingsætin.  

 

Hlutfallskosningar þar sem boðnir eru fram listar í kjördæmum með mörgum 

þingsætum skapa möguleika fyrir fjölþætt margraflokka kerfi eins og tíðkast á 

Íslandi og í flestum vestur-evrópskum löndum. Ef hlutfallskosning og listafram-

boð yrðu tekin upp á Bretlandi myndu þingmenn skiptast upp á milli allra flokka 

í samræmi við fylgi og því þyrftu minnst tveir flokkar að vinna saman í ríkis-

stjórn ef miðað er við óbreytt fylgi flokkanna. Margraflokka kerfi myndi verða til 

þar eins og annars staðar þar sem hlutfallskosningar eru viðhafðar. Rökin sem 

borin eru fram fyrir tveggjaflokka kerfi ganga út á það að með þessu móti sé 

aðeins einn aðili eða flokkur við völd í einu. Ríkisstjórnir sem myndaðar séu af 

fleiri en einum aðila séu ekki eins skilvirkar og einsflokksstjórnir því stöðugt 

þurfi að vera að eyða tíma í að finna málamiðlanir á milli samstarfsaðila og 

aldrei sé hægt að framkvæma hlutina eftir hreinni stefnu eins ákveðins flokks. 

listaframboð 

Kjördæmi Kosningar Flokkakerfi 

Samband kjördæmaskipunar og flokkakerfa 

einmennings- 
kjördæmi 

tví- eða fleirmenn- 
ingskjördæmi 

meirihluta- 
kosning 

hlutfalls- 
kosning 

tveggjaflokka- 
kerfi 

margraflokka- 
kerfi 

[einsflokkskerfi] 

Kjördæmi, kosningar og flokkakerfi. Hægt er að sjá samhengið á milli mikilvægra hugtaka 
með því að setja þau upp á einfalt skema. Í einmenningskjördæmum er aðeins kosið um 
eitt þingsæti en í tví- eða fleirmenningskjördæmum er kosið um tvö eða fleiri. 
Listaframboð er þegar kosið er um mörg sæti og flokkar bjóða fram lista. 
Meirihlutakosning er þegar sá sem fær flest atkvæði vinnur, hann fær þá þingsætið eða öll 
sætin í kjördæminu. Í hlutfallskosningum skiptast sæti milli framboða eftir atkvæðahlutfalli. 
Í tveggjaflokkakerfi eru aðeins tveir meginflokkar sem eiga möguleika á þingsætum, aðrir 
flokkar komast lítt að. Einsflokkskerfi á tæpast heima á myndinni þar sem slík kerfi 

þekkjast ekki í lýðræðislegum kosningum. 
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Kostir tveggjaflokka kerfisins liggi helst í þessu. Gagnrýnin á þetta gengur eink-

um út á það að það sé ólýðræðislegt að minnihluti kjósenda geti drottnað yfir 

meirihlutanum og það oft langtímum saman. Eins sé það ólýðræðislegt að minni-

hlutahópar og þeir sem kjósi litla flokka fái aldrei fulltrúa á þing. Hætt sé við að 

sjónarmið lítilla hópa verði tröðkuð niður og málstaður þeirra heyrist aldrei. 

 

 
Meirihlutinn ræður – eða hvað? 

 
Þegar George W. Bush var kjörinn forseti Bandaríkjanna í kosningunum árið 2000 fékk 
hann færri atkvæði kjósenda en frambjóðandi demókrata, Al Gore, sem var varaforseti 
Bill Clintons. Bush fékk 50.460.110 atkvæði eða 47,9% en Gore 51,003,926 atkvæði 
eða 48,4%. Engu að síður var Bush úrskurðaður réttkjörinn forseti. Skýringin liggur í 
því að kosningarnar eru óbeinar. Kjósendur eru í rauninni að kjósa kjörmenn sem aftur 
kjósa svo forsetann. Kjörmennirnir eru 538, mismunandi margir eftir einstaka fylkjum 
Bandaríkjanna. Það þarf stuðning 270 kjörmanna til að tryggja sér kjör á kjör-
mannaþinginu ef atkvæðin skiptast á tvo frambjóðendur. Bush fékk 271 kjörmann en 
Gore 266 og einn sat hjá eða var óháður í atkvæðagreiðslunni. Meirihlutakosning er í 
hverju fylki þannig að sá frambjóðandi sem hlýtur flest atkvæði fær alla kjörmenn við-
komandi fylkis. Í talningu atkvæða var mjög mjótt á mununum í Flórída og þar tafðist 
lengi vel að fá niðurstöðu vegna lélegs skipulags. Bush var loks úrskurðaður með flest 
atkvæði þar og hlaut því kjörmenn Flórída sem eru 25 talsins. Þar með varð ljóst að 
hann hafði unnið forsetakosningarnar. Til samanburðar má nefna að New Mexico 
hefur fimm kjörmenn, Oregon sjö, en flesta hefur Kalifornía eða 55 kjörmenn. Það er 
því mikilvægt fyrir frambjóðendur að vinna stóru fylkin þar sem flestir kjörmenn eru. 
 
Að frambjóðandi vinni forsetakosningar með undir 50% atkvæða hefur oft gerst, enda 
er kjörmannakerfið þannig að hægt er að fá meirihluta kjörmanna þótt ekki náist 50% 
atkvæða í kosningunum. Hitt er líka möguleiki, eins og gerðist í ofangreindum kosn-
ingum, að sá sem fær flest atkvæði fái ekki nógu marga kjörmenn og tapi þar með. 
Grófasta dæmið um kjör á minnihluta atkvæða og einnig minnihluta kjörmanna er frá 
1888, þegar repúblikaninn Benjamin Harrison fékk 47,8% atkvæða og 233 kjörmenn. 
Demókratinn Grover Cleveland fékk hins vegar 48,6% en aðeins 168 kjörmenn. Árið 
1876 fékk demókratinn Samuel Tilden 51% atkvæða, en tapaði þó fyrir repúblikanan-
um Rutherford Heyes, sem fékk 48%. Þá fékk Andrew Jackson landflest atkvæði árið 
1824, en John Quincy Adams varð forseti með stuðningi annarra frambjóðenda. Það 
hefur gerst fimmtán sinnum alls að frambjóðandi hafi ekki náð helmingi atkvæða, en 
náð þó kjöri. Minnstan styrk fékk sjálfur Abraham Lincoln árið 1860, skömmu áður en 
borgarastyrjöldin hófst, tæp 40% atkvæða. Á þessari öld náði Woodrow Wilson tvisvar 
kjöri án þess að fá meirihluta og hið sama gilti um Harry Truman árið 1948, John F. 
Kennedy árið 1960 og Richard Nixon árið 1968. 
 
Þegar litlu munar í kosningum kemur vel í ljós hvernig kjörmannakerfið getur afskræmt 
vilja kjósenda og litlar þúfur geta velt þungu hlassi. Þannig er nóg fyrir frambjóðanda 
að fá 50,1% atkvæða í 12 lykilfylkjum til að sigra og skiptir þá ekki máli hversu stórt 
hann tapar í hinum 38. Sem dæmi um litlu þúfuna má nefna að nægt hefði að níu 
þúsund atkvæði hefðu breyst í Ohio og Hawaii árið 1976 og þá hefði Jimmy Carter 
tapað fyrir Gerald Ford, jafnvel þótt Carter hefði 1,7 milljónir atkvæða umfram í 
heildina. 
 

(Upplýsingar frá kosningunum 2000 eru af vef,  
annað er úr blaðagrein í okt 1992). 

 
.  
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KJÖRDÆMASKIPUN Á ÍSLANDI OG 

KOSNINGAR 

Á yfirlitinu um helstu kjördæmabreytingar á Íslandi frá 1915 sést hvernig þróun-

in hefur verið frá mörgum einmenningskjördæmum í einmennings- og tvímenn-

ingskjördæmi og loks til fárra stórra kjördæma með hlutfallskosningu. Tvennar 

mikilvægar breytingar hafa verið gerðar, fyrst 1942, þegar hlutfallskosning var 

tekin upp í tvímenningskjördæmum, og síðan 1959, þegar stórum kjördæmum 

með hlutfallskosningu var komið á. Tilgangur allra kjördæmabreytinga hefur 

verið sá að aðlaga kosningakerfið að breyttu þjóðfélagi, einkum þeim breyting-

um er urðu vegna þéttbýlisþróunar og mikilla búferlaflutninga til Reykjavíkur-

svæðisins. Við breytingar á búsetu og fjölgun fólks í landinu gerðist það að 

strjálbýl kjördæmi héldu tiltölulega mörgum þingsætum á meðan kjördæmi með 

ört vaxandi fólksfjölda fengu ekki aukinn þingsætafjölda í samræmi við breyt-

inguna. Búsetubreytingarnar orsökuðu því aukið misvægi atkvæða og kjördæma-

breytingarnar miðuðu að því draga úr því. Framsóknarflokkur var og hefur jafn-

an verið sá flokkur sem mest fylgi hefur sótt til sveita og það var ávallt hann 

ásamt að hluta til Sjálfstæðisflokki sem fékk hin tiltölulega mörgu þingsæti 

strjálbýlu kjördæmanna. Yfirleitt hefur Framsóknarflokkur haft talsvert meiri 

þingstyrk en fylgi þeirra gaf tilefni til, einkum fyrir breytingarnar 1959. Verka-

lýðsflokkarnir ásamt að mestu leyti Sjálfstæðisflokki áttu hins vegar mesta fylgi 

sitt í hinu vaxandi þéttbýli og fengu þeir því of fá þingsæti miðað við fylgi. Enn í 

dag er tilhneiging til þessarar þróunar þannig að 1987 og aftur 1999 var enn 

lagfært í sama tilgangi og áður; að samræma 

þingstyrk flokka við fylgi þeirra. En þótt þess 

sé nokkuð vel gætt að flokkarnir fái þing-

menn í samræmi við fylgi, þá er annars konar 

ósamræmi í gangi. Þingstyrkur landsbyggðar-

kjördæma hefur alltaf verið mun meiri en 

kjördæma á höfuðborgarsvæðinu. Í kosning-

unum 2003 voru fæstir kjósendur á bak við 

hvern þingmann í Norðvesturkjördæmi, eða 

2.122, en flestir í Suðvesturkjördæmi, eða 

4.442. Í kosningunum 2007 fluttist eitt þing-

sæti frá fyrrtalda kjördæminu og bættist við 

það síðartalda. Þetta var vegna reglu í lögun-

um um kjördæmaskipanina og er tilgangur 

hennar að draga úr ójöfnu vægi kjósenda eftir 

kjördæmum þegar það hefur komist yfir 

tiltekin mörk. Eftir sem áður er munurinn enn 

afar mikill. 

 

Þegar úrslit kosninga fyrir og eftir kjördæma-

breytingar eru skoðaðar má glöggt sjá áhrif 

 

KKjjöörrddææmmaa--

bbrreeyyttiinnggaarr  
 

Kjördæmabreytingar hér á 
landi hafa almennt falið það 
í sér að horfið hefur verið 
smátt og smátt frá ein-

menningskjördæmum og 
yfir í það að hafa stór 

kjördæmi eins og nú er. 
 

Hvaða þýðingu hefur þessi 
þróun haft fyrir stjórnmálin 

og hvernig væri hér umhorfs 
ef þessar breytingar á kjör-
dæmaskipuninni hefðu ekki 

verið gerðar?  
 

Ræddu þetta bæði með tilliti 
til vægis atkvæða og þess 
flokkakerfis sem að líkum 

hefði þróast. 
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þeirra á þingmannatölur flokkanna. Til að skoða upplýsingar um fylgi og þing-

mannafjölda flokka er vísað í töflu í viðauka bókarinnar með kosningaúrslitum 

Alþingiskosninga frá 1923. Sérstaklega er sláandi sá munur sem sjá má á útkomu 

Helstu kjördæmabreytingar 
á Íslandi frá 1915 

  
1915  Konungskjör var afnumið og í stað sex konungskjörinna þingsæta komu sex lands-

kjörin þar sem landið allt var kjördæmi. Landskjörnir þingmenn voru kosnir til lengri 
tíma en aðrir og kosningarétt í landskjörinu höfðu menn 35 ára og eldri. 

   25 kjördæmi  16 einmenningskjördæmi /meirihlutakosning  16 

   40 þingsæti  9 tvímenningskjördæmi /meirihlutakosning  18 
     Landskjör  6 
 

1920  Í Reykjavík var fjölgað um tvö þingsæti, (2)+2, og hlutfallskosning tekin upp þar. 
   25 kjördæmi  16 einmenningskjördæmi /meirihlutakosning  16 

   42 þingsæti  8 tvímenningskjördæmi /meirihlutakosning  16 

    1 Reykjavíkurkjördæmi /hlutfallskosning  4 
     Landskjör 6 
 

1934  Í Reykjavík var fjölgað um tvö þingsæti, (4)+2. Landskjör var fellt niður en þess í stað 
voru tekin upp 11 uppbótarþingsæti til jöfnunar á milli þingflokka eftir heildarfylgi. 

   25 kjördæmi  16 einmenningskjördæmi /meirihlutakosning  16 

   49 þingsæti  8 tvímenningskjördæmi /meirihlutakosning  16 
    1 Reykjavíkurkjördæmi /hlutfallskosning  6 

     Uppbótarþingsæti  11 
 

1942  Í Reykjavík var fjölgað um tvö þingsæti, (6)+2, og hlutfallskosningar voru teknar upp 
í tvímenningskjördæmunum. Þetta voru mjög afdrifaríkar breytingar og gerðu það að 

verkum að Framsóknarflokkur missti „óeðlilega“ mikinn þingstyrk sinn og varð að 

láta Sjálfstæðisflokki eftir forystuhlutverkið í stjórnmálum landsins, en með þessu 
varð síðartaldi flokkurinn stærsti þingflokkur síðan eins og hann á atkvæði til. 

   28 kjördæmi  21 einmenningskjördæmi /meirihlutakosning  21 
   52 þingsæti  6 tvímenningskjördæmi /hlutfallskosning  12 

    1 Reykjavíkurkjördæmi /hlutfallskosning  8 

     Uppbótarþingsæti  11 
 

1959 Gjörbreyting var gerð á kjördæmaskipuninni. Átta stór kjördæmi voru tekin upp með 

hlutfallskosningu. Uppbótarþingsæti héldu sér. Samræmi milli fylgis og þingstyrks 

flokka varð betra en áður. 
     8 kjördæmi  8 stór kjörd. með mism. fjölda þingsæta  49 

   60 þingsæti  Uppbótarþingsæti  11 
 

1987 Þremur þingsætum var bætt við og nýjar aðferðir teknar upp til að jafna uppbótarsæt-

um á milli flokka. Samræmi milli fylgis og þingstyrks flokka varð betra en fyrir breyt-

ingu. 
     8 kjördæmi  8 stór kjördæmi með mism. fjölda þingsæta  

  63 þingsæti   og uppbótarþingsætum 63 
 

1999 Tekin voru upp sex stór kjördæmi með 10 þingmönnum hvert í þremur landsbyggðar-

kjördæmunum og 11 í kjördæmunum á suðvesturhorni landsins. Sveigjanleiki er í 

fjölda sæta í kjördæmum þannig að í kosningunum 2007 færðist eitt sæti úr Norðvest-
urkjördæmi til Suðvesturskjördæmis vegna mannfjöldabreytinga. 

    6 kjördæmi  6 stór kjördæmi með nokkuð jöfnum fjölda þingsæta  

  63 þingsæti   og jöfnunarþingsætum 63 

 
Kjördæmabreytingar. Þróunin hefur verið frá mörgum einmenningskjördæmum og meiri-
hlutakosningu yfir í fá stór kjördæmi með hlutfallskosningu. 
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Alþýðuflokksins og Framsóknarflokksins í eldri breytingunum. Kjördæmabreyt-

ingin árið 1942 var mjög afgerandi fyrir þróun íslenskra stjórnmála, því hún 

svipti Framsóknarflokkinn því forystuhlutverki sem hann hafði haft allt frá því 

að stéttastjórnmálin komu til sögunnar. Forystu sína hafði hann haft sem 

öflugasti flokkurinn á þingi, vegna kjördæmaskipunarinnar hafði hann flesta 

þingmenn þótt hann hefði ekki mesta fylgið. Með breytingunni færðist þetta 

forystuhlutverk yfir á Sjálfstæðisflokk sem alltaf síðan hefur átt flesta þingmenn, 

enda er hann sá flokkur sem mesta fylgið hefur af öllum flokkunum. Flokkurinn 

hefur haldið þessu forystuhlutverki, sem kemur meðal annars fram í því að hann 

hefur lengst allra flokka setið í ríkisstjórn frá 1942 og jafnframt oftast leitt 

ríkisstjórnir á þessum tíma. Nánar má sjá um forystu flokkanna í umfjölluninni 

um ríkisstjórnarþátttöku hér að aftan. Árin 1942 og 1959 voru tvennar kosningar 

haldnar til að hrinda kjördæmabreytingunum strax í framkvæmd. Skýringin á 

þessu er sú, að til þess að breyta kjördæmaskipun þarf að gera stjórnarskrárbreyt-

ingu. Þar sem stjórnarskráin er grundvöllur laga og réttar er mikilvægt að hún sé 

stöðug en ekki háð stjórnmálalegum sveiflum ef til dæmis breytingaglaðir 

fulltrúar kæmust í meirihluta. Þetta er sama hugsunin og var á bak við deildar-

skiptingu þinganna og sýnir áhersluna sem borgarastéttin lagði á stjórmálalegan 

stöðugleika. Af þessum ástæðum verða tvö þing að samþykkja þær breytingar 

sem gerðar eru á stjórnarskránni. Til þess að gera breytingarnar þurftu þingin 

1942 og 1959 fyrst að samþykkja þær. Síðan var þing rofið og kosið til nýs þings 

eftir gömlu kjördæmaskipuninni. Nýja þingið kom saman og samþykkti 

kjördæmabreytingarnar. Þá höfðu þær öðlast samþykki tveggja þinga. Til þess að 

nýja skipulagið kæmist svo strax til framkvæmdar var þing rofið á ný og kosið á 

nýjan leik, nú eftir nýju kjördæmaskipuninni. Með þessu móti varð tilgangi 

breytinga, leiðréttingunni, náð á sem skemmstum tíma. Þessi háttur er ekki alltaf 

hafður á. Við kjördæmabreytinguna sem fyrst var kosið eftir 1987 hafði þingið 

sem kosið var 1983 samþykkt breytinguna í seinna skiptið, en þingið sem kosið 

var þar á undan, 1979, hafði þá samþykkt hana í fyrra skiptið, nánar tiltekið í lok 

þess kjörtímabils. Sami háttur var hafður á vegna breytingarinnar sem tók gildi 

1999. 

 

Alþingiskosningar eru mikilvægastar þeirra kosninga sem fara fram, en með 

þeim hafa kjósendur áhrif á hverjir veljist til þess að annast löggjöf í landinu. Al-

þingismenn, fulltrúar kjósenda, velja svo aftur ríkisstjórnina. Það gerist með því 

að meirihluti þingmanna gerir með sér stjórnarsáttmála og myndar svo ríkisstjórn 

á þeim grundvelli og tilnefnir menn í ráðherrastöður. Forseti Íslands skipar síðan 

í embætti ráðherranna með formlegri staðfestingu sinni. Kosningar til sveita-

stjórna eru á vissan hátt smækkuð mynd af þingkosningum. Í þeim eru valdir þeir 

sem ákvarðanir eiga að taka um málefni hreppa, bæja og borgar. Fulltrúar í 

sveitastjórnum stjórna eftir lögum en taka ekki þátt í sjálfri löggjöfinni. Þriðju 

almennu kosningarnar eru forsetakosningar þar sem þjóðhöfðingi er valinn. Þær 

kosningar skipta tiltölulega litlu hvað varðar stjórnmálalegt vald og ákvarðanir. 

Forseti fer með vald að formi til þegar hann staðfestir lög frá Alþingi, en er í 

reynd nánast valdalaus aðili stjórnmálalega séð. Forseti getur hafnað því að 

staðfesta lög eins og gerðist með fjölmiðlalögin 2004 og vísað með því málinu til 
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kjósenda. Kjósendur eiga þá að staðfesta lög-

in í þjóðaratkvæðagreiðslu eða hafna þeim. 

Reyndar kom ekki til þjóðaratkvæðisgreiðslu 

um fjölmiðlalögin þar sem Alþingi afnam 

lögin áður en til atkvæðagreiðslunnar kæmi.  

 

Litið er á kosningar sem einn veigamesta þátt 

lýðræðiskerfisins. Því er mikilvægt að þær 

fari fram á réttan hátt og ströngustu leikregl-

um lýðræðis sé fylgt, eins og þær eru í hverju 

tilviki. Það þarf til dæmis ákveðinn tími að 

líða frá því framboðum er skilað og þar til 

kosið er. Með því móti er tryggt að allir fram-

bjóðendur fái tíma og tækifæri til að kynna 

sig og stefnu sína. Á þessu tímaskeiði fer 

meginkosningabarátta flokkanna fram. Þeir 

leggja áherslu á að afla sér fylgis og reyna að 

ná til sem flestra með áróðri sínum. Flokkar 

og frambjóðendur gefa kosningaloforð þegar 

þeir lýsa því hvað þeir ætla sérstaklega að 

gera nái þeir valdastólum. Oft er eins og lofað 

sé meiru en efni standa til og stundum falla mikilvæg kosningamál í gleymsku 

þegar frá kosningum líður og hversdagsleg framvinda stjórnmálanna tekur við. 

Fjölmiðlar leitast almennt við að vera hlutlausir í kosningabaráttu flokkanna og 

gefa yfirleitt öllum framboðum svipuð eða jöfn tækifæri til að koma boðskap 

sínum á framfæri. Á sumum sviðum fjölmiðlunar er það undir viðkomandi 

miðlum komið hvernig til tekst og að sjálfsögðu enn frekar undir framboðunum 

sjálfum hversu vel tekst í áróðursstarfseminni. Nánar er fjallað um áróður flokka 

í kaflanum um stjórnmálaflokka hér að aftan. 

 

Skoðanakannanir um ýmis mál og fylgi flokka fyrir kosningar eru algengar. 

Margir líta svo á að kannanir hjálpi stjórnmálamönnum til að átta sig á almenn-

ingsálitinu þannig að þeir geti tekið tillit til þess. Það er hugsanlegt að kannanir 

hafi einhver áhrif á gjörðir kjörinna fulltrúanna og stefnumótun þeirra. Stundum 

er spurt hvort skoðanakannanir á fylgi flokka rétt fyrir kosningar geti haft áhrif á 

kosningaúrslit. Tilgáta er um að svokallaðir já–menn í hópi óákveðinna kjósenda 

fylgi gjarnan þeim sem mestan byr hafi, því þeir hafi tilhneigingu til að fylgja 

fjöldanum. Þessu sé svo öfugt farið með nei–menn, þeir fylgi fremur þeim sem 

illa gengur. Sé eitthvað til í þessu, þá er eins víst að ef kannanir rétt fyrir 

kosningar hafa áhrif, þá séu áhrifin meira eða minna gagnkvæm þannig að 

útkoman verði nálægt því sem engin áhrif væru. Engu að síður getur verið að 

kannanir hafi annars konar áhrif í einstaka tilvikum þannig að þær verði hrein-

lega hreyfiafl í framvindunni. Bent hefur verið á, að það sem mestan þátt hafi átt 

í því að Reykjavíkurlistinn varð til fyrir borgarstjórnarkosningarnar árið 1994 

hafi verið skoðanakönnun, sem gaf til kynna að sameiginlegt framboð andstæð-

inga Sjálfstæðisflokks í Reykjavík gæti náð meirihluta. Það varð úr og sat 

 

FFyyllggii  oogg  

þþiinnggssttyyrrkkuurr  
 

Aukið samræmi á milli 
þingstyrks og atkvæða-
magns flokka hefur alltaf 
verið tilgangur kjördæma-

breytinga.  
 

Sýndu hvernig til hefur 
tekist við einhverjar þær 

breytingar, sem gerðar voru 
árin 1942, 1959, 1987 og 

1999, með því að setja upp í 
töflu samanburð á þingstyrk 
og fylgi flokka fyrir og eftir 

viðkomandi breytingu. 
Skoðaðu þetta einkum hjá 

Framsóknarflokki og að 
minnsta kosti einum hinna 

flokkanna. 
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Reykjavíkurlistinn við völd í þrjú næstu kjörtímabil eða til ársins 2006. En eru 

skoðanakannanir á fylgi æskilegar? Sagt hefur verið að þær geti dregið fram 

skýrari valkosti fyrir kosningar en annars væri, þær gefi ábendingar um hverjir 

eigi möguleika og hverjir ekki og auðveldi þannig sumum kjósendum val sitt. Í 

fáeinum löndum, eins og til dæmis Frakklandi, eru skoðanakannanir bannaðar á 

síðustu dögum fyrir kosningar með þeim rökum að þær hafi skoðanamótandi 

áhrif og rugli lýðræðislegt val kjósenda. Spyrja má svo á móti hvort það sé hrein-

lega ekki í lagi þó að kannanir hafi einhver áhrif. Þær gefi allavega upplýsingar 

og upplýsingar geti vart talist skaðlegar fyrir lýðræðislegt val manna. 



ALÞINGI OG KOSNINGAR 

STJÓRNMÁLAFRÆÐI   143 

Hugtök 

baksvið þingsins 

 

einmenningskjördæmi 

 

frumvarp 

 

goðsögn um Alþingi 

 

hlutfallskosning 

 

kjördæmabreyting 

 

kjörmannakerfi 

 

konungskjörnir þingmenn 

 

kosningaréttur 



3. HLUTI: ÞRÓUN ÍSLENSKRA STJÓRNMÁLA 

144  STJÓRNMÁLAFRÆÐI 

 

lávarðadeild 

 

meirihlutakosning 

 

R-listinn 

 

skoðanakannanir 

 

tveggjaflokka kerfi 

 

uppbótaþingsæti 

 

utandagskrárumræða 

 

þingsályktun 
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FÉLAGSEININGAR STJÓRN-

MÁLANNA 

 

Uppruni og þróun flokkanna. Fylgi, stefna, tengsl 

við hagsmunasamtök og ríkisstjórnarþátttaka. Leiðtogar, áróður 

og málgögn. Hagsmunasamtök atvinnurekenda, bænda og 

launafólks. Áhrif félagseininganna. 

 

Eftir lestur kaflans átt þú að vera fær um að 

lýsa fjórum skipulagsgerðum stjórnmálaflokka 

 

gera greinarmun á sívirkum stjórnmálaflokkum og kosningaflokkum 

 

segja frá upphafi stjórnmálaflokkanna og lýsa í grófum dráttum samruna- og 

klofningslínum í sögu þeirra 

 

lýsa bakgrunni flokkanna út frá stétta- og búsetulegum fylgisgrundvelli þeirra 
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segja frá stefnu flokka og tengslum þeirra við hagsmunasamtök 

 

segja frá stjórnarsamvinnumöguleikum flokkanna og hve mikil stjórnarþátttaka 
þeirra hefur verið 

 

nefna nafntoguðustu leiðtoga flokkanna og segja almennt frá félagslegum 

uppruna þingmanna eða forystumanna flokkanna 

 

lýsa og útskýra ólíka áróðursstöðu flokkanna 

 

gera greinarmun á fjórum gerðum þrýstihópa eftir skipulagi 

 

gera samanburð á tilgangi flokka annars vegar og hagsmunasamtaka hins vegar 

 

lýsa einkennum íslenskra hagsmunasamtaka almennt með samanburði við það 
sem gerist í nágrannalöndum okkar 

 

lýsa breytingum á einkennum hagsmunasamtaka atvinnurekenda frá fyrra 
tímabili stéttastjórnmála til hins síðara 
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lýsa sérstöðu bændahreyfingarinnar í stöðunni gagnvart ríkisvaldinu samanborið 
við hin stéttarlegu samtökin 

 

lýsa breytingum á einkennum verkalýðshreyfingar frá fyrra tímabili 
stéttastjórnmála til hins síðara 

 

lýsa með einföldum hætti stjórnmálalegum áhrifum flokka og hagsmunasamtaka 

á ríkisvald og þjóðfélagsþróun 



3. HLUTI: ÞRÓUN ÍSLENSKRA STJÓRNMÁLA 

148  STJÓRNMÁLAFRÆÐI 
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STJÓRNMÁLAFLOKKAR 

Samkvæmt átakakenningum eru stjórnmálin knúin áfram af átökum félagslegra 

afla sem kalla má stjórnmálaöfl. Í nútímanum virðast stéttir vera sterkust og 

áhrifamest þessara afla, enda er talað um stéttastjórnmál og tímabil stéttastjórn-

mála. Áður hefur því verið lýst hvernig stéttaátök hafa formbundist í stjórnmála-

flokka og hagsmunasamtök hér á landi. Flokkar stéttastjórnmálanna eru því fyrst 

og fremst sprottnir upp af stéttagrundvelli og er oft talað um þá ásamt hagsmuna-

samtökunum sem helstu félagseiningar stjórnmálanna. 

 

Áður en vikið verður að þróun íslenskra stjórnmálaflokka er rétt að draga fram 

almenna þætti í greiningu á flokkum sem varða skipulag þeirra og starfsemi. Ef 

skipulag flokka er skoðað má sjá mismunandi gerðir flokka. Þetta eru málhópar, 

kjarnaflokkar, fjöldaflokkar og úrvals- eða byltingarflokkar. Málhópar koma 

fram innan þings og þeir eru ekki 

eiginlegir flokkar, heldur einungis þeir 

einstaklingar sem standa saman í tilteknu 

máli þegar það er á dagskrá. Málhópar 

eru óformlegir og notaðir um flokkslegt 

skipulagsleysi. Á 19. öldinni voru engir 

stjórnmálaflokkar á Íslandi og hugtakið 

málhópar er því notað til að skoða flokka-

drætti á Alþingi í einstaka málum. Mál-

hóparnir eru því eins margir og málin eru 

mörg. Standi einhver hópur almennt og 

að jafnaði saman í málum eins og frelsis-

sinnar, málamiðlunarmenn eða konungs-

sinnar gerðu oft, þá er kominn vísir að 

kjarnaflokki. Hins vegar þarf formlegt 

skipulag að vera fyrir hendi svo um 

kjarnaflokk sé að ræða. Um og upp úr 

aldamótum tóku þingmenn að bindast 

formlegum flokksböndum innan þingsins 

og mynda stjórnmálaflokka. Það voru 

kjarnaflokkar og þeir einkenna heima-

stjórnartímabilið. Kjarnaflokkar eru að-

eins opnir valdsmönnum, það er þing-

mönnum og ráðherra, en stundum líka 

einstaka mönnum utan þings, svo sem 

ritstjórum stjórnmálablaða. Það eru því 

aðeins fáeinir valdamiklir menn í hverj-

um flokki og af þeim ástæðum er þetta 

form kennt við kjarna. Þriðja gerð stjórn-

þing- 

flokkur 
flokks- 

stjórn 
kjördæma- 

ráð landsfundir 

f l o k k s f é l ö g 

Lýðræðisleg uppbygging fjöldaflokks 
byggir á fjöldaþátttöku. Flokkurinn er 
stigskiptur og valdið á að færast frá 
neðri þrepum og upp. Neðst, og utan 
hins formlega flokks er hinn breiði fjöldi, 
kjósendurnir. Almennir félagar eru í 
flokksfélögum vítt og breitt um landið. 
Fulltrúar veljast á efri þrep allt til æðstu 
forystu. Í raun liggur meginvaldið í hönd-
um forystumanna í efsta þrepinu þrátt 
fyrir lýðræðisskipulagið. Það stafar af 
mætti regluveldisins sem alltaf er í 
stórum skipulegum heildum. Pýramída-
formið á að minna á þessa staðsetningu 
valdsins. 

FFjjööllddaaffllookkkkaarr  

kjósendur 
kjósendur 

kjósendur 
kjósendur kjósendur 

æðsta 

forysta 
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málaflokka eru fjöldaflokkarnir. Þeir hafa lýðræðislega fjöldauppbyggingu, sem 

þýðir að þeir eru opnir almenningi og skipulagðir þannig að valdið á að koma frá 

fjöldanum upp til forystumannanna. Þessi gerð flokka er kennd við nútímann og 

talað um fjöldaflokka nútímans. Hér á landi var það Alþýðuflokkurinn sem varð 

fyrsti flokkur þessarar gerðar og flokkar stéttastjórnmálanna tóku almennt á sig 

þetta skipulag þegar þeir urðu til. Fjórða gerðin, úrvals- eða byltingarflokkar, 

hefur tæpast verið til hér á landi. Það er helst að líta megi á Kommúnistaflokk 

Íslands 1930–1938 sem þannig flokk, en hann bar einhver einkenni þessa skipu-

lags. Í umfjölluninni um byltingarsinnaða jafnaðarstefnu var sagt frá hugmynd-

um Lenins um úrvals- eða byltingarflokka, en hann var leiðtogi byltingarflokks 

bolsévikka í byltingunni í Rússlandi. Í flokkum þessarar gerðar er áhersla lögð á 

að byggja upp flokk úrvalssveitar byltingarmanna sem veiti forystu í baráttunni. 

Úrvalsflokkur verður því tiltölulega fámennur en vel skipulagður og hann hefur 

uppi strangar og sérstakar kröfur gagnvart meðlimum sínum. Þetta eru atriði eins 

og sterk eining og agi, öflugt og skilvirkt skipulag ásamt algjörri virkni og fórn-

fýsi félagsmanna. Þetta eru allt þýðingarmikil atriði sem geta gert flokkinn marg-

falt öflugri en stóran fjöldaflokk. Þessar fjórar skipulagsgerðir stjórnmálaflokka 

eru að ofan skoðaðar í stigvaxandi röð, það er frá litlu skipulagi málhópa til 

öflugs skipulags úrvalsflokka.  

 

Starfsemi og virkni stjórnmálaflokka 
 

 
SÍVIRKIR FLOKKAR 

Vestur-Evrópa 
KOSNINGAFLOKKAR 

Bandaríkin 

Starfsemi stöðug margvísleg verkefni aðeins í kosningum 

Skipulag skýrt og fastmótað lauslegt 

Stefna skýr og fastmótuð óljós og opin 

Forysta ákveðin og formleg engin sérstök 

Agi mikill lítill eða enginn 

Fylgisgrunnur oft stéttir og landshlutar breiður 

Kosningaþátttaka mikil og kosið um stefnu lítil og kosið um einstaklinga 

 
Starfsemi stjórnmálaflokka. Hægt er að greina tvær gerðir flokka þegar litið er til starfsemi 
stjórnmálaflokka. Aðra gerðina má sjá í Vestur-Evrópu og þar með talið á Íslandi. Hin gerðin 
einkennir bandarísku flokkana. 

 

En það er líka gagnlegt að skoða flokka út frá starfsemi þeirra og virkni til að fá 

annað sjónarhorn á gerðir flokka. Ef litið er á starfsemina er hægt að gera 

aðgreiningu á tveimur gerðum flokka, annars vegar eru sívirkir flokkar og hins 

vegar kosningaflokkar. Hér á landi eru flokkar sívirkir og gildir það sama um 

stjórnmálaflokka almennt í Vestur-Evrópu. Í Bandaríkjunum eru flokkarnir af 

hinni gerðinni, kosningaflokkar. Starfsemi þeirra miðast fyrst og fremst við 

kosningar en liggur þess á milli að mestu niðri. Í dæmigerðum sívirkum flokki er 
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starfsemin stöðug og snýr að mikilvægum verkefnum, stefnumótun og áherslu á 

almennt félagsstarf. Vissulega er starfsemin þó mest í kosningum þegar svo-

kölluð „kosningavél“ flokksins er ræst, en með því er átt við þá sérstöku starf-

semi sem er í kringum kosningabaráttuna. Ákveðin forystusveit fer fyrir flokkn-

um samkvæmt skýru skipulagi hans og flokksagi er tiltölulega mikill. Flokkurinn 

hefur skýrt mótaða stefnu sem hann heldur fram í stjórnmálabaráttunni. Fylgi er 

oft stétt- og landshlutabundið og kosningaþátttaka er almenn og mikil. Í kosn-

ingum er áhersla á málefni og stefnu og kosið er fyrst og fremst um hana. Í 

Bandaríkjunum er þetta ólíkt, starfsemi flokkanna er nánast aðeins virk í kring-

um kosningar þannig að lítinn greinarmun er hægt að gera á flokki og „kosninga-

vél“ hans. Engin föst og skipuleg forysta fer fyrir flokkunum enda eru flokkarnir 

aðeins lauslega skipulagðir. Flokksagi er lítill sem enginn og sjálfstæði þing-

manna er því sem næst algjört. Stefna bandarísku flokkanna er ákaflega opin og 

óljós og fylgisgrundvöllur þeirra er breiður. Kosningaþátttaka er lítil, oft aðeins 

um 50%, og almennt áhugaleysi er á stjórnmálum, einkum meðal lægri stétta. 

Litið er svo á að kosið sé á milli einstaklinga í kosningum fremur en út frá stefnu 

flokkanna eða málefnum sem þeir haldi fram.  

 

Íslensku flokkarnir eru fjöldaflokkar og teljast í hópi sívirkra flokka. Hér í fram-

haldinu verða dregnir fram ýmsir mikilvægir þættir til að skoða flokkana og bera 

þá saman. Rétt er að benda á kosningatöfluna í viðauka bókarinnar, en út úr 

henni má til frekari fróðleiks lesa hvaða stjórnmálaflokkar hafa átt fulltrúa á 

Alþingi og hvenær. 

UPPRUNI OG ÞRÓUN ÍSLENSKU FLOKKANNA 

Þeir stjórnmálaflokkar sem starfandi eru á þingi árið 2007 eru þessir, taldir upp í 

tímaröð miðað við stofnun þeirra: Framsóknarflokkur (1916), Sjálfstæðisflokkur 

(1929), Frjálslyndi flokkurinn (1998), Vinstrihreyfingin -  grænt framboð (1999) 

og Samfylkingin (2000). Núverandi flokkakerfi byrjaði að mótast þegar stjórn-

málaflokkar spruttu fram á grundvelli stéttaátakanna á fyrstu áratugum síðustu 

aldar. Það sem tengir flokk stéttarlegum grundvelli er fyrst og fremst hugmynda-

fræðin. Þetta sést vel þegar skoðað er fyrir hvaða þjóðfélagshópa flokkurinn telur 

Íslensku stjórnmálaflokkarnir 
 

 
 
Eftir kosningarnar 2007 áttu fimm flokkar fulltrúa á Alþingi: Frjálslyndi flokkurinn, Framsókn-

arflokkurinn, Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstrihreyfingin - grænt framboð. 
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sig vera talsmann, hvaða hópum hann vill 

þjóna og hvað flokkurinn gerir á valdastólum. 

Alþýðuflokkur varð til sem flokkur verka-

lýðsstéttar árið 1916, Framsóknarflokkur sem 

bændaflokkur á sama ári og Sjálfstæðisflokk-

ur rúmum áratug síðar sem flokkur borgara-

aflanna. Þessir þrír flokkar ásamt Alþýðu-

bandalaginu (1964) á seinnihluta aldarinnar 

voru hinir rótgrónu flokkar 20. aldarinnar. 

Stundum voru þessir flokkar kallaðir einu 

nafni fjórflokkurinn. Kvennalistinn (1983) 

hafði þá sérstöðu, þegar hann kom fulltrúum 

sínum inn á þing, að vera sprottinn af annars 

konar átakagrundvelli en stéttaflokkarnir, átökum kynjanna í jafnréttisbaráttu 

kvenna. Samfylkingin (2000) varð til við samruna úr Alþýðuflokki, Alþýðu-

bandalagi, Kvennalista og Þjóðvaka. Þjóðvaki hafði starfað um skeið og var 

klofningur, einkum úr Alþýðuflokki. Um leið var Vinstrihreyfingin - grænt fram-

boð (1999) stofnuð og voru þar einkum á ferð þeir liðsmenn úr Alþýðubandalagi 

sem ekki tóku þátt í stofnun Samfylkingarinnar. Frjálslynda flokkinn (1998) má 

að nokkru leyti líta á sem klofning frá Sjálfstæðisflokki.  

 

Ef litið er á tímaskemað um upphaf, þróun og klofning íslenskra stjórnmála-

flokka, þá er því ætlað að draga fram meginlínur sem snerta upprunatíma og 

þróunarskeið flokkanna. Flokkunum er annars vegar stillt inn á skemað í 

tímavídd og hins vegar eru þeir settir upp á vinstri–hægri stikuna. Reyndar er 

aðeins um einfalda röðun frá vinstri til hægri að ræða og verður að hafa fyrirvara 

um nákvæma staðsetningu flokkanna eins og til dæmis Kvennalistans. Um 

nánara mat á röðun á vinstri–hægri kvarðann er vísað í kaflann um hugmynda-

fræði. Skemað býður upp á að skoða klofnings- og samrunaþróun flokkanna. 

Gott er að kunna skil á ýmsum sögulegum atriðum í þessum efnum, svo sem 

hvaða fylkingar og leiðtogar eru fyrir hverjum flokki á hverjum tíma, hverjir 

þeirra kljúfa sig frá flokkum og sameinast öðrum flokkum eða stofna nýja. Út í 

slík þekkingaratriði er þó ekki farið hér, heldur látið nægja að vísa í söguleg 

gögn um þetta efni. 

 

Út frá skemanu má glöggt lesa þau umskipti sem urðu um 1930. Fram að þeim 

tímamótum voru borgaraöflin að skipuleggja sig og er því flokksleg óreiða á 

hægrivæng stjórnmálanna á þeim tíma, en hún breyttist í mikinn stöðugleika með 

stofnun Sjálfstæðisflokksins 1929. Flokkurinn var stofnaður við sameiningu 

Íhaldsflokks, sem starfað hafði frá 1924, og Frjálslynda flokks, sem var eitthvað 

yngri. Meðal undanfara þessara flokka má sjá flokksheiti eins og Borgaraflokkur 

og Sparnaðarbandalag. Allir forverar Sjálfstæðisflokks báru einkenni kjarna-

flokka fremur en fjöldaflokka. Stöðugleikinn sem varð með tilkomu Sjálfstæðis-

flokks helst heill allt fram til klofningsins árið 1987, þegar Borgaraflokkurinn 

var stofnaður og svo aftur 1998, þegar Frjálslyndi flokkurinn kom fram. 

 

 

KKllooffnniinngguurr  
 

Aflaðu þér upplýsinga um 
klofninginn í 

Alþýðuflokknum 1930, 
1938, 1956, 1983 og í 
Alþýðubandalagi 1969.  

 
Kannaðu ástæður klofnings 
og hvaða hópar og leiðtogar 

koma við sögu. 
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Þróun stjórnmálaflokkanna 

 
VINSTRI   HÆGRI 
 verkalýðsöflin borgaraöflin  

< –––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––– > 
   

 1916 1916 ýmis framboð. 

 Alþýðu- Framsóknar- 
 flokkur flokkur 1929 

 1930 Sjálfstæðis- 

Komm. flokkur 
flokkur 

 1934 

 1938 Bændafl. 
 Sósíalista- 

 flokkur 1953 

 Þjóðvarnar- 
 1956 flokkur 

 

 Alþýðu- 
 bandalag 1969 

 

 Samt. frj. 
 vinstri 

 

 

 1983 
 Bandalag Kvenna- 

 jafnm. listi 1987 
 Borgarafl. 

  

 Þjóðvaki 1998 
 2000 Frjálslyndi 

 Vinstri- Sam- flokkurinn 

 græn fylking 

< –––––––––––––––––––––––|––––––––––––––––––––––– > 
 r ó t t æ k i r  u m b ó t a s i n n a ð i r í h a l d s s a m i r 

 
Tímaskema. Upphaf, þróun og klofning í íslenskum stjórnmálaflokkum má setja upp í 
tímavídd á vinstri–hægri kvarðann. Örvar eru notaðar til að sýna meginklofnings- og 
samrunalínur í þróun flokkanna. Klofningur er mikill á vinstrivæng frá 1930. Stöðugleiki er 
mun meiri á hægrivæng frá sama tíma. 

 

Vinstrivængurinn var á hinn bóginn stöðugur fram til 1930, það er að segja á 

fyrsta skeiði Alþýðuflokksins. Þá klufu kommúnistar sig út úr flokknum og 

stofnuðu eigin flokk, Kommúnistaflokk Íslands. Við það hófst saga nokkuð stöð-

ugs klofnings af ýmsu tagi á vinstrivæng. Áður var algengast að hópar til vinstri í 

Alþýðuflokknum gengju til liðs við vinstrisinnaðri flokka og mynduðu með þeim 

nýja flokka og var Alþýðubandalagið afsprengi þeirrar þróunar. Klofningurinn 

var síðan af öðru tagi þegar Samtök frjálslyndra og vinstri manna, Bandalag 

jafnaðarmanna og Þjóðvaki voru stofnuð. Þá var um það að ræða að ýmsir hópar 

komu víða að eða klofningsbrot sameinuðust í þessa flokka eða að klofningur 
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varð innan Alþýðuflokks, en ekki endilega til vinstri áttar. Samfylkingin og 

Vinstri-græn urðu síðan til við samrunaþróun þessara afla þótt vissulega megi 

tala um eins konar klofning við það að tveir flokkar spruttu fram í því ferli. 

Stofnun Samtaka um kvennalista tengdist klofningnum á vinstrivæng í þeim 

skilningi að stór hluti samtakanna virðist áður eða allavega í upphafi hafa tilheyrt 

eða kosið vinstriflokkana, einkum Alþýðubandalag. 

 

Þegar rætt er um stöðugleikaeinkenni á hægrivæng stjórnmálanna á meðan klofn-

ingsóreiða einkenndi þann vinstri, þá er vert að hafa í huga að hér er verið að 

einblína á hina formlegu hlið flokkanna. Átök á milli persóna og fylkinga eru oft 

og tíðum meira eða minna fyrir hendi í öllum flokkunum. Í langri sögu Sjálf-

stæðisflokks hafa ýmis innri átök oft verið hörð án þess að til formlegs klofnings 

kæmi. Tvisvar sinnum hefur það gerst að hluti flokksins hefur verið í stjórn á 

meðan hinn hlutinn hefur verið í stjórnarandstöðu, en í hvorugt skiptið varð 

formlegur klofningur. Klofningurinn á vinstrivæng hefur verið varanlegri og 

einkennst af því að vera formlegur og er flokkaröðin Kommúnistaflokkur, 

Sósíalistaflokkur og Alþýðubandalag til marks um það. 

FYLGI 

Kosningataflan í viðauka bókarinnar gefur upplýsingar um hvert fylgi flokkanna 

er á hverjum tíma. Þegar rætt er um stærð flokks er tekið mið af kosningafylgi 

hans. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ávallt verið stærstur flokkanna. Framsóknar-

flokkur var lengstum næstur að stærð að undanskildu einu stuttu kjörtímabili 

1978-1979, en frá 1999 hefur flokkurinn verið sá þriðji í stærðaröðinni og í 

kosningunum 2007 fékk hann minnsta fylgi sem hann hefur haft og varð næst-

minnstur flokka á þingi. Samfylkingin er annar stærsti flokkurinn eftir að hún 

bauð fyrst fram 1999. Forverar hennar, Alþýðubandalagið og Alþýðuflokkur, 

voru á sínum tíma til skiptis í þriðja og fjórða sæti að stærð, en Kvennalistinn var 

minnstur flokka í þeim fjórum kosningum sem hann tók þátt í. Frá stofnun 1999 

hafa Vinstri-græn verið númer fjögur í stærðaröðinni en skiptu um sæti við 

Framsóknarflokk 2007. Frjálslyndi flokkurinn rekur svo lestina með minnst fylgi 

sem hefur verið rétt yfir þeim mörkum sem þarf til að fá menn á þing. Aðrir 

flokkar eða framboð sem náð hafa mönnum á þing á síðustu áratugum hafa ekki 

náð miklu fylgi og yfirleitt ekki verið lang-

lífir.  

 

Þingmannafjöldi flokka segir til um styrkleika 

viðkomandi flokks. Stærð og styrkur fer 

venjulega saman en oft og tíðum, sérstaklega 

áður fyrr, var mikið ósamræmi þar á milli 

vegna kjördæmaskipunar sem ekki hafði 

lagað sig að búsetubreytingum í landinu. 

Þannig hafði til dæmis Framsóknarflokkur 

40% þingmanna árið 1923 á meðan fylgi hans 

 

SSttæærrðð  ffllookkkkaa  
 

Skoðaðu stærð núverandi 
flokka út frá kosningatöflu.  

 
 Reyndu að meta stærðar-

mörk flokkanna út frá fylgis-
hlutfalli síðustu kosninga og 
skráðu „dæmigert“ hlutfall 

fyrir hvern flokk. 



FÉLAGSEININGAR STJÓRNMÁLANNA 

STJÓRNMÁLAFRÆÐI   155 

var 27%. Í sömu kosningum hafði Alþýðuflokkur 2,6% þingmanna en 16% fylgi. 

Í fyrri kosningunum árið 1942 má aftur sjá nákvæmlega sömu hlutföll hjá 

Framsóknarflokki. Eins og áður hefur komið fram, þá hafði Framsóknarflokkur 

að jafnaði mestan þingstyrk fram til 1942, en með kjördæmabreytingunni það ár 

færðist forystuhlutverkið yfir á Sjálfstæðisflokk, stærsta flokkinn, og hefur hann 

haft mestan þingstyrk síðan. 

 

Þótt flokkarnir eigi uppruna sinn í stéttaátökum og að í vissum skilningi megi líta 

á hvern og einn sem fulltrúa einnar stéttar öðrum fremur, þá er fylgisgrundvöllur 

þeirra ekki eins mikið í takt við þennan uppruna eins og ætla mætti. Sjálf-

stæðisflokkurinn, stærsti flokkurinn, á sér mjög breiðan fylgisgrundvöll. Sem 

flokkur borgaraaflanna nýtur hann stuðnings flestra þeirra sem athafnamenn 

teljast og atvinnurekstur stunda. Stór hluti bænda styður flokkinn og sá mikli 

fjöldi kjósenda sem enn er ótalinn kemur frá launafólki af öllu tagi, bæði 

menntamönnum og ófaglærðum, hálaunuðum sem og láglaunuðum. Framsóknar-

flokkur á rætur sínar í sveitum landsins og hefur notið fylgis meirihluta bænda. 

En bændur eru fámenn stétt svo fylgi þeirra dugar skammt, enda hefur flokkurinn 

stöðugt meira og meira breytt ímynd sinni frá því að vera bændaflokkur til þess 

að vera miðjuflokkur í iðnvæddu þéttbýlissamfélagi. Þannig hefur hann nokkuð 

fylgi meðal launafólks og nokkur hluti atvinnurekenda styður flokkinn, en 

minnkandi fylgi flokksins á síðustu árum er fyrst og fremst í þéttbýliskjördæm-

unum, sem segir að hann hafi ekki náð að halda tiltrú þessara hópa til jafns á við 

kjósendur í dreifbýli eða til sveita. Samfylkingin byggir fylgi sitt að stórum hluta 

á launafólki meðal ófaglærðra og menntamanna eins og forverar hennar, Alþýðu-

flokkur og Alþýðubandalag gerðu. Róttækir menntamenn og verkalýðssinnað 

launafólk settu svip á Alþýðubandalag á sínum tíma og hugsanlega einstaka 

bændur einnig. Þeir sem voru meira hægfara einkenndu fremur fylgi Alþýðu-

flokks eins og hann var. Einstaka atvinnurekendur eru einnig í stuðningsliði 

Samfylkingarinnar. Á meðan Kvennalistinn var og hét sótti hann sinn styrk í 

jafnréttisbaráttuna og var yfirgnæfandi meirihluti kjósenda hans konur. Konur 

eru mun fleiri en karlar í stuðningsliði Samfylkingar og telja má að þorri fyrrum 

kjósenda Kvennalistans styðji Samfylkingu öðrum flokkum fremur þótt kvenna-

baráttufólk finnist að sjálfsögðu í kjósendahópum allra flokkanna. Vinstri-græn 

sækja fylgi fyrst og fremst til þeirra sem róttækari voru taldir í fylgendahópi 

Alþýðubandalags og einnig kemur stuðningur frá mörgum sem setja umhverfis-

mál í forgang. Frjálslyndi flokkurinn sækir líklega mest fylgi til þeirra sem 

annars myndu kjósa Sjálfstæðisflokk. Með gagnrýni sinni á kvótakerfið og 

baráttu gegn því hefur flokkurinn náð til margra sem búa í sjávarplássum og eins 

til óánægðra sjálfstæðismanna.  

 

Ef litið er á fylgisgrundvöll flokka út frá landshlutum og byggðastigi, þá má 

segja að allir flokkarnir eigi sín höfuðvígi á höfuðborgarsvæðinu nema Fram-

sóknarflokkur og ef til vill Frjálslyndi flokkurinn einnig. Í þessum efnum ber 

Sjálfstæðisflokkurinn af og segja má að lykillinn að stöðu hans í stjórnmálunum 

hafi legið í yfirburðum þeim sem hann hefur löngum haft í Reykjavíkurborg, 

allavega fram að borgarstjórnarkosningunum 1994. Það hefur án efa veikt stöðu 
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flokksins í stjórnmálunum almennt að missa meirihlutann í borginni, allavega 

hefur það verið áfall fyrir hann og gert honum erfiðara fyrir að halda traustri 

yfirburðastöðu sinni áfram. Eftir sveitarstjórnarkosningarnar 2006 þurfti 

flokkurinn í fyrsta sinn að fara í samstarf við annan flokk til að komast aftur í 

meirihluta í borginni. Framsóknarflokkurinn hefur mesta fylgi sitt á landsbyggð-

inni og er Norðausturkjördæmi með Akureyri og Austurland sterkasta vígi hans. 

Í sveitarstjórnarkosningunum 2006 varð reyndar talsvert hrun á fylgi flokksins á 

Akureyri sem gæti verið merki um breytt landslag í fylgisgrunni flokksins. 

Samfylkingin og Vinstri-græn eru hvað sterkust á höfuðborgarsvæðinu, en þessir 

flokkar hafa líka góða stöðu víða á landsbyggðinni. Fyrir tíma Samfylkingarinnar 

og Vinstri-grænna hafði forveri þeirra, Alþýðubandalagið, jafnan sterka stöðu í 

Reykjavík og Kópavogi. Á Austurlandi hafði Alþýðubandalagið mikla sérstöðu í 

Neskaupstað um langt skeið og var bærinn „rauður bær“ í áratugi undir stjórn 

þess. Alþýðuflokkur átti sinn sterkasta grundvöll í Reykjavík og Hafnarfirði og 

eins má nefna Vestfirði sem voru tiltölulega sterkt kjördæmi flokksins á sínum 

tíma. Kjarninn í fylgi Frjálslynda flokksins liggur í Norðvesturkjördæmi og er 

það þá líklega mest á Vestfjörðum þar sem andstaða við fiskveiðikvótann hefur 

verið meira áberandi en víða annars staðar. 

STEFNA 

Í kaflanum um hugmyndafræði eru íslensku flokkarnir tengdir inn á hefðbundna 

vinstri–hægri kvarða. Sú umfjöllun segir nokkuð til um stefnu flokkanna án þess 

þó að eiginleg stefna hvers flokks sé tekin fyrir. Lýst var hvernig Sjálfstæðis-

flokkur rúmar óvenjubreiða hugmyndafræði á vestur-evrópskum mælikvarða, 

hann spannar svið sem íhalds- og frjálshyggjuflokkar skipta yfirleitt með sér í 

tvo eða fleiri flokka. Framsóknarflokkur er fyrst og fremst á miðju kvarðans, þó 

heldur meira til hægri en vinstri. Félagshyggjuáherslur setja flokkinn yfir á 

vinstrihlið kvarðans. Þær hafa birst í umbótavilja og þeirri samvinnustefnu sem 

flokkurinn fylgdi á meðan samvinnuhreyfingin óx úr grasi og varð öflug, en 

blómaskeiði hennar lauk á síðasta áratug 20. aldar. Hægrisjónarmiðin felast í 

þjóðlegri íhaldssemi sem kemur fram í jákvæðri afstöðu flokksins til þess 

skipulags, sem bæði stjórnkerfi og þjóðfélag hafa tekið á sig, og flokkurinn 

sjálfur hefur átt mikinn þátt í að skapa með stjórnarþátttöku sinni. Óvenjulangur 

tími samfelldrar stjórnarþátttöku í hægristjórn með Sjálfstæðisflokki 1995 – 2007 

setur meiri hægristimpil á flokkinn en annars var fyrir þann tíma. Samfylkingin 

leggur áherslu á lýðræðisjafnaðarstefnu líkt og stóru jafnaðarmannaflokkarnir í 

Vestur-Evrópu og staðsetur hún sig því vel um miðbik kvarðans, en þó heldur 

meira til vinstri en hægri. Áherslan á að nýta kosti frjáls markaðar er sótt til 

félagslegrar frjálshyggju og umbótaáherslan til jafnaðarstefnunnar. Vinstri-græn 

líta á sig sem róttækan jafnaðarmannaflokk sem jafnframt er með áherslur á 

umhverfismál, en með þeirri áherslu vill flokkurinn skapa sér sérstöðu gagnvart 

hinum flokkunum. Flokkurinn leitast við að verja og efla félagslegar áherslur í 

samfélaginu og halda uppi harðri gagnrýni í stjórnarandstöðu á ríkisstjórn. Hann 

lendir því mest vinstramegin við miðju kvarðans. Frjálslyndi flokkurinn er til 
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hægri sem borgaralegur flokkur en teygir sig þó yfir fyrir miðju kvarðans vegna 

áberandi félagslegra sjónarmiða sem flokkurinn leggur áherslu á. 

TENGSL VIÐ HAGSMUNASAMTÖK 

Tengsl flokkanna við stéttarleg hagsmunasamtök koma fram í hugmyndafræði 

þeirra og stéttarlegum bakgrunni flokkanna. Í umfjöllun um hagsmunasamtök 

hér á eftir er betur komið inn á þessi tengsl. Sjálfstæðisflokkur hefur ætíð verið í 

nánum tengslum við hagsmunasamtök atvinnurekenda, en þau birtast ljóslega 

bæði í hugmyndafræðilegum þáttum og starfsemi. Áhrifamiklir forystumenn eru 

oftar en ekki virkir bæði í flokk og hagsmunasamtökum. Sjálfstæðismenn hafa 

einnig löngum verið áhrifamiklir í bændahreyfingunni og þá má á vissan hátt 

telja þá næstöflugasta í verkalýðshreyfingunni þar sem vinstrimenn hafa annars 

haft forystu. Framsóknarmenn hafa að mestu ráðið ferðinni í bændahreyfingunni, 

en hafa einnig einhver ítök meðal atvinnurekenda og í samtökum launafólks. Á 

tímum Alþýðubandalagsins hafði það löngum hvað sterkasta stöðu innan raða í 

samtökum launafólks og Alþýðuflokkurinn fylgdi þar fast á eftir. Oftast áttu þá 

einhverjir leiðtogar launafólks jafnframt sæti á þingi sem þingmenn þessara 

flokka. Samfylkingin og Vinstri-græn hafa að mörgu leyti erft þessa stöðu frá 

forverum sínum og líkt og gerist hjá Sjálfstæðisflokki og atvinnurekendum, þá 

birtast tengslin við samtök launafólks í hugmyndafræðinni og forystumönnum. 

Hafa ber í huga að tengsl hagsmunasamtaka og flokka eru óformleg og hefur á 

ýmsan hátt heldur dregið úr þeim á síðustu árum fremur en að þau hafi styrkst. 

RÍKISSTJÓRNARÞÁTTTAKA 

Með því að skoða þátttöku flokkanna í ríkisstjórnum er hægt að átta sig á hvaða 

flokkar hafa verið atkvæðamestir í stjórnun landsins. Í ljós ætti að koma hvaða 

stjórnmálaöfl og hvaða stefnur hafa átt mestan þátt í stjórnmálalegri mótun 

þjóðfélagsins. Eins koma helstu stjórnarsamvinnumöguleikar flokkanna vel fram. 

Í töflunni yfir ríkisstjórnir Íslands á lýðveldistímanum eru stjórnir flokkaðar 

niður eftir gerð þeirra og samsetningu í hægristjórnir, vinstristjórnir, óákveðið og 

einnig er þátttaka flokkana mæld í tímalengd. 

 

Hægristjórnir eru algengastar; þær hafa setið lengst og oftast. Þátttaka Sjálf-

stæðisflokksins er forsenda þess að hægt sé að tala um hægristjórn. Tvö mynstur 

hafa verið ríkjandi á hægristjórnum:  

 

1. Sjálfstæðisflokkur + Framsóknarflokkur. 

2. Sjálfstæðisflokkur + Alþýðuflokkur. 

 

Þriðja gerð hægri stjórna hefur sést: 

 

3. Sjálfstæðisflokkur + Framsóknarflokkur + Alþýðuflokkur. 
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Vegna forystu Alþýðuflokks í Þjóðstjórninni og fleiri er sú stjórn ekki flokkuð 

sem hægristjórn þótt hún hafi verið með samsetningu þriðju gerðar hægristjórna. 

Viðreisnarstjórnin sat í þrjú kjörtímabil samfellt. Forsætisráðherraskipti urðu 

tvisvar á því tímabili og þar sem litið er svo á að nýtt ráðuneyti taki við þegar 

slík skipti verða, þá eru skráðar tvær stjórnir sem Viðreisnarstjórn á eftir þeirri 

upphaflegu. Samtals sat Viðreisnarstjórnin í 4.254 daga og telst með því þaul-

setnasta stjórn landsins. Til samanburðar má geta þess að Davíð Oddsson sat sem 

forsætisráðherra Sjálfstæðisflokks lengur en nokkur annar forsætisráðherra og 

það var samfellt frá árinu 1991 til 2004 eða í 4.887 daga. Sá var munur að þetta 

var í tveimur ríkisstjórnum sem hvorug náði lengri setu en Viðreisnarstjórnin, sú 

fyrri var stjórnin með Alþýðuflokki en hin var með Framsóknarflokki.  

 

Vinstristjórnir eru skarpasta andstæðan við hægristjórnir hvað hugmyndafræði 

og stefnu varðar. Slíkar stjórnir hafa sjaldan setið og aldrei út heilt kjörtímabil. 

 

Ríkisstjórnir Íslands á lýðveldistímanum 
 

 
Skýringar: Hægristjórnir (H), óákveðið (Ó), vinstristjórnir (V), Alþýðubandalag (Ab), Alþýðuflokk-

ur (Af), Borgaraflokkur (B), Framsóknarflokkur (F), Samfylking (Sf), Samtök frjálslyndra og vinstri-
manna (Sfv) og Sjálfstæðisflokkur (S). 

 
Taflan sýnir þátttöku flokka í ríkisstjórnum og setu stjórna í dögum talið, allt til 28. ágúst 
2007, eða dagsins sem taflan er prentuð út. Finna má töfluna í Excel-skrá á vefsíðu 
bókarinnar og sýnir hún daga til þess dags sem taflan er opnuð. 
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Samtals hafa vinstristjórnir setið í 2.779 daga á meðanhægri stjórnir hafa setið í 

tæplega sexfalt lengri tíma. Forsenda vinstristjórna var aðild Alþýðubandalagsins 

og í dag myndi samstjórn Framsóknarflokks, Samfylkingar og Vinstri-grænna 

trúlega flokkast sem slík stjórn ef af yrði. Eitt mynstur hefur ríkt á vinstristjórn-

um: 

 

1. Framsóknarflokkur + Alþýðubandalag + þriðji vinstri aðili (Alþýðu-

flokkur / Samtök frjálslyndra og vinstrimanna). 

 

Óákveðið er flokkun á þeim ríkisstjórnum sem eru blandaðar eða hvorki eigin-

legar hægri- eða vinstristjórnir. Einnig eru taldar hér þær stjórnir sem sitja til 

bráðabrigða. Fyrrnefndu stjórnirnar teljast einhvers konar miðjustjórnir og geta 

ýmist verið eitthvað hægramegin eða vinstramegin við miðju. Hinar eru eins-

flokksstjórnir sem sitja í millibilsástandi eins og til dæmis ef slitnað hefur upp úr 

stjórnarsamstarfi flokka og gengið hefur verið til kosninga. Hér er því um að 

ræða tvær gerðir stjórnarmynsturs: 

 

1. Blandaðar stjórnir að mismunandi samsetningu, alls fimm. 

2. Bráðabrigðastjórnir eins flokks, alls tvær. 

 

Rétt er að nefna hér undantekningartilfelli í samsetningu ríkisstjórnar, en það var 

fyrir lýðveldisstofnunina þegar utanþingsstjórnin 1942 var skipuð. Þessi stjórn er 

ekki í töflunni þar sem taflan nær eingöngu yfir lýðveldistímann. Ríkisstjóri taldi 

að ekki væri hægt að mynda ríkisstjórn í þeirri stjórnarkreppu sem þá ríkti. Hann 

skipaði því í ráðherraembætti menn, sem ekki áttu sæti sem fulltrúar á Alþingi. 

Ríkisstjóri var eins konar þjóðhöfðingi, en embættið hans var stofnað til að fara 

 

Gerðir, flokkar og forysta í ríkisstjórnum 
 

 
 
Taflan sýnir þátttöku flokka í ríkisstjórnum og fleiri upplýsingar. Hægristjórnir eru ríkjandi 
gerð ríkisstjórna en vinstristjórnir eru fátíðar. Tölur eru unnar út frá töflunni að framan og 
miðast við sömu dagsetningu og hún. 
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með vald konungs eftir hernám Þjóðverja á 

Danmörku 1941. Embættið var svo lagt niður 

með tilkomu forsetaembættisins 1944. 

 

Yfirlitið um ríkisstjórnirnar gefur margt til 

kynna um stjórnarsamvinnumöguleika flokk-

anna. Auðveldast virðist vera að mynda 

hægristjórnir ef dæma má af reynslunni, slíkar 

stjórnir eru algengastar. Mestir samvinnu-

möguleikar eru greinilega á milli þeirra flokka 

sem þátt taka í hægristjórnum. Flokkarnir sem 

á sínum tíma voru fjærst hvorum öðrum 

hugmyndafræðilega séð, Sjálfstæðisflokkur 

og Alþýðubandalag, áttu síst möguleika á 

samvinnu. Mikilvægur skýringarþáttur er ólík 

stefna þessara flokka í efnahagsmálum, kjara- 

og félagsmálum. Andstæð afstaða til banda-

ríska hersins og NATO dró svo enn meira úr 

möguleikum á samvinnu þeirra eða hreinlega 

hindraði hana alveg. Eftir að hermálið var úr sögunni og afstaðan til NATO er 

ekki lengur eins mikið ágreiningsmál og áður var má ætla að samvinnumöguleik-

ar flokka séu mun meiri en áður. Einstök mál, eins og ólík afstaða til hugsanlegr-

ar umsóknar um inngöngu í Evrópusambandið, gætu gert samvinnumöguleika 

Samfylkingar við Sjálfstæðisflokk eða Vinstri-græna minni en annars væri. Það 

hindraði þó á engan hátt myndum stjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 

árið 2007. Ef litið er til almennrar hugmyndafræði flokkanna ættu samvinnu-

möguleikar að vera minnstir á milli þeirra sem lengsta bilið hafa á milli sín á 

vinstri-hægri kvarðanum, en það er á milli Sjálfstæðisflokks og Vinstri-grænna. 

Eftir kosningarnar 2007 benti margt til þess að Vinstri-græn væru fús til að skoða 

möguleika á stjórnarsamvinnu með sjálfstæðismönnum þótt ekki reyndi beint á 

það. Hafa ber í huga að enginn flokkur útilokar samvinnu við neinn hinna 

flokkanna og hafa flokkar alltaf gengið til kosninga með slíka möguleika uppi. 

Ef tölur í töflunum fela í sér spádómsgildi segja þær að í framtíðinni verði 

hægristjórnir undir forystu Sjálfstæðisflokksins oftast við völd hér landi eins og 

hingað til. 

LEIÐTOGAR 

Ekki er ætlunin að ræða einstaka persónur í umfjöllun þessari um leiðtoga 

flokkanna. Hver flokkur hefur að sjálfsögðu átt sér leiðtoga með meiri eða minni 

persónutöfra (charisma) sem reynst hafa mikilvægir fyrir viðkomandi flokk. Ef 

litið er á forystulið flokkanna, eins og til dæmis þingmenn eða ráðherra, þá er 

hægt að draga fram einkenni á mismunandi félagslegum uppruna og bakgrunni 

forystumanna eftir flokkum. Það er til dæmis eftirtektarvert að í forystuliði 

Sjálfstæðisflokksins hafa lögfræðingar setið áberandi fremst í flokki, bæði í 

 

FFoorryyssttuuööffll  
 

Skoðaðu vel upplýsingarnar 
sem koma fram í töflum um 
ríkisstjórnirnar, sérstaklega í 
töflunum um flokka í ríkis-
stjórnum og forystu í ríkis-

stjórnum, og reyndu að 
leggja út frá þeim mat á 

eftirfarandi spurningu: 
 

Hvaða þjóðfélagsöfl eru það 
á vettvangi stjórnmálanna 
sem fyrst og fremst hafa 

haft forystu og verið ráðandi 
um mótum íslensks þjóð-

félags síðustu áratugi?  
 

Rökstyddu svarið. 
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þingliði hans og á meðal ráðherra þegar 

flokkurinn er í stjórn. Einstaka bændur og 

menn með mismunandi menntun úr atvinnu-

lífi hafa einnig oftast verið til staðar í foryst-

unni. Ættar- og fjölskyldutengsl inn í valda-

miklar eignaættir hafa og verið áberandi í for-

ystunni. Í forystusveit Framsóknarflokksins 

hafa menntamenn af ýmsu tagi ásamt bænd-

um verið áberandi. Samfylking og Vinstri-

græn eiga sína forystumenn mest úr röðum 

menntamanna af ýmsu tagi og sem margir 

hverjir eru baráttumenn tengdir stétt launa-

fólks og kvennabaráttu. Þetta er í framhaldi af 

því sem gerðist með Alþýðubandalag, 

Alþýðuflokk og Kvennalista, en fyrrnefndu 

flokkarnir tveir áttu sér forystumenn einkum 

úr röðum menntamanna og eins meðal manna 

sem tengst höfðu við verkalýðshreyfingu, en 

hjá Kvennalistanum mátti fyrst og fremst sjá í 

forystu kvenfrelsissinnaðar menntakonur með 

margbreytilega menntun. 

 

Í gegnum tíðina hafa það verið karlar á miðjum aldri sem hafa farið með forystu í 

stjórnmálaflokkunum og þá um leið forystu í stjórnmálunum almennt, en nú á 

síðustu tveimur áratugum hafa konur komið meira til starfa á þessum vettvangi. 

Þetta gerist með jafnréttisbaráttu kvenna og hafa áhrif kvennaframboða verið 

ótvíræð í þessum efnum. Enn vantar þó mikið á að jafnt sé með kynjum á þessu 

sviði, eins og á öðrum sviðum í þjóðfélaginu þar sem völd og efni eru annars 

vegar. Aukin þátttaka kvenna hefur orðið til þess að breyta að nokkru þeirri 

ásýnd forystunnar sem að ofan er lýst og á það vafalaust eftir að breytast enn 

meira í framtíðinni. 

Leiðtogar stjórnmálaflokkanna 
 

 
 
Formenn flokkanna 2007: Guðjón A. Kristjánsson, Frjálslynda flokki, Geir H. Haarde, Sjálf-
stæðisflokki, Guðni Ágústsson, Framsóknarflokki, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Samfylkingu 

og Steingrímur J. Sigfússon,Vinstrihreyfingunni - grænu framboði. 

 

LLeeiiððttooggaarrnniirr  
 

Aflaðu þér upplýsinga um 
formenn eða helstu leiðtoga 
einstakra flokka á tímabilum 

stéttastjórnmálanna.  
 

Hvað heita þeir og hverjir 
þeirra fóru fyrir ríkisstjórn-

um og hvenær? 
 

Getur þú séð merki um að 
einhverjir þessara leiðtoga 
hafi haft til að bera óvenju-
sterka persónutöfra og hver 

eru þá þessi merki? 
 

Hvaða einstaklingar sitja nú 
sem ráðherrar, úr hvaða 
flokkum og kjördæmum 

koma þeir og hvað er hægt 
að segja um félagslegan 

uppruna þeirra og menntun? 
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ÁRÓÐUR OG MÁLGÖGN 

Áróðursstaða skiptir hvern stjórnmálaflokk miklu máli. Hún ræður hve vel og 

skilmerkilega viðkomandi flokkur getur komið boðskap sínum og gjörðum á 

framfæri og er mikilvæg forsenda fyrir því að flokkurinn nái að dafna og vera til. 

Sé aðstaða flokka í þessum efnum misjafnlega sterk eða ójöfn telja margir að 

komið sé að grundvallarspurningum um lýðræði. Er það lýðræðislegt að sumir 

flokkar hafi betri aðgang að fjölmiðlum en aðrir? Í ríkisfjölmiðlum hafa því verið 

settar reglur sem eiga að tryggja flokkunum eða sjónarmiðum þeirra aðgang. Þær 

ganga út á það að ekki sé hallað á einn flokk öðrum fremur eða taumur eins sé 

dreginn á kostnað annarra. Flokkar í stjórnarandstöðu kvarta gjarnan undan því 

að flokkar í ríkisstjórn hafi algjört forskot í þessum efnum. Fréttamenn séu alltaf 

að taka viðtöl við ráðherrana og þeir geti þannig stöðugt haldið sínum sjónar-

miðum fram og rekið áróður fyrir þeim og eigin ágæti á meðan stjórnarandstaðan 

sé meira eða minna fryst úti. Þessi gagnrýni 

er að ýmsu leyti réttmæt, en það yrði nú samt 

hálf hjákátlegt ef mæta ætti þessu á einhvern 

einfaldan hátt, eins og til dæmis með því, að 

alltaf þegar talað yrði við ráðherra, þá kæmi 

röð forystumanna flokkanna í stjórnarand-

stöðunni fram með sín sjónarmið! Þegar 

stjórnarandstöðuflokkar komast síðan í stjórn, 

þá vilja þeir oft gleyma fyrri umkvörtunum 

sínum í þessum efnum. Spurningin um 

stjórnun ríkisfjölmiðla eða annarra ljósvaka-

miðla er viðkvæm hvað þetta snertir og snýst 

einkum um hve greiðan aðgang að miðlunum 

stjórnendur þeirra eigi veita mismunandi 

flokkum eða öðrum aðilum til að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri. 

 

Allt fram á síðasta áratug 20. aldar tíðkaðist 

það að stjórnmálaflokkarnir ættu sér sérstök málgögn sem voru til þess ætluð að 

þjóna málstað þeirra, reka áróður og útbreiða sjónarmið þeirra. Hér er átt við 

dagblöðin sem voru fréttablöð en jafnframt einnig ýmist formleg eða óformleg 

málgögn stjórnmálaflokkanna. Í blöðunum voru stjórnmálaskrif áberandi og 

sjónarmiðum viðkomandi flokks var eingöngu hleypt að. Morgunblaðið og Vísir 

voru óumdeilanlega málgögn Sjálfstæðisflokks þótt þau væru það reyndar ekki 

formlega séð, Tíminn þjónaði Framsóknarflokki, Þjóðviljinn var Alþýðu-

bandalagsins og Alþýðublaðið var málgagn Alþýðuflokks. Í útbreiðslu og stærð 

bar Morgunblaðið af enda málgagn stærsta flokksins. Hin blöðin höfðu þokka-

lega útbreiðslu til stuðningsmanna viðkomandi flokka þótt ekki væru upplög 

stór. Miklar breytingar urðu síðan á flokksmálgagnamarkaðinum. Morgunblaðið 

óx að stærð og útbreiðslu og DV, arftaki Vísis, allnokkuð sömuleiðis. Hin blöðin 

koðnuðu niður og hurfu sjónum smátt og smátt. Alþýðublaðið var alltaf smátt í 

 

ÞÞiinnggkkoonnuurr  
 

Leitaðu upplýsinga um 
hlutfall kynjanna á Alþingi 

síðustu þrjá áratugina.  
 

Þú gætir reiknað hlutfall 
kynjanna á hverju kjör-

tímabili og sett niðurstöður 
upp í súlurit. 

 
Er munur á þingsetu 
kvenna eftir flokkum? 

 
Skoðaðu einnig hlutfall 
kvenna í ríkisstjórnum 

landsins á sömu tímabilum. 
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sniðum og undir lokin 

náði það lítið annað en út 

til dyggra stuðningmanna 

flokksins og ríkisstofnana, 

en ríkið skuldbatt sig til að 

kaupa dagblöð útgáfu 

þeirra til stuðnings. Blaðið 

hætti að koma út 1997. 

Tíminn var öflugur á sín-

um tíma, einkum í dreif-

býlinu þar sem Framsókn-

arflokkurinn var hvað 

sterkastur, en á síðustu ár-

um útgáfunnar barðist 

hann lengi í bökkum þar 

til hann hætti að koma út 

eftir nokkrar tilraunir með 

ný útgáfuform á árunum 

1984-1994. Meðal annars 

var reynt að breyta blaðinu í almennt óflokksbundið blað félagshyggjufólks sem 

átti að vera eins konar mótvægi við Morgunblaðið. Eftir það var reynd útgáfa 

með framsóknarblaðinu Degi á Akureyri en því var loks endanlega hætt 2001. 

Alþýðubandalagið reyndi lengi vel undir lokin að halda Þjóðviljanum gangandi. 

Hann var mest keyptur af flokksmönnum, en fyrir honum fór eins og hinum dag-

blöðunum tveimur og var útgáfunni hætt nokkuð á undan hinum blöðunum eða 

árið 1992. Kvennalistinn, sem ekki var til á mektardögum flokksmálgagnanna, 

kom sér aldrei upp sérstöku málgagni, en tímarit og ýmis blöð á sviði kvenna-

baráttunnar þjónuðu þó að einhverju marki slíku hlutverki. Eina dagblaðið sem 

gaf sig út fyrir að vera óháð flokkum var DV eins og það þróaðist eftir að það var 

stofnað. DV hefur gengið í gegnum ýmsar breytingar og er opið fyrir öllum 

stjórnmálalegum sjónarmiðum.  

 

Ef skoðuð er áróðursstaða flokkanna í dag með tilliti til sérstakra málgagna 

þeirra, þá er ljóst að Morgunblaðið hefur reynt að draga úr hlutverki sínu sem 

raunverulegt flokksmálgagn Sjálfstæðisflokks, meðal annars með því að leitast 

við að opna sig fyrir stjórnmálaskrifum fólks úr hvaða flokkum sem er. Ritstjórn-

arlega er Morgunblaðið óneitanlega tengt Sjálfstæðisflokki, bæði hugmynda-

fræðilega og eins í gegnum einstaka persónur sem stýra blaðinu. Stjórnendur og 

eigendur blaðsins hafa löngum flestir verið úr innsta hring flokksins. Þegar mikið 

liggur við, eins og til dæmis þegar kosningar eru í nánd eða þegar 

Sjálfstæðisflokkurinn sem ríkisstjórnarflokkur þarf að taka óvinsælar ákvarðanir, 

þá kemur flokkshollusta oft berlega fram. Í kosningaslag er Morgunblaðið 

þannig augljóslega flokksmálgagn en ekki „blað allra landsmanna“. Ef litið er til 

stærðar og útbreiðslu Morgunblaðsins þá voru yfirburðir þess yfir vinstri dag-

blöðin algjörir, Mogginn dafnaði og óx á meðan vinstriblöðin vesluðust upp og 

dóu. Víðast hvar á Vesturlöndum hefur svipað gerst með dagblöð sem hafa 

Dagblöðin í dag 
 

 
 
Dagar flokksmálgagnanna eru horfnir. Fréttablaðið kom 
eins og sprengja inn á dagblaðamarkaðinn eftir að Morg-
unblaðið hafði verið nánast einrátt þar um nokkurra ára 
skeið. Fréttablaðið er fríblað sem lifir á auglýsingatekjum 
og var það nýmæli í dagblaðaútgáfu. Ef til vill háir það 
Mogganum í samkeppninni hve tengdur hann er Sjálf-
stæðisflokknum þó svo að hann hafi gert margt til þess 
að draga úr þeim tengslum og ná af sér orðspori flokks-
málgagnsins. 
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tengst vinstriflokkum eða sjónarmiðum, þau hafa koðnað niður eða hætt að koma 

út. Skýringar liggja að miklu leyti í því, að á tímum vaxandi ljósvakamiðlunar 

hafa dagblöð lent í að verða nokkuð á undanhaldi. Auglýsingatekjur hafa verið 

burðarás í fjármögnun blaðanna. Um þær þrengist þegar aðrir miðlar sækja á. 

Auglýsendur eru fyrst og fremst fyrirtækin og stórauglýsendur eru stórfyrirtækin. 

Tengsl atvinnurekenda og fyrirtækja við hægristjórnmálaöflin gera það að 

verkum að þeir eru fúsari til að kaupa auglýsingar í hægriblöð en vinstri. Þannig 

má til dæmis ætla að fasteignasalar séu tæplega tilbúnir til að auglýsa í vinstri 

blöðum sem taka kannski afstöðu gegn „fasteignasölubraski“, svo þekkt dæmi úr 

umræðunni á sínum tíma sé notað. Hægriblöð fá auglýsingar og um leið 

mikilsvert fjármagn til starfseminnar, það eykur útbreiðslu sem aftur ýtir enn 

frekar undir möguleikana á að fá auglýsingar. Á Íslandi náðu hægriblöðin, Morg-

unblaðið og DV, afgerandi yfirburðum í útbreiðslu og stærð en vinstriflokka-

málgögnin, Alþýðublaðið, Tíminn og Þjóðviljinn hurfu sjónum. Þessi staða á 

dagblaðamarkaðinum hefur því án efa gefið Sjálfstæðisflokknum talsverða 

yfirburði að þessu leytinu til í áróðursstöðu flokkanna. 

 

Í dag er fjölmiðlaflóran allt önnur en hún var í lok síðustu aldar. Ljósvakamiðlar 

eru margir auk Ríkisútvarpsins, innlendar og erlendar stöðvar eru í boði, inter-

netið þjónar í síauknum mæli fjölmiðlunarhlutverki þar sem bæði ljósvaka-

miðlar, tímarit og dagblöð halda úti vefsíðum og „bloggsíður” einstaklinga eru 

að verða meira og meira virkar sem stjórnmálalegir miðlar. Á dagblaðamarkað-

inum er staðan gjörbreytt og var það einkum tilkoma Fréttablaðsins árið 2001 

sem hleypti lífi í hann eftir nokkurra ára „einokun“ Moggans og DV. Frétta-

blaðið er fríblað og það sama gildir um einnig Blaðið sem hóf útgáfu nokkru 

síðar. Öll gefa dagblöðin sig út fyrir að vera frjáls og óháð og opin öllum 

stjórnmálasjónarmiðum, þó á það síst við um Morgunblaðið eins og áður segir 

þar sem tengsl við Sjálfstæðisflokk eru oftar en ekki afar ljós.  

 

Það má spyrja hvaða þýðingu það hefur eða hefur haft fyrir stjórnmálaflokk að 

hafa sem málgagn öflugt dagblað eða -blöð eða eiga stuðning þeirra vísan. 

Hugsanlega hefur þessi þýðing almennt séð verið ofmetin þannig að áróður fyrir 

málstað eins flokks hafi ef til vill aðeins takmörkuð áhrif á skoðanir og dóm-

greind fólks – kjósendanna. Sem dæmi má nefna að á dögum flokksmálgagnanna 

sýndu skoðanakannanir oftar en einu sinni gífurlega fylgisaukningu hjá Kvenna-

listanum þannig að hann virtist eiga góða möguleika á stórauknu fylgi þrátt fyrir 

það að hann hefði ekki átt sér neitt sérstakt málgagn. Ýmsir hafa bent á að í 

alræðislöndum þar sem sömu valdhafar hafa drottnað í áratugi og ráðið allri 

fjölmiðlun hafi þrátt fyrir gífurlega notkun fjölmiðlanna til áróðurs ekki tekist að 

sannfæra fólk um ágæti valdhafanna og stjórnunarhátta þeirra. Nærtækast er að 

benda á hvernig fyrrum Sovétríkin hrundu innanfrá, meðal annars vegna þess að 

landsmenn höfðu fyrir löngu misst alla tiltrú á ágæti eigin stjórnarfars, en þar 

réðu stjórnvöld allri fjölmiðlun og reyndu að nýta sér hana í hag. Almennt má þó 

segja að aðgangur flokks að stórum og virkum fjölmiðlum eða yfirráð hans yfir 

þeim hljóti að hafa talsvert mikið að segja fyrir möguleika flokksins til að ávinna 

sér hylli fólks og á þetta bæði við um skammtíma- eða langtímaáhrif. Dæmin úr 
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alræðisríkjunum eiga ef til vill ekki alls kostar við í lýðræðislöndum eins og 

okkar þar sem fólk á fjölmiðlaöld treystir mun betur upplýsingum fjölmiðla en 

þeir sem búa í löndum alræðis og kúgunar. Áhrif áróðurs í fjölmiðlum eru 

kannski ekki eins bein og afdráttarlaus og ætla mætti við fyrstu sýn. Menn verða 

að vinsa úr miklu magni upplýsinga og vega og meta ólík sjónarmið. Oft hafa 

aðrir aðilar, eins og fjölskylda, vinir eða vinnufélagar, mun meiri áhrif á hvernig 

einstaklingurinn metur mismunandi sjónarmið. Oftast er einhver einn í þessum 

hópum sem einstaklingurinn tekur öðrum fremur mark á og eru slíkir menn þá 

kallaðir skoðanaleiðtogar. Margir nota síðan nánast aðeins þær upplýsingar og 

þau sjónarmið sem styrkja þeirra eigin skoðanir en hafna öðrum upplýsingum. 

Þannig verður áróðurinn oft og mun fremur til að staðfesta fyrri skoðanir en til 

að móta með mönnum ný eða breytt viðhorf. 

 

Þegar kosningar eru framundan upphefst mikil vinna vegna kosningabaráttunnar 

hjá flokkunum. Þá er „kosningavél“ hvers flokks ræst. Með henni fer í gang 

mikil áróðursstarfsemi þar sem flokkarnir reyna að vekja á sér athygli og afla sér 

fylgis. Kynning á frambjóðendum og stefnulýsandi slagorðum flokkanna með 

alls konar aðferðum verður þungamiðjan í þessu starfi. Í þessu skyni eru meðal 

annars gefin út blöð og bæklingar, haldnir baráttufundir og kappræður, áhersla er 

lögð á að koma fram í fjölmiðlum. Aukinn þungi hefur verið síðustu árin í hvers 

konar auglýsingastarfsemi þar sem flokkar og frambjóðendur eru auglýstir eins 

víða og hægt er og reynt er að nýta alla þá kosti sem mögulegir eru í útbreiðslu- 

og kynningarstarfsemi. Kosningabaráttan er fjárfrek og fjármögnun hennar getur 

oft talist viðkvæmt mál hjá flokkunum. Fyrirtæki og fjármagnseigendur leggja 

trúlega mest fé eða hæstu upphæðirnar í kosningasjóði og ekki er ólíklegt að 

þessir aðilar séu mun fúsari til að leggja hægri flokkum lið en öðrum flokkum, 

og þá væntanlega af sömu ástæðum og að ofan er rakið í sambandi við umræð-

una um auglýsingar í dagblöðum. Víða á Vesturlöndum eru settar strangar reglur 

um kosningasjóði og fjárframlög, því oftar en ekki hafa hin verstu spillingarmál í 

stjórnmálum tengst fjárframlögum í kosningasjóði. Hér á landi eru ekki neinar 

 
Kosningaáróður 

 

 
 
Úrklippur úr dagblöðum í maí 2007. Auglýsingar stjórnmálaflokkanna fyrir alþingiskosning-

arnar voru vel unnar af fagfólki enda til þess ætlað að höfða til sem flestra kjósenda. 
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sérstakar reglur um kosningasjóði, en stundum heyrast kröfur um að flokkarnir 

eigi að vera tilbúnir til að leggja fram öll gögn um kostnað og fjárframlög til 

kosningabaráttunnar. Í kosningunum 2007 munu flokkarnir að einhverju leyti 

hafa lagt fram slík gögn sem telja verður spor í rétta átt, ef ætlunin er að draga úr 

tortryggni í garð stjórnmálaflokka og fyrirtækja varðandi spillingu eða ójafna 

aðstöðu flokka í kosningabaráttu.  

HAGSMUNASAMTÖK 

Hagsmunasamtök eru ein tegund af þrýstihópum stjórnmálakerfisins. Þrýstihópa 

má greina í fjórar gerðir eftir skipulagi og starfsemi. Fyrst skal telja formlega 

þrýstihópa, en til þeirra teljast hvers konar félög og samtök sem reyna að hafa 

áhrif á stjórnvöld sér og sínum málum til framdráttar. Hagsmunasamtök af ýmsu 

tagi eru til og þau sem til umræðu verða hér á eftir eru þau mikilvægustu, það eru 

stéttarlegu hagsmunasamtökin. Ýmsir formlegir þrýstihópar af öðru tagi eru 

þýðingarmiklir, en oft eru þeir aðeins að hluta til þrýstiaðilar en fást við annað 

sem aðalstarfsemi. Íþróttahreyfing, líknarsamtök eða söfnuðir geta verið dæmi 

um slíka þrýstihópa, en þegar þannig félög reyna að hafa áhrif á stjórnvöld, til 

dæmis um fjárframlög eða aðstöðu, þá virka þau sem formlegir þrýstihópar. 

Önnur gerð þrýstihópa eru þrýstistofnanir, en það eru stofnanir á vegum þess 

opinbera sem eru háðar fjárveitingum og leyfum stjórnvalda og verða að beita 

þrýstingi til að haldast gangandi eða bæta stöðu sína. Hér er til dæmis átt við 

kirkju, ríkisútvarp, háskóla eða herinn í þeim löndum þar sem her er. Um 

þrýstistofnanir var aðeins rætt áður í kaflanum um átök og samstöðu. Slíkar 

stofnanir eru oft öflugir þrýstiaðilar sem fá styrk sinn af því að þær gegna 

mikilvægu og sérhæfðu hlutverki í þjóðfélaginu. Óformlegir þrýstihópar eru 

þriðja gerð þrýstihópa. Á ferðinni geta verið ýmis konar hreyfingar sem 

grundvallaðar eru til dæmis á ákveðnum málum eða minnihlutaaðilum í 

samfélaginu, eins og til dæmis þjóðarbrotum eða kynþáttum. Almenn hreyfing 

kvenna með kröfum um jafnrétti á við karla getur verið gott dæmi um þessa gerð 

þrýstihópa eða  hreyfing umhverfissinna sem berst fyrir náttúruvernd. Að lokum 

er talað um skyndihópa sem fjórðu gerðina og hafa þeir það einkenni að vera 

aðeins tímabundið til, eða á meðan þrýstiaðgerðir þeirra standa. Uppþot eða 

skyndileg mótmælaganga geta verið dæmi um þá. 

 

Formlegir þrýstihópar eru að mörgu leyti líkir stjórnmálaflokkum. Bæði flokkar 

og hagsmunasamtök hafa stjórnmálaleg markmið eða stefnu í þjóðfélagsmálum 

um hvað eigi að gera og hvernig eigi að vera. Það sem greinir fyrst og fremst á 

milli er að flokkarnir leitast við að koma sínum mönnum á valdastóla og hafa 

áhrif í gegnum ákvarðanatöku þeirra en þrýstihóparnir reyna hins vegar aðeins að 

hafa áhrif á hvers konar ákvarðanir sem stjórnmálamenn taka. Þrýstihópar beita í 

þessum tilgangi margvíslegum aðferðum í þrýstiaðgerðum sínum til þess að hafa 

þessi áhrif á stjórnvöld. Áróður, undirskriftasafnanir, auglýsingar, skrif í 

dagblöð, þátttaka í umræðuþáttum, kröfugöngur, fundahöld, kærur fyrir dómstól-
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um og viðtöl eða bréfaskriftir til valds-

manna eru aðferðir sem mikið eru 

notaðar. Sumar aðferðir geta verið lík-

legri til árangurs en aðrar og má þá 

nefna sem dæmi verkföll launafólks eða 

stöðvun mikilvægra fyrirtækja af 

atvinnurekendum sjálfum. Í Bandaríkj-

unum eru þrýstiaðgerðir með fram-

lögum í kosningasjóði og jafnvel mút-

um ekki svo óalgengar, en slíkar að-

ferðir eru oft tengdar við þann mikla 

„lobbyisma“ sem þar er rekinn. Hann 

birtist gjarnan í „maður á mann“ aðferð, 

en þá sitja útsendarar hagsmunaaðila 

eins og stórfyrirtækja um þingmenn eða 

aðra valdsmenn og reyna að fá viðtöl 

við þá og tala þá á sitt band í ein-

hverjum mikilvægum hagsmunamálum. 

Með þessum síðast töldu aðferðum er oft komið að mörkum þess hvað telst 

löglegt og hvenær komið er inn á ólöglegar og siðlausar brautir með tilheyrandi 

baktjaldamakki, því „maður á mann“ aðferðin skilur ekki endilega eftir sig nein 

gögn um hvað fer fram á slíkum fundum. Stundum er spurt hvernig starfsemi 

þrýstihópa samræmist lýðræðiskerfinu. Er baktjaldamakk og ýmis spilling sem 

því getur fylgt í andstöðu við lýðræðið? Þar sem spilling af þessum toga er fyrir 

hendi og er kannski mikil og algeng, þar eru ljótir og andlýðræðislegir blettir. En 

hvað ef starfsemi þrýstihópa skilar árangri sem er hagstæður stórum hópum fólks 

eða almenningi öllum? Ljóst er að almenn starfsemi þrýstihópa hlýtur að vera 

mikilvægur þáttur lýðræðisins, ekki síst ef hún er opin og gegnsæ. Þrýstihópar 

skapa vettvang fyrir áhrif einstaklinga og eru mikilvæg leið til að koma málum á 

framfæri. Með starfsemi þeirra er opnuð leið fyrir fleiri til að hafa stöðug 

stjórnmálaáhrif og margir og fjölbreytilegir þrýstihópar stuðla að meiri dreifingu 

hins stjórnmálalega valds en annars væri. 

 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum atriðum í sambandi við þá formlegu 

þrýstihópa sem mikilvægastir eru hér á landi. Þetta eru hagsmunasamtök at-

vinnurekenda, bænda og launafólks, eða stéttarlegu hagsmunasamtökin. Þetta eru 

áhrifamestu hagsmunasamtökin innan stjórnkerfisins, enda eru þau mjög virkir 

og öflugir þátttakendur í átökum stjórnmálanna. Styrkleiki stéttarlegu hagsmuna-

samtakanna er mismunandi mikill og fer hann einkum eftir því hvernig stjórn-

málalegar og þjóðfélagslegar aðstæður eru hverju sinni. Einnig hafa samtökin 

yfir að ráða ólíkum valdatækjum eða aðferðum til að vinna hagsmunum sínum 

brautargengi eða hafa áhrif. 

 

Áður en komið er að umræðunni um þessi hagsmunasamtök er rétt að skoða 

hvernig hægt sé að flokka hagsmunasamtök í mismunandi gerðir eftir þeim 

skipulagseinkennum sem þau bera. Þessar gerðir má greina eftir ríkjum. Með því 

Rauð verkalýðseining 
 
 

 
 
Þrýtihópar geta beitt fjöldafundum til að 
reyna að hafa áhrif. Róttæk baráttu-
samtök í miðborg Reykjavíkur að aflok-
inni kröfugöngu launafólks þann 1. maí 
1976. 
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að setja fram samanburð á einkennum er hægt 

að sjá hvar í flokki íslensku samtökin standa 

varðandi einkenni og gerð. Í löndum eins og 

Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Þýskalandi 

einkennast stéttarleg hagsmunasamtök af því 

að á hverju sviði eru ein samtök með skyldu-

aðild og skýrt afmarkaða starfsemi. Hver 

samtök tengjast svo öðrum í heildarsamtök. 

Mjög náin tengsl og samvinna er við 

ríkisvaldið þar sem hagsmunasamtökin eiga 

aðild að ýmis konar starfsemi ríkisvalds og 

stjórnsýslu, auk þess sem ríkisvaldið hefur 

fasta aðild að nokkuð stöðugum og sífelldum 

samningaviðræðum milli „aðila vinnumark-

aðarins“. Þessi gerð samtaka er nefnd kor-

póratísk hagsmunasamtök. Ólík að gerð og 

starfsemi eru hagsmunasamtök eins og þau 

sem sjá má í Bandaríkjunum. Þar eru fleiri en 

ein samtök á hverju sviði með frjálsa starfsemi og frjálsri þátttöku og samkeppni 

ríkir um starf og meðlimi. Heildarsamtök, ef þau eru fyrir hendi, eru ekki 

skipuleg á sama hátt og í fyrrgreindu gerðinni og hagsmunasamtökin hafa engin 

náin tengsl við ríkisvaldið. Þessi gerð hagsmunasamtaka er kennd við valddreif-

ingu og kölluð pluralistísk hagsmunasamtök. Á Íslandi svipar hagsmunasamtök-

um mest til korporatísku gerðarinnar að því undanskildu að hér eru lítil eða ekki 

náin tengsl við ríkisvaldið. Að þessu eina marki eru hagsmunasamtökin lík þeim 

pluralísku. Þó hafa bændasamtökin haft mikla sérstöðu í þessum efnum, þar sem 

 

ÞÞrrýýssttiihhóóppaarr  
 

Talað er um fjórar gerðir 
þrýstihópa út frá skipulagi. 

 
Tilgreindu eða búðu til 

ímynduð dæmi fyrir hverja 
gerð um sig. Lýstu á greina-

góðan hátt málefnum og 
aðferðum við þrýstiaðgerðir.  

 
Lýstu einnig styrkleika við-

komandi þrýstihópa og 
hvers konar valdatækjum 

þeir beita. 
 

Segðu frá árangri þrýstiað- 
gerðanna í dæmum þínum. 

 

Hagsmunasamtök og skipulag 
 

 

KORPORATÍSK 

HAGSMUNASAMTÖK 
 

Norðurlönd, Þýskalaland og víðar 

 

 

PLURALÍSK 

HAGSMUNASAMTÖK 
 

Bandaríkin 

 

Ein samtök á hverju sviði, t.d. eftir atvinnurein 

og svæði.  

Fleiri en ein samtök á hverju sviði og sam-

keppni á milli samtaka. 

Skylduaðild, bein eða óbein, þannig að allir 

hafa kjarasamning o.s.frv. 

Frjáls aðild og samkeppni milli samtaka um 

meðlimi. 

Starfsemi og hlutverk ljóst afmörkuð og skýr. Starfsemi frjáls og opin. 

Heildarsamtök sem ná yfir einstaka samtök af 

mörgum sviðum. 

Ekki skipuleg heildarsamtök ef þau eru fyrir 

hendi. 

Náin tengsl og samvinna við ríkisvaldið. Ekki tengsl við ríkisvaldið. 

 

Tvær gerðir hagsmunasamtaka. Íslensk samtök bera einkenni korporatísku samtakanna í 
flestu nema að ekki eru náin tengsl við ríkisvaldið. 
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þau hafa talsvert náin tengsl við ríkisvaldið og eru að vissu leyti samtvinnuð því 

eins og síðar verður vikið að.  

 

Fróðlegt er að skoða eina gerð hagsmunasamtaka til viðbótar og fá samanburð á 

hinar tvær gerðirnar. Víða í sunnanverðri Evrópu, eins og á Ítalíu, í Frakklandi 

eða á Spáni má sjá svokölluð syndikalísk hagsmunasamtök. Þar tengjast hags-

munasamtök stjórnmálaflokkum náið og hafa til dæmis kommúnistar þar sín 

eigin verkalýðsfélög, sósíalistar sín félög, miðjumenn sín og svo framvegis. 

Reyndar hefur þessi gerð samtaka dálítið gildi þegar þróunin hér á landi er skoð-

uð. Á árunum fyrir 1940 sáust um skeið nokkur merki um þessi einkenni þar sem 

víða um landið komu upp verkalýðsfélög kommúnista annars vegar og alþýðu-

flokksmanna hins vegar. Þetta gerðist eftir að kommúnistar höfðu klofið sig frá 

Alþýðuflokki 1930. Á þessum tíma var Alþýðusamband Íslands og Alþýðuflokk-

ur eitt og sama fyrirbærið og ekki var hægt að vera í verkalýðsfélagi nema að 

vera einnig í Alþýðuflokkinum. Því töldu kommúnistar sig verða að stofna eigin 

félög ef þeir ættu að geta beitt sér í verkalýðsmálum. Þessi tvískipting sem 

byrjuð var að þróast lagðist af um 1940 þegar skipulagstengslin á milli ASÍ og 

Alþýðuflokks voru rofin og skylduaðild launafólks tekin upp í stað frjálsrar 

aðildar. Þetta var gert í tengslum við það að vinnumálalöggjöfin kom til fram-

kvæmda og eins vegna þess að það þótti ekki gæfulegt í verkalýðsbaráttunni að 

halda uppi tvöföldu kerfi verkalýðsfélaga og allra síst í fámenninu hér á landi. 

HAGSMUNASAMTÖK STÉTTANNA 

Um leið og stéttastjórnmálin taka að mótast verða hagsmunasamtök stéttanna til. 

Fyrstu hagsmunasamtök atvinnurekenda voru stofnuð 1916. Það var Félag 

íslenskra botnvörpuskipaeigenda og var það stofnað sem svar við kröfum og 

skipulagningu háseta í Hásetafélag Reykjavíkur 1915, en það er forveri Lands-

sambands íslenskra útvegsmanna (LÍÚ) sem komið var á fót á árunum 1939–

1944 og eru samtök allra sjávarútvegsmanna. Verslunarráð Íslands var stofnsett 

1917. Því var ætlað að vinna gegn aðgerðum ríkisvaldsins á heimstyrjaldar-

árunum í innflutnings- og verslunarmálum, meðal annars Landsversluninni sem 

ríkisvaldið hafði komið á fót. Einnig var því líklega ætlað að skapa mótvægi við 

kaupfélögin og SÍS. Félag íslenskra iðnrekenda var stofnað árið 1932 eftir að 

vaxtarskeið iðnaðar í landinu var hafið. Kreppuástand og stéttaátök hafa ef til vill 

kallað á stofnun samtakanna, en þau veittu iðnrekendum sterkari stöðu til að hafa 

áhrif á ríkisvaldið en áður. Með þessu voru komin fram samtök atvinnurekenda í 

öllum megingreinum atvinnulífsins, útgerð, verslun og úrvinnsluiðnaði. Árið 

1934 litu svo heildarsamtök atvinnurekenda, Vinnuveitendasamband Íslands 

(VSÍ), dagsins ljós, en arftaki þess í dag eru Samtök atvinnulífsins (SA). Þau fara 

nánast alltaf með samningamál atvinnurekenda í kjaradeilum, að minnsta kosti 

þegar mikið reynir á. Ljóst má vera að atvinnurekendur eru gífurlega áhrifamikill 

hagsmunaaðili sem skýrist einkum af stöðu þeirra í efnahagslífinu sem 

fjármagnseigendur. Stétt atvinnurekenda er leiðandi afl í uppbyggingu atvinnu-
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lífsins og hagsmunasamtök þeirra hafa mikil og augljós áhrif á almenna 

stjórmálalega stefnumótun í landinu. 

 

Bændur eiga heiðurinn af fyrstu hagsmunasamtökunum hér á landi. Elsta 

búnaðarfélagið var stofnað 1837 og fleiri fylgdu svo í kjölfarið á næstu árum. 

Þetta var fyrsti vísir að hagsmunasamtökum bænda þó svo að búnaðarfélögin 

fengust í fyrstu mest við tækni- og menntunarmál, en um aldamót fóru þau að 

taka á sig svipmót hagsmunasamtaka nútímans. Þegar stjórnkerfið tók að vaxa og 

mótast yfir í núverandi mynd sína snemma á 20. öldinni voru búnaðarfélögin 

einu stéttarlegu hagsmunasamtökin sem þegar voru orðin til og starfandi sem 

slík. Bændur voru fjölmennasta stéttin í landinu og búsetuskipting ásamt kjör-

dæmaskipaninni gerðu það að verkum að þeir voru öflugasta stéttin á Alþingi. Af 

þessum ástæðum varð bændastéttin mjög sterk í stjórnkerfi stéttastjórnmálanna 

strax í upphafi og hagsmunasamtök þeirra áhrifamikil. Þessi styrkleiki sést meðal 

annars á því að Búnaðarfélag Íslands eða Bændasamtökin er að nokkru leyti 

„samvaxin“ ríkiskerfinu. Að hluta til virka samtökin nánast eins og ráðuneyti, og 

stundum hefur verið sagt að þau séu hið raunverulega landbúnaðarráðuneyti, því 

nánast öll lagafrumvörp sem snerta bændur fara í gegnum þau til umræðu og 

umsagnar eða frumvörpin eru hreinlega búin til þar. Einnig gera Bændasamtökin 

 
Hagsmunasamtök atvinnurekenda 

 

FYRRA TÍMABIL 

STÉTTASTJÓRNMÁLA 

SEINNA TÍMABIL 

STÉTTASTJÓRNAMÁLA 

Samtök í öllum þremur aðalgreinum einka-

framtaksins hafa komið fram og mótast. 
Samtökin eru aðskilin. Vinnuveitendasam-

bandið er að mótast og er það byggt upp á 

aðild einstaklinga. 

„Risafyrirtæki“ eru áberandi í atvinnulífinu og 

eru þau ráðandi innan sinna hagsmunasamtaka 
(t.d. Kveldúlfur í Félagi íslenskra 

botnvörpuskipaeigenda). 

Náin tengsl eru við Sjálfstæðisflokk, t.d. eru 

sömu menn í forystu flokksins og á meðal 
útgerðarmanna. Kaupmenn tengjast flokknum í 

gegnum Morgunblaðið. 

Heildarsamtök eru innan atvinnugreina. 

Vinnuveitendasambandið er fullmótað sem 
heildarsamtök allra og það er uppbyggt á 

grundvelli aðildar einstakra samtaka at-

vinnurekenda. 

Tiltölulega smærri einingar eru í atvinnurekstri 

en áður var og stórir „risar“ eru því ekki lengur 
til eða ráðandi í hagsmunasamtökum. 

Tengsl við Sjálfstæðisflokkinn eru ekki eins 

skýr og áður en engu að síður yfirgnæfandi. 
Ítök Framsóknarflokks verða einhver og meiri 

en áður, en aðrir flokkar hafa tæpast tengsl. 

 
Samanburður á milli tímabila gefur til kynna þróun í starfi og uppbyggingu samtaka atvinnu-
rekenda. Þau eru alltaf hugmyndafræðilega öflug. Hugmyndafræðilegur samhljómur er við 
Sjálfstæðisflokk sem skýrist af stétta- og fylgisgrundvelli hans; innbyrðis togsteita á milli 
samtaka eftir atvinnugreinum hefur ekki mikil áhrif á hugmyndafræðilega einingu. Áhrif stétt-
ar atvinnurekenda og hagsmunasamtaka þeirra á ríkisvaldið eru alltaf mikil og sterk þótt ekki 
sé um bein og formleg tengsl að ræða. Skýringin felst einkum í því að í kapítalísku hagkerfi 
er staða hins efnahagslega valds sterk gagnvart stjórnmálavaldinu. 
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út landbúnaðarráðunauta um allt land sem eru launaðir af ríkisvaldinu en ekki 

samtökunum sjálfum. Í þessari sérstöðu eru fólgin mjög náin tengsl við ríkis-

valdið sem gefur hagsmunasamtökum bænda einkenni korporatískra hagsmuna-

samtaka ólíkt því sem er með hagsmunasamtök atvinnurekenda og launafólks. 

 

Kaupfélögin urðu til sem hagsmunasamtök bænda á sviði verslunar. Þau voru og 

eru starfrækt sem samvinnufélög. Það fyrsta var stofnað 1882 og heildarsamtök 

þeirra, Samband íslenskra samvinnufélaga (SÍS), var endanlega stofnað 1910. 

Starfsemi samvinnuhreyfingarinnar hélt fljótlega innreið sína inn í þéttbýli, enda 

hafði hún þróast yfir á fjölbreyttari svið, svo sem iðnframleiðslu, fiskveiðar og 

vinnslu, útflutning, verktakastarfsemi og fleira. Sambandið varð vegna umfangs 

síns ein stærsta fyrirtækjasamsteypa landsins í marga áratugi. Sterkt „forstjóra-

veldi“ grundvallað á umfangsmikilli regluveldisuppbyggingu þróaðist í 

Sambandinu og átti það hugsanlega sinn þátt í því að brestir komu í innviði þess. 

Sambandið hefur nú liðið undir lok, að minnsta kosti í mynd öflugrar fyrir-

tækjasamsteypu, og virðast ástæðurnar vera bæði af fjárhagslegum og skipulags-

legum toga. Ýmis mikilvæg starfsemi Sambandsins hvarf en önnur starfsemi 

skipaðist á nýjan veg í formi hlutafélaga. Bændastéttin var áhrifamesti bak-

grunnur samvinnuhreyfingarinnar og sterk tengsl hafa verið á milli hennar og 

Framsóknarflokksins, bæði í gegnum forystumenn og stefnu. Afstaða bænda-

hreyfingarinnar í kjaradeilum á vinnumarkaði virðist fremur og oftar vera meira 

samstíga borgaraöflunum en verkalýðsöflunum. Nú á síðustu árum hafa 

Bændasamtökin verið áberandi upptekin í vörn fyrir kjörum bænda vegna 

viðleitni hins opinbera til að draga úr landbúnaðarframleiðslunni vegna offram-

leiðslu. Þetta er vandamál iðnríkja almennt í þessum málaflokki og stafar af 

auknum afköstum og framleiðni sveitabýla frá því sem áður var ásamt breyting-

um á neysluvenjum fólks. Átökin snúast mikið um beina eða óbeina styrki til 

framleiðslunnar og þá spurninguna um mikinn kostnað fyrir þjóðarbúið vegna 

greinarinnar. Þá snýst málið einnig um innflutning landbúnaðarvara og hvernig 

eða hve mikið hægt sé í því sambandi að halda uppi vernd við greinina þegar 

samningar um aukin millilandaviðskipti á þessu sviði koma smátt og smátt til 

framkvæmda.  

 

Hagsmunasamtök stétta 
 

 
 
Vefir SA og ASÍ. Hagsmunasamtökin halda úti öflugum vefsíðum eins og viðeigandi er í 
nútímaupplýsingasamfélagi og miðla almennum upplýsingum og sérstöku efni fyrir eigin 
félagsmenn. 
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Ein fyrstu merkin um það að verkalýðsstéttin væri byrjuð að skipuleggja sig hér 

á landi var stofnun Bárufélaganna á suðvesturhorni landsins laust fyrir aldamótin 

1900. Þau voru því fyrstu eiginlegu hagsmunasamtök launafólks þótt þau væru 

ekki stofnuð beint sem verkalýðsfélög. Þetta voru sjómannafélög og beittu þau 

sér í fyrstu fyrir áfengisbindindi ásamt því að vera með pöntunarstarfsemi. 

Fyrirmyndin að skipulagi Bárufélaganna var sótt til Góðtemplarareglunnar, en 

hún var eina almenna félagastarfsemin sem fólk þekkti til á þessum tíma. Fyrsta 

félagið sem kalla má verkalýðsfélag var líklega Báran nr.1 eða „Sjómannafélagið 

Báran“ eins og það hét. Það var stofnað árið 1894 í þeim tilgangi að vinna gegn 

tilraunum útgerðarmanna til að lækka laun háseta á þilskipum. Það er þessi 

tilgangur sem gerir félagið að eiginlegu verkalýðsfélagi enda er þarna byggt á 

sjónarmiði stéttaátaka. Bárufélögin lifðu ekki lengi og smátt og smátt komu til 

sögunnar ný og varanlegri verkalýðsfélög. Verkamannafélagið Dagsbrún í 

Reykjavík var stofnað 1906 og var það löngum öflugasta og mest leiðandi 

félagið í verkalýðsbaráttunni. Það starfaði til ársins 1999, en var þá sameinað 

öðrum verkalýðsfélögum undir heitinu Efling-stéttarfélag. 

 

Heildarsamtök verkalýðsfélaga, Alþýðusamband Íslands (ASÍ), voru stofnsett 

árið 1916 og stóðu þessi félög að stofnun þeirra: Verkamannafélagið Dagsbrún, 

Hásetafélag Reykjavíkur, Verkakvennafélagið Framsókn í Reykjavík, Bókbands-

sveinafélag Íslands, Hið íslenska prentarafélag, Verkamannafélagið Hlíf í 

Hafnarfirði og Hásetafélag Hafnarfjarðar. Samtals voru um 650 manns í þessum 

félögum. Innan ASÍ var gert ráð fyrir baráttu á stjórnmálasviðinu og bauð 

hreyfingin fram undir nafninu Alþýðuflokkur og var svo allt fram undir 1940 er 

skilið var á milli hreyfingar og flokks. Innan ASÍ starfa landshlutasambönd sem 

ætlað er að vera til styrktar félögum í strjálbýlinu. Allmörg landssambönd úr ótal 

atvinnugreinum eiga aðild að ASÍ. Fjöldi einstakra aðildarfélaga og deilda innan 

ASÍ er um eitt hundrað með samtals um 75 þúsund manns innan vébanda sinna. 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja (BSRB) var stofnað árið 1942 af opinberum 

starfsmönnum í þeim tilgangi að berjast fyrir bættum kjörum og auknum réttind-

um félagsmanna. Að stofnun þess stóðu 12 félög ríkisstarfsmanna og fimm félög 

bæjarstarfsmanna með alls um 1600 meðlimi. Nú eiga 28 félög aðild að BSRB 

með um 18 þúsund félagsmenn, þar af eru konur á um 13 þúsund. Bandalagið 

náði fram fullum samnings- og verkfallsrétti árið 1986, en Kjaradómur sker 

endanlega úr um launamál ef samningar nást ekki. Á níunda áratugnum sögðu 

háskólamenntaðir starfsmenn hins opinbera sig úr BSRB. Stéttafélag þeirra, 

Bandalag háskólamenntaðra ríkisstarfsmanna (BHMR), fer með samningsmál í 

kjaradeilum við ríkið fyrir allmargar háskólamenntaðar starfsstéttir. 

 

Taflan um þróun verkalýðshreyfingar sýnir stöðu hennar sem hagsmunasamtök 

launafólks og hverjar helstu breytingar verða frá bernsku hennar til nútímans. 

Fram til 1927 stóð verkalýðshreyfingin utan við beina þátttöku í stjórnkerfinu, en 

með óbeinni ríkisstjórnarþátttöku Alþýðuflokks í ríkisstjórn Framsóknarflokks 

1927 og síðan með beinni aðild að næstu ríkisstjórn, Stjórn hinna vinnandi stétta 

1934, vann hreyfingin sig inn í stjórnkerfið sem viðurkenndur þátttakandi. 

Verkalýðshreyfingin hafði einkum áhrif í gegnum stjórnmálasamtök sín, Alþýðu-
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flokkinn. Með vinnumálalöggjöfinni 1938 öðlaðist hreyfingin fulla viður-

kenningu ríkisvaldsins og annarra sem samningsaðili í vinnu- og kjarasamning-

um og eftir það bar atvinnurekendum að semja við samtök og félög launafólks. 

Aðild að verkalýðsfélögum var gerð að almennri skylduaðild. Það var meðal 

annars ástæða þess að skipulagstengsl ASÍ og Alþýðuflokks voru brotin upp 

stuttu síðar. Við það hvarf sá klofningur sem orðið hafði á áratugnum á undan 

þegar alþýðuflokksmenn og kommúnistar kepptust um yfirráð í verkalýðsfélög-

um eða stofnuðu ný félög á stöðum þar sem hinn aðilinn réði fyrir verkalýðs-

félagi. Með þessum breytingum varð verkalýðshreyfingin óháðari einstaka 

stjórnmálaflokkum en áður og starfaði nú fyrst og fremst sem fagleg hreyfing og 

með áhrif sem slík. 

 

Eftir 1964 fór verkalýðshreyfingin að taka nokkurn þátt í stjórnsýslu og var það í 

gegnum ýmsar nefndir og ráð á vegum ríkisvaldsins. Þetta hófst með þátttöku í 

og fullri aðild að framkvæmdum í átaki í húsnæðismálum. Samið var um þetta 

við ríkisvaldið gegn því að dregið yrði úr kröfum í kjarasamningum sem gerðir 

voru þetta ár. Þetta var þegar uppbyggingin í Breiðholtshverfi var sett af stað. 

Þessi þátttaka í stjórnsýslu er þó það lítil að hún felur tæpast í sér þau nánu tengsl 

 
Þróun verkalýðshreyfingar 

 

FYRRA TÍMABIL 

STÉTTASTJÓRNMÁLA 

SEINNA TÍMABIL 

STÉTTASTJÓRNAMÁLA 

Baráttan er að mestu leyti fyrir viðurkenningu 

á starfsemi einstakra verkalýðsfélaga og hreyf-
ingar, en einnig fyrir kjörum. Skipulagstengsl 

ASÍ og Alþýðuflokks fela í sér ákveðin stjórn-

málaleg baráttumál, en dagleg barátta er þó að 
mestu fagleg. 

Baráttan er nánast einvörðungu fyrir kaupi og 

kjörum og kjarahyggja einkennir því störf og 
stefnu hreyfingarinnar. ASÍ er faghreyfing 

launafólks með skylduaðild og baráttan er því 

nær eingöngu á þeim grunni, það er fagleg en 
ekki flokkspólitísk. 

Hreyfingin er einhuga og öflug hugmynda-
fræðilega séð út af hinum beinu tengslum við 

Alþýðuflokk og hún framfylgir því stefnu hans. 

Heildarsamtök eru innan atvinnugreina. 
Hreyfingin er hugmyndafræðilega veik þar 

sem bein tengsl við Alþýðuflokk eru ekki 

lengur og allir flokkar hafa áhrif innan hennar. 

Hreyfingin er faglega veik því aðildarfélög eru 

bæði fá og hvert um sig fámennt og hún er að 
mestu án viðurkenningar atvinnurekenda og 

ríkisvalds. 

Hreyfingin er faglega sterk vegna skyldu-

aðildar og þá um leið mikils fjölda félaga 
ásamt því að hafa fulla viðurkenningu allra 

aðila atvinnulífsins. 

Áhrif stéttar launafólks og hagsmunasamtaka 

þess á ríkisvaldið eru tiltölulega lítil. Stétt 

atvinnurekenda er einráð í kapítalískum kerfum 
á fyrstu stigum þeirra og svigrúm fyrir velferð-

arkerfi nær ekki að skapast strax. 

Áhrif launafólks á ríkisvaldið eru vaxandi og 

bera oftar en áður talsverðan árangur. Í þróuðu 

kapitalisku kerfi nær velferðarkerfi rótum og 
eflist vegna þrýstings samtaka launafólks. 

 
Samanburður á milli tímaskeiða sýnir breytingar og þróun verkalýðshreyfingarinnar. 
Hreyfingin virðir og viðurkennir alla tíð leikreglur hins kapítalíska þjóðfélags og getur því ekki 

talist róttæk verkalýðshreyfing. 
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við ríkisvaldið sem einkenna korporatísk hagsmunasamtök. Gerð hinna svo-

nefndu „þjóðarsáttarsamninga“ seint á 9. áratugnum er ef til vill sú tilraun sem 

lengst hefur gengið í þá átt að hafa nána samvinnu við ríkisvald. Þá voru gerðir 

þríhliða samningar þar sem „aðilar vinnumarkaðarins“, samtök atvinnurekenda 

og launafólks, sömdu ásamt ríkisvaldinu um það hvernig skiptingu verðmætanna, 

stundum kölluð þjóðarkaka, skyldi háttað á milli aðila. Með sáttinni voru þeir 

allir skuldbundnir til að standa við sitt, ella slitnaði upp úr samningum. Meira að 

segja tók fjórði aðilinn, bændahreyfingin, virkan þátt í samkomulaginu, þannig 

að um víðtækan kjarasáttmála var að ræða. Opinberir starfsmenn og ýmsir 

smærri aðilar áttu ekki hlut að máli við gerð sáttarinnar, en þeir gengust flestir 

inn á hana eftir á. Með þessari sátt var verðbólgan sem ætt hafði áfram um langt 

skeið stöðvuð að mestu og síðan hefur ríkt allnokkur stöðugleiki í þeim málum 

miðað við það ástand sem áður var. Í kjölfar þjóðarsáttarinnar fór af stað ýmis 

starfsemi aðila í tengslum við hana og má nefna sem dæmi verðlagseftirlit á 

vegum verkalýðshreyfingarinnar. Tilraunin með þjóðarsáttina átti þó langt í land 

með að nálgast það fyrirkomulag sem er í korporatíska skipulaginu þó svo að 

hún hafi verið skref í átt að því, en hún opnaði engu að síður á margvíslega 

möguleika á samvinnu stéttafélaga og ríkisvalds sem ekki hafði tíðkast áður. 

STJÓRNMÁLALEG ÁHRIF FÉLAGS-

EININGANNA 

Þegar fjallað er um stjórnmál á þann hátt eins og gert er hér, þá eru allir hlutir 

einfaldaðir mikið. Það takmarkar að sjálfsögðu lýsingar og skýringar á flóknum 

veruleika stjórnmálanna. Í þessari bók er leið átakakenninga mikið notuð til að 

skýra stjórnmálin. Hún gefur kost á að draga fram skarpar línur í lýsingum og 

setja upp einfaldar skýringar. Áhrif stjórnmálaflokka og hagsmunasamtaka í 

stjórnkerfinu eru mikil og afgerandi. Það fer eftir styrkleika og samvinnumögu-

leikum flokkanna hvernig stefnu er fylgt í meðferð og beitingu ríkisvaldsins. 

Styrkleikahlutföll hagsmunasamtaka ráða miklu til um það hvernig skipting 

þjóðarkökunnar verður. Ríkisvaldið með viðkomandi stjórnmálaflokka að baki 

sér hefur ekki minni áhrif á þessa skiptingu. Ríkisvaldið getur meira að segja haft 

mikil áhrif á virkni og getu mismunandi hagsmunasamtaka þar sem það getur 

víkkað eða þrengt leikreglur og aðstæður á sviði þeirra. Bændur hafa lengstum 

haft afar sterka stöðu gagnvart ríkisvaldinu og talsverður korporatismi einkennir 

hagsmunasamtök þeirra. Það auðveldar þeim að hafa áhrif og vinna hagsmuna-

málum sínum brautargengi. Bændur voru öflugasta stéttin í upphafi stéttastjórn-

málanna og flokkur þeirra, Framsóknarflokkur, leiddi stjórnmálin á fyrra tímabili 

stéttastjórnmálanna þegar kerfið var í mótun. Þetta skýrir ef til vill sterka stöðu 

bænda gagnvart ríkisvaldinu allar götur síðan. Atvinnurekendur hafa alltaf haft 

sterk ítök í ríkisvaldinu frá því að hin efnahags- og þjóðfélagslega nýsköpun 

þeirra, hið kapítalíska þéttbýlisþjóðfélag, varð ráðandi þjóðskipulag. Eftir 1930 

voru íbúar þéttbýlisins orðnir fleiri en í dreifbýli. Þá var hin nýja þjóðfélagsgerð 
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að festast í sessi og gamla bændasamfélagið að hverfa. Ríkisvaldið virðist alltaf 

hafa verið hliðhollt atvinnurekendum og verið tilbúið til að hlaupa undir bagga 

með ráðstafanir „til að styrkja rekstrargrundvöll atvinnuveganna“. Þessi viðleitni 

ríkisvaldsins var stundum í léttum dúr kölluð „pilsfaldakapítalismi“ og er þá átt 

við að ríkið sé eins og mamman sem barnið, atvinnurekendur, hleypur til þegar 

eitthvað bjátar á. Efnahagsaðgerðirnar sem gripið er til bitna oftar en ekki á 

launafólki sem verður þá „að taka á sig tímabundnar byrðar“ eins og gjarnan er 

sagt. Slíkar aðgerðir eru í takt við þá almennu afstöðu hægrimanna til efnahags-

mála sem lýst er í kaflanum um hugmyndafræði. Sjálfstæðisflokkur, stéttarlegur 

flokkur atvinnurekenda, hefur verið leiðandi í stjórnmálunum á síðara tímabili 

stéttastjórnmála, oftast í ríkisstjórn og oftast í forystu ríkisstjórna frá 1942. Það 

hlýtur að skýra eða vera til marks um umrædd ítök atvinnurekenda. Samtök 

launafólks hafa haft veikust áhrif að jafnaði á ákvarðanir ríkisvaldsins og stjórn-

málin almennt. Engu að síður geta samtökin beitt sér og náð varanlegum árangri, 

stundum með jöfnum þrýstingi eða þá með skyndilegu átaki. Á síðustu árum 

fyrra tímabils stéttastjórnmála öðlaðist verkalýðshreyfingin ítök í ríkisvaldinu 

þegar flokkur hennar, Alþýðuflokkurinn, tók fyrst þátt í ríkisstjórn. Þá hófst 

umbótaskeið þar sem ýmis réttindi „hinna vinnandi stétta“ voru sett í forgang, 

vinnumálalöggjöfin fól í sér mikilvæga hluti í þessum efnum og almannatrygg-

ingakerfið var sett á stofn. Við það að samtök launafólks tóku að styrkjast á 

hinum faglega grunni vegna aukins fjölda og virkrar skipulagningar í upphafi 

síðara tímabilsins, fóru betri kjör smátt og smátt að nást fram í átökunum við 

atvinnurekendur ásamt mikilvægum umbótum úr hendi ríkisvaldsins. Þegar 

stéttarlegir flokkar launafólks, Alþýðuflokkur eða Alþýðubandalag, tóku þátt í 

ríkisstjórn voru leiðir umbótanna oft greiðari en annars. Það ætti einnig að geta 

orðið svo með þátttöku Samfylkingar, arftaka hinna flokkanna tveggja, í ríkis-

stjórninni 2007 ef hún fylgir stefnumiðum þeirra með áherslu á sig sem flokk 

launafólks öðru fremur. Umbætur í félagsmálum eins og húsnæðismálum eða 

lenging á sumarfríi eru dæmi um málefni sem flokkar launafólks eru ef til vill 

fúsari en aðrir að berjast fyrir. 

 

Aftur skal minnt á fyrirvarann um einföldun mála í þessari umræðu, en hún er 

mikilvæg til þess að hægt sé með góðu móti að skýra hlutina. Þegar dregin er 

upp sú mynd af stjórnmálaflokkunum sem hreinum baráttuflokkum sinnar stéttar, 

þá er þetta engan veginn svo hreint og beint. Líta verður á umfjöllunina sem 

lýsingu á tilhneigingum hjá flokkunum, þannig að stefnur og gjörðir þeirra hvers 

um sig snúa öðru fremur í þá átt sem lýst er fremur en einhverja aðra. Og hafa 

verður í huga að stjórnmálin ganga út á miklu fleira en stéttaátök. Átök á 

grundvelli búsetu, kynja, umhverfismála, utanríkismála og enn fleiri þátta eru 

mörg hver umfangs- og þýðingarmikil. Ef til vill má segja sem svo, að það sem 

flokkarnir stefna á, framkvæma eða gera, sé í heild að mestu leyti eins hjá þeim 

öllum eða mjög svipað. Og þá gildi einu hvort málin snerti stéttaátök eða 

eitthvað annað. Í þorra mála sem flokkarnir afgreiði sé lítill munur á hvaða 

afstöðu þeir taki og hverju þeir hrindi í framkvæmd. Og stundum eru átökin 

kannski ekkert minni innan flokkanna en á milli þeirra. En samt sem áður er 
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einhver munur á því hvernig og hvað flokkarnir gera, sá munur felst í þeim ólíku 

og mismunandi áttum sem flokkarnir snúa í og að framan er lýst. 
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Hugtök 

áróður 

 

Bandalag jafnaðarmanna 

 

Dagsbrún 

 

Efling 

 

flokksmálgagn 

 

formlegir þrýstihópar 

 

hægristjórn 

 

Íhaldsflokkurinn 

 

kjarahyggja 
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korporatísk hagsmunasamtök 

 

kosningavél 

 

Kveldúlfur 

 

Nýsköpunarstjórnin 

 

pluralísk hagsmunasamtök 

 

ríkisstjóri 

 

SA, ASÍ og BSRB 

 

Samtök frjálslyndra og vinstrimanna 

 

samvinnustefna 
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SÍS 

 

skipulagsgerðir stjórnmálaflokka 

 

stjórn hinna vinnandi stétta 

 

utanþingsstjórn 

 

Viðreisnarstjórnin 

 

vinnumálalöggjöfin 

 

vinstristjórn 

 

þjóðarkaka 

 

þjóðarsáttarsamningar 
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Þjóðvaki 

 

Þjóðvarnarflokkurinn 

 

Þjóðviljinn 

 

þrýstistofnun 
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VALDAKERFIÐ Á ÍSLANDI 

 

Þróun íslenska valdakerfisins. 

Valdakerfið og kenningar. Ísland sem  

lýðræðisland. 

 
 

Eftir lestur kaflans átt þú að vera fær um að 

lýsa einkennum á greiningu Ólafs Ragnars Grímssonar á þróun valdakerfisins til 
ársins 2000 

 

lýsa út frá sjónarhóli margræðishyggjunnar þáttum sem staðfesta valddreift 
þjóðfélag nútímans hér á landi 

 

gera grein fyrir þeim þáttum valdakerfisins sem kjarnræðishyggjan dregur fram 

og leggja mat á þýðingu þeirra 

 

sjá gildi þess að beita mismunandi kenningarlegum sjónarhornum þegar 
valdakerfi er skoðað 

 

 



3. HLUTI: ÞRÓUN ÍSLENSKRA STJÓRNMÁLA 

182  STJÓRNMÁLAFRÆÐI 

 

færa rök fyrir því að Ísland sé framarlega í hópi lýðræðisríkja 
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ÞRÓUN OG EINKENNI ÍSLENSKA 

VALDAKERFISINS 

Í kaflanum um lýðræði og vald voru kenningar um það viðfangsefni kynntar og 

spurt var spurninga eins og hver ráði? Eru það fámennir hópar eða fjöldinn? Er 

valdið samþjappað í höndum fárra eða er valddreifing í þjóðfélaginu? Hvaða 

áhrif og völd hefur almenningur? Þegar valdakerfið á Íslandi er skoðað hljóta 

spurningar eins og þessar að skipta máli. Til að átta sig á íslenska valdakerfinu er 

mikilvægt að skoða veruleikann í einhverju því ljósi sem hinar mismunandi 

kenningar um lýðræði og vald veita. Hvað einkennir hið þjóðfélagslega vald á 

Íslandi og hvernig hefur skipan þess þróast á því tímabili sem hér hefur verið til 

umfjöllunar?  

VALDAKERFIÐ FRÁ 1800 TIL 2000  

Í stjórnmálafræðilegum rannsóknum sínum, sem áður er getið, gerði Ólafur 

Ragnar Grímsson meðal annars úttekt á þróun valdakerfisins síðustu tvær aldir. Í 

umfjölluninni hér verður athyglinni beint að einstaka mikilvægum þáttum sem 

fram komu hjá honum. Ólafur notar kjarnræðiseinkenni og margræðiseinkenni 

sem eins konar mælikvarða á gerð valdakerfisins á hverjum tíma. Á kvarðanum 

eru kjarnræðiseinkenni á öðrum enda ássins en margræðiseinkenni á hinum. Með 

þessum mælikvarða er síðan lagt mat á hvort valdasamþjöppun eða valddreifing 

hafi öðru fremur einkennt valdakerfið á tilteknum tímum eða tímabilum. Með 

þessu móti er lagt mat á þróun valdakerfisins frá því um 1800 og fram til ársins 

1975 og einnig gerð tilraun til að meta á fræðilegan hátt þróun fram í tímann eða 

til ársins 2000. Tímabilin í þróun valdakerfisins ráðast bæði af því hvor einkenn-

in eru sterkari og eins af því hvernig stjórnskipun er háttað. Rétt er að hafa í huga 

hvernig þessi tímabil tengjast greiningunni í tímabil sjálfstæðis- og stéttastjórn-

mála.  

 

Helstu niðurstöður eru þær að á tímabilinu 1800–1845 séu kjarnræðiseinkenni 

sterk í nýlendukerfi Dana hér á landi. Æðstu embættismenn konungs myndi 

kjarnann í stjórnkerfinu ásamt kirkjunni, en hún sé mikilvægur þáttur valda-

kerfisins á þeim tíma. Stephensen-Finsen ættin sé áberandi sterk í þessu kerfi. 

 

Mest allt tímabil sjálfstæðisbaráttunnar, það er 1845–1910, séu sterk kjarnræðis-

einkenni á valdakerfinu. Embættismannakerfið danska sé ráðandi. Alþingi var 

endurreist, fyrst sem ráðgefandi þing, en fékk síðar takmarkað löggjafarvald. 

Fáein tímarit voru gefin út og tengdust þau sjálfstæðisbaráttunni. Stjórnmála-

starfsemi þessi hafi verið veik og ekki sé önnur regluleg starfsemi af slíku tagi í 

landinu. Valdið sé samþjappað og víðtækt og valdakjarninn sé vel skipulagður 

hópur sem situr einn að völdum og hafi flest eða öll stjórnunarstörf í höndum 

sínum. Áhrif og völd valdakjarnans á sviði stjórnmála, efnahags– og menningar-
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mála séu allt að því algjör. En engu að síður taki margræðiseinkenni að koma 

fram á þessu tímabili. Með heimastjórninni 1904 styrkist heildarvöld kjarnans 

þar sem vald færist frá Danmörku og inn í landið. En jafnframt þessu fari 

almannaáhrif vaxandi því að með rýmkun kosningaréttar, tilkomu hagsmuna-

hópa, samkeppni í kosningum og innlendum ráðherra missi embættismanna-

kerfið og Alþingi aðstöðu sína til valdaeinokunar. Lýðræðis- og valddreifingar-

einkenni styrkist því að þessu leyti. Keppni innan kjarnans um forystu og metorð 

skapi einstaklingsbundið margræði sem nái þó ekki að formfestast í stofnunum 

stjórnkerfisins. Kjarninn sé samt tengdur sterkum böndum í heild sinni og vegi 

ættarbönd, kunningsskapur í gegnum skólagöngu og ýmis persónuleg samskipti 

þyngst í slíkum tengslum. Í lok tímabilsins hafi stéttaátök orðið þýðingarmikil í 

stjórnmálunum og skapað algjörlega nýjar aðstæður á þeim vettvangi. Þannig 

hafi komið fram á sjónarsviðið skýr margræðiseinkenni sem verði sterkari en 

nokkurn tímann áður. 

 

Á árunum 1910–1930 eigi sér stað mikilvægt umskiptatímabil frá sjálfstæðis-

stjórnmálunum til stéttastjórnmálanna. Þá styrkist margræðiseinkenni vegna þess 

að nýir flokkar verkamanna og bænda koma fram og verði til samhliða gamla 

valdakjarnanum. En á móti þessari þróun gerist jafnframt það, að í lok tíma-

bilsins renni nýir aðilar úr forystu stéttastjórnmálanna saman við gamla kjarnann 

og myndi með honum tiltölulega samstæða forystusveit. Kjarnræðiseinkennin 

hafi þannig aftur styrkst. 

 

Næsta tímabil er 1930–1950/60. Þá sé helstu stofnunum þjóðfélagsins stjórnað af 

litlum hópi manna og því séu kjarnræðiseinkennin sterk. Flokksleiðtogar myndi 

harðan valdakjarna sem fái styrk af margvíslegum ástæðum. Í því sambandi megi 

nefna atriði eins og sterkan flokksaga á þingmönnum, pólitískar stöðuveitingar í 

embættis- og bankakerfi, mikil og sterk tengsl flokka við hagsmunasamtök og 

dagblöð ásamt víðtæku stjórnmálavaldi sem nái til dæmis rækilega inn á menn-

ingarsviðið. Visst margræðisaðhald sé þó í þessu kjarnræðiskerfi tímabilsins og 

vegi þyngst sá grundvallarágreiningur sem sé á milli stjórnmálaflokkanna. 

Einnig hafi ólíkir stéttahagsmunir og samkeppni í kosningum áhrif í sömu 

margræðisátt. 

 

Á árunum 1950/60–1975 er tímabil þar sem margræðiseinkenni verði skýrari í 

kerfinu en áður hafi gerst. Þjóðfélagið verði flóknara. Aukin sérhæfing á mikil-

vægum sviðum ásamt sjálfstæði þeirra gagnvart flokkum skapi þessa margræðis-

þróun í valdakerfinu. Breytingar af þessu tagi verði í embættiskerfi, fjölmiðlum, 

dómskerfi, hagsmunasamtökum, bankakerfi, efnahagslífi og á fleiri stöðum. Mis-

munandi leiðtogahópar hafi orðið til á þessum fjölbreyttu sviðum. Þeir byggi 

völd sín og áhrif á mismunandi valdauppsprettum og öðlist með því móti tiltölu-

lega mikið sjálfstæði. Engu að síður haldist þó fyrri kjarnræðiseinkenni að mörgu 

leyti þótt þau hafi veikst. Flokksleiðtogar hafi enn allmikil áhrif með sams konar 

hætti og á tímabilinu á undan, það er flokksaga, pólitískum stöðuveitingum og 

tengslum við hagsmunasamtök og dagblöð, en þeir verði að sætta sig við meiri 

sveigjanleika en áður. Forystumenn flokkskjarnanna skipi sér í lykilstöður ríkis-
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valdsins í gegnum ríkisstjórn og það ásamt ættarböndum og kunningsskap, eink-

um vegna skólagöngu, eigi mikilvægan þátt í að viðhalda annars fremur þverr-

andi kjarnræðiseinkennum íslenska valdakerfisins. 

 

Í lok greiningar Ólafs Ragnars er reynt að rýna inn í framtíðina þar sem hægt sé 

að meta þróunina fram í tímann með nokkurri vissu. Þannig bendi flest til þess að 

með þeim einkennum sem þegar hafi komið fram muni valdakerfið á tímabilinu 

1975–2000 ná því að öðlast öll hin mikilvægustu margræðiseinkenni vestræns 

lýðræðiskerfis í ítarlegri mynd þess. 

 

Þetta eru í stórum dráttum þýðingarmestu atriðin í greiningu Ólafs Ragnars á 

valdakerfinu. Að auki dregur hann í lýsingu sinni á valdahópunum meðal annars 

fram mikilvægi skyldleika- og fjölskyldutengsla manna ásamt tengslum vegna 

skólakynna. Bent er á hvernig slík tengsl vegi þungt á meðal þeirra þátta sem 

helst styrkja einingu valdahópanna. Og hér á landi virðist þessir þættir jafnvel 

skipta enn meira máli en almennt gerist annars staðar í nágrannaríkjum okkar.  

VALDAKERFIÐ OG KENNINGAR 

Ólík sjónarhorn margræðishyggju og kjarnræðishyggju virðast oftast stangast á 

þegar þau eru borin saman. Engu að síður er ekki hægt að neita því að þau hafa 

bæði mikið til síns máls þegar þau eru notuð til að skoða íslenska valdakerfið. 

Ástæðan fyrir því að útkoman verður ólík er sú að kenningarnar tvær beina 

sjónum okkar að mismunandi hliðum valdakerfisins. Þótt verið sé að skoða sama 

fyrirbærið, þá er það skoðað frá ólíkum sjónarhornum eða út frá ólíkum for-

sendum. Hvor lýsingin um sig getur verið góð og gild og til samans veita þær 

betri og fyllri mynd af valdakerfinu en ef aðeins önnur væri látin duga.  

 

Ef greining Ólafs Ragnars er skoðuð í ljósi margræðishyggjunnar þá má sjá í 

lýsingu hans að þróuninni í átt til valddreifingar ber það með sér að í nútímanum 

megi finna sterk einkenni hins valddreifða þjóðfélags. Þær breytingar sem verða 

á valdakerfinu á tímanum frá 1950/1960 vegna flóknara og margþættara 

samfélags eru skýr merki um að slík einkenni séu fyrir hendi. Lýsingin á tilkomu 

Valdaeinkenni á tímaás 
 

 K J A R N R Æ Ð I K/M K K/M MARGRÆÐI 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––> 

 1800 1900 2000 

 
Margræðis- og kjarnræðiseinkennin má skoða á tímaás sem sýnir hvor einkennin vega 
þyngra á hverjum tíma. Á 19. öld eru kjarnræðiseinkennin alls ráðandi. Um og upp úr 
aldamótum verða til ýmsir nýir þættir í þjóðfélagi og fleiri hafa áhrif. Margræðiseinkenni 
koma fram og styrkjast. Á fyrri hluta aldarinnar skiptast einkennin á að vera meira áberandi 
og þegar líður fram á síðari hlutann verða margræðiseinkennin ráðandi. 
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og uppgangi nýrra og fjölbreytilegra 

sérhæfðra sviða á þessu tímabili þar sem 

tiltölulega sjálfstæðir valdahópar fara með 

forystu eru í takt við lýsingu margræðis-

hyggjunnar á valddreifingu í vestrænu 

lýðræðiskerfi. Það liggur í augum uppi að 

breytingarnar hafa haldið áfram í þessa átt 

fram til aldamóta þannig að valddreifingin 

staðfesti sig enn betur. Meðal annars dró 

mikið úr gildi þeirra þátta frá fyrri tíð, sem 

enn héldu nokkuð einkennum sínum á 

tímabilinu 1950/1960–1975, það er að segja 

flokksaga, stöðuveitingum og tengslum við 

hagsmunasamtök og dagblöð. Þingmenn 

urðu miklu minna háðir sínum forystumönn-

um og gátu oft leyft sér talsverða „óhlýðni“ 

án þess að eiga það á hættu að falla af þingi 

eða verða útskúfað. Heldur dró úr 

pólitískum stöðuveitingum þannig að þær 

voru ekki lengur algjör regla. Alltaf koma 

þó öðru hverju upp afar augljós dæmi um 

mjög pólitískar stöðuveitingar. Tengsl 

forystumanna í stjórnmálum við hagsmuna-

samtök voru ekki eins bein og áður og 

forræði þeirra yfir dagblöðunum og annarri 

fjölmiðlun minnkaði verulega og hvarf í sumum tilvikum.  

 

Segja má að enn sterkari margræðiseinkenni komi fram í valdakerfinu um og upp 

úr aldamótunum 2000. Aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu hefur átt 

stóran þátt í að losa um margvíslegar hömlur og völd sem áður voru í höndum 

stjórnmála- og embættismanna. Inn í löggjöf og framkvæmd laga og reglugerða 

hafa með aðildinni komið margvísleg ákvæði sem fylgja ber. Þetta er ýmislegt 

sem snýr bæði að réttindum fólks og frelsi á markaði, bæði innanlands og á milli 

landa. Nefna má atriði tengd samkeppni, eignarhaldi og einkavæðingu sem dæmi 

um mikla opnun á þessum sviðum þar sem hið opinbera vald hefur fúslega látið 

af ýmsum afskiptum sem það hafði áður. Gífurleg gróska hefur hlaupið í efna-

hagskerfið, ekki síst á fjármála- og viðskiptasviði, og risastór útrásarfyrirtæki og 

samsteypur hafa orðið til í kjölfarið. Alla þessa þróun má túlka sem aukna 

valddreifingu að hætti margræðishyggjunnar enda þótt nýir og sterkir hópar, 

einkum á fjármálasviðinu, hafi komið til sögunnar sem mjög öflugir og valda-

miklir. Samkeppnisáhersla með margvíslegu aðhaldi beinist að stórum og um-

fangsmiklum fjármálaaðilum og það bendir til ekki minni valddreifingar en áður 

var. Þá er starfsemi þrýstiaðila opnari og gegnsærri en áður og ef litið er til áhrifa 

almennings, þá er ýmislegt sem hefur opnað betri möguleika í þeim efnum. 

Prófkjör til að velja fulltrúa á framboðlista er nú almennt viðtekin aðferð 

flokkanna þó svo að segja megi að alltaf hafi forystan mikla möguleika til að 

Þensla 
 
 

 
 
Framkvæmdir við íbúðarbyggingar 
2007. Gífurleg gróska hefur verið í 
íbúðarbyggingum á höfuðborgar-
svæðinu um nokkurra ára skeið. 
Til að anna vinnuaflsþörf hafa fjöl-
margir erlendir iðnaðar- og verka-
menn komið til starfa og eru Pól-

verjar fjölmennir í þeim hópi. 
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stýra einhverju í þeim efnum. Opnari 

fjölmiðlar að meðtöldu internetinu hafa aukið 

á möguleika fólks til að hafa áhrif og 

íbúakosningarnar í Hafnarfirði 2007 um 

stækkun álversins þar í bæ er merki um nýjar 

og forvitnilegar leiðir sem aukið geta völd 

almennings.  

 

Eins og segir er sýn kjarnræðishyggjunnar á 

völd og valdakerfi nokkuð önnur en marg-

ræðishyggjunnar.  Kjarnræðishyggjan auð-

veldar okkur að sjá, að í valdakerfinu er á 

vissan hátt um mikla samþjöppun valds að 

ræða, fyrst og fremst í hendur opinberra 

valdsmanna og sterkra fjármagnseigenda. Á 

Íslandi hefur alltaf verið uppi umræða um 

sterka hópa í samfélaginu sem eiga mikið og 

ráða miklu og hlýtur þessi umræða að 

tengjast spurningunni um samþjöppun 

valdsins. Hún bendir til þess að sterkur 

valdahópur með mjög mikilvægt og afgerandi 

vald sé alltaf fyrir hendi í þjóðfélaginu. Eftir 

öllu að dæma, þá liggur umrætt vald bæði á 

efnahags- og stjórnmálasviðinu og virðist það 

vera samfléttað í höndum stóreignamanna og 

oftast æðstu embættismanna landsins. Þegar 

rætt er um þennan hóp, þá var í lok síðustu aldar vísað til hans með orðum eins 

og „kolkrabbinn“, en hann er þá fulltrúi hinnar rótgrónu eignastéttar eða „S-

hópurinn“, sem eru arftakar SÍS-veldisins. Valdasamþjöppunin birtist í marg-

víslegum tengslum í embættiskerfi og efnahagslífi, samruna eða uppskiptingu 

stórra fyrirtækja í landinu, svo sem eins og Eimskips og Flugleiða á sínum tíma, 

svo þekkt dæmi sé nefnt. Í dag tengist umræðan mjög svo útrásinni þar sem 

stórfyrirtæki og bankar hafa haslað sér völl í öðrum löndum og skapað forystu-

mönnum og eigendum gífurlegan auð og völd. Einnig er í umræðunni virkjana- 

og stóriðjumál þar sem almannavaldið má sín lítils gagnvart stórfelldum 

virkjanaáformum stjórnmála- og embættismanna og alþjóðlegra auðhringja.  

 

Það má vera ljóst að þessi umræða er í anda kjarnræðishyggjunnar og hún á við 

mikil rök að styðjast. Hafa skal í huga að öll almenn umræða um valdakjarna og 

samþjöppun valds hefur meira eða minna á sér visst yfirbragð samsæriskenninga. 

Þá lítur það þannig út að valdahópurinn leitist stöðugt við að beita öllum ráðum 

og klækjum til að sölsa undir sig auð og völd eftir einhverri fyrirfram gerðri 

áætlun. Slík sýn er að mestu leyti mistúlkun á sjónarhorni kjarnræðishyggjunnar. 

Það sem gerist í veruleikanum er fyrst og fremst ákveðin þróun. Aðstæðum og 

uppbyggingu samfélagsins er þannig háttað að þetta einfaldlega gerist, sam-

 

DDrraauummaallaannddiiðð  
 

Árið 2006 kom út bókin 
Draumalandið – Sjálfshjálp-
arbók handa hræddri þjóð, 
eftir Andra Snæ Magnason. 
Bókin vakti meiri umræðu 
en áður hefur þekkst enda 
snerti viðfangsefni hennar 

meira eða minna alla 
þjóðina. 

 
Bókin fjallar á einstaklega 
gagnrýninn hátt um stór-

iðjustefnu og virkjanaáform 
stjórnvalda á landi. 

 
Ræddu efni bókarinnar og 
þá sérstaklega með tilliti til 

hverjir taka ákvarðanir í 
ofangreindum málum, 

hvernig þeir gera það og 
hvers vegna ákvarðanirnar 

eru teknar. 
 

Leggðu einnig mat á bókina 
almennt og það hversu 

sannverðug hún er. 
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þjöppun valds á sér stað og ef beitt er orðalagi kjarnræðishyggjunnar, þá er 

valdakjarni óhjákvæmilega til, helst við og heldur áfram að vera til. 

ÍSLAND SEM LÝÐRÆÐISLAND 

Þessi yfirferð um þróun íslenska valdakerfisins ásamt því sem skoðað hefur verið 

um íslensk stjórnmál á undan ætti að sýna að stjórnmálakerfi samtímans hér á 

landi fellur nokkuð vel að ímynd hins vestræna lýðræðiskerfis eins og það er í 

hugum flestra. Þróun þjóðfélags og stjórnmála til nútímahorfs hefur gengið hratt 

yfir miðað við nágrannalöndin. Þær breytingar sem orðið hafa hér á 20. öldinni 

eru í flestu hliðstæðar þeirri þróun sem orðið hefur í hinum iðnvædda heimi. 

Breytingar eru oft kenndar við nýsköpun og nútímavæðingu og þær hafa gengið 

yfir í okkar þjóðfélagi á tvöfalt eða þrefalt skemmri tíma en í hinum löndunum. 

En margt er að vísu frábrugðið hér ef samanburður er gerður. Atriði eins og þau, 

að hér er fámenn þjóð í stóru og fremur einangruðu landi með tiltölulega einhæft 

atvinnulíf og viðkvæmt efnahagskerfi fyrir utanaðkomandi náttúrulegum og 

markaðslegum áhrifum, setur mark sitt á það hvernig hlutirnir hafa gengið fyrir 

sig. Margvísleg menningar-, efnahags- og stjórnmálaleg mishröðun í hinum 

ýmsu þáttum þjóðfélagsins hefur einkennt þróunina þannig að Ísland sker sig að 

ýmsu leyti úr hvað þetta snertir. Víða gefur að líta mikið ósamræmi og marg-

víslegan óstöðugleika á mörgum sviðum í 

samfélaginu. Finna má dæmi, sem tengjast 

þessu á einn eða annan hátt. Nefna má þætti 

frá fyrri tíð eins og offjárfestingu í fiskveiði-

flota, skipbrot fiskeldis, stórvirkjanir án 

markaðs, endalok síldarævintýris, offramboð 

á verslunarrými og veitingastöðum, verð-

bólguskriður, atvinnuleysi eða þenslu á 

vinnumarkaði, vanþróað velferðarkerfi á 

mörgum sviðum, mikið almennt vinnuálag, 

ómarkvisst skólakerfi, ósamræmi milli skóla 

og heimilis og skóla og atvinnulífs, byggða-

röskun, offramboð húsnæðis og svo má enda-

laust telja. Í samtímanum eiga mörg þessara 

dæma enn við og bæta má við atriðum eins og 

þenslu í atvinnulífi, ofurvexti útrásarfyrir-

tækja, ofuráherslu að margra mati á einhæfa 

stóriðjustefnu og framkvæmdir í þeim efnum, 

mikil virkjanaáform á stuttum tíma, neyslu-

æði og gífurlega skuldasöfnun almennings 

svo eitthvað sé nefnt með orðalagi sem 

gjarnan er notað. Hinn mikli hraði sem hér 

hefur verið í þróun þjóðfélagsins og nýsköp-

un á mestan þátt í að skapa þessi sérkenni.  

 

„„ÉÉgg  kkýýss  bbaarraa  XX““  
 

Ekki er óalgengt að heyra 
einhverja segja svona:  

„Stjórnmál skipta mig ekki 
máli. Ég er ópólitísk(ur).“ 

 
Er með viti hægt að halda 

því fram að stjórnmál skipti 
ekki máli fyrir einstakling-
inn, þau hafi til dæmis ekki 
áhrif á líf hans og gjörðir? 

 
Er sömuleiðis hægt að segja 

að einstaklingurinn skipti 
litlu eða engu máli fyrir 

stjórnmálin? 
 

Er hægt að vera ópólitískur? 
Er það stjórnmálaleg afstaða 
að leiða hjá sér stjórnmál og 
ef svo er, hvað er þá verið 

að styðja? 
 

Ræddu þessi mál á 
rökstuddan hátt. 
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Stjórnmálin endurspegla þjóðfélagsþróunina. Þjóðfélagið hefur orðið fjölþættara 

og þróun stjórnmála hefur legið í átt til meiri valddreifingar en áður var. Nú 

þegar Ísland hefur þrátt fyrir smæð sína náð því að teljast land í hópi þróaðra 

kapitalískra samfélaga, með velferðarkerfi og stóra millistétt sem sterkt einkenni, 

þá hefur það um leið náð því að teljast nokkuð góður fulltrúi í hópi þeirra ríkja 

sem kenna sig við vestrænt lýðræði. 

 



3. HLUTI: ÞRÓUN ÍSLENSKRA STJÓRNMÁLA 

190  STJÓRNMÁLAFRÆÐI 

Hugtök 

draumalandið 

 

grasrótin 

  

kjarnræðiseinkenni 

  

„kolkrabbi“ 

  

margræðiseinkenni 

  

mishröðun 

 

nýsköpun 

  

skyldleikatengsl  

  

skólatengsl  
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Stephensen-Finsen ættin 

 

stóriðjustefna 

 

útrásin 

 

þensla 
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NOKKUR HUGTÖK 

Íslenska – enska 
afskiptaleysisstefna - laissez-faire 

afturhaldsstefna - reactionism 

almannavalsfræði - public choice theory 

alræði öreiganna - dictatorship of the 
proletarian 

alræðisvald - totalitarian power 

alþjóðahyggja - internationalism 
atkvæði - vote 

áhrif - influence 

ákvarðanatökuaðferðin - decision-making 
approach 

áróður - propaganda 

átakakenningar - conflict theory 
átök - conflict 

borgarastétt - bourgeoisie 

bylting - revolution 
byltingarsinnuð jafnaðarstefna - communism, 

socialism 

einkaeign - private property 
einræði - dictatorship 

einveldi - monarchy 

endurskoðunarstefna - revitionism 
endurvarp - feedback 

fasismi - fascism 

fámennisstjórn - oligarchy 
fjölmiðlun - mass media 

formgerðir - structures 

forysta - leadership 
framkvæmdavald - executive power 

frjálshyggja - liberalism, libertarianism, neo-

conservatism 
frjálslyndisstefna - liberalism 

gildi - values 

hagkerfi - economic system 

hagsmunasamtök - interest group 

hefðbundið samfélag - traditional society, 
ancien régime 

heimsvaldastefna - imperialism 

hugmyndafræði - ideology 
íhaldsstefna - conservatism 

jafnaðarstefna - socialism 

kjarni - elite 
kjarnræðishyggja - elitism 

lífhald hinna hæfustu - the survival of the fittest 

lýðréttindi - civil liberties 
lýðræði - democracy 

lýðræðisjafnaðarstefnan - social democratism 

lýðveldi - republic 
löggjafarvald - legislative authority 

lögmætt vald - legitimate power 

mannréttindi - human rights 

margræðishyggja - pluralism 

nasismi - nazism 

náðarvald -  charismatic authority  
nytjastefna - utilitarianism 

rannsóknir á veruleikanum - empirical 

observations 
regluveldi - bureaucracy 

ríki - state 

ríkisstjórn - government 
rökhyggja - rationalism  

sambandsstjórn - federalism  

samræting - identification 
samvirknikenningar - functionalism 

sjónarhorn (kenningar) - perspective 

skoðanir - beliefs 
skrifræði - bureaucracy 

skynsemishyggja - rationalism  

skýrandi fræðigrein - descriptive science 
stéttaátök - class conflict 

stjórnarskrá - constitution 

stjórnleysisstefna - anarchism 
stjórnmálaflokkur - political party 

stjórnmálaleg hugmyndafræði - political 

ideology 
stjórnmálaleg siðmenning - political culture 

stjórnun - rule 

stofnanir - institutions 
túlkunarfræði - ethnomethodology 

umbótasinnuð jafnaðarstefna - socialism, social 

democratism 
uppsprettur stjórnmálavalds - political resources 

vald - power 

valdakjarni - governing elite 

valdauppsprettur - political resources 

velferðarkerfi - welfare system 
verkamannaflokkur - labour party 

verkhyggja - functionalism 

verkhyggjuleg nálgun - functional approach 
viðhorf - attitude 

yfirráð - authority 

þátttökukenning - participatory theory 
þjóð - nation 

þjóðernishópar - ethnic groups 

þjóðernisstefna - nationalism 
þjóðfélagsdarwinismi - social-Darwinism 

þjóðríki - nation state 

þrýstihópar - pressure groups 
þvingun - force 

öreigar - proletarian 
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Enska – íslenska 
anarchism - stjórnleysisstefna 

ancien régime - hefðbundið samfélag 

attitude - viðhorf 
authority - yfirráð 

beliefs - skoðanir 

bourgeoisie - borgarastétt  
bureaucracy - regluveldi 

bureaucracy - skrifræði 

charisma -  persónutöfrar 
charismatic authority - náðarvald 

civil liberties - lýðréttindi 
class conflict - stéttaátök 

communism, socialism - byltingarsinnuð 

jafnaðarstefna 
conflict - átök 

conflict theory - átakakenningar 

conservatism - íhaldsstefna 
constitution - stjórnarskrá  

decision-making approach - 

ákvarðanatökuaðferðin 
democracy - lýðræði 

descriptive science - skýrandi fræðigrein 

dictatorship - einræði 
dictatorship of the proletarian - alræði 

öreiganna 

economic system - hagkerfi  
elite - kjarni 

elitism - kjarnræðishyggja 

empirical observations - rannsóknir á 
veruleikanum 

ethnic groups - þjóðernishópar 

ethnomethodology - túlkunarfræði 
executive power - framkvæmdavald 

fascism - fasismi 

federalism - sambandsstjórn 
feedback - endurvarp 

force - þvingun 

functional approach - verkhyggjuleg nálgun 
functionalism - verkhyggja, 

samvirknikenningar 

governing elite - valdakjarni 
government - ríkisstjórn 

human rights - mannréttindi 

identification - samræting 
ideology - hugmyndafræði 

imperialism - heimsvaldastefna 

influence - áhrif 
institutions - stofnanir 

interest group - hagsmunasamtök 

internationalism - alþjóðahyggja 

labour party - verkamannaflokkur  

laissez-faire - afskiptaleysisstefna 

leadership - forysta 
legislative authority - löggjafarvald 

legitimate power - lögmætt vald 

liberalism - frjálshyggja, frjálslyndisstefna 
libertarianism - frjálshyggja 

mass media - fjölmiðlun 

monarchy - einveldi 
nation - þjóð 

nation state - þjóðríki 
nationalism - þjóðernisstefna 

nazism - nasismi 

neo-conservatism - frjálshyggja 
oligarchy - fámennisstjórn 

participatory theory - þátttökukenning 

perspective - sjónarhorn (kenningar) 
pluralism - margræðishyggja 

political ideology - stjórnmálaleg 

hugmyndafræði 
political culture - stjórnmálaleg siðmenning 

political party - stjórnmálaflokkur 

political resources - uppsprettur stjórnmálavalds 
political resources - valdauppsprettur 

power - vald 

pressure groups - þrýstihópar 
private property - einkaeign  

proletarian - öreigar 

propaganda - áróður 
public choice theory - almannavalsfræði 

rationalism - rökhyggja, skynsemishyggja 

reactionism - afturhaldsstefna 
republic - lýðveldi  

revitionism - endurskoðunarstefna 

revolution - bylting 
rule - stjórnun 

social democratism - lýðræðisjafnaðarstefna 

social-Darwinism - þjóðfélagsdarwinismi 
socialism, social democratism - umbótasinnuð 

jafnaðarstefna 

socialism - jafnaðarstefna 
state - ríki 

structures - formgerðir 

survival of the fittest - lífhald hinna hæfustu 
totalitarian power - alræðisvald 

traditional society - hefðbundið samfélag 

utilitarianism - nytjastefna 
values - gildi 

vote - atkvæði 

welfare system - velferðarkerfi 

 

 

 



NOKKUR HUGTÖK OG ATRIÐISORÐ 

STJÓRNMÁLAFRÆÐI   195 

NAFNASKRÁ 

Helstu mannanöfn í texta bókarinnar. 

 
Bentham, Jeremy, 87 
Bernstein, Eudard, 81, 94 

Blair, Tony, 15 

Bruntland, Gro Harlem, 40 
Buchanan, J., 69 

Burke, Edmund, 90 

Dahl, Robert, 64 
Darwin, Charles, 89 

Davíð Oddsson, 15, 158 
Engels, Friedrich, 92 

Friedman, Milton, 81 

Gandhi, Mahatma, 15 
Gorbatsjov, Mikael, 15 

Hannes Hafstein, 36 

Hayek, Friedrich, 81 
Hitler, Adolf, 15 

Hobbes, Thomas, 86 

Hussein, Saddam, 34, 96 
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 15 

Jón Sigurðsson, 115 

Kennedy, J. F., 15 
Keynes, John Maynard, 81 

Kim Il Sung, 96 

Lenin, Vladimir, 81, 92 - 93, 150 
Locke, John, 87 

Mao Zedong, 93 

Marx, Karl, 23 - 25, 46 - 48, 57, 79 - 81, 92, 94 
Michells, Robert, 60 

Mill, John Stuart, 54 
Mills, C. W., 52, 61 - 62, 65 

Montesquieu, Charles L., 54, 87, 131 

Mosca, Gaetano, 59 
Ólafur Ragnar Grímsson, 15, 113, 183 

Pareto,Vilfredo, 59 

Proudhon, Pierre Joseph, 91 
Rousseau, Jean Jacques, 54, 87 

Smith, Adam, 87 

Spencer, Herbert, 88 
Thatcher, Margaret, 81 

Weber, Max, 58 

 
Ath.: Einhver nöfn kann að vanta og eins gæti vantað einhver blaðsíðunúmer. 

 



NOKKUR HUGTÖK OG ATRIÐISORÐ 

196  STJÓRNMÁLAFRÆÐI 

ATRIÐISORÐASKRÁ 

Helstu hugtök og atriði í texta bókarinnar.  

 
almannavalsfræði, 51, 53, 68, 69, 70 
alræði öreiganna, 92, 106 

Alþingi, 27, 114 - 115, 121 - 123, 129 - 132, 

140, 143, 149 - 151, 159, 170, 183 
alþjóðahyggja, 22, 34 - 35, 84, 101 

Alþýðubandalag, 27, 105, 152, 154 - 155, 159 - 

161, 175 
Alþýðublaðið, 162, 164 

Alþýðuflokkur, 27, 105, 152 - 159, 169, 172, 
175 

Alþýðusamband Íslands, 26, 169, 172 

áróður, 162 
átakakenningar, 21 - 28, 37, 42, 46, 48, 149, 

174 

athafnastjórnmál, 102 
átök, 5, 9, 15 - 18, 21 - 46, 64, 84, 89, 101, 118, 

120, 149, 154, 166 

Auðæfi þjóðanna, 87 
auðvald, 14, 18 

bænaskrár, 121, 126 

bændahreyfing, bændasamtök, 26, 157, 170 - 
171 

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, 26, 172 

blandað hagkerfi, 118 
Bolsévikaflokkur, 44 

Borgaraflokkur, 28, 152 

búsetuhópar, 37 
byggðamál, 119 

byggðaröskun, 37, 119, 188 

bylting, 21, 42 - 47, 94 
byltingarflokkar, 46, 149 

byltingarsinnuð jafnaðarstefna, 83, 92, 96, 150 

dagblöð, 162 - 164 

Dagsbrún, 26, 172, 177 

Demókrataflokkur, 136 

Efling-stéttarfélag, 172 
eignarform, 118 

einmenningskjördæmi, 138 

einstaklingshyggja, 100, 106 
embættismannakerfi, 15, 58 - 62, 124, 125 

Evrópusambandið, 35, 37, 160 

fámennisstjórn, 60 
fasismi, 79 - 81, 94 - 96 

félagshyggja, 40, 100, 104 - 105 

femínismi, 84 
fjárlaganefnd, 134 - 135 

fjárlög, 135 

fjöldaflokkar, 54, 149 - 151 
fjölmiðlar, 12, 125, 187 

formlegir þrýstihópar, 166 
Framsóknarflokkur, 27, 82, 104, 138, 151 - 159, 

163, 174 

frelsissinnar, 114 
frjálshyggja, 78, 81 - 82, 86 - 91, 96, 156 

frumvarp, 135, 170 

fullveldi, 117, 131 
gyðingar, 31 - 32 

hagsmunahópar, 12, 16 
hagsmunasamtök atvinnurekenda, 157, 169, 

171 

hagsmunasamtök bænda, 170 
hagsmunasamtök, 21, 26, 42, 47, 57, 64, 118, 

123 - 125, 145, 149, 157, 166 - 174, 178, 

184 - 186 
hagsmunir, 23 - 25, 31, 64, 86 - 87, 90 

heimastjórn, 112, 115, 122 

hervernd, 36 
hlutfallskosning, 135 - 138, 143 

hryðjuverk, 14, 31 

hugmyndafræði, 6, 33 - 34, 53, 77 - 107, 152, 
156 - 160, 175 

hvalveiðar, 36 

hægristjórnir, 157 
Íhaldsflokkur, 28, 117, 135 - 136, 177 

íhaldsstefna, 78 - 83, 90 - 91, 95 - 96, 104 - 105 

jafnaðarstefna, 91 
jafnréttisbarátta kvenna, 38 - 39 

kaupfélög, 169 - 171 

kjarnaflokkar, 122, 149 
kjarnræðiseinkenni, 183 - 184, 190 

kjarnræðishyggja, 51 - 53, 59, 187 

kjördæmi, 6, 12, 135, 140 

klassísk frjálshyggja, 88 

Kommúnistaflokkur Íslands, 46, 150, 153 

konungssinnar, 114 
korporatísk hagsmunasamtök, 168 

kosningaflokkar, 150 

kosningar, 12, 54 - 56, 59, 64, 129, 132, 138 - 
141, 150, 163, 165 

kosningaþátttaka, 67, 150 - 151 

Kvennalistinn, 39 - 40, 85, 105, 120, 152 - 155, 
163 

Kyoto-bókun, 40 

landhelgi, 36 
lobbyismi, 167 

lýðræði, 5, 29, 52 - 71, 103, 133, 141, 162, 183, 

189 
lýðræðisjafnaðarstefna, 94, 156 



NOKKUR HUGTÖK OG ATRIÐISORÐ 

STJÓRNMÁLAFRÆÐI   197 

lýðræðiskerfi, 185, 188 
málhópar, 114, 126, 149 - 150 

margræði, 13, 52, 67, 185 

margræðiseinkenni, 183 - 186, 190 
margræðishyggja, 52, 63 - 64, 67, 81, 88, 181, 

186 - 187 

meirihlutakosning, 135, 144 
millihópur, 24 

Morgunblaðið, 162 - 164 

nasismi, 31, 79, 81, 94 - 96 
NATO, 119, 160 

náttúruvernd, 40, 166 

ofbeldi, 14 - 16, 31, 44, 46 
óformlegir þrýstihópar, 166 

persónutöfrar, 15, 160 
prófkjör, 120, 187 

Rebúblikanaflokkur, 136 

Reykjavíkurlistinn, 141 - 142 
reynsluheimur kvenna, 85 

ríki, 21, 28 - 33, 48, 54, 63, 84, 89, 92, 115 

ríkisstjórn, 40, 123 - 124 
ríkisvald, 16, 28, 64, 87 - 88, 135, 168 - 174 

Ríó-ráðstefna, 40 

Samband íslenskra samvinnufélaga, 171 

Sameinuðu þjóðirnar, 35 

Samfylking, 27, 39, 82, 105, 151 - 157 

samræting, 29 - 31 
Samtök atvinnulífsins, 26, 169 

samtök launafólks, 175 

Samtök um kvennalista, 39 
samvinnuhreyfing, 171 

siðmenning, 16 - 18 

síonismi, 31 
sívirkir flokkar, 150 

sjálfstæðisbarátta, 17, 113 

Sjálfstæðisflokkur, 27, 36, 104, 117, 154 - 155, 
163 

Sjálfstæðisstjórnmál, 111 - 113 

skilin, 44, 117 
skoðanakannanir, 141 

skoðanaleiðtogar, 165 

skyndihópar, 166 
Sovétríkin, 35, 93, 164 

stétt, 21 - 30, 118, 149, 169, 175, 184 

stéttastjórnmál, 26, 111 - 113, 117 - 123, 128, 
146 - 149, 175, 183 

stjórnarráð, 123, 127 

stjórnarskrá, 55, 115, 140 
stjórnkerfi, 6, 16, 66, 111, 119, 124, 156, 170 

stjórnleysisstefna, 81 

stjórnmálaflokkar, 12, 26, 28, 40, 61, 77, 81, 
83, 98, 104, 114, 117 - 119, 125, 149 - 151 

stjórnmálaheimspeki, 77, 81, 108 

stjórnskipun, 11, 13, 86, 124, 183 
stöðulögin, 115, 121, 127 

Tíminn, 162, 164 

tveggjaflokka kerfi, 135 
umbótasinnuð jafnaðarstefna, 83, 94 

umburðarlyndi, 64 

umhverfismál, 21, 40 
umræðustjórnmál, 102, 108 

uppsprettur stjórnmálavalds, 14 

úrvalsflokkar, 149 
utanríkismál, 99, 119 

utanþingsstjórn, 159 
útrásarfyrirtæki, 186, 188 

vald, 9, 13 - 19, 43, 45, 51, 53 - 63, 68 - 71, 83 - 

86, 103, 121 - 125, 131, 140, 160, 181, 
183 - 187 

valdakerfi, 181 - 185 

valdakjarni, 62, 183 
valddreifing, 13, 53, 64 -  65, 124 - 125, 168, 

186 

verkalýðshreyfing, 157 

verkalýðsstétt, 83, 94, 172 

Verkamannaflokkur, 28, 40, 135 -  136 

Viðreisnarstjórn, 158, 179 
Vinnuveitendasamband Íslands, 169 

vinstristjórnir, 158 

Vinstri-græn, 27, 39 - 41, 105, 120, 154 - 161 
vinstri–hægri, 79, 82, 95, 104, 152, 156 

þátttökukenningar, 51 - 53, 66 - 67 

þingflokkur, 123 
þingfundir, 133 

þingsályktanir, 135 

Þingvallafundur, 115 
þjóðremba, 84, 99, 108 

þjóðarsáttarsamningar, 174 

þjóðernishópar, 21, 28 - 29, 35 
þjóðernishreyfing, 29, 49 

þjóðernishyggja, 22 - 33, 34, 49, 96, 101 

Þjóðernisminnihluti, 30 
þjóðernisstefna, 84 

Þjóðstjórn, 158 

Þjóðvaki, 120, 152 - 153, 180 
Þjóðviljinn, 162, 164, 180 

þrískipting ríkisvaldsins, 54 - 56, 87, 131 

þrýstihópar, 14 - 16, 166 - 167 
þrýstistofnun, 41, 166 

öreigar allra landa, sameinist, 34, 49, 101 

 
Ath.: Einhver mikilvæg atriði kunna að vera útundan og eins gæti vantað einhverjar tilvísanir í 

blaðsíðunúmer. 

 



 

STJÓRNMÁLAFRÆÐI   198 

HEIMILDIR 

 

Nokkrar heimildir sem mikið var byggt á við frumsamningu bókarinnar: 

 

Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson:  Uppruni nútímans, Reykjavík 

Einar Laxness:  Íslandssaga a-k og l-m, Reykjavík 1974 

Heimir Þorleifsson:  Frá einveldi til lýðveldis, Reykjavík 1973 

Leskaflar í stjórnmálafræði, M.H. 1986 

Ólafur Ragnar Grímsson og Þorbjörn Broddason:  Íslenska þjóðfélagið, 

Reykjavík 1977 

Sargent, L.T.:  Nútíma stjórnmálastefnur, M.H. 1982 

Stefan Björklund:  Stjórnmálastefnur, M.A. 1985 

Þorsteinn Magnússon:  Lýðræði og vald, Reykjavík 1979 

 

Ótal fleiri rit mætti tilgreina sem heimildir auk fjölda vefsíðna.  

Vísað er til vefs bókarinnar þar sem væntanlega má finna meiri upplýsingar um 

heimildir eða ítarefni:  

http://www.flensborg.is/magnus 

 

 

 

  

 



 

STJÓRNMÁLAFRÆÐI   199 

VIÐAUKI 

ÚRSLIT ALÞINGISKOSNINGA  

1923 – 2007 

Kosningataflan sýnir atkvæðatölur flokka og fylgishlutfall ásamt fjölda kjörinna 

þingmanna og styrkleikahlutfalls þeirra á þingi. Fylgi flokks er atkvæðafjöldi 

miðað við greidd atkvæði alls í viðkomandi kosningum og styrkleiki flokksins á 

þingi er þingmannafjöldi hans miðað við fjölda þingmanna alls. 
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1923 okt 1927 júl 1931 jún 1933 júl 1934 jún 1937 jún 1942 júl

atk þm atk þm atk þm atk þm atk þm atk þm atk þm

Sam-

fylkingin

Vinstri-

græn

Frjálslyndi

flokkurinn

Alþýðu- 4.912 1 6.097 5 6.197 4 6.864 5 11.269 10 11.084 8 8.979 6

flokkur 16,2% 2,6% 19,0% 11,9% 16,1% 9,5% 19,2% 11,9% 21,7% 20,8% 19,0% 16,3% 15,4% 12,2%

Framsóknar- 8.062 15 9.532 19 13.844 23 8.530 17 11.377 15 14.556 19 16.033 20

flokkur 26,6% 39,5% 29,8% 45,2% 35,9% 54,8% 23,9% 40,5% 21,9% 31,3% 24,9% 38,8% 27,6% 40,8%

Sjálfstæðis- 16.891 15 17.131 20 21.974 20 24.132 17 22.975 17

flokkur 43,8% 35,7% 48,0% 47,6% 42,3% 41,7% 41,3% 34,7% 39,5% 34,7%

Alþýðu-

bandalag

Samtök um

kvennalista

Þjóð-

vaki

Borgaraflokkur

yngri

Samtök jafnr.

og félagsh.

Bandalag

jafnaðarmanna

Óháð framb.

á Suðurl. (S)

Samtök frálsl.

og vinstri m.

Sósíalsita- 9.423 6

flokkurinn 16,2% 12,2%

Kommúnista- 1.165 2.673 3.098 4.932 3

flokkur Ísl. 3,0% 7,5% 6,0% 8,4% 6,1%

Þjóðvarnar-

flokkur

Borgara- 16.272 21

flokkur e. 53,6% 55,3%

Íhalds- 13.616 16

flokkur 42,5% 38,1%

Frjálslyndi 1.858 1

flokkur 5,8% 2,4%

Bænda- 3.348 3 3.578 2

flokkur 6,4% 6,3% 6,1% 4,1%

Aðrir 363 118 721

samtals 0,7% 0,2% 1,2%

Utan 1.115 1 904 1 446 480 499 13

flokka 3,7% 2,6% 2,8% 2,4% 1,2% 1,3% 1,0% 0,0%

ALLS: 30.361 38 32.007 42 38.543 42 35.678 42 51.928 48 58.413 49 58.131 49

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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1942 okt 1946 jún 1949 okt 1953 jún 1956 jún 1959 jún 1959 okt

atk þm atk þm atk þm atk þm atk þm atk þm atk þm

Sam-

fylkingin

Vinstri-

græn

Frjálslyndi

flokkurinn

8.455 7 11.914 9 11.937 7 12.093 6 15.153 8 10.632 6 12.909 9 Alþýðu-

14,2% 13,5% 17,8% 17,3% 16,5% 13,5% 15,6% 11,5% 18,3% 15,4% 12,5% 11,5% 15,2% 15,0% flokkur

15.869 15 15.429 13 17.659 17 16.959 16 12.925 17 23.061 19 21.882 17 Framsóknar-

26,6% 28,8% 23,1% 25,0% 24,5% 32,7% 21,9% 30,8% 15,6% 32,7% 27,2% 36,5% 25,7% 28,3% flokkur

23.001 20 26.428 20 28.546 19 28.738 21 35.027 19 36.029 20 33.800 24 Sjálfstæðis-

38,5% 38,5% 39,5% 38,5% 39,5% 36,5% 37,1% 40,4% 42,4% 36,5% 42,5% 38,5% 39,7% 40,0% flokkur

15.859 8 12.929 7 13.621 10 Alþýðu-

19,2% 15,4% 15,2% 13,5% 16,0% 16,7% bandalag

Samtök um

kvennalista

Þjóð-

vaki

Borgaraflokkur

yngri

Samtök jafnr.

og félagsh.

Bandalag

jafnaðarmanna

Óháð framb.

á Suðurl. (S)

Samtök frálsl.

og vinstri m.

11.059 10 13.049 10 14.077 9 12.422 7 Sósíalsita-

18,5% 19,2% 19,5% 19,2% 19,5% 17,3% 16,0% 13,5% flokkurinn

Kommúnista-

flokkur Ísl.

4.667 2 3.706 2.137 2.883 Þjóðvarnar-

6,0% 3,8% 4,5% 2,5% 3,4% flokkur

Borgara-

flokkur e.

Íhalds-

flokkur

Frjálslyndi

flokkur

Bænda-

flokkur

1.284 2.531 Aðrir 

2,2% 3,3% samtals

93 8 Utan 

0,1% 0,0% flokka

59.668 52 66.913 52 72.219 52 77.410 52 82.678 52 84.788 52 85.095 60 :  ALLS

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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1963 jún 1967 jún 1971 jún 1974 jún 1978 jún 1979 des 1983 apr

atk þm atk þm atk þm atk þm atk þm atk þm atk þm

Sam-

fylkingin

Vinstri-

græn

Frjálslyndi

flokkurinn

Alþýðu- 12.697 8 15.059 9 11.020 6 10.321 5 26.912 14 21.578 10 15.214 6

flokkur 14,2% 13,3% 15,7% 15,0% 10,5% 10,0% 9,0% 8,3% 22,0% 23,3% 17,4% 16,7% 11,7% 10,0%

Framsóknar- 25.217 19 27.029 18 26.645 17 28.388 17 20.656 12 30.871 17 24.653 14

flokkur 28,2% 31,7% 28,1% 30,0% 25,3% 28,3% 24,9% 28,3% 16,9% 20,0% 24,9% 28,3% 19,0% 23,3%

Sjálfstæðis- 37.021 24 36.036 23 38.170 22 48.758 25 39.982 20 43.841 21 50.253 23

flokkur 41,4% 40,0% 37,5% 38,3% 36,2% 36,7% 42,7% 41,7% 32,7% 33,3% 35,4% 35,0% 38,7% 38,3%

Alþýðu- 14.274 9 16.923 10 18.055 10 20.922 11 27.952 14 24.390 11 22.489 10

bandalag 16,0% 15,0% 17,6% 16,7% 17,1% 16,7% 18,3% 18,3% 22,9% 23,3% 19,7% 18,3% 17,3% 16,7%

Samtök um 7.125 3

kvennalista 5,5% 5,0%

Þjóð-

vaki

Borgaraflokkur

yngri

Samtök jafnr.

og félagsh.

Bandalag 9.489 4

jafnaðarmanna 7,3% 6,7%

Óháð framb. 1.484 1

á Suðurl. (S) 1,2% 1,7%

Samtök frálsl. 9.395 5 5.244 2 4.073

og vinstri m. 8,9% 8,3% 4,6% 3,3% 3,3%

Sósíalsita-

flokkurinn

Kommúnista-

flokkur Ísl.

Þjóðvarnar-

flokkur

Borgara-

flokkur e.

Íhalds-

flokkur

Frjálslyndi

flokkur

Bænda-

flokkur

Aðrir 1.043 2.110 430 798 730

samtals 1,1% 2,0% 0,4% 0,7% 0,6%

Utan 143 1.834 857 639

flokka 0,2% 1,5% 0,7% 0,5%

ALLS: 89.352 60 96.090 60 105.395 60 114.063 60 122.207 60 123.751 60 129.862 60

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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1987 1991 apr 1995 apr 1999 maí 2003 maí 2007 maí

atk þm atk þm atk þm atk þm atk þm atk þm

44.378 17 56.700 20 48.742 18 Sam-

26,8% 27,0% 31,0% 31,7% 26,8% 28,6% fylkingin

15.115 6 16.129 5 26.136 9 Vinstri-

9,1% 9,5% 8,8% 7,9% 14,3% 14,3% græn

6.919 2 13.523 4 13.233 4 Frjálslyndi

4,2% 3,2% 7,4% 6,3% 7,3% 6,3% flokkurinn

23.265 10 24.459 10 18.845 7 Alþýðu-

15,2% 15,9% 15,5% 15,9% 11,4% 11,1% flokkur

28.902 13 29.866 13 38.484 15 30.415 12 32.484 12 21.349 7 Framsóknar-

18,9% 20,6% 18,9% 20,6% 23,3% 23,8% 18,4% 19,0% 17,7% 19,0% 11,7% 11,1% flokkur

41.490 18 60.836 26 61.183 25 67.513 26 61.707 22 66.749 25 Sjálfstæðis-

27,2% 28,6% 38,6% 41,3% 37,1% 39,7% 40,7% 41,3% 33,7% 34,9% 36,6% 39,7% flokkur

20.387 8 22.706 9 23.596 9 Alþýðu-

13,3% 12,7% 14,4% 14,3% 14,3% 14,3% bandalag

15.470 6 13.069 5 8.031 3 Samtök um

10,1% 9,5% 8,3% 7,9% 4,9% 4,8% kvennalista

11.806 4 Þjóð-

7,2% 6,3% vaki

16.558 7 Borgaraflokkur

10,8% 11,1% yngri

1.893 1 Samtök jafnr.

1,2% 1,6% og félagsh.

246 Bandalag

0,2% jafnaðarmanna

Óháð framb.

á Suðurl. (S)

Samtök frálsl.

og vinstri m.

Sósíalsita-

flokkurinn

Kommúnista-

flokkur Ísl.

Þjóðvarnar-

flokkur

Borgara-

flokkur e.

Íhalds-

flokkur

Frjálslyndi

flokkur

Bænda-

flokkur

4.511 6.827 3.095 1.387 2.629 5.953 Aðrir 

3,0% 4,3% 1,9% 0,8% 1,4% 3,3% samtals

Utan 

flokka

152.722 63 157.763 63 165.040 63 165.727 63 183.172 63 182.162 63 :  ALLS

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