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Frá flokksmiðlum til Fésbókar  

Boðskipti stjórnmálabaráttunnar fyrir 
sveitarstjórnarkosningar 2010 

Birgir Guðmundsson  

Í Fjölmiðlafrumvarpi sem lagt var fyrir á síðasta þingi segir að fjölmiðlar gegni mikil-
vægu hlutverki í nútíma lýðræði. „Þeir gegna lykilhlutverki í sérhverju samfélagi sem 
vill teljast lýðræðislegt og eru vettvangur umræðu og skoðanaskipta, upplýsinga og 
afþreyingar“ (Þingskjal 740, 2009-2010). Það er vissulega lýðræðisleg skylda borgar-
anna að taka ákvörðun um það í kosningum hvernig og hverjir stjórni samfélaginu 
næsta kjörtímabil og forsenda þess að slík ákvörðun geti talist upplýst er að 
almenningur hafi fengið aðgang að nauðsynlegum upplýsingum. Í flestum tilfellum 
fara þessar upplýsingar í gegnum hliðverði fjölmiðlanna sem vega og meta hvað þeir 
telja að eigi erindi inn í almannarými þjóðfélagsumræðunnar. Stjórnmálamenn og 
stjórnmálaflokkar eiga þó allt sitt undir því að sjónarmið þeirra og málefnaframlag 
komist til kjósenda og það hefur ekkert breyst þótt boðleiðir milli stjórnmálanna og 
almennings hafa tekið miklum breytingum á síðustu árum og áratugum (Bennett, 
2005). Umskiptin hafa bæði verið af samfélagslegum og pólitískum toga og þau hafa 
líka ráðist af þeim miklu tæknibreytingum í fjarskiptum og fjölmiðlun sem stundum er 
kennd við stafrænu byltinguna. Þannig hefur tilkoma netsins og gagnvirkra fjölmiðla-
gátta leitt til hugmynda um lýðræðisvæðingu samfélagsumræðunnar, eða jafnvel 
lýðræðisbyltingar, vegna þess að allir geti nú tekið þátt í henni óháð þeim skipulags-
heildum sem fyrir eru s.s. stjórnmálaflokkum (Gillmor, 2004). Hin hliðin á þessari 
lýðræðisþróun er spurningin um það hvernig stjórnmálaflokkarnir hafa þurft og getað 
brugðist við til þess að koma sér og málflutningi sínum á framfæri við kjósendur, 
sérstaklega fyrir kosningar. Ljóst er að upplýsingakerfi stjórnmálanna er að þessu leyti 
er gjörbreytt í dag frá því sem var þegar flokkarnir sjálfir höfðu tögl og hagldir í allri 
almennri fjölmiðlun. Hér á eftir verður leitast við að skoða þessa umbyltingu með 
kerfisbundnum hætti. 

Umbreyting fjölmiðlakerfis stjórnmálanna 

Frá upphafi stéttastjórnmála á Íslandi, snemma á liðinni öld, og allt fram til síðustu 
aldamóta hefur íslenska fjölmiðlakerfið einkennst af flokksblaðamennsku. Í því felst 
að nær allri fjölmiðlun var beint eða óbeint stýrt af flokkspólitískum stofnunum og að 
margir fjölmiðlar, einkum prentmiðlar, voru í raun stofnanir stjórnmálaflokkanna. Í 
íslenskri fjölmiðlasögu hefur þessi tími verið kallaður annars vegar „tímabil altækrar 
flokksfjölmiðlunar (1916-1960)“ og hins vegar „tímabil hörfandi flokksfjölmiðlunar 
(1960-2000)“ (Birgir Guðmundsson, 2007). Seinna tímabilið vísar til þess að tök 
stjórnmálaflokkanna á fjölmiðlakerfinu byrja að slakna en upphaf þeirrar slökunar 
getur verið álitamál og því varhugavert að taka ártölum of bókstaflega. Þannig telur t.d. 
Ólafur Þ. Harðarson (2008) eðlilegt að miða við 1970 og áttunda áratuginn þegar hann 
vísar til þessara breytinga á meðan aðrir rekja þessa þróun til sjöunda áratugarins 
(Guðjón Friðriksson, 1998, 2000).  

Á tímabili altækrar flokksfjölmiðlunar er fjölmiðlakerfið í raun framlenging af 
stjórnmálunum þar sem tilgangur útgáfunnar var boðun ákveðinnar pólitískrar stefnu 
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og sjónarmiða frekar en að veita almenningi mikilvægar upplýsingar um þjóðmálin. 
Jafnvel Ríkisútvarpið sem alla tíð hefur haldið fast í stefnu sína um óhlutdrægni 
takmarkaði mjög fréttaflutning sinn af þjóðmálum af ótta við að lenda í pólitískum 
illdeilum. (Birgir Guðmundsson, 2007, 2009; Guðjón Friðriksson, 1998, 2000). 

Í ljósi þess hversu mikil tengsl stjórnmálanna og fjölmiðlakerfisins voru kemur ekki 
á óvart að umtalsverðan tíma hafi tekið að vinda ofan af þessu kerfi. Það gerist enda á 
löngum tíma og stóra umbyltingin verður síðan upp úr aldamótum þegar tímabil 
markaðsfjölmiðlunar gengur í garð. Guðjón Friðriksson segir að tími flokksblaðanna 
hafi í raun verið „vaxtarverkir lýðræðisins. Á sama tíma var flokksræði og ríkisafskipti í 
hámarki, höft á mörgum sviðum, einangrun og frumstæður peninga-markaður“ 
(Guðjón Friðriksson, 1998, bls. 316). Ólafur Þ. Harðarson tengir umbyltingu 
fjölmiðlakerfisins einnig að hluta til við breytingar almennt í þjóðfélagsgerðinni, og 
bendir á inngönguna í EES, einkavæðingu og aukið frjálsræði á ýmsum sviðum. Talar 
hann í þessu sambandi um gamla fjölmiðlakerfið og það nýja (Ólafur Þ. Harðarson, 
2008). Meðal einkenna sem almennt eru talin auðkenna markaðsfjölmiðlunina og 
aðgreina hana frá flokksfjölmiðluninni eru aukin fagmennska í fjölmiðlum og að 
tengslin við stjórnmálaflokka eru rofin þannig að áherslan á að prédika víkur fyrir 
hugmyndinni um að þjóna lesandanum. Í þessum efnum má segja að íslensk 
blaðamennska færist nær því sem gengur og gerist í nágrannalöndum og falli betur að 
því sem Hallin og Manchini hafa flokkað sem Norður/Mið-evrópska sam-
ráðs/lýðræðis líkan fjölmiðlakerfis, en í því felst meðal annars slökun á tengslum 
fjölmiðla og stjórnmálaflokka (political paralellism) (Ólafur Þ. Harðarson, 2008; Hallin 
og Manchini, 2007). Einnig má líta á þróun fjölmiðlanna hér á landi eftir tilkomu 
markaðsmiðlunar, þ.e. eftir að farið var að reka fjölmiðla sem fyrirtæki á markaði sem 
framleiða vöruna fjölmiðlaefni, sem hluta af alþjóðlegri og evrópskri þróun í átt til 
einsleitni, þar sem áherslur, framsetning og útlit taka nokkuð mið af ensk-amerískri 
hefð í blaðamennsku (Örnebring, 2009). Tilraunir íslenskra blaðaútgefenda til útrásar 
bæði í Evrópu og Bandaríkjunum um miðjan fyrsta áratug þessarar aldar benda enda 
til ákveðinnar alþjóðahyggju í útgáfu hér. 

Umbreyting fjölmiðlakerfisins var róttæk og breytti verulega því hvernig 
fjölmiðlarnir uppfylla lýðræðishlutverk sitt. Eins og fram kom hjá Guðjóni 
Friðrikssyni (1998) að ofan má sjá flokksfjölmiðlunina sem eins konar vaxtarverki 
lýðræðisins. Í nýju fjölmiðlafrumvarpi og meðfylgjandi greinargerð má meðal annars 
sjá að fjölmiðlar eru ekki síður taldir ein meginstoð lýðræðisins í dag en þeir voru á 
tíma flokksmiðlunarinnar þótt með öðrum hætti sé (Þingskjal 740, 2009-2010).  

Í nýju fjölmiðlakerfi ráða stjórnmálaflokkarnir ekki með sama hætti yfir fjölmiðlum 
og áður og hafa því ekki sömu eða sams konar möguleika á að koma skilaboðum 
sínum á framfæri og þeir höfðu áður. Þeirrar spurningar hefur hins vegar ekki verið 
spurt hvernig flokkarnir koma skilaboðum sínum á framfæri og hvaða leiðir þeir nota 
nú þegar flokksfjölmiðlar eru ekki til staðar eða í mun takmarkaðri mæli en áður. Það 
hefur með öðrum orðum ekki verið kannað skipulega hvernig stjórnmálamenn og 
flokkar hafa brugðist við þeim nýja veruleika sem Birgir Ísleifur Gunnarsson fjallaði 
um í Morgunblaðsgrein strax 1978, eftir að sjálfstæðismenn höfðu „tapað“ Reykja-
víkurborg. Þá sagði hann: 

 
„Það er liðin tíð að frambjóðendur og flokksforusta geti látið ritstjóra og 
starfsmenn blaðanna sjá um hinn pólitíska áróður. Í því efni verða 
stjórnmálamennirnir sjálfir að verða miklu virkari. Þeir þurfa að skrifa meira og 
móta meira sjálfir sínar hugmyndir og koma þeim á framfæri við fjölmiðla. Nú 
gengur það ekki að kenna einhverju blaði um ef illa fer. Að þessu leyti lifum við 
á nýjum tímum og eftir því verða stjórnmálamenn að laga sig.”  
 

Þetta er einmitt meginviðfangsefni þessarar greinar, að skoða hvernig stjórnmála-
menn og flokkar koma skilaboðum sínum á framfæri fyrir kosningar eftir að tími 
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flokksfjölmiðlunar er liðinn. Stjórnmálaflokkar þurfa að finna nýjar boðskiptaleiðir á 
tveimur sviðum í það minnsta, sem flokksmiðlarnir leystu áður.  

 
• Annars vegar þurfa flokkarnir að finna leiðir til að uppfylla það hlutverk 

sem snýr inn á við og snýst um að miðla upplýsingum til flokksmanna um 
flokksstarf og segja frá því sem helst er að gerast í flokknum. 

• Hins vegar þurfa flokkarnir að finna leiðir til að miðla upplýsingum út á 
við, til kjósenda um stefnu og sjónarmið í einstökum málum. Þeir þurfa 
líka að geta haft áhrif á almenna þjóðfélagsumræðu, ekki síst í aðdraganda 
kosninga. 
 

Fyrra atriðinu, varðandi boðskipti inn á við, má svara nokkuð almennt með því að 
skoða heimasíður stjórnmálaflokkanna og þá útgáfu og aðferðir sem þeir nota í 
daglegu starfi. Það kemur í ljós að stafrænir miðlar leika stórt hlutverk, og allir flokkar 
hafa rafpóstlista og heimasíður sem sinna á ýmsa vegu því hlutverki sem flokks-
starfsdálkar í flokksblöðum gerðu áður (Áslaug Karen Jóhannsdóttir, 2010). 

Meginatriði þessarar greinar er að varpa ljósi á seinna atriðið og í því skyni var lögð 
netkönnun fyrir frambjóðendur í sveitarstjórnarkosningunum 2010. Aðal rannsóknar-
spurningin í athuguninni var þessi:  

 
• Hvernig og í gegnum hvaða miðla hyggjast frambjóðendur/flokkar koma 

pólitískum skilaboðum á framfæri við kjósendur fyrir kosningarnar 2010?  
 

Sú tilgáta var sett fram í upphafi að hefðbundnir fjölmiðlar, dagblöð og ljósvaka-
miðlar, sem lúta meginreglum markaðsfjölmiðlunar myndu ekki vera í aðalhlutverki 
nema þá sem opinn vettvangur fyrir viðhorfsgreinar frá frambjóðendum. Einnig var 
sett fram tilgáta um að vaxandi áhersla yrði á rafræna miðlun í gegnum gáttir á netinu 
þar sem flokkarnir myndu sjálfir ráða mestu um framsetningu og efnistök. Loks var 
sett fram tilgáta um að talsverð áhersla yrði á keyptar auglýsingar, þar sem minna 
svigrúm er til áhrifa og til að koma boðum á framfæri í fjölmiðlum en var til dæmis á 
tímum flokksblaðamennsku. Tilgátan var því í raun þríþætt: 

 
1. Hefðbundnir miðlar ekki í aðalhlutverki – nema fyrir viðhorfsgreinar 
2. Rafrænir miðlar – netið – skiptir miklu máli 
3. Mikið yrði um keyptar auglýsingar í hefðbundnum miðlum 

Rannsóknin – aðferð og mælitæki 

Könnunin var gerð meðal frambjóðenda í sveitarstjórnarkosningunum í maí 2010 á 
tímabilinu frá 15.-28. apríl 2010. Valin voru 10 sveitarfélög (sjá Töflu 1), sem talin 
voru gefa þverskurð af meðalstórum og stórum sveitarfélögum á landinu. Í úrtakið 
voru valdir 5-8 efstu frambjóðendur á öllum listum sem fram voru komnir þann 14. 
apríl í þessum sveitarfélögum, eða samtals 203 frambjóðendur. Í Reykjavík voru valdir 
átta af hverjum lista, sex í Hafnarfirði en annars fimm. Var það gert með tilliti til 
stærðar sveitarfélaga og pólitísks styrkleika flokka þannig að tryggt yrði að líklegir 
sveitarstjórnarfulltrúar og varafulltrúar yrðu með. Könnuninni svöruðu 150 fram-
bjóðendur eða um 74%. Rannsóknar- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri 
annaðist framkvæmd könnunarinnar og notaði „SurveyMonkey“ vefkönnunarkerfið. 
Áslaug Karen Jóhannsdóttir, nemi í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri að-
stoðaði við undirbúning rannsóknarinnar og nýtti hluta niðurstaðna í BA ritgerð sína. 

Þær spurningar í könnuninni sem varpa áttu ljósi á megin rannsóknarspurninguna 
voru þessar: 
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4. Merktu við þær leiðir sem þú

5. Hvaða fjölmiðla telur þú að 

 hefur/hyggst nýta í þínu framboði: (listi yfir 
miðla og leiðir) 

flokkurinn

6. Eru fjölmiðlar almennt háðir/óháðir stjórnmálaflokkum? 

 þinn muni helst nýta fyrir 
sveitarstjórnarkosningarnar. (listi yfir miðla og leiðir) 

 
Ástæðan fyrir því að spurt var með tvennum hætti um leiðir sem framboðið myndi 

nýta í kosningabaráttunni var sú að kanna hvort munur væri á því sem fram-
bjóðandinn sjálfur taldi sig nota og svo hins vegar flokkurinn eða flokksskrifstofan. 
Með þessu móti fæst fram hvort og hversu mikinn samhljóm frambjóðandinn telur 
vera milli sinna aðferða og svo aðferða sem flokksskrifstofan muni beita.  

Þriðja spurningin var hugsuð sem nokkurs konar bakgrunnur fyrir hinar tvær þar 
sem kortlagðar eru skoðanir frambjóðenda á því hversu háðir stjórnmálaflokkunum 
hefðbundnir fjölmiðlar eru í málflutningi sínum.  

Bakgrunnsbreytur í könnuninni í heild voru fjórar: flokkur, kyn, aldur og 
sveitarfélag. Almennt kom ekki fram mikill munur þegar spurningar voru skoðaðar út 
frá bakgrunnsbreytum, en áhugaverð blæbrigði koma þó fram og verður þeirra 
sérstaklega getið í niðurstöðukaflanum. 

Niðurstöður 

Eins og áður segir svöruðu 150 frambjóðendur könnuninni og skiptust svarendur 
þannig milli kynja að 58% voru karlar og 42% konur. Hlutfallsleg skipting svarenda 
milli flokka var þannig að 24% voru frá Framsóknarflokki, 16,7% frá Samfylkingu, 
26,7% frá Sjálfstæðisflokki, 18,7% frá Vinstri grænum, og 14% voru úr öðrum fram-
boðum. Aldursdreifing frambjóðendanna var nokkur, en 4 svarendur voru eldri en 60 
ára og 14 voru yngri en 30 ára. Tæp 30% eða 44 voru á aldrinum 31-40 ára; rúm 38% 
eða 57 á aldrinum 41-50 ára; og um 20% eða 30 frambjóðendur voru á aldrinum 51-60 
ára. Best var svörunin frá Akureyri eða 25 svör, en lökust frá Stykkishólmi en þaðan 
komu einungis 5 svör eins og sjá má í Töflu 1. 

Tafla 1. Skipting þátttakenda eftir sveitarfélögum 

Sveitarfélag  Fjöldi Hlutfall 
Akureyri 25 16,7 
Árborg 17 11,3 
Borgarbyggð 14 9,3 
Fljótsdalshérað 13 8,7 
Hafnarfjörður 14 9,3 
Ísafjörður 11 7,3 
Norðurþing 22 14,7 
Reykjanesbær 7 4,7 
Reykjavík 22 14,7 
Stykkishólmur  5 3,3 
Samtals 150 100,0 

 

Niðurstöður úr fyrstu spurningunni má sjá á Mynd 1. Áberandi er hversu stórt 
hlutverk staðbundin fréttablöð virðast leika í kosningabaráttunni en rúm 76% fram-
bjóðenda telja sig munu nota mikið eða frekar mikið þann möguleika að skrifa greinar 
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í slík blöð. Þá kemur í ljós að samskiptavefurinn Facebook eða Fésbók, eins og 
vefurinn er gjarnan kallaður á íslensku, skiptir mjög miklu máli í kosningabaráttunni en 
næstum 68% frambjóðenda telja sig munu nota hann mikið eða frekar mikið í 
kosningabaráttunni. Aðrir rafrænir miðlar, s.s. blogg, tölvupóstur og Twitter skora ekki 
eins hátt hjá frambjóðendum. Þó er vert að draga fram að stór hluti frambjóðenda eða 
tæp 63% sögðust myndu nota tölvupóstinn mikið eða frekar mikið. Tölvupóstur er 
orðinn að almennu samskiptatæki og þó hægt sé að hafa samband með stöðluðum 
hætti við marga aðila í einu er spurning hvernig eigi að flokka hann – hvort tölvu-
póstur er í raun fjölmiðill eða almennt samskiptatæki eins og t.d. síminn.  

 

 

Mynd 1. Leiðir sem frambjóðendur hugðust nýta sér 
 
Sé hins vegar litið til þess sem frambjóðendur töldu sig myndu lítið eða ekkert nota 

er tvennt mest áberandi. Annars vegar það að frambjóðendur sögðust lítið ætla að 
nota auglýsingar í kosningabaráttunni nema helst í staðbundnum fréttablöðum. Hins 
vegar að frambjóðendur virðast ekki horfa til landsdekkandi miðla. Þannig er aðeins 
fimmtungur frambjóðenda sem hyggst nota mikið eða mjög mikið þann möguleika að 
skrifa grein í landsdekkandi blað. Einnig má nefna að á meðan samskiptavefurinn 
Fésbók hefur náð umtalsverðri útbreiðslu þá er greinilegt að Twitter er nánast 
ónotaður af frambjóðendum.  
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Mynd 2. Leiðir sem frambjóðendur töldu að flokkurinn myndi nýta sér 

 
Niðurstöður úr spurningu 2 eru sýndar á Mynd 2. Sú spurning snýr að því hvað 

frambjóðendur telja að flokkurinn þeirra muni leggja áherslu á. Í ljós kemur að þeir 
telja að flokkurinn eða flokksskrifstofurnar muni nota allar leiðir sem spurt er um 
meira en einstakur frambjóðandi muni gera (sjá Mynd 3). Athygli vekur að í öllum 
aðalatriðum telja frambjóðendur að áherslurnar muni verða svipaðar hjá sér og 
flokknum, nema hvað að fram kemur að þeir telja flokkinn muni verða duglegri að 
nota auglýsingar en þá sjálfa. Þar telja flestir að auglýsingar í staðbundnum blöðum 
verði meira notaðar en auglýsingar í landsmiðlum. Gögnin sýna þó nokkurn breytileika 
í auglýsingamiðlum eftir sveitarfélögum, sérstaklega varðandi staðbundnar auglýsinga-
dagskrár. Á höfuðborgarsvæðinu, þ.e. í Hafnarfirði og í Reykjavík, telja svarendur að 
slíkar dagskrár verði ekki mikið nýttar eða um 14% frambjóðenda í Hafnarfirði og 26% 
í Reykjavík. Sambærilegar tölur eru hins vegar 92% á Akureyri, 75% á Fljótsdalshéraði 
og 61% í Borgarbyggð, þar sem blöð af þessu tagi hafa náð sterkri stöðu.  
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Mynd 3. Samanburður á þeim leiðum sem frambjóðendur telja að þeir sjálfir muni nota og 
þeim leiðum sem þeir telja að flokkurinn muni nota 

 
Á Mynd 3 kemur fram að flestir eða 84% frambjóðenda telja að flokksskrifstofan 

muni reiða sig mjög mikið eða frekar mikið á tölvupóstinn. Fast á hæla tölvupóstsins 
telja frambjóðendur koma svo greinaskrif í staðbundin fréttablöð (tæp 82%), og því 
næst Fésbókina eða Facebook (80%). Hér teiknast því upp sambærilegt mynstur og 
gerir varðandi áherslur í vali á leiðum og hjá frambjóðendunum sjálfum. Staðbundin 
fréttablöð, Fésbókin og rafræn boðskipti í tölvupósti eru þau atriði sem flestir fram-
bjóðendur telja að þeir og flokkurinn muni nota til að koma skilaboðum sínum til 
kjósenda.  
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Mynd 4. Viðhorf frambjóðenda til þess hvort fjölmiðlar almennt séu háðir stjórnmálaflokkum 

 
Á Mynd 4 má sjá viðhorf frambjóðendanna til þess hvort þeir telji fjölmiðla 

almennt háða eða óháða stjórnmálaflokkum. Þar kemur fram nokkuð afgerandi 
niðurstaða þar sem 64% frambjóðenda telja fjölmiðla almennt vera frekar eða mjög 
háða flokkunum en einungis 12,9% telja þá frekar eða mjög óháða stjórnmálaflokk-
unum. Meirihluti frambjóðenda í öllum flokkum telur að fjölmiðlarnir séu háðir 
stjórnmálaflokkum og er sú skoðun útbreiddust meðal frambjóðenda Vinstri grænna 
og „annarra framboða“, þar sem 75% telja fjölmiðlana frekar eða mjög háða stjórn-
málaflokkum. Sambærileg tala er 69,5% fyrir Samfylkingu og um 55% fyrir bæði 
Framsóknarflokk og Sjálfstæðisflokk.  

Rannsóknarspurning og tilgátur 

Megin rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var þessi: 
 

• Hvernig og í gegnum hvaða miðla hyggjast frambjóðendur/flokkar koma 
pólitískum skilaboðum á framfæri við kjósendur fyrir kosningarnar 2010?  
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Í fyrsta lagi eru staðbundin fréttablöð mikilvæg, sem vettvangur greina og raunar 
líka sem vettvangur auglýsinga. Þessi niðurstaða ætti ekki að koma mikið á óvart m.a. 
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héraðsfréttablöðin eða staðarblöð eru því eðlilegur vettvangur slíkrar umræðu.  

Í öðru lagi vekur athygli hversu mikla áherslu frambjóðendur leggja á 
samskiptavefinn Fésbók, sem kemur í raun út sem einn mest notaði fjölmiðillinn í 
kosningunum í maí 2010. Fésbókin er tiltölulega nýtt fyrirbæri og trúlegt að þetta séu 
með fyrstu kosningum á Íslandi þar sem þessi miðill er í slíku lykilhlutverki. Líklegt er 
að miðillinn hafi nokkuð verið nýttur í síðustu þingkosningum, í apríl 2009, þó slíkt 
hafi ekki verið kannað.  
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Í þriðja lagi er ljóst að tölvupóstur er mikilvægt tæki fyrir frambjóðendur og flokka 
til að koma skilaboðum á framfæri við kjósendur í kosningabaráttunni. 
Tölvupósturinn er í dag orðinn að einu algengasta og um leið mikilvægasta samskipta-
formi upplýsingasamfélagsins og því kemur ekki á óvart að hann skuli líka vera í 
lykilhlutverki í samskiptum stjórnmálaflokka og frambjóðenda í kosningabaráttunni, 
líkt og annars staðar í samfélaginu.  

Tilgátur 
Til viðbótar við rannsóknarspurninguna voru hér að framan settar fram þrjár tilgátur 
um niðurstöður á grundvelli greiningar á þeirri breytingu sem orðið hefur á 
fjölmiðlakerfi og samfélagsaðstæðum.  

Fyrsta tilgátan laut að því að hefðbundnir fjölmiðlar myndu skipta máli sem 
vettvangur viðhorfsgreina, enda hafi flokkarnir ekki sömu tök á öðrum ritstjórnar-
þáttum blaða og ljósvakamiðla og þeir hugsanlega höfðu áður. Þessi tilgáta er staðfest 
hvað varðar staðbundna fréttamiðla sem koma út sem mjög mikilvægur hluti 
upplýsingakerfis stjórnmálanna fyrir umræddar kosningar. Viðhorfsgreinar í lands-
dekkandi blöðum virðast hins vegar ekki taldar skipta eins miklu máli. Slíkt er vissu-
lega fróðlegt í ljósi þess að viðhorfsgreinar eru almennt taldar skipta miklu máli í 
landsdekkandi fjölmiðlum og eru gjarnan skrifaðar þó um staðbundna kosningabaráttu 
sé að ræða, t.d. í prófkjörum. Hugsanlegt er að frambjóðendur telji erfiðara að komast 
að með slíkar greinar í landsblöðum en í héraðsfréttablöðum, en um það er þó ekkert 
hægt að fullyrða út frá þessari könnun.  

Önnur tilgátan snerist um að rafrænir miðlar eða internetið myndi skipta miklu 
máli. Þeir miðlar væru á forræði flokka og frambjóðenda og því væri þar sóknarfæri 
sem nýtt yrði í kosningabaráttu. Þessi tilgáta er rækilega studd í könnuninni með 
sterkri útkomu tölvupósts og Fésbókarinnar. Sérstaka athygli vekur áherslan á 
Fésbókina og hversu almenn notkun hennar er meðal frambjóðenda. Notkun 
Fésbókar er ekki bundin við tiltekna flokka. Þannig er munurinn á fjölda 
frambjóðenda eftir flokkum sem ætla að nota hana mikið eða mjög mikið aðeins 12 
prósentustig. Fæstir slíkra frambjóðenda komu úr hópi Vinstri grænna eða 60% af 
frambjóðendum flokksins, en hins vegar sögðust, 66% framsóknarfólks, 68% 
samfylkingarfólks, 71% sjálfstæðisfólks og 72% frambjóðenda annarra framboða nota 
Fésbók mikið eða mjög mikið. Í ljósi þess að stafræna byltingin og þeir möguleikar 
sem henni fylgja á netinu er tiltölulega ný tækni hefði mátt ætla að það væru fyrst og 
fremst yngstu frambjóðendurnir sem myndu nýta sér samskiptavefi eins og Facebook. 
Svo er þó ekki eins og sést á Mynd 5, en varast ber að gera of mikið úr elsta 
aldursflokknum vegna þess að þar er einungis einn frambjóðandi sem svaraði. 
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Mynd 5. Notkun frambjóðenda á Fésbókinni eftir aldri 

 
Þriðja tilgátan var sú að stjórnmálaflokkarnir myndu í ríkum mæli auglýsa í hefð-

bundnum fjölmiðlum. Með því móti væru þeir að reyna að vega upp takmarkaðra 
aðgengi að þessum miðlum en var á tímum flokksfjölmiðlunar. Tæplega er hægt að 
segja að niðurstöðurnar styðji við þessa tilgátu nema að takmörkuðu leyti. Vissulega 
eru auglýsingar, sérstaklega í hefðbundnum héraðsfréttamiðlum taldar mikilvægar en 
þær eru þó ekki það sem er mest áberandi í svörunum. Ýmsar skýringar kunna að vera 
á þessu, t.d. að ekki hafi verið stemning fyrir að vera með kostnaðarsamar auglýsingar 
og dýra kosningabaráttu í eftirmála efnahagshrunsins. Slíkt kom fram í fréttum frá 
þessum tíma (Ómar Friðriksson, 2010). Einnig má benda á að gert var samkomulag 
milli þeirra flokka sem buðu fram á landsvísu um þak á auglýsingakostnað og kann 
umræðan um það að hafa áhrif á svörin þó sjálft samkomulagið hafi ekki verið 
undirritað fyrr en nokkru eftir að könnuninni lauk (RÚV, 2010). Einnig er hugsanlegt 
að nýjar og ódýrari leiðir, m.a. þær sem nefndar eru hér á undan í tengslum við 
boðskipti á netinu, hafi dregið úr þörfinni á keyptu auglýsingaplássi.  

Umræða 

Almennt má segja að megin niðurstöður könnunarinnar falli að þeirri umræðu sem 
verið hefur um breyttan fjölmiðlaveruleika og tengsl fjölmiðla og stjórnmála. Þannig 
var samræðu- og upplýsingakerfi lýðræðislegra kosninga á Íslandi í tiltölulega föstum 
skorðum fram á öndverða síðustu öld. Þegar hins vegar tök flokkanna á blöðunum 
minnkuðu og ný sjónarmið í fjölmiðlun ruddu sér til rúms breyttist þetta upplýsinga-
kerfi og það þurfti að laga sig að breyttum aðstæðum á tveimur sviðum:  
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a) Stjórnmálaflokkar/stjórnmálamenn urðu að aðlagast kerfi markaðsfjöl-
miðlunar sem tók við af flokksmiðlakerfinu. Þannig urðu stjórnmálamennirnir 
sjálfir og flokkarnir að eiga frumkvæði að því að skrifa greinar og koma sjónar-
miðum sínum á framfæri í hefðbundnum almennum fjölmiðlum. Þetta er í raun 
það sem Birgir Ísleifur Gunnarsson nefnir í Morgunblaðsgrein sinni strax 1978. 
Greinilegt er að á þessu er almennur skilningur hjá frambjóðendum fyrir 
kosningarnar vorið 2010. Flestir nefna einmitt greinaskrifin í staðbundin blöð sem 
þá leið sem mest verði notuð.  

b) Stjórnmálaflokkar/stjórnmálamenn urðu að finna sér farveg þar sem ný 
tækni hinnar stafrænu byltingar í upplýsingamiðlun var nýtt til að koma pólitískum 
skilaboðum á framfæri og til að binda saman daglegt flokksstarf, ekki síst fyrir 
kosningar. Fyrir þær kosningar sem hér voru kannaðar voru Fésbókin og tölvu-
póstur í aðalhlutverki hvað stafrænu miðla varðar. Vinsældir Fésbókarinnar eru 
gríðarlegar bæði hér á Íslandi og út um allan heim. Alþjóðlega eru notendur hennar 
orðnir meira en 500 milljónir og í ágúst 2010 voru þeir tæplega 193.000 hér á 
Íslandi. Aldursdreifing íslensku notendanna er merkilega jöfn og ekki bundin við 
ungt fólk (Facebook, e.d.). Það er því eðlilegt að jafn öflugur samskiptavefur og 
Fésbókin fái fyrirferðarmikið hlutverk í samskiptum stjórnmálanna við kjós-
endur/almenning. Þá gefur lítil áhersla á keyptar auglýsingar sterklega til kynna að 
sú staðreynd að Fésbókin er ókeypis kunni að skipta miklu máli í ákvörðun 
frambjóðenda að nota hana. Slíkar ástæður segja hins vegar lítið til um raunveruleg 
áhrif og mikilvægi Fésbókarinnar, sem farvegs fyrir pólitíska umræðu fyrir 
kosningarnar. Mikil áhersla frambjóðenda á staðbundin fréttablöð sýnir að þótt 
þeir séu opnir fyrir nýjum og ódýrum rafrænum leiðum til að ná til kjósenda, þá 
vilji menn samhliða byggja á hefðbundnari fjölmiðlum líka. Fésbókin eins og aðrir 
samskiptavefir eru gagnvirkir miðlar sem gera kröfu til að viðtakandi sé tilbúinn að 
móttaka skilaboð eða vinabeiðnir stjórnmálamanna og flokka og getur slíkt 
augljóslega skipt máli þegar áhrifamáttur miðilsins er metinn. 

  
Það sem hins vegar stingur í stúf við hina almennu fræðilegu umræðu um umskipti 

fjölmiðlakerfisins frá flokksfjölmiðlun yfir í markaðsfjölmiðlun er niðurstaðan úr 
þriðju spurningunni, um það hvort frambjóðendur telja fjölmiðla almennt háða eða 
óháða stjórnmálunum. Í ljósi þess að markaðsmiðlun er sjaldnast séð sem flokks-
pólitísk – og  raunar hefur hún verið skilgreind sem annars konar kerfi en flokks-
fjölmiðlunin – hefði  mátt búast við að meirihluti eða jafnvel mestur hluti 
frambjóðenda teldi fjölmiðla almennt óháða. Notkun frambjóðenda á boðleiðum, sbr. 
niðurstöður úr spurningum 1 og 2, bendir raunar líka til að búast hefði mátt við slíkri 
niðurstöðu. En þessu er hins vegar þveröfugt farið og frambjóðendur telja fjölmiðla 
einmitt vera háða stjórnmálaflokkum. Vissulega sýna erlendar rannsóknir, að skynjun 
frambjóðenda eða þeirra sem hafa pólitíska sannfæringu, á umfjöllun fjölmiðla um 
þjóðfélagsmálefni er sú að þeir telja hana jafnan litast af sjónarmiðum pólitískra 
andstæðinga (D‘Alessio, 2003). En slíkt dugar varla til að skýra þessa eindregnu 
skoðun íslenskra frambjóðenda á íslenskum fjölmiðlum. Líklegra er að þetta bendi til 
þess að umskiptin úr kerfi flokksfjölmiðla yfir í kerfi markaðsmiðlunar sé flóknari en 
virðist í fyrstu eða hafi í það minnsta fleiri hliðar. Þar komi inn margvísleg tengsl og 
samþætting markaðsafla og stjórnmálaafla, sem geri það að verkum að markaðs-
fjölmiðlar – miðlar sem gefnir eru út á markaðslegum forsendum – séu um leið með 
tengsl við pólitíska flokka. Raunar rímar slíkt við orðræðuna í almennri þjóðfélags-
umræðu þar sem fjölmiðlar eru gjarnan sagðir hallir undir tiltekin stjórnmálaöfl sem 
eigendur eru taldir tengjast. Þetta er atriði sem skoða þarf sérstaklega í frekari rann-
sóknum og þá e.t.v. út frá því hvort sjálf grundvallarhugtökin sem notuð eru í rann-
sóknum af þessu tagi, hugtök eins og „flokksfjölmiðlun“ og „markaðsfjölmiðlun“, séu 
nægjanlega nákvæm. 
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