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Útdráttur 

Í þessari grein er fjallað um ólíkar leiðir þjóða í mótun þjóðfélagsins og 
breytingar á vestrænum þjóðmálastefnum yfir tíma. Skilgreindar eru ólíkar 
áherslur bandarísku og skandinavísku leiðanna og greint frá ólíkum 
afleiðingum þeirra fyrir lífskjör almennings. Þá eru sýndar niðurstöður úr 
nýrri könnun Þjóðmálastofnunar HÍ á því hvaða áherslur Íslendingar vilja 
hafa við mótun íslenska samfélagsins í kjölfar hrunsins. Könnunin nær til 
viðhorfa til æskilegra fyrirmynda af skandinavísku eða bandarísku 
þjóðmálastefnunum á Íslandi framtíðarinnar, áherslna á jöfnuð og frelsi 
einstaklinga, hlutverka markaðar og ríkisvalds, hlutverka velferðarríkisins og 
áherslur á lýðræði og jafnræði. Greiningin sýnir að Íslendingar leggja nú mjög 
ríka áherslu á helstu þjóðfélagseinkenni skandinavísku leiðarinnar og hafna 
bandarísku leiðinni. Stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins eru þó mun síður á 
þessari afstöðu en stuðningsmenn VR og Samfylkingar, en Framsóknarfólk 
er oftar miðja vegu í áherslum sínum. Stuðningur við róttækar 
frjálshyggjuáherslur er þó frekar lítill meðal kjósenda Sjálfstæðisflokks, en 
hann hefur verið helsti boðberi frjálshyggjunnar á Íslandi. 



Íslenska leiðin eftir hrun 
Hvert vill þjóðin stefna? 

 

Inngangur 

Í þessari grein er spurt hvaða áherslur Íslendingar vilja hafa við mótun 
þjóðmálastefnunnar upp úr hruninu sem varð haustið 2008. Byggt er á 
gögnum úr nýrri könnun meðal landsmanna 18 ára og eldri. 
    Þjóðir velja sér ólíkar leiðir við skipan þjóðfélaga sinna. Stóru valkostir 20. 
aldarinnar einkenndust lengi vel af vali milli kapítalisma og sósíalisma. Það 
val snerist öðru fremur um algeran ríkisbúskap eða markaðsbúskap, en einnig 
um eins flokks kerfi stjórnmála eða fjölflokkakerfi. Sósíalismi sem valkostur 
beið auðvitað skipbrot með falli sóvét-skipulagsins í Austur-Evrópu og víðar. 
Nú á dögum er val um þessa öndverðu og ýktu kosti því að mestu úrelt og í 
staðinn er nærtækara val milli ólíkra gerða kapítalisma, með meira eða minna 
vægi markaða og velferðarríkis í samfélaginu, eða val um óheftari kapítalisma 
eða samfélagslegri kapítalisma (Esping-Andersen, 1990, 1999; Hall og 
Soskice, 2001).  

Algengt er meðal hagfræðinga að leggja valið upp sem tvo meginkosti, 
bandarísku leiðina, sem engilsaxnesku þjóðirnar fylgja í meiri mæli en aðrar 
þjóðir, og evrópsku leiðina, sem almennt er ríkjandi á meginlandi Evrópu og 
Norðurlöndum (Alesina og Glaeser, 2004; Hall og Soskice, 2001). Í 
bandarísku leiðinni er vægi markaðarins mikið og vægi hins opinbera minna í 
mótun lífskjaranna og skipan atvinnulífs og fjármála, en í evrópsku ríkjunum 
er það á hinn veginn; markaður er þar veigamikill en virkni hans þó mun 
meira hamin af hinu opinbera, með samráðskerfum á vinnumarkaði, 
skattkerfi og stofnunum velferðarríkisins. 

Á sviði þjóðfélagsfræða og stjórnmálafræða er algengara að greina að 
þrjár meginleiðir í skipan þjóðmálanna: bandarísku leiðina, skandinavísku 
leiðina og meginlandsleiðina evrópsku (Esping-Andersen, 1990, 1999; 
Pontusson, 2005). Víðtækar rannsóknir hafa sýnt mismunandi fyrirkomulag 
velferðarríkja í þessum þremur hópum þjóðfélaga og mismunandi afleiðinga 
ólíkra leiða fyrir lífskjör og farsæld þegnanna. Þannig er til dæmis ljóst að 
ójöfnuður lífskjara og tækifæra er mestur hjá þeim þjóðum sem fylgja 
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bandarísku leiðinni, í meðallagi á meginlandi Evrópu og í minnsta lagi hjá 
skandinavísku þjóðunum. Þar sem ójöfnuður er minni og tækifæri jafnari, 
samhliða góðri hagsæld, þar eru lífsgæði fjöldans almennt betri en þar sem 
ójöfnuður er meiri (sjá Wilkinson, 2005; Stefán Ólafsson, væntanleg grein 
2009).  

Stóru valkostirnir í nútímanum í okkar heimshluta virðast að miklu leyti 
standa á milli bandarísku leiðarinnar og þeirrar skandinavísku. Þjóðirnar á 
meginlandi Evrópu hafa almennt ekki verið að ná jafn góðum árangri og 
skandinavísku þjóðirnar á síðustu áratugum (Castles, 2004; Esping-Andersen, 
1999; OECD 2009; Pontusson, 2005). 

Breytingar þjóðmálastefnu yfir tíma 

Í þessu samhengi er líka gagnlegt að hafa í huga að áherslur vestrænna þjóða 
hafa breyst frá einum tíma til annars, í reynd þannig að áherslan sveiflast 
gjarnan frá meiri markaðsáherslu til meiri stjórnvaldsáherslu og aftur til baka 
(Polanyi, 1944). Þannig varð meira markaðsfrelsi ríkjandi á Vesturlöndum á 
seinni hluta 19. aldar og fram að fyrri heimsstyrjöld. Eftir það dró úr frelsi í 
milliríkjaviðskiptum og frelsi til fjármagnsflutninga milli landa. Markaðsfrelsi 
innan ríkjanna var hins vegar áfram mikið (Blyth 2002; Stefán Ólafsson og 
Kolbeinn Stefánson, 2005). Þriðji áratugur tuttugustu aldarinnar varð eins 
konar gullöld markaðsfrelsis og spákaupmennsku, ekki síst í Bandaríkjunum 
(Katz og Stern, 2006). Hagvöxtur var mikill, neysla jókst mikið en góðærið 
var að of stórum hluta byggt á skuldasöfnun. Ofþensla í hækkun eignaverðs 
(húsnæðis og hlutabréfa) og afskiptaleysisstefna stjórnvalda vörðuðu leiðina 
til hrunsins sem hófst á Wall Street 1929.  

Í kjölfarið fylgdi kreppan mikla sem leiddi til mjög mikils atvinnuleysis í 
Bandaríkjunum og víða í Evrópu. Hinn kapítalíski heimur varð nær alls 
staðar fyrir miklum áhrifum af kreppunni og grundvöllur þjóðskipulagsins 
riðlaðist víða í þessu umhverfi þar sem öfgar í stjórnmálum, bæði til hægri og 
vinstri, jukust mjög.  

Í bókinni Wealth and Democracy – A Political History of the American Rich 
(2003) greinir Kevin Phillips frá því sem er líkt með helstu 
frjálshyggjutímabilunum í amerískri sögu (gylltu öldinni 1865-1901 –sem oft 
er einnig kölluð tímabil “ræningjabarónanna”-, þriðja áratugnum fram að 
kreppunni miklu, Thatcher-Reagan tímanum, tækni- og netbólunni 1994-
2000 og loks undirmálslánabólunni frá 2002). Á öllum þessum tímabilum 
urðu miklar áherslubreytingar og verulega aukin þensla. Aukin 
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spákaupmennska og vaxandi skuldsetning urðu allsráðandi, um leið og brask 
og ævintýramennska í viðskiptum voru upphafin. Hugmyndafræði frjáls 
framtaks og auðmennsku varð alltumlykjandi, bæði í viðskiptalífi og 
stjórnmálum. Lýðkjörið ríkisvald varð skotspónn vaxandi gagnrýni og kröfur 
um minna vægi þess og lækkun skatta, ekki síst á fyrirtæki og fjárfesta, riðu 
húsum. Ójöfnuður tekna og eigna jókst stórlega og spilling grasseraði oft í 
skjóli afskiptaleysisstefnu stjórnvalda.1 

Almennt var litið svo á í kjölfar kreppunnar miklu og seinni 
heimsstyrjaldarinnar að óheftur kapítalismi hefði beðið mikið skipbrot. 
Forskriftir um sjálfstýrða þróun markaðsbúskaparins í átt til sívaxandi 
hagsældar og aukinnar neyslu þóttu hafa brugðist með öllu og hlutverk 
stjórnvalda við björgun þjóðanna úr rústum kreppunnar jukust alls staðar. 
Stjórnvöld þurftu að bjarga bönkum, fyrirtækjum og rétta heimilum 
hjálparhönd, sem þó var oftar en ekki af veikum mætti gert. Jafnvel í hinum 
frjálshyggjusinnuðu Bandaríkjum varð í fyrsta sinn verulegt svigrúm fyrir 
opinbert velferðarkerfi í miðri kreppunni, með New Deal stefnu Franklin D. 
Roosevelts forseta, sem kom m.a. á atvinnuleysisbótum og ellilífeyri (Skocpol 
og Weir, 1985).  

Almenningur og stjórnvöld á Vesturlöndum drógu almennt mjög 
afgerandi ályktanir af reynslunni af kreppunni miklu. Í kjölfar seinni 
heimsstyrjaldarinnar var því víðast lagt upp með breytta þjóðmálaáherslu. 
Pendúllinn hafði sveiflast umtalsvert til vinstri á hugmyndafræðiás 
stjórnmálanna og þjóðmálaskipan blandaða hagkerfisins og velferðarríkisins 
leit dagsins ljós. Minna þó í Bandaríkjunum en í Evrópu (Blyth, 2002; 
Ruggie, 1982). Hugmyndir John Maynard Keynes og William Beveridge urðu 
ríkjandi kjölfesta þjóðmálaskipanarinnar. Óheftur kapítalismi varð þannig í 
meiri mæli leystur af hólmi með blandaða hagkerfinu og velferðarríkinu. 

 Angus Maddison, einn áhrifamesti hagsögufræðingur nútímans, hefur 
auðkennt tímabilið frá stríðslokum til fyrri hluta áttunda áratugarins sem 
gullöld blandaða hagkerfisins (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 
2005). Þá var hagvöxtur víðast hvar meiri en áður hafði þekkst og 
kaupmáttaraukning almennings sömuleiðis, auk þess sem velferðarríkið hafði 
stóraukin áhrif á lífskjör almennings með jöfnun tækifæra.  

                                                

1  Það er athyglisvert að Kevin Phillips er hægri maður, og einn af stjórnendum 
kosningabaráttu Nixons forseta. Hann hefur hins vegar í seinni tíð gagnrýnt breyttar 
áherslur innan Repúblikanaflokksins eftir að róttæk frjálshyggja varð mun áhrifameiri þar, 
frá og með tíma Ronalds Reagans. Sjá einnig bók Larry M. Bartels (2008), Unequal 
Democracy – The Political Economy of the New Gilded Age. 
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Á áttunda áratugnum og enn frekar frá því um 1980 snérist pendúllinn 
svo aftur til hægri. Hugmyndagrundvöllur Keynes lávarðar og velferðarríkið, 
sem samstaða hafði verið um í áratugi, sætti vaxandi gagnrýni, einkum frá 
frjálshyggjumönnum sem vildu hlut ríkisins minni og hlut markaðarins meiri. 
Af ýmsum ástæðum náðu þeir smám saman yfirhöndinni í 
þjóðmálaumræðunni. 

Helstu ástæður umskiptanna voru þær að ný vandamál höfðu komið til 
sögunnar, einkum vaxandi verðbólga og atvinnuleysi á sama tíma (stagflation). 
Orsakirnar voru m.a. stríð Bandaríkjamanna í Víetnam, aukin kjarabarátta 
launþegafélaga og olíuverðshækkanirnar miklu 1973 og 1979. Þá hafði 
grundvelli Bretton Woods samkomulagsins um skipan alþjóðafjármála verið 
hnekkt og tekið upp fljótandi gengi á fyrri hluta áratugarins, sem jók frjálst 
flæði fjármagns um heiminn. Umhverfið var að breytast. 

Hugmyndafræðingar frjálshyggjunnar komu undir sig fótunum með 
gagnrýni á hlutverk ríkisvaldsins í þjóðlífinu og nýjum hugmyndum um 
efnahags- og fjármál, um leið og þeir kenndu hagfræði J. M. Keynes og 
velferðarríkinu um vandamálin sem við var að eiga, hvort sem það var 
réttmætt eður ei (Blyth, 2002). Frjálshyggjan tók svo endanlega flugið þegar 
hin róttæka frjálshyggjukona Margrét Thatcher náði völdum í Bretlandi 1979 
og Ronald Reagan í Bandaríkjunum árið 1981.  

Frá þeim tíma var skattastefnu víða breytt í þá veru að hæstu 
álagningarþrep í tekjuskatti voru lækkuð mikið og síðar tóku stjórnvöld í 
vaxandi mæli að lækka skattheimtu á fyrirtæki og fjárfesta. Skattbyrðin færðist 
þannig frá hátekjufólki og stóreignafólki og oftast yfir á meðaltekjufólk. Þetta 
var þó mismunandi milli landa (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 
2005). Þrengt var að vexti velferðarríkisins og hömlum var í vaxandi mæli létt 
af vinnumörkuðum, sem stundum leiddi til veikingar launþegafélaga og lakari 
réttindastöðu launafólks (Pierson, 1994, 2001). Með stóraukinni nýtingu 
upplýsingatækninnar og Internetsins á tíunda áratugnum jókst hnattvæðing 
fjármálamarkaðanna enn frekar, auk annarra þátta er fólu í sér eflingu 
markaðshyggjuumhverfis, svo sem einkavæðingar. Að umtalsverðu leyti var 
hnattvæðing síðustu tveggja áratuga frjálshyggjuhnattvæðing (Friedman, 
2000; Gray, 2002; Scholte, 2005; Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 
2005). 
Þrátt fyrir að aukinna frjálshyggjuáhrifa hafi gætt í flestum vestrænum 

löndum á þessum síðustu tveimur til þremur áratugum, var samt áfram 
munur milli þjóða í áherslum og sá munur sem hér að framan var kynntur á 
ólíkum leiðum þjóða hefur áfram verið til staðar. Kvarðinn færðist 
einfaldlega allur til hægri hjá flestum (Schmidt, 2002). Áfram var afgerandi 
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munur á milli þeirra þjóða sem fylgdu bandarísku og skandinavísku 
leiðunum, og þjóðirnar á meginlandi Evrópu héldu áfram sínum sérkennum 
sem skildu þær frá bæði skandinavísku og engilsaxnesku þjóðunum. 

Hvernig snéri þessi almenna þróun að Íslandi á síðustu áratugum? Á 
Íslandi varð lítillega vart aukinna áhrifa frá ríkjandi frjálshyggjustraumum á 
níunda áratugnum. Þegar svo frjálshyggjumaðurinn Davíð Oddsson náði 
völdum með ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks árið 1991 jukust 
þessar áherslur. Ísland varð aðili að evrópska efnahagssvæðinu árið 1994 og 
frá 1995 var komið á fullu frelsi til fjármagnsflutninga til og frá landinu, auk 
annarra þátta fjórfrelsis hins sameiginlega markaðar Evrópusambandsins. 
Frjálshyggjuáhrifin jukust síðan mikið eftir 1995, bæði með breyttri 
skattastefnu, einkavæðingu, aukinni markaðsvæðingu og með aukinni 
afskiptaleysisstefnu stjórnvalda gagnvart atvinnu- og fjármálalífi. 
Einkavæðing ríkisbankanna í þessu nýja hnattvædda fjármálaumhverfi hófst 
1998 og í byrjun árs 2003 voru þeir að fullu einkavæddir. Þá var mjög 
róttækri frjálshyggju sleppt lausri í efnahags- og fjármálalífi Íslendinga, með 
gríðarlegri skuldasöfnun, aukinni spákaupmennsku innanlands og með 
fjárfestingaútrás til annarra landa, með lánsfé að vopni. Strax árið 2004 var 
Ísland orðið skuldugasta þjóðarbú heimsins og áfram var haldið á miklum 
hraða á þeirri braut uns alþjóðlega lánsfjárkreppan lokaði fyrir framboð á 
lánsfé frá og með árinu 2007. Frá þeim tíma bættist við frekari skuldasöfnun 
tveggja íslensku bankanna með opnun sparifjárreikninga fyrir almenning í 
Bretlandi og Hollandi, auk nokkurra annarra landa. Sparifé almennings í 
þessum löndum varð síðasta hálmstráið í spákaupmennsku-útrásinni. 

Söguleg reynsla kennir okkur að þegar mjög mikilla frjálshyggjuáhrifa 
hefur gætt, ekki síst í fjármálageira samfélagsins, þá fylgir gjarnan 
eignaverðsbóla, spákaupmennskuþensla og gríðarleg skuldasöfnun, sem getur 
endað í hruni þar sem bólan springur, með alvarlegum afleiðingum fyrir 
viðkomandi þjóðarbúskap. Þannig var það í aðdraganda kreppunnar miklu í 
Bandaríkjunum, í fjármálakreppunni í Finnlandi og Svíþjóð um 1990 og suð-
austur Asíu 1997-8, svo örfá dæmi séu nefnd (Aliber og Kindleberger, 2005; 
Reinhard og Rogoff, 2008). Með vaxandi frjálshyggjuáhrifum á Íslandi voru 
sköpuð skilyrði fyrir spákaupmennskuhagkerfi sem varð stærra en dæmi eru 
um áður, í hlutfalli við hagkerfi landsins. Öll verstu einkenni óhófshátta, 
ofþenslu, skuldasöfnunar og spákaupmennsku ágerðust uns blaðran sprakk í 
október 2008 (Guðni Jóhannesson, 2009; Gylfi Zoega og Jón Daníelsson, 
2009; Jón Thoroddsen, 2009; Stefán Ólafsson, 2008).  

Segja má að Ísland hafi gengið óvenju langt í að sleppa lausum 
frjálshyggjuáhrifum eftir 1995 og þó sérstaklega eftir að einkavæðingu 
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ríkisbankanna var lokið í byrjun árs 2003. Ísland varð í reynd vettvangur fyrir 
eina róttækustu frjálshyggjutilraun sem sést hefur á Vesturlöndum (Hannes 
Gissurarson, 2001, 2004; Hannes Gissurarson og Tryggvi Þór Herbertsson, 
2001; Stefán Ólafsson, 2008; Viðskiptaráð, 2005, 2006).  

Nú hefur þessi frjálshyggjutilraun runnið sitt skeið og endað með algeru 
hruni íslenska fjármálakerfisins, með gríðarlegu tjóni fyrir þjóðarbúið 
íslenska. Stærð kreppunnar sem af hlýst er slík að ástæða er til að velta fyrir 
sér hvaða ályktanir íslenska þjóðin dregur nú af reynslunni. Kreppan mikla á 
fjórða áratug síðustu aldar leiddi til endurmats á þjóðmálastefnu flestra 
vestrænna þjóða með mikilli áherslubreytingu sem varði í um 3 áratugi. 

Hér er því spurt hvernig íslenska þjóðin lítur stöðu sína og hvaða áherslur 
hún vill hafa í íslenskri þjóðmálastefnu í kjölfar hrunsins? Hvernig á Ísland 
framtíðarinnar að líta út? Gögn úr nýrri könnun eru notuð til að svara þessari 
spurningu.2 

Breytt þjóðmálastefna Íslendinga eftir hrun 

Á vegum Þjóðmálastofnunar Háskóla Íslands var gerð spurningakönnun 
meðal almennings 18 ára og eldri á tímabilinu desember til apríl sl. Um var 
að ræða póstkönnun þar sem spurningalisti var sendur til úrtaks 1500 
einstaklinga. Svörum var um 51% og endurspeglar svarendahópurinn þjóðina 
á viðunandi hátt. Spurt var um viðhorf til fjölmargra atriði þjóðmála og 
velferðarmála. 

Í töflu 1 eru sýnd svör almennings við 21 spurningu um æskilegar 
framtíðaráherslur fyrir þjóðina og í töflu 2 eru sömu svör greind eftir 
stuðningi svarenda við helstu stjórnmálaflokka. Niðurstöður eru flokkaðar í 
fjóra þætti: skandinavísk eða bandarísk fyrirmynd, áherslur á hlutverk 
ríkisvalds eða markaðar, áherslur á vægi velferðaríkisins og atriði sem tengjast 
lýðræði og jafnræði. 

                                                

2  Gagnasöfnum var þannig að fólki var sendur spurningalisti í pósti og það beðið um að 
senda hann til baka, útfylltan, í þar til gerðu árituðu umslagi. Spurningalistinn var frekar 
langur og reyndist svörun því þyngri en vænst var. Póstkannanir eru þó oft með lægri 
svörum en símakannanir. Þess vegna var brugðið á það ráð að senda út á seinni hluta 
könnunartímans styttri útgáfu af spurningalistanum til að auka svörun. Uppbygging listans 
var að öðru leyti eins. Svörun þegar frá hafa verið dregnir óvirkir aðilar í úrtakinu (látnir, 
brottfluttir, erlendir aðilar sem ekki fundust og ófærir eldri borgarar og veikir) var um 
51%. Svarendahópurinn endurspeglar ágætlega þjóðina 18 ára og eldri með tilliti til kyns, 
aldurs og búsetu og ætti því að veita þokkalegan grundvöll fyrir ályktanir um þýðið. 
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Settar voru fram fullyrðingar og svarendur beðnir um að svara hvort þeir 
væru sammála eða ósammála hverri þeirra. Sama spurningaformið var á 
öllum spurningunum í þessum þætti könnunarinnar. Á vissan hátt má segja 
að fyrstu tvær spurningarnar í töflu 1 séu lykilþættirnir varðandi valkosti 
íslensku þjóðarinnar í þjóðmálum í framtíðinni, þ.e. hvort Ísland 
framtíðarinnar ætti frekar að sækja meiri fyrirmyndir til Skandinavíu eða 
Bandaríkjanna. Að því leyti sem frjálshyggjutilraunin á Íslandi á síðasta áratug 
á sér nokkrar beinar fyrirmyndir má þó segja að hún virðist skyldust 
bandarískum fyrirmyndum frá helstu frjálshyggjutímabilum þeirra, ekki síst 
frá þriðja áratugnum fram að hruninu á Wall Street 1929. Í reynd virðist 
þenslan á íslenska hlutabréfamarkaðinum og svo hrunið hafa verið heldur 
meira en samsvarandi sveifla í Bandaríkjunum frá 1920-32, þ.e. ef einungis er 
miðað við verðþróun hlutabréfa.  

 Í hugum almennings eru Bandaríkin almennt meira tengd markaðshyggju 
eða óheftum frjálshyggjukapítalisma um leið og Skandinavía er öðru fremur 
tengd mikilli velferðarforsjá ríkisins. Að þessu leyti má segja að þegar fram 
kemur í könnuninni að um 75% Íslendingum segja að Ísland framtíðarinnar 
ætti að líkjast skandinavísku þjóðfélögunum um leið og einungis um 4% 
segjast sammála því að Ísland framtíðarinnar ætti að líkjast meira bandaríska 
þjóðfélaginu, þá er verið að velja leið velferðarríkisins umfram leið 
frjálshyggju. Niðurstaðan er svipuð í öllum helstu þjóðfélagshópum (þ.e. eftir 
aldri, kyni og menntun). Rúmlega 80% eru nú andvíg því að Ísland 
framtíðarinnar líkist Bandaríkjunum meira. Þetta er væntanlega mikil breyting 
í átt til neikvæðari sýnar á bandarísku leiðina og kannanir Gallup á Íslandi 
hafa sömuleiðis sýnt að á síðasta vetri varð viðhorf til einkavæðingar á 
Íslandi mun neikvæðara en áður hefur verið (sjá Fréttabréf 
Þjóðmálastofnunar nr. 4 2009, birt á www.ts.hi.is). 

Um 88% segja að Ísland framtíðarinnar ætti að leggja meiri áherslu á 
jöfnuð og sanngirni, sem er mun meiri áhersla en á frelsi einstaklinga, sem 
frjálshyggjumenn hafa oft sett í forgang yfir önnur gildi. Í lífsgildakönnunum 
fyrri tíma hefur áherslan á jöfnuð og frelsi einstaklinga verið jafnari en nú er 
og árið 1990 var áherslan á frelsi heldur meiri en á jöfnuð (Hagvangur, 1984; 
Friðrik H. Jónsson og Stefán Ólafsson, 1991). Hinn aukni ójöfnuður sem 
varð á Íslandi á síðasta áratug hefur væntanlega áhrif á þessa auknu áherslu á 
jöfnuð og sanngirni sem nú kemur fram (Arnaldur Sölvi Kristjánsson og 
Stefán Ólafsson, 2009; Stefán Ólafsson, 2006). 
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Tafla 1. Viðhorf  almennings til helstu þátta þjóðmálastefnunnar. Hlutfall sem 
eru sammála, hlutlausir eða ósammála viðkomandi fullyrðingu 

 
Heimild: Könnun Þjóðmálastofnunar HÍ á viðhorfum til velferðarmála 

 
Í spurningum um vægi markaðar og ríkis kemur sú skýra niðurstaða að 

Íslendingar vilja ætla ríkisvaldinu stórt hlutverk við endurreisn efnahagslífsins 
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eftir hrun (nærri 90% eru því sammála), um leið og mikil vantrú kemur fram 
á að besta leiðin til að vinna bug á efnahagsvandanum sé að láta markaðinn 
rétta sig af án afskipta ríkisins (aðeins um 18% telja það vænlega leið). Lítill 
stuðningur er við það sjónarmið að stjórnendur fyrirtækja eigi eingöngu að 
hugsa um hagnað fyrirtækisin (20%), þ.e. gæta einungis hags 
hluthafa/eigenda, eins og frjálshyggjumenn oftast boða. Um 90% segja 
stjórnendur fyrirtækja eiga að sýna samfélagslega ábyrgð og um 82% telja 
aðhald ríkisins nauðsynlegt til að tryggja samfélagslega ábyrgð. Þetta eru 
afgerandi niðurstöður. 

Afstaðan til velferðarríkisins er oft í hugum almennings og fræðimanna 
lykilatriði í vali milli helstu þjóðmálaleiða. Þannig leggja frjálshyggjumenn 
sem fylgja bandarísku leiðinni gjarnan litla eða fjandsamlega áhersu á 
velferðarríkið en þeir sem vilja hefta kapítalismann meira í þágu 
almannahagsmuna leggja oftast mikla áherslu á stórt hlutverk 
velferðarríkisins. Vel yfir 90% vilja standa vörð í yfirstandandi kreppu um 
almannatryggingar, heilbrigðiskerfið og menntakerfið og nærri 80% (þ.e. 
samanlögð % fyrir “mjög” og “frekar” sammála) segja að stjórnvöld eigi að 
nota velferðarríkið til að draga úr afleiðingum efnahagsvandans fyrir heimilin 
í landinu. 

 Þegar komið er að lýðræðisáherslum segja um 73% að þjóðmálastefna 
undanfarinna ára sé megin ástæðan fyrir efnahagsvandanum sem þjóðin 
stendur nú frammi fyrir. Einungis tæp 14% eru þessu ósammála. Sú stefna 
sem hér var rekin naut stuðnings meirihluta þjóðarinnar í kosningum svo 
væntanlega hafa margir í þeim hópi skipt um skoðun í kjölfar hrunsins.  

 Tæp 89% segja að mikilvægt sé að tryggja aðkomu almennra borgara að 
ákvörðunum um framtíð Íslands. Um 4,6% eru því andvíg. Hér er því mikil 
krafa um aukið lýðræði í framvindunni í þjóðmálunum. 

 Um 86% segja að við þurfum nýtt fólk með nýjar hugmyndir til að 
endurreisa þjóðarbúið. Um 58% segja að staðan væri önnur ef konur hefðu 
meiri völd í viðskiptalífinu. Nærri 17% eru því andvíg. Þannig að 
meirihlutinn trúir því að meiri áhrif kvenna í viðskiptalífinu hefðu skilað betri 
árangri. Um 73% telja að fjölga ætti konum í stjórnkerfinu. 

 Þá eru rúmlega helmingur Íslendinga á því að þeir eigi að hafa forgang 
umfram útlendinga á íslenskum vinnumarkaði og hafna þar með þeim þætti 
evrópsku hnattvæðingarinnar sem boðar frelsi vinnuafls til að taka upp vinnu 
í öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins. Á hinn bóginn er allur þorri 
Íslendinga andvígur því að karlar eigi að njóta forgangs umfram konur á 
vinnumarkaði. Einngis 3,7% styðja það. 
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 Að lokum var spurt um mikilvægi þess að Ísland sé sjálfbært um 
matvælaframleiðslu og voru um 73% almennings á þeirri skoðun. Þeim þætti 
hnattvæðingarinnar að stóla á milliríkjaviðskipti fyrir nauðþurftir er þar með 
einnig hafnað af Íslendingum á þessum tíma. Eftir hrunið virtist blasa við sá 
möguleiki að innflutningur til Íslands gæti minnkað verulega eða jafnvel lagst 
af og hefur sú lexía væntanlega haft sín áhrif í þessu efni. 

 Í töflu 2 er sýnt hvernig stuðningsmenn helstu stjórnmálaflokkanna í 
kosningunum 2007 svara ofangreindum spurningum. Sýnt er hve stór hluti 
stuðningsmanna hvers flokks er “mjög sammála” viðkomandi fullyrðingu. 
Þetta sýnir muninn milli flokka á hörðustu afstöðunni í viðkomandi máli. 

Almenna útkoman er sú að stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins hafa 
talsverða sérstöðu. Þeir eru minna sammála þeim stefnuatriðum sem öðru 
fremur tengjast skandinavísku leiðinni og heldur hallari undir þætti sem eru 
skyldari bandarískum þjóðmálaáherslum, þó sú áhersla sé alls ekki sterk í 
gögnunum. Þetta kemur í sjálfu sér ekki á óvart. Sjálfstæðisflokkurinn var 
boðberi frjálshyggjunnar á Íslandi og hann var helsti framkvæmdaraðili 
frjálshyggjutilraunarinnar sem sigldi í strand í hruninu síðastliðið haust. Þó 
má ætla af gögnunum að margir stuðningsmanna flokksins hafi breytt um 
áherslur í þjóðmálastefnu sinni, auk þess sem fylgi flokksins hefur dalað 
mikið á síðasta vetri. Í kosningunum vorið 2009 fór fylgið í sögulega lægð. 
Allt talar það sínu máli, en nokkurrar frjálshyggjuáherslu gætir þó enn meðal 
hluta stuðningsmanna flokksins.  

Um 55% stuðningsmanna VG eru mjög sammála því að hafa 
skandinavísku þjóðfélögin til fyrirmyndar og tæp 50% Samfylkingarfólks, en 
aðeins um 18% Sjálfstæðismanna. Framsóknarmenn eru þar á milli með 
29%.  

Ef teknir eru bæði þeir sem eru “mjög sammála” og “frekar sammála” 
þessu þá er hlutfallið meðal VG fólks 82% sem vilja að Ísland framtíðarinnar 
líkist meira skandinavísku þjóðfélögunum, 90% Samfylkingarfólks, 72% 
Framsóknarmanna og 64% Sjálfstæðismanna. Þarna vekur athygli hve stór sá 
meirihluti stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins er sem þrátt fyrir allt styður 
auknar skandinavískar áherslur, þó áherslan sé markvert minni en hjá öðrum 
flokkum.  
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Tafla 2. Viðhorf  stuðningsmanna helstu stjórnmálaflokka til megin þátta 
þjóðmálastefnunnar. Hlutfall sem eru “mjög sammála” viðkomandi 
fullyrðingu 

 
Heimild: Könnun Þjóðmálastofnunar HÍ á viðhorfum til velferðarmála 2009 
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Áhersla íslensku þjóðarinnar á skandinavísku leiðina er þannig mjög 

afgerandi og óhætt að túlka það sem svo að þar komi fram meginályktun 
þjóðarinnar af reynslunni af frjálshyggjutilrauninni og hruninu. Hverfandi 
hluti stuðningsmanna allra flokkanna er mjög sammála því að Ísland 
framtíðarinnar ætti að líkjast meira bandaríska þjóðfélaginu. Stuðningsmenn 
Sjálfstæðisflokks og Framsóknar eru meira hlutlausir í því en stuðningsfólk 
VG og Samfylkingarfólk er ákveðnara í afstöðunni gegn bandarísku leiðinni. 

 Um 79% og 71% VG og Samfylkingarfólks vill leggja mun meiri áherslu 
á jöfnuð og sanngirni en aðeins um 35% Sjálfstæðismanna og hjá Framsókn 
er það um helmingur. Ekki er afgerandi munur milli flokkanna varðandi 
meiri áherslu á frelsi einstaklingsins. 

 Þegar litið er á afstöðuna til hlutverka ríkis og markaðar er sérstaða VG 
fólks mest hvað snertir áherslu á stórt hlutverk ríkisins. Hverfandi hluti í 
öllum flokkum (2-4%) er hins vegar á þeirri hörðu frjálshyggjuafstöðu, að 
besta leiðin til að vinna á efnahagsvandanum sé að láta markaðinn rétta sig af 
án afskipta ríkisins. Fráhvarf frá róttækri frjálshyggju virðist þannig vera 
umtalsvert. Stuðningsmenn Sjálfstæðisflokks eru loks síður en aðrir á því að 
aðhald ríkisins sé nauðsynlegt til að tryggja að stjórnendur fyrirtækja sýni 
samfélagslega ábyrgð. 

 Áherslan á að standa vörð um helstu stoðir velferðarríkisins er afgerandi 
í öllum flokkum, en þó heldur minni í Sjálfstæðisflokki. Þar er þó meirihluti 
sem er mjög sammála því, sem er athyglisvert vegna þess að flokkurinn 
boðaði fyrir kosningar vorið 2009 að ekki skyldi hækka skatta heldur vinna á 
hinum mikla halla í ríkisbúskapnum eingöngu með niðurskurði. Sú leið 
myndi óhjákvæmilega stórskaða þessa kostnaðarmestu þætti velferðarríkisins: 
almannatryggingar, heilbrigðiskerfið og menntakerfið. Einungis um 
þriðjungur Sjálfstæðismanna er mjög sammála því að stjórnvöld eigi að nota 
velferðarkerfið til að draga úr afleiðingum efnahagsvandans fyrir heimilin á 
meðan 60% VG manna og kvenna og 54% Samfylkingarfólks eru afgerandi á 
þeirri skoðun.  

 Það er ef til vill rökrétt að stuðningur við þá fullyrðingu, að 
þjóðmálastefna undanfarinna ára sé megin ástæðan fyrir núverandi 
efnahagsvanda, sé áberandi minnstur hjá Sjálfstæðisfólki (26%) og 
Framsólkarfólki (34%), á meðan 58% og 51% VG og Samfylkingarfólks eru 
mjög sammála því. Það var stefna ríkisstjórna Sjálfstæðisflokksins, með 
samþykki Framsóknar, sem varðaði þá leið er beið skipbrot í hruninu. 

 Sjálfstæðisflokksmenn leggja einnig áberandi minni áherslu á að 
almenningur og nýtt fólk eigi að koma að endurreisn samfélagsins og 
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ákvörðunum um framtíðina, Framsókn og Samfylking eru í miðju en VG 
fólk leggur mesta áherslu á þetta. Stuðningsmenn VG og Samfylkingar leggja 
einnig mesta áherslu á jákvæðari áhrif kvenna í viðskiptalífi og fjölgun 
kvenna í stjórnkerfinu, en Sjálfstæðismenn leggja minnsta áherslu á þetta. 
Hverfandi stuðningur er í öllum flokkum við að karlar eigi að hafa forgang 
umfram konur á vinnumarkaði og lítill munur er milli flokkanna varðandi 
afstöðu til forgangs Íslendinga umfram útlendinga þar. 

 Loks hefur Framsóknarfólk sérstöðu þegar spurt er um mikilvægi þess að 
Ísland þurfi að vera sjálfbært um matvælaframleiðslu. Næst mesta áherslan á 
það er hjá VG fólki. 

 Þegar allt er samantekið í þessari greiningu á afstöðu stuðningsmanna 
flokkanna er sérstaða stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins mest afgerandi 
hvað fyrirvara gagnvart skandinavísku leiðinni snertir, VG og Samfylking eru 
með svipaðar áherslur í flestu sem hér er til skoðunar og Framsóknarfólk er 
oftast á milli þessara fylkinga. 

Niðurstaða: Þjóðin vill skandinavískt jafnaðarþjóðfélag 

Á heildina litið er niðurstaða könnunarinnar mjög afgerandi. Það er út af fyrir 
sig rökrétt þegar hliðsjón er höfð af reynslu þjóðarinnar á síðasta áratug og 
hruninu sem fylgdi síðasta haust. Þjóðmálastefna róttækrar frjálshyggju hefur 
beðið skipbrot í hugum stórs meirihluta þjóðarinnar. Ályktunin sem við 
blasir er að stefna í auknum mæli að þeirri þjóðmálastefnu sem helst er tengd 
skandinavísku þjóðfélögunum, með aukna áherslu á jöfnuð, virkt hlutverk 
lýðkjörinna stjórnvalda og takmarkanir á hlutverk markaðarins án þess að 
honum sé hafnað. Mikil áhersla á velferðaríkið er afgerandi og sömuleiðis 
mikil áhersla á virkt lýðræði og jafnrétti kynja.  

Í töflu 3 eru samandregnar niðurstöður ýmissa áhrifamikilla rannsókna á 
einkennum þeirra þjóðfélaga sem hneigjast að bandarísku og skandinavísku 
leiðunum. Þó listinn sé ekki tæmandi, fellur margt af því sem þarna er nefnt,  
skýrlega að niðurstöðum greiningar okkar á gögnunum. Íslendingar leggja 
meiri áherslur á virkara hlutverk ríkisins, minna frelsi markaða, meira eftirlit 
og aðhald, meira tillit til hagsmuna almennings en hluthafa í fyrirtækjum, 
meiri áhrif almennings, meiri jöfnuð, meira velferðarríki, jafnari stöðu kynja 
og virkara lýðræði. Íslendingar vilja að þjóðfélag framtíðarinnar á Íslandi 
verði líkara skandinavísku þjóðfélögunum en verið hefur og setja meiri 
fyrirvara en áður við bandarísku þjóðmálastefnuna. 
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Tafla 3. Einkenni bandarísku og skandinavísku þjóðmálaleiðanna 

 
Heimildir: Castles 2004; Dore 2000; Esping-Andersen, 1990, 1999; Hall og Soskice, 
2001; Pontusson, 2005. 
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