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Ágrip 
 

Vorið 1983 kom fram nýtt stjórnmálaafl. Samtök um Kvennalista. Samtök um Kvennalista 

fengu þrjár konur kjörnar í Alþingiskosningunum 1986. Árið 2007 bauð Íslandshreyfingin 

fram í öllum kjördæmum til Alþingiskosninga sama ár en fengu engann mann kjörinn. Bæði 

voru þessi framboð ný af nálinni, ekki beinn klofningur úr gömlum flokki heldur framboð sem 

sett voru saman um eitt megin málefni eða málaflokk. Hjá Samtökum um Kvennalista var það 

staða kvenna í þjóðfélaginu en hjá Íslandshreyfingunni voru það umhverfismál. Bæði þessi 

stjórnmálaöfl fengu stærstan hluta af sinni kynningu í dagblöðum þó að árið 2007 hafi 

internetið verið komið sterkt inn og heimasíður stjórnmálaflokka orðnar stór hluti af kynningu 

þeirra að ógleymdum ófáum útvarps- og sjónvarpsstöðvum. Árið 1983 var bara ein 

útvarpsstöð og ein sjónvarpsrás og sem ríkisfjölmiðlar þurftu þær að fylgja hlutleysisreglum 

og þar með urðu dagblöðin helsti vettvangur fyrir skoðanaskipti og boðskap 

stjórnmálaflokkana. Dagblaðamarkaðurinn á Íslandi hefur mikið breyst frá 1983 og er því 

forvitnilegt að skoða umfjöllun um þessi tvö stjórnmálaöfl og sjá hvort að einhver munur sé 

þar á og ef svo er í hverju hann liggur. 

 

Abstract 

 

In the spring of 1983 a new political party was created, The Women´s Alliance. The WA got 

three women elected as members in the Icelandic parliament that same year. In the year 2007 

another new political party was created, The Iceland Movement. The IM did not get enough 

votes to receive a parliament seat that same year. Both of those new political parties did not 

arise from an older political party but rather as a movement for a specific agenda. For the WA 

it was women´s equality and welfare but for IA it was environmental issues. Both of those 

movements got most of their publicity through the newspapers but the IA had the advantage 

over the WA the arrival of the World Wide Web and numerous TV and radio stations. In 1983 

there was only one radio station and one TV station and both were owned by the government 

and as a government agent they had to be completely impartial. Newspaper were therefor 

much more important to get the message out. The Icelandic newspaper industry has changed a 

lot since 1983 en therefor it is quite interesting to see if there is any difference in the cover of 

those two political movements. And if so, what is the difference exactly?
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Inngangur 
Að skilgreina hlutverk fjölmiðla í nútíma samfélagi er ekki auðvelt. Formlega er fjölmiðill 

skilgreindur sem stofnun eða fyrirtæki, lögaðili, sem safnar, metur og setur reglulega fram 

upplýsingar til þess að dreifa þeim reglulega til einhvers ákveðins fjölda fólks á tilteknu 

svæði. Samkvæmt úttekt nefndar á vegum Menntamálaráðuneytisins um fjölmiðla þá eru 

fjölmiðlar líklega sú upplýsingalind samtímans sem er hvað mikilvægust 

lýðræðissamfélögum.  Fjölmiðlar hafa þeim skyldum að gegna gagnvart almenningi að greina 

satt og eins hlutlaust og hægt er frá atburðum og málefnum. Það má flokka umfjöllunarefni 

fjölmiðla í fréttir, samfélagsumræðu, menningarefni, afþreyingarefni, tónlist, barna- og 

unglingaefni og auglýsingar. Óvarlegt væri að álykta að einhverjir af þessum efnisflokkum 

geti alls ekki haft áhrif á skoðanir og viðhorf almennings. Það er því engin ástæða til að gera 

skýran greinarmun á flokkun efnist þegar kemur að því skoða hlutverk fjölmiðla í 

lýðræðisþjóðfélagi. Það væri þó hægt að rökstyðja það að sumir efnisflokkar séu mikilvægari 

en aðrir þegar kemur að því að hafa áhrif á almenning (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Fjölmiðlar eiga að stuðla að því sem mest þeir mega að mismunandi sjónarmið í umdeildum 

málum komist á framfæri við almenning. Fjölmiðlar eiga ekki að standa í vegi fyrir því að 

ólíkir hópar fái kost á því að koma skoðunum sínum og sjónarmiðum á framfæri. Ef fjölmiðill 

hefur hins vegar þann yfirlýsta tilgang að veita einhverjum ákveðnum málstað framgöngu þá 

er hann undanskilinn  (Þingskjal 740, 2009-2010).  

Það þarf hinsvegar að gera skýran greinarmun á fjölmiðlum sem hafa það markmið að 

starfa með almannahagsmuni að leiðarljósi annars vegar og þeim fjölmiðlum er standa fyrir 

sérhagsmunarsjónarmið hins vegar. Fréttastofur ljósvakamiðlanna og stóru dagblaðanna eru 

allar að reyna að flytja sínar fréttir á óhlutdrægan og sanngjarnan hátt. En það eru hins vegar 

aðrir dagskrárliðir svo sem pistlar og greinaskrif í blöðum og pólitískar heimasíður þar sem 

greinilegt er að verið er að vernda einhverja sérhagsmuni. Ljóst er að það þarf ávallt að gera 

greinarmun á þessu tvennu þegar um fjölmiðla er fjallað. Einnig hefur verið bent á það að 
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fjölmiðlar eru fjórða valdið auk hinna þriggja arma ríkisvaldsins, löggjafarvalds, 

framkvæmdarvalds og dómsvalds. Segja má að fjölmiðlar hafi upplýsingavaldið á sinni 

könnu. Það er því munur á fjölmiðlum og öðrum „venjulegum“ einkafyrirtækjum á markaði 

að fjölmiðlar miðla upplýsingum og skoðunum og hafa þannig áhrif á viðhorf almennings til 

manna og málefna (Menntamálaráðuneytið, 2005). Fjölmiðlar eru svo mikilvægir að tilvera 

þeirra þykir svo sjálfsögð að líklega myndi almenningur ekki átta sig á mikilvægi þeirra fyrr 

en þeir myndu hverfa af sjónarsviðinu. Fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í samfélagi sem vill 

kalla sig lýðræðislegt og vill hafa opna umræðu og frjálst flæði upplýsinga, að ógleymdri 

afþreyingunni  (Þingskjal 740, 2009-2010).  

Þjóðfélagsrýnar, stjórnmálamenn og blaðamenn sjálfir hafa lengi haldið því fram að 

undirstaða lýðræðislegs þjóðfélags sé fagleg blaða- og fréttamennska. Fjölmiðlar skuli veita 

stofnunum og fyrirtækjum aðhald með því að vera faglega og sanngjarnan fréttaflutning og 

umfjöllun. Þegar talað er um faglega blaða- og fréttamennsku er átt við að þeir sem henni 

sinna séu sjálfstæðir í vinnubrögðum ásamt því að vera hlutlausir og nálgast umfjöllunarefnið 

með almannahagsmuni að leiðarljósi. Umfjöllunin má ekki mótast af hagsmunum eigenda, 

auglýsenda eða persónulegum skoðunum blaðamanna og fréttastjóra (Menntamálaráðuneytið, 

2005).  Í því flókna og síbreytilega samfélagi nútímans eru fjölmiðlar uppspretta þekkingar og 

auðvelda okkur að spegla okkur í aðstæðum annarra. Það er ekki hægt að horfa framhjá 

áhrifum fjölmiðla á daglegt líf, þau eru alls staðar. Sú vitneskja sem við höfum um samfélagið 

okkar og í raun um veröldina alla er að langmestu fengin úr fjölmiðlum, sama hvaða nafni 

sem þeir nefnast (Þingskjal 740, 2009-2010). Þó að fjölmiðlar séu ekki með formlega 

skilgreint vald í þjóðfélaginu má samt segja að þeir búi yfir raunverulegu valdi í klassískum 

fræðilegum skilningi. Eftirfarandi klausa er tekin úr skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis: 

Rannsakendur hafa bent á að áhrif fjölmiðla séu einatt háð félagslegu umhverfi þeirra og notendanna 

og því sé ekki síður mikilvægt að huga að óbeinum áhrifum en beinum. M.a. er lögð áhersla á hugtök 
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sem nefnd eru innrömmunaráhrif (á ensku Framing Effects) og dagskráráhrif (á ensku Agenda-

Setting). Hið fyrra vísar til þess að jafnvel þótt fjölmiðlarnir stjórni ekki skoðunum okkar á tilverunni 

þá leiði þeir okkur til að skoða hana á tilteknum forsendum – innan ákveðins ramma. Síðara hugtakið 

táknar í allra stystu máli að fjölmiðlarnir segi okkur að vísu ekki hvað við eigum að hugsa, en hins 

vegar segi þeir okkur hvað við eigum að hugsa um (Friðrik Þór Guðmundsson, Kjartan Ólafsson, 

Valgerður Jóhannsdóttir, Þorbjörn Broddason. 2010). 

Hér að ofan er búið að fara yfir þá fleti sem snerta hlutverk og tilgang fjölmiðla. Mikið hefur 

verið rætt og skrifað um meint hlutleysi fjölmiðla og að passa þurfi upp á tengsl þeirra við 

eigendur sína. Hvort sem það er stjórnmálaflokkur eða stórfyrirtæki þá þarf að hafa það í huga 

þegar fjallað er um umfjöllun fjölmiðla. Í ritgerð þessari er ætlunin að skoða hvernig 

fjölmiðlar á Íslandi fjalla um ný stjórnmálaframboð. Varpað verður upp mynd af því 

dagblaðaumhverfi sem var til staðar annars vegar árið 1983 og hins vegar 2007. Skoðuð 

umfjöllun dagblaða þess tíma um Samtök um Kvennalista árið 1983 annars vegar og 

Íslandshreyfinguna árið 2007  hins vegar borin saman og umfjöllunin greind.  Takmarkið er 

að sjá hvort að munur sé á umfjöllun um ný stjórnmálaframboð árið 1983 og 2007. 

Dagblaðaumhverfi þessara tveggja stjórnmálaafla er vægast sagt ólíkt. Árið 1983 eru ennþá 

þrjú flokksblöð að koma út en árið 2007 eru öll blöð í einkaeigu og tvö stærstu í eigu tveggja 

stórra fyrirtækjasamsteypa. Ef það er munur til staðar, sem verður að þykja líklegt, þá verður 

hann skoðaður nánar og reynt að komast að því í hverju hann  liggur. Fyrst þarf þó að fara yfir 

aðferðarfræði rannsóknarinnar og síðan að gera þeim dagblöðum sem um ræðir skil og gera 

grein fyrir því umhverfi sem þau störfuðu í. Því næst verður stjórnmálaöflunum gerð skil og 

svo verður farið í samanburðinn á árunum tveimur. Að lokum verða niðurstöðurnar dregnar 

saman í lokaorðum. Rannsóknarspurningin er því þessi: 

Er munur á umfjöllun dagblaða um ný stjórnmálaframboð á árunum 1983 og 2007? Ef svo er í 

hverju liggur þessi munur? 
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Nýjir flokkar og fjölmiðlakerfið 
Ástæða er til að fjalla nánar um hvers vegna eðlilegt er að bera saman Samtök um kvennalista 

og Íslandshreyfinguna. Augljósa ástæða er sú að bæði eru þau ný framboð sem höfðu aldrei 

boðið fram áður á landsvísu. Það höfðu verið kvennaframboð í sveitarstjórnarkosninugunm 

árið 1982 í Reykjavík og á Akureyri. Það kvennaframboð tengdist Samtökum um Kvennalista 

á þann hátt að margar af sömu konum stóðu á bak við bæði framboðin en sumar ekki. Önnur 

ástæðan fyrir valinu á þessum framboðum er sú að hvorugt þeirra er klofningsframboð úr 

öðrum flokkum. Það mætti reyndar halda því fram að tæknilega væri Íslandshreyfingin 

klofningur úr Frjálslynda flokknum þar sem Margrét Sverrisdóttir var borgarfulltrúi á vegum 

hans áður en hún gekk til liðs við Íslandshreyfinguna. Flokkarnir hafa hins vegar ólíkar 

stefnur og eru í grunninn mjög ólíkir svo að slík fullyrðing hlýtur að teljast mjög langsótt. 

Þriðja ástæðan er sú að bæði framboðin eru sett saman utan um eitt stórt málefni. Í tilviki 

Samtaka um kvennalista þá er það jafnrétti kynjanna og málefni kvenna almennt en hjá 

Íslandshreyfingunni voru það umhverfismál sem voru efst á baugi. Þegar búið var að velja 

framboðin tvö tók við að velja fjölmiðlana. Árið 1983, þegar Samtök um kvennalista voru í 

framboði, var ein stjónvarpsstöð og ein útvarpsstöð. Hins vegar voru fimm dagblöð gefin út. 

Árið 2007 þegar Íslandshreyfingin var í framboði var til staðar fjöldinn allur af 

útvarpsstöðvum og þónokkrar sjónvarpsstöðvar. Hins vegar voru fjögur dagblöð sem gefin 

voru út. Að ógleymdu internetinu sem var farið að taka mikinn þátt í fjölmiðlaheiminum og 

kosningabaráttu almennt. Verða þessi framboð skoðuð nánar síðar í þessari ritgerð 

Rannsóknaraðferðir og mælitæki 
Í rannsókn þessari er megináherslan að fá svar við spurningunni um hvað hafði breyst í 

fjölmiðlaumfjöllun frá 1983 til 2007 þegar kom að því að ný stjórnmálaöfl þurftu að bjóða sig 

fram á hinum almenna lýðræðislega vettvangi. Grundvallarbreytingar höfðu orðið á 

fjölmiðlum með stafrænu byltingunni, útvarps- og sjónvarpsrekstur hafði verið gefinn frjáls. 
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Prentmiðlar höfðu vissulega gengið í gegnum miklar breytingar en þó ekki þannig að hægt 

væri að bera þá saman milli tímabila með skilvirkum og merkingarbærum hætti. Því var 

ákveðið að gera samanburð sem byggði á umfjöllun dagblaðanna. Tækin sem stuðst var við 

voru sótt á timarit.is en þar var hægt að leita að öllum fréttum prentmiðla er tengdust 

viðkomandi framboðum.  

Það eru nokkrir gallar á gjöf Njarðar hvað varðar timarit.is. Fyrst skal nefna að DV og 

24 stundir/Blaðið, sem voru til staðar 2007, er ekki að finna í gagnagrunni timarit.is. Næst 

skal nefna takmarkaða leitarmöguleika leitarvélar timarit.is. Þegar kom að því að leita að 

innslögum um Samtök um kvennalista þá þurfti að ákveða hvaða beygingarmynd af orðinu 

„kvennalisti“ ætti að nota. Ekki var hægt að notast við orðið „kvennalist“ og fá þar með allar 

færslur, sama hvaða beyging er á orðinu (að undanskildu því vandamáli að fá færslur er fjalla 

um list kvenna). Með því að nota orðið „kvennalist“ fást 44 niðurstöður en með því að nota 

„kvennalisti“ fengust 66, „kvennalistinn“ útvegaði 164 niðurstöður en sigurvegarinn var 

„kvennalista“ með 332 niðurstöður. Síðasta niðurstaðan er líka réttust ef haft er í huga að nafn 

framboðsins var Samtök um kvennalista. Sem sagt, leitað var eftir orðinu „kvennalista“ á 

timarit.is í eftirtöldum dagblöðum, Morgunblaðið, Dagblaðið Vísir, Tíminn, Þjóðviljinn og 

Alþýðublaðið árið 1983. Til að finna færslur er vörðuðu Íslandshreyfinguna var einfaldlega 

leitað eftir orðinu „íslandshreyfingin“. Niðurstöður voru 136 færslur. Tímabilið sem leitað var 

á var eitt ár í heildina með kosningadaginn í miðjunni. Rökin fyrir þessum tímasetningum 

beindust að því að ná þjóðfélagsumræðunni fyrir kosningar og þar með kosningabaráttunni og 

einnig að ná umræðunni eftir kosningar þegar stjórnarmyndun og úrvinnsla kosninganna átti 

sér stað. Það er að segja að fyrra leitartímabilið er frá 23. október 1982 til 22. október 1983. 

Kosningar það ár voru 23. apríl. Seinna leitartímabilið var frá 11. nóvember 2006 til 

10.nóvember 2007. Kosningar voru 12. maí það árið. Mest var um innslög vikurnar fyrir og 

eftir kosningar og var það helsta ástæðan fyrir því að tímabilið var ákveðið svona. 
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 Farið var í gegnum allar færslur og allar færslur er vörðuðu auglýsingar, 

smáauglýsingar, tilkynningar eða annað þess háttar efni sigtaðar út. Þær færslur sem eftir 

stóðu voru flokkaðar niður á eftirfarandi hátt: 

 Frétt Innsendar greinar Viðtöl  Ritstjórnarskrif Annað Alls 

Jákvætt         

Hlutlaus         

Neikvætt         

Alls             

 

Einnig voru taldar þær hversu margar fréttir birtust á forsíðu og hversu margar fréttir fjölluðu 

um skoðanakannanir. Skilgreiningar á flokkum er eftirfarandi: 

Frétt: Allt fréttatengt efni, fréttaskýringar og aðrar umfjallanir. Litlar sem stórar, ekki er gert 

upp á milli lítillar fréttar á baksíðu eða opnu fréttaskýringu. Báðar fá eitt prik. 

Innsendar greinar: Efni sem er skrifað af fólki utan ritstjórnar viðkomandi dagblaðs og undir 

nafni. 

Viðtöl: Heilsíðu, hálfsíðu og opnu viðtöl. Þar sem einungis er fjallað um eina manneskju og 

blaðamaður setur svör viðkomandi ekki í samhengi við skoðanir annarra á sama máli. 

Ritsjórnarskrif: Allt efni sem sett er fram af ritstjórn, blaðamönnum (og eru ekki fréttir) eða 

í nafni ritstjórnar, undir þetta falla nafnlausir pistlar og greinar. Sem dæmi má nefna leiðara, 

Reykjarvíkurbréf, Svarthöfða, Sandkorn og Starkaður. 

Annað: Allt það sem passar ekki í fyrrnefnda flokka, sem dæmi má nefni úrdrætti af 

bloggsíðum. 
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Jákvætt: Þar sem blaðamaður, ritstjóri, greinarhöfundur eða viðtalsefni tekur afstöðu með 

viðkomandi framboði, lýsir kostum þess, nota gildishlaðin orð eða segir fólki að kjósa það 

umfram önnur framboð.  Þessi  flokkun tekur ekkert tillit til þess hversu jákvætt innslagið er 

yfir höfuð.  

Neikvætt: Þar sem blaðamaður, ritstjóri eða ritstjórn, greinarhöfundur eða viðtalsefni tekur 

afstöðu gegn viðkomandi framboð, lýsa göllum þess, nota gildishlaðin orð og segja fólki að 

kjósa ekki viðkomandi framboð. Einnig er tekið til þess þegar blaðamaður hygglir eða fjallar 

meira um ákveðinn stjórnmálaflokk umfram aðra. Þessi flokkun tekur ekkert tillit til þess 

hversu neikvætt innslagið er yfir höfuð. 

Hlutlaust: Allar þær færslur sem falla ekki undir skilgreiningarnar hér að ofan. 

Ákveðið var að notast við orðið „innslög“ þegar fjallað væri um það efni sem var í 

dagblöðunum. Orðið „greinar“ kom einnig til greina en það hefði kannski ruglað reitum við 

innsendar greinar þannig að það verður notast við innslög í þessari ritgerð. 

Sami aðili las hverja einustu færslu og færði inn í áðurnefnt flokkunarkerfi eftir eigin mati. 

Með því móti náðist nokkuð samræmi í matinu og voru gildin síðan færð inn í Excel. Þessi 

tölfræði er grunnurinn að þeim niðurstöðum er birtar verða í þessari ritgerð. 

Dagblaðaumhverfi 1983 og 2007 

Dagblöðin 1983 
Dagblöðin fimm dreifðu samtals  86.022 

eintökum til landsmanna  og eins og sést á 

mynd eitt er Morgunblaðið í algjörri sérstöðu 

Mynd 1 Hlutdeild dagblaða á dagblaðamarkaði 
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hvað varðar útbreiðslu. Morgunblaðið er með rétt rúm 50% markaðarins en næst kemur DV 

með rúman fjórðung. Hin blöðin þrjú eru samtals með fjórðung (Hagstofan,  e.d). Á 

kreppuárunum fullmótaðist það kerfi sem átti eftir að verða ríkjandi í íslenskum 

fjölmiðlaheimi næstu áratugina. Þeir sem keyptu sér bara eitt dagblað sáu bara eina hlið á 

málunum. Ef þeir vildu fá birtar greinar um stjórnmál var aðeins hægt að birta þær í 

flokksmálgagninu. Hin blöðin tóku ekki við þeim (Guðjón Friðriksson, 1997). Þegar kemur 

fram að á árinu 1983 voru flokksblöðin á undanhaldi en þó voru þrjú alvöru flokksblöð, 

Alþýðublaðið, Þjóðviljinn og Tíminn. Morgunblaðið var byrjað að slíta sig meira og meira frá 

Sjálfstæðisflokknum en var þó ennþá töluvert tengt flokknum en Dagblaðið Vísir var alveg 

óháð stjórnmálaflokkum. Á þessum árum var aðeins ein útvarpsstöð og ein sjónvarpsstöð og 

það leiddi meðal annars til þess að hin pólitíska umfjöllun fór mestan part fram á síðum 

dagblaðanna. Sérstaklega voru flokksblöðin þrjú og stundum Morgunblaðið dugleg við að 

halda sjónarmiðum sinna stjórnmálaflokka á framfæri og stunda áróður gegn helstu 

andstæðingum á hinu pólitíska leiksviði. Ef þú varst ekki í réttum flokki þá fengust aðsendar 

greinar ekki birtar í dagblöðum nema DV en þar var opnað fyrir aðsendar greinar frá öllum 

sem penna gátu valdið. Morgunblaðið fór einnig að fikra sig í átt að sama kerfi. Á síðum DV 

og Morgunblaðsins var heldur opnara leiksvið heldur en á hreinu flokksblöðunum þremur 

(Guðjón Friðriksson, 2000). 

Alþýðublaðið 
Alþýðuflokkurinn var stofnaður 

árið 1916 og þremur árum síðar 

stofnaði flokkurinn Alþýðublaðið. 

Saga Alþýðuflokksins tengist 

óhjákvæmlega klofningum til 

Mynd 2: Útbreiðsla Alþýðublaðsins 
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vinstri og þessi vinstri klofningur sést vel í dagblaðsútgáfunni, sem var eins og framlenging af 

stjórnmálaátökunum. Þetta sést einna best með tilkomu Verkalýðsblaðsins sem stofnað var 

árið 1930 en varð síðar að Þjóðviljanum árið 1936. Þjóðviljinn fjallaði um 

hugmyndafræðilega svæðið sem var til vinstri við Alþýðublaðið (Birgir Guðmundsson, 2000).  

Í byrjun 10. áratugar síðustu aldar var Alþýðublaðið hætt að láta sig dreyma um 

fjöldadreifingu og hélt sig við að vera málgagn Alþýðuflokksins í hinni daglegu pólitísku 

umræðu. Sem flokksmálgagn gat blaðið látið að sér kveða og varð mikilvægur áhrifavaldur á 

hina pólitísku dagskrá ásamt því að vera viðmælandi stjórnmálamanna og fjölmiðlafólks. 

Þegar rekstri Alþýðublaðsins var hætt árið 1997 gekk það inn í dagblaðið Dag sem var gefið 

út af rekstrarmönnum sem ekkert tengdust Alþýðuflokknum og voru þeir sömu og gáfu út DV 

(Birgir Guðmundsson, 2000) 

Dagblaðið Vísir 
Dagblaðið Vísir eða DV varð til 

þegar Vísir, stofnað 1910, 

sameinaðist Dagblaðinu, stofnað 

1975, árið 1981. Árið 1958 eignaðist 

Sjálfstæðisflokkurinn meirihluta í 

dagblaðinu Vísi en losaði sig við 

hlutabréfin í blaðinu árið 1966. 

Sama ár var Jónas Kristjánsson 

ráðinn ristjóri Vísis. Hann ákvað fljótlega að gera blaðið bæði sjálfstæðara og óháðara en áður 

þekktist. Samkvæmt gamalli hefð voru Morgunblaðið og Vísir stuðningsblöð 

Sjálfstæðisflokksins. Sjáfstæð ritstjórnarstefna Vísis féll ekki öllum eigendum blaðsins í geð 

og veturinn 1974-1975 hvarf Jónas Kristjánsson úr ritstjórastóli í kjölfar mikilla deilna innan 

Sjálfstæðisflokksins. Jónas stofnaði ásamt hópi fyrrverandi starfsmanna af Vísi nýtt 

Mynd 3 Útbreiðsla DV 
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síðdegisblað sem hlaut nafnið Dagblaðið. Nýja dagblaðið hafði það skýra markmið að vera 

óháð stjórnmálaflokkum. Þar að auki lagði blaðið mikla áherslu á neytendamál og 

kjallaragreinar þar sem allir gátu fengið skrif sín birt án tillits til stjórnmálaskoðana. 

Dagblaðið varð fljótlega næstútbreiddasta dagblað Íslands. Timabilið frá stofnun Dagblaðsins 

og þangað til það var sameinað Vísi, árið 1981, er talið vera eitt líflegasta tímabil í sögu 

íslenskrar blaðaútgáfu og leiddi til þess að hrikta fór í stoðum flokksblaðakerfisins. Vísir, sem 

þá var undir stjórn Þorsteins Pálssonar, lét ekki deigan síga og tók þátt í samkeppninni og tók 

upp merki frjálsu blaðamennskunnar sem Dagblaðið hampaði  (Guðjón Friðriksson, 1997). 

Morgunblaðið 
Morgunblaðið kom fyrst út árið 1913 og var í eigu Vilhjálsm Finsens og Ólafs Björnssonar, 

sem þá var ritstjóri Ísafoldar. Blaðið átti að vera lipurt, skemmtilegt og áræðanlegt en taka 

engan þátt í flokkadeilum. Tímabil Morgunblaðsins sem óháð dagblað stóð ekki lengi. Í 

bæjarstjórnarkosningum árið 1916 

tók blaðið afdráttarlausa afstöðu 

gegn framboði verkamanna. Þetta var 

á miklum tímamótum í íslenskum 

stjórnmálum. Alþýðuflokkur og 

Framsóknarflokkur voru brátt 

stofnaðir og voru þeir báðir hlynntir 

stórauknum ríkisafskiptum af atvinnulífinu. Kaupmönnum leist engan veginn á þessar 

fyrirætlanir þessara nýju stjórnmálaflokka og ákváðu að kaupa Morgunblaðið árið 1919, þá 

öflugasta blað landsins. Þeir ætluðu að gera það að málgagni frjálsra viðskiptahátta. 

Morgunblaðið var þó ekki á neinn hátt í beinu sambandi við ákveðinn stjórnmálaflokk þó að 

það tæki afstöðu með borgaralegum flokkum gegn Framsókn og Alþýðuflokki. Þegar 

Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður árið 1922 við sameiningu Íhaldsflokssins og Frjálslynda 

Mynd 4 Útbreiðsla Morgunblaðsins 
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flokksins, lagði þáverandi nýkjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins það til að Vörður, 

vikublað Íhaldsflokksins, sameinaðist Ísafold, sem hafði verið dreifbýlisútgáfa 

Morgunblaðsins. Þetta var samþykkt og nýja landsmálablað Morgunblaðsins hlaut nafnið 

Ísafold og Vörður. Sjálfstæðisflokkurinn bar hluta af kostnaði við þá útgáfu. Með þessu má 

segja að trúlofun Morgunblaðsins og Sjálfstæðisflokksins gengið í gegn. Morgunblaðið var 

hlutafélag í eigu einstaklinga en var samt flokksmálgagn (Guðjón Friðriksson, 1997).  

Morgunblaðið hélt sinni stöðu á íslenskum dagblaðamarkaði og var stærsta blað landsins það 

sem eftir lifði af tuttugustu öldinni (Hagstofan, e.d.). 

Morgunblaðið var orðið stórt en það vildi stækka meira. Til þess að það mætti verða þurfti 

blaðið að höfða til fólks með ólíkar stjórnmálaskoðanir. Blaðið var alltaf smátt og smátt meira 

óháð Sjálfstæðisflokknum (Birgir Guðmundsson, 2000). Árið 1983 var talið að Morgunblaðið 

og DV hefðu 80% af dagblaðamarkaðnum en hin blöðin samanlagt voru með 20%. Árið 1983 

lét  Geir Hallgrímsson, stjórnarformaður Árvakurs, útgáfufélags Morgunblaðsins, af 

formennsku í Sjálfstæðisflokknum og eftir það urðu skilin á milli Morgunblaðsins og 

flokksins sýnilegri en áður. Í leiðurum var lögð mikil áhersla á að ekkert samráð væri á milli 

ritstjóra Morgunblaðsins og forystumanna Sjálfstæðisflokksins. Þrátt fyrir það þá var tekið 

fram að grundvallastefna blaðsins og flokksins væru ekki mjög ólík. Fyrir kosningar kom þó 

fyrir að nokkurt jafnvægisleysi kom á fréttaflutning blaðsins sem þóknaðist 

Sjálfstæðisflokknum ekkert illa og alveg fram til 1991 var töluvert mikið gert úr ávarpi 

formanns Sjálfstæðisflokksins á kjördegi. En að öðru leyti var blaðið farið að skýra 

skilmerkilega frá málefnu hinna flokkana og nokkuð hlutlaut frá kosningabaráttunni almennt 

(Guðjón Friðriksson, 1997) 

Tíminn 
Það var á tímamótum í íslenskum stjórnmálaum þegar Framsóknarflokkurinn varð til, gamlir 

flokkar höfðu gengið sér til húðar en nýjir stéttarstjórnmálaflokkar stigu fram á sjónarsviðið. 
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Meðal þessara flokka var 

Framsóknarflokkurinn og var 

hann hlynntur stórauknum 

ríkisafskiptum af 

viðskiptalífinu. Þessi nýji 

stjórnmálaflokkur stofnaði sitt 

eigið blað sem sór sig í ætt við 

gömlu landsmálablöðin. 

Tíminn var stofnaður árið 1917 og var stofnaður fyrst og fremst sem áróðursblað fyrir 

Framsóknarflokkinn. Flokksblöðin á miðjunni og vinstir vængnum, Tíminn og Alþýðublaðið 

voru lengst af í mun beinni tenglsum við sína stjórnmálaflokka en til að mynda Vísir eða 

Morgunblaðið. Tíminn varð reyndar ekki eiginlegt dagblað fyrr en seint á fjórða áratug 

síðustu aldar. Það gerðist eftir samruna við Nýja dagblaðið sem hafði verið rekið á vegum 

Framsóknarflokksins árunum 1933 til 1938 sem tilraun til að afla Framsóknarflokknum fylgi í 

þéttbýlinu. (Birgir Guðmundsson, 2000). 

Morgunblaðið var langöflugasta blaðið mestan partinn af 20. öldinni en upp úr 1970 fór fram 

hörð samkeppni á milli Tímans og Vísis um það hvort blaðið væri næst stærsta blað 

þjóðarinnar og gæti þar með kannski staðið á eigin fótum. Tíminn var að mestu í vörn í 

þessari samkeppni enda gekk blaðinu erfiðlega að samræma hlutlausan fréttaflutning, sem 

blaðið vildi stunda, en vera jafnframt flokksmálgagn Framsóknarflokksins. Vísir á hinn 

bóginn sigldi hraðbyr úr kjöltu Sjálfstæðisflokksins á þessum árum undir ritstjórn Jónasar 

Kristjánssonar. Það hjálpaði til við að gera blaðið trúverðugra sem fréttablað og fór upplag 

þess vaxandi. Þegar síga tók á áttunda áratuginn kom í ljós að Tíminn hafði tapað í 

samkeppninni við Vísi (Guðjón Friðriksson, 1997). Á tíunda áratug síðustu aldar hófst 

undanhald flokksmiðla á Íslandi. Dagblöð sem tengdust stjórnmálaflokkum fækkaði stöðugt. 

Mynd 5 Útbreiðsla Tímans 
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Tíminn gat haldið sér á floti með því að leggja mikla áherslu á almennar fréttir og efni sem 

höfðaði til almennings óháð stjórnmálum. Þrátt fyrir það voru stjórnmálin ekki langt undan og 

voru í raun mjög sýnileg í ritstjórnarskrifum. En reksturinn var ekki nægilega traustur og 

ákveðið var  að reyna að stækka lesendahópinn. Þröngri flokkspólitík var skipt út fyrir víðari 

hugmyndafræði félagshyggjunar árið 1993. Ekki gekk þessi tilraun upp og blaðið fór í 

fjárhagslegt þrot í lok árs 1993. Tíminn var síðan keyptur af eigendum DV og sameinaður 

Degi á Akureyri. Fyrst hét blaðið Dagur-Tíminn en var breytt í Dagur árið 1997 (Birgir 

Guðmundsson, 2000) 

Þjóðviljinn 
Árið 1930 var Verkalýðsblaðið stofnað en það varð síðar að Þjóðviljanum árið 1936 (Birgir 

Guðmundsson, 2000). Kommúnistaflokkur Íslands gaf út Þjóðviljann. Kjörorð blaðsins voru: 

Þjóðviljinn á að vera blað þjóðarinnar. Með þessi háleitu markmið var lagt af stað (Árni 

Bergmann, 1986). Í byrjun barðist Þjóðviljinn við Alþýðublaðið um hylli verkamanna og 

menntamanna. Blaðið var fjórar síður og þrátt fyrir pólitískan boðskap þess var því ætlað að 

vera almennt dagblað í samkeppni við önnur dagblöð. Á fyrstu árum Þjóðviljans var blaðið 

málgang alheimshreyfingar kommúnista á Íslandi og breyttist afstaða Þjóðviljans til 

utanríkismála eftir því hvað menn sögðu austur í Moskvu. Að auki var haldið á lofti í blaðinu 

mikil persónudýrkun á Jósef 

Stalín og öðrum leiðtogum 

Sovétríkjana. Þegar Ísland 

var hernumið af Bretum 

vorið 1940 var Þjóðviljinn 

eina blaðið sem beitti sér 

gegn hernámsliðinu. Breta grunaði að blaðið væri rekið fyrir erlent fé og að því væri ritstýrt 

frá Sovétríkjunum. Sá grunur varð svo sterkur að leyniþjónusta Breta, bandaríska 

Mynd 6 Útbreiðsla Þjóðviljans 
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alríkislögreglan (FBI) og kanadíska leyniþjónustan könnuðu málið en ekkert kom úr þeirri 

rannsókn. Bretar bönnuðu síðan útgáfu Þjóðviljans vorið 1941 og fluttu blaðamenn þess í 

fangelsi til Englands. Þeir fengu þó að koma heim aftur. Eftir stríðslok og á upphafsárum 

kalda stríðsins stórð Þjóðviljinn tímamótum. Þjóðviljinn átti í baráttu við öll hin blöðin, það 

barðist gegn Keflarvíkursamningnum 1946, inngöngu Íslands í NATO og koma bandaríska 

hersins árið 1951. Mikið var um að slegið væri á strengi þjóðernishyggju í blaðinu á þessum 

tíma. Í raun var ekki möguleiki á að fleiri en eitt dagblað gæti borið í sig í Reykjavík á þessum 

tíma og Þjóðviljinn stóð engan vegin undir sér rekstrarlega. En tapið á rekstrinum var bætt 

upp með fjársöfnunum meða stuðningsmanna, styrkjum frá sérstökum flokksfyrirtækjum, 

happdrættum og skemmtunum. Þegar Alþýðubandalagið var stofnað árið 1968 sem 

sjórnmálaflokkur og Sósalistaflokkurinn (Kommúnistaflokkurinn hafði skipt um nafn) lagður 

niður var stofnað sérstakt útgáfufélagum Þjóðviljann en hann var samt áfram flokksmálgagn. 

Eftir 1970 var Þjóðviljinn á stöðugri siglingu en var Alþýðubandalagið í sókn í stjórnmálum. 

Þrátt fyrir að Þjóðviljinn væri mesta flokksmálgagnið á íslenskum dagblaðamarkaði var hann 

engu að síður í betur í takt við þá róttæku tíma sem þá voru í algleymingi meðal ungs fólks. 

Þegar Alþýðubandalagið var í stjórnarandstöðu á árunum 1971-78 gekk vel á Þjóðviljanum en 

um leið og Alþýðubandalagið fór í stjórn 1978-79 og aftur 1980-83 fór að halla á 

ógæfuhliðan. Um og eftir 1983 lenti blaðið í andstöðu við hina ýmsu valdahópa í 

Alþýðubandalaginu vegna þess að þeim líkuðu ekki skrif blaðsins. Það var öllum ljóst árið 

1989 að Þjóðviljinn var að stefna í gjaldþrot. Sumarið 1991 fékk blaðið greiðslustöðvun  en 

það var skammgóður vermir því síðasta tölublaðið kom út 31. janúar 1992. Endalok 

Þjóðviljans markaði með vissum hætti endalok flokksbaða á Íslandi. Alþýðubandalagið hóf 

reyndar útgáfu á vikublaði í stað Þjóðviljans en það hætti árið 1997 (Guðjón Friðriksson, 

2000). 
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Dagblöðin árið 2007 
DV og Morgunblaðið voru (og eru enn) 

bæði seld í áskrift og lausasölu en 

Fréttablaðinu er dreift frítt til lesenda á 

höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og 

þéttbýlisstöðum á suðurnesjum. ásamt því 

að vera til staðar í völdum verslunum á 

landsbyggðinni. DV og Morgunblaðinu er 

dreift á landsvísu (Menntamálaráðuneytið, 

2005). Dagblaðaumhverfið árið 2007 var töluvert annað en árið 1983. Engin flokksblöð voru 

lengur til, þó sumir neiti því enn að Morgunblaðið sé óháð Sjálfstæðisflokknum og tvö stærstu 

dagblöðin í eigu tveggja stórra viðskiptablokka. Fréttablaðið í eigu 365 miðla sem áttu meðal 

annars Stöð 2, Bylgjuna og visir.is. Morgunblaðið var í eigu Björgólfs Guðmundssonar sem 

var meðal annars einn aðaleigenda Landsbankans. Ásamt því að stærstu dagblöð landsins 

væru í eigu tveggja fyrirtækjarisa þá var internetið og veraldarvefurinn farinn að sækja 

talsvert í sig veðrið. Blogg skutu upp kollinum eins og gorkúlur og hver sem er gat komið 

sínum skoðunum á framfæri. Að auki var fjöldin allur af útvarpsstöðum, nokkrar 

sjónvarpsstöðvar og margir vefmiðlar í gangi þannig að möguleikinn að koma sér á framfæri 

hefur sjaldan eða aldrei verið eins góður og árið 2007. Kynslóðir voru komnar fram sem 

höfðu aldrei kynnst flokksdagblöðum og aðaláhyggjuefnið varðandi tengsl dagblaða og 

fjölmiðla voru tengsl þeirra við eigendur sína og peningaöflin almennt.  

Mynd 7 Útbreiðsla dagblaða 2007 
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Morgunblaðið  

Verður saga Morgunblaðsins ekki tíunduð hér meira en gert hefur verið en þó skal því bætt 

við að Morgunblaðið hélt áfram að fjarlægjast Sjálfstæðisflokkinn og varð stærra og stærra. 

Þegar svo Fréttablaðið kom fram á sjónarsviðið og önnur fríblöð þá minnkaði lestur 

Morgunblaðsins og sú kynslóð sem 

höfundur tilheyrir hefur ekki keypt 

áskrift að dagblöðum í sama magni 

og foreldar hennar gerðu. Fríblöðin 

eru enn til staðar þegar þessi orð 

eru skrifuð. Árið 2007 var 

Morgunblaðið í eigu Árvakurs eins 

og áður og ritstjóri var sem fyrr Styrmir Gunnarsson. Útgefandi Morgunblaðsins var  og er 

Árvakur hf. Árvakur rekur einnig mbl.is, fyrsta og elsta starfandi vefmiðilinn hér á landi.  

Morgunblaðið fækkaði útgefnum  tölublöðum úr sjö niður í sex október 2009 þegar 

sunnudagsblaðið var sameinað Lesbókinni og gert að helgartímariti sem ber heitið 

Sunnudagsmogginn  (Þingskjal 740, 2009-2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8 Útbreiðsla Morgunblaðsins 
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Fréttablaðið 

Fréttablaðið er dagblað sem er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og 

þéttbýlisstöðum á suðvesturhorninu. Að auki er hægt að nálgast Fréttablaðið í völdum 

verslunum úti á 

landsbyggðinni. Fólk sem er 

fyrir utan þá staði þar sem 

blaðinu er dreift inn á heimili 

getur keypt kostnaðaráskrift, 

það borgar fyrir kostnaðinn að 

senda það út á land. Blaðið var 

stofnað árið 2001 og er útbreiddasta og mest lesna dagblað landsins. Það er prentað í yfir 

100.000 eintökum (365.is, e.d.). 

Fréttablaðið er fyrsta og eina dagblaðið sem stofnað er á Íslandi  frá grunni síðan  Dagblaðið 

hóf göngu sína árið 1975. Fréttablaðið er einstakt á meðal fríblaða í Evrópu og Norður-

Ameríku á þann veg að því er dreift endurgjaldslaust inn á langflest heimili landsins en bæði í 

Evrópu og Norður-Ameríku tíðkast það að fríblöðum er iðulega dreift á fjölförnum 

samgöngumiðstöðum í stað þess að bera þau  í hús. Að auki hefur Fréttablaðið það fram yfir 

önnur fríblöð í nágrannalöndum okkar að það má alveg kallað það fréttablað þar sem það 

flytur harðar og almennar fréttir í bland við annað fjölbreytt efni. Venjulega halda fríblöð sig 

bara við harðsoðið yfirlit yfir helstu fréttir og atburði líðandi stundar. En það má ekki líta 

framhjá því að til tilkoma Fréttablaðsins á hin íslenska dagblaðamarkað hefur haft neikvæð 

áhrif á hin dagblöðin hvað varðar tekjur og útbreiðslu (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

   

Mynd 9 Útbreiðsla Fréttablaðsins 
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Samtök um Kvennalista 
Eftir að Vigdís Finnbogadóttir var kjörinn forseti Íslands árið 1980 fór af stað umræða um 

áhrifaleysi kvenna í stjórnmálaheiminum, þessi umræða hafði þó verið til staðar í þónokkur ár 

en eftir árangur Vigdísar fór hún að magnast. Fljótlega fór af stað sú hugmynd að stofna ætti 

sérstakt kvennaframboð fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem áttu að fara fram vorið 1982. 

Þessi hugmynd kom fram bæði í Reykjavík og Akureyri á svipuðum tíma. Að stofnun 

Kvennaframboðsins stóð hópur kvenna úr Rauðsokkuhreyfingunni og fleiri konur er höfðu 

áhuga á framboðinu.  Kvennaframboðin árið 1982 komu fram á sjónarsviðið mest megnis 

vegna þeirrar óánægju kvenna með hversu áhrifalitlar þær voru í stjórnun og mótun 

samfélagsins. Settu kvennframboðskonur fram sem eitt meginmarkmið sitt að reynsla og 

menning kvenna yrði metin sérstaklega sem stefnumótandi afl í þjóðfélaginu. Það væri 

kjarninn í hugmyndafræði kvennaframboðsins, að þrátt fyrir ólík lífskjör þá ættu konur 

sameiginlegan reynsluheim sem hafi mótað sjálfsmynd þeirra og menningu. Þess vegna ættu 

konur að sameinast í stjórnmálum um málefni sem varða konur sérstaklega. (Jónína Margrét 

Guðnadóttir, 1985). Strax um haustið 1982 fór að bera á þeirri umræðu meðal 

kvennaframboðskvenna í Reykjavík hvort rétt væri að stofna framboð til Alþingiskosninga 

vorið eftir. Mörgum konum þótt heldur geyst farið af stað og töldu einnig að ekki væri 

gæfulegt að dreifa kröftunum svona mikið því næg verkefni væru í borgarmálum. Aðrar konur 

töldu að þrátt fyrir mörg verkefni í borgarmálum þá væri ekki síður þörf á 

kvennasjónarmiðum á Alþingi og rétt að nýta meðbyrinn úr sveitarstjórnarkosningunum. 

Aðeins ein kona hafði verið ráðherra, Auður Auðuns frá 1970-71 en síðan ekki söguna meir. 

Fram til 1983 höfðu aðeins 12 konur setið á þingi  (Kristín Jónsdóttir, 2007). Samtök um 

kvennalista buðu fram í þremur kjördæmum, Reykjavík, Reykjneskjördæmi og Norðurlandi 

eystra. Þótt það væri ekki eining hjá kvennaframboðskonum um stofnun Samtaka um 

kvennalista þá voru stefnumál og hugmyndagrundvöllur í meginatriðum hin sömu og hjá 

Kvennaframboðinu árið áður (Jónína Margrét Guðnadóttir,  1985). Helstu rökin með framboði 
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Samtökum um kvennalista voru þau að Alþingi gæti auðveldað konum að koma baráttumálum 

sínum í gegnum kerfið. Hægt væri að hafa áhrif á löggjafarvaldið með beinum hætti. 

Svokölluð kvennamál fengju litla athygli á meðan karlar væru í svo miklum meirihluta á 

þingi. Einnig var bent á að fjölmiðlar fylgdust meira með þingmálum en borgarmálum og það 

mætti nýta til að koma hagsmunamálum kvenna betur á framfæri en ella (Kristín Jónsdóttir, 

2007). Árangur þessar 

tveggja framboða var 

þónokkur, í 

sveitarstjórnarkosningunu

m komust tvær konur í 

bæjarstjórn Akureyrar og 

einnig í Reykjavík. 

Framboðið hafði einnig þau áhrif að hlutur kvenna á framboðslistum annarra flokka stækkaði 

og hlutfall kvenna í sveitarstjórnum eftir þessar kosningar  jókst úr 6% í 11%. Þrjár konur frá 

Samtökum um kvennalista komust inn á Alþingi. Það eru ekki allir einu máli hvað varðar 

ágæti sérframboða kvenna, en þrátt fyrir það á er enginn vafi á því að kvennaframboðin hafi 

vakið athygli á bágborinni stöðu kvenna í stjórnmálum og þannig hvatt aðra stjórnmálaflokka 

til að bæta sig hvað það varðar (Jónína Margrét Guðnadóttir, 1985). Allar konur vor alveg 

sammála um það að það væri ekki á dagskránni að stofna pólitískan kvennaflokk til 

frambúðar. Með því að stofan sérstakt kvennaframboð myndu leiðir kynjanna einungis skiljast 

að um tíma en ekki til frambúðar. Markmiðið var að gera Kvennaframboð óþarft í framtíðinni 

(Kristín Jónsdóttir, 2007). 

 

 

Mynd 10 Úrslit Alþingiskosninga árið 1983 
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Íslandshreyfingin 

Helstu stefnumál Íslandshreyfingarinnar í kosningabaráttunni vorið 2007 voru ábyrg 

umhverfisstefna, fjölbreytt og skapandi atvinnulíf, sveigjanlegt velferðarkerfi sem eykur 

samfélagsþátttöku og lífsgæði og menntun sem tryggir samkeppnishæfni. Landið verði ein 

heild (eitt kjördæmi) og að lokum að á Íslandi verið opið þjóðskipulag og lýðræði 

(islandshreyfingin.is, 2007). Framboð Íslandshreyfingarinnar – lifandi lands til 

Alþingiskosninga vorið 2007 var kynnt til leiks í Þjóðmenningarhúsinu 22. mars 2007. Var 

þar kynntur formaður 

Íslandshreyfingarinnar en það var 

hin landsfrægi fjölmiðlamaður og 

skemmtikraftur Ómar 

Ragnarsson.  Tilkynnti Ómar að 

Íslandshreyfingin myndi bjóða 

fram í öllum kjördæmum í 

komandi kosningum.  

 

 Meginmarkmið Íslandshreyfingarinnar voru að halda umhverfistengdum málum inni í 

umræðunni í kosningabaráttunni og koma í vega fyrir að mynduð verði hrein stóriðjustjórn 

eftir kosningar. Að fráfarandi ríkistjórnarflokkarnir, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur 

muni bjóða Frjálslynda flokknum að vera með í ríkistjórn eftir kosningar. Ómar lét hafa eftir 

sér á kynningarfundinum:  

„Nú siglir mannkynið inn í nýja öld umhverfismála þar sem frekar er spurt um grænt eða grátt en 

hægri eða vinstri.“ 

Ásamt Ómari Ragnarssyni í bráðabirgðarstjórn Íslandshreyfingarinnar voru Margrét 

Sverrisdóttir varaformaður, Jakob Frímann Magnússon, Ósk Vilhjálmsdóttir, Svanur 

Mynd 11 Úrslit Alþingiskosninga árið 2007 
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Sigurbjörnsson, Snorri Sigurjónsson og Sólborg Pétursdóttir. Stofnfélagar framboðsins voru 

nokkur hundruð manns að sögn aðstandenda Íslandshreyfingarinnar (Andri Karl, 2007). 

Markmið Íslandshreyfingarinnar náðust ekki, hún fékk aðeins 3,3% atkvæða og engan mann 

kjörinn og stjórnin hélt velli með með minnsta mögulega mun, 1 þingmanni (Mbl.is, 2007). 

28. febrúar 2009 fékk Íslandshreyfingin formlega inngöngu í Samfylkinguna. 

Íslandshreyfingin  hætti ekki formlegri starfsemi heldur gerðist hún aðildarfélagi í 

Samfylkingunni og hét því að styðja hana í komandi kosningum vorið 2009 (Samfylkingin, 

2009). 
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Niðurstöður 
 

1983 
Ef byrjað er á að skoða Samtök um 

kvennalista árið 1983 og hvert dagblað 

fyrir sig. Fjöldi innslaga er sá fjöldi sem 

fékkst þegar búið að var að sigta frá 

auglýsingar og tilkynningar. Leit að 

orðinu „kvennalista“ í Alþýðublaðinu 

skilaði 17 innslögum. Af þessum 17 

innslögum voru 12 fréttir, 2 innsendar greinar og 3 innslög af ritstjórnarskrifum. Af 12 

fréttum voru 11 hlutlausar og 1 neikvæð. Innsendu greinarnar voru báðar neikvæðar og 

ritstjórnarskrifin skiptust í 1 hlutlaust innslag og 2 neikvæð. Næsta dagblað er Tíminn, leitin 

þar skilaði 30 innslögum. Af þessum 30 innslögum eru 22 fréttir (allar hlutlausar), 2 innsendar 

greinar sem báðar voru neikvæðar og 6 innslög af ritstjórnarskrifum, 4 hlutlaus og 2 neikvæð. 

Þá er komið að Morgunblaðinu með 57 innslög. Af þeim eru 47 fréttir (allar hlutlausar), 6 

innsendar greinar, 3 jákvæðar, 2 

hlutlausar og 1 neikvæð. 

Ritstjórnarskrif skiluðu 4 innslögum 

og af þeim voru 3 hlautlaus og 1 

neikvætt. Næst flest innslög komu 

hjá Þjóðviljanum eða 64 alls. Af 

þeim voru 38 fréttir (af þeim voru 3 

neikvæðar), 3 innsendar greinar (2 

jákvæðar og 1 neikvæð), eitt hlutlaust viðtal birtist og ritstjórnarskrif skiluðu 22 innslögum, af 

þeim voru 2 jákvæð,10 hlutlaus og 10 neikvæð. 

Mynd 12 Heildarfjöldi innslaga 1983 

Mynd 13 Flokkun innslaga eftir dagblöðum 1983 
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Flest innslög komur frá Dagblaðinu 

Vísir eða DV eins það verður nefnt hér 

eftir. Alls koma 79 innslög frá DV. Af 

þeim eru 53 fréttir (allar hlutlausar), 15 

innsendar greinar ( 11 jákvæðar, 3 

hlutlausar og 1 neikvæð), eitt jákvætt 

viðtal og 10 innslög af 

ritstjórnarskrifum, 1 jákvætt og 9 

hlutlaus. Á mynd 14 hér til hliðar sést hvernig innslögin skiptast í jákvæð, hlutlaus og 

neikvæð eftir dagblöðum árið 1983.  Athygli vekur að neikvæð innslög eru flest hjá þeim 

dagblöðum þremur sem höfðu hvað sterkust tengsl við stjórnmálaflokka á þeim tíma, 

Alþýðublaðið, Þjóðviljinn og Tíminn. Kemur þetta kannski ekki á óvart enda voru þessi þrjú 

dagblöð hrein flokksblöð í þá daga og stunduðu blaðamennsku sem átti það til að hnýta í aðra 

stjórnmálaflokka. En að sama skapi er 

Þjóðviljinn með næst mesta hlutfall 

jákvæðra innslaga, 1 prósentustigi 

meira en morgunblaðið. DV sker sig 

algjörlega úr hvað varðar jákvæð 

innslög, 16 % allra innslaga í DV eru 

jákvæð og aðeins 1% neikvæð. Hjá DV 

hefur það mest áhrif að 11 jákvæðar 

innsendar greinar eru á móti 1 neikvæðri ásamt því að engin neikvæð ristjórnarskrif var að 

Mynd 15 Flokkun innslaga 1983 

Mynd 14 Flokkun frétt eftir dagblöðum 
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finna í DV. Helsta ástæðan sem hægt er að setja fram fyrir því að DV er ekki með nein 

neikvæð ritstjórnarskrif er sú að flest allt efnið frá ritstjórn DV er varðaði Samtök um 

kvennalista beindi neikvæðu ljós 

frekar að hinum 

stjórnmálaflokkunum en að taka 

afstöðu með eða á móti kvennalista. 

Á meðan ritstjórn Þjóðvilja, Tímans 

og Alþýðublaðs reyna lítið við 

hlutleysið. 45,5% ritstjórnarskrifa 

Þjóðviljans eru neikvæð í garð Samtaka um Kvennalista, 

33% hjá Tímanum og  67% hjá Alþýðublaðinu (þar sem það voru bara 3 innslög af 

ritstjórninni hjá Alþýðublaðinu er það varla marktækt). Af þessum tölum má draga þá ályktun 

að umræðan hafi verið að mestu hlutlaus yfir öll dagblöð en þó mjög hlutlaus hjá DV og 

Morgunblaðinu (stærstu dagblöðin 

á þessum tíma) en minna hlutlaus 

hjá flokksblöðunum þremur. Þegar 

litið er á skiptingu frétta á 

dagblöðunum (mynd 15) sést að 

langmestur hluti frétta eru 

hlutlausar og á þremur dagblöðum 

af fimm eru allar fréttir hlutlausar. Aðeins Þjóðviljinn og Alþýðublaðið skera sig úr hópnum 

en á báðum miðlum eru 8% frétta neikvæðar (1 neikvæð hjá Alþýðublaðinu og 3 hjá 

Mynd 16 Hlutfall frétta eftir dagblöðum 

Mynd 17 Hlutfall ritstjórnaskrifa og innsendra greina eftir dagblöðum 
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Þjóðviljanum). Af þessum tölum má draga þá ályktun að fréttaflutningur af málefnum 

Samtaka um Kvennalista hafi verið mjög hlutlaus þegar kemur að því að dagblöðin taki 

afstöðu með eða á móti 

Samtökum um kvennalista. Eins 

og sést á mynd 16 þá er 

Þjóðviljinn með fæstar fréttir 

hlutfallslega af innslögum og 

mest af ritstjórnarskrifum, 

hlutfallslega. Þessi stóra hlutdeild ritstjórnarskrifa í innslögum á Þjóðviljanum útskýrir hvers 

vegna Þjóðviljinn er með svo hátt hlutfall neikvæðra innslaga eða 22%. Af ritstjórnarskrifum 

Þjóðviljans er 45,5% neikvætt, 45,5% hlutlaust og 9% jákvætt.  Þegar hlutfall frétta um 

skoðanakannanir er skoðað (mynd 16) þá sést að það er langsamlega mest hjá DV og þess má 

geta að flestar af þessum fréttum voru um skoðanakannanir sem DV gerði sjálft á sínum tíma. 

Einnig vitna hinir miðlarnir, sérstaklega minni blöðin þrjú í skoðanakannanir frá DV. Einnig 

er áhugavert er að skoða hjá DV að það er með langhæsta hlutfall innsendra grein af 

innslögum eða 19% (mynd 17) og útskýrir það að mestu leyti hvers vegna DV er með hæsta 

hlutfall jákvæðra innslaga eða 16%. Það gat hver sem er fengið innsenda grein eftir sig birta í 

kjallaragreinum DV. Einnig er DV með lang hæsta hlutfall frétta um skoðanakannanir eða 

19%, 

2007 

Eins og fyrr segir voru bara innslög úr 

Morgunblaðinu og Fréttblaðinu árið 2007 á 

timarit.is. Í Fréttablaðinu fengust 52 innslög 

alls. Af þeim voru 35 fréttir (allar 

Mynd 19 Flokkun innslaga eftir dagblöðum 

Mynd 18 Flokkun innslaga eftir dagblöðum 
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hlutlausar), 8 innsendar greinar (5 jákvæðar og 3 neikvæðar), 1 jákvætt viðtal, engin 

ritstjórnarskrif en 8 innslög sem flokkuð voru sem annað. Af þeim voru 4 jákvæð, 2 hlutlaus 

og 2 neikvæð. Í Morgunblaðinu fengust 84 innnslög. Af þeim voru 44 fréttir (allar hlutlausar), 

22 innsendar greinar (19 jákvæðar, 2 hlutlausar og 1 neikvæð), 4 viðtöl (2 jákvæð og 2 

hlutlaus), 12 innslög af ritstjórnarskrifum (4 hlutlaus og 8 neikvæð) og 2 innslög sem 

flokkuðust sem annað. Eins og sjá má á mynd 19 þá er umfjöllun Fréttablaðsins og 

Morgunblaðsins á mjög svipuðum nótum hvað varðar hlutleysi. Morgunblaðið er þó með sex 

prósentustigum meiri jákvæðari 

umfjöllun og það skýrist fyrst og 

fremst af þeim fjölda af innsendum 

greinum er voru jákvæðar í garð 

Íslandshreyfingarinnar. Í 

Fréttablaðinu var ekkert um 

ritstjórnarskrif er fjölluðu um 

Íslandshreyfinguna þannig að 

Fréttablaðið sjálft, það er að segja ritstjórn þess, er alveg hlutlaust þegar kemur að 

Íslandshreyfingunni. Í Morgunblaðinu er 67% ritstjórnarskrifa neikvæð og ekkert af þeim 

jákvætt í garð Íslandshreyfingarinnar. Það má draga því ályktun að Morgunblaðið sjálft eða 

ritsjtórn þess er neikvæð þegar kemur að Íslandshreyfingunni. Alla vega ekki mjög spennt 

fyrir henni. 

Þegar kemur að fréttum tengdum Íslandshreyfingunni þarf ekki mörg orð til að útskýra hversu 

hlutlaus umfjöllunin var. Allar fréttir er birtust um Íslandshreyfinguna í Fréttablaðinu og 

Morgunblaðinu voru hlutlausar. Kom þetta ekki á óvart og var reyndar við búið að þetta yrði 

niðurstaðan. Á mynd 20 sést að ritstjórnarskrif á Fréttablaðinu er varðar Íslandshreyfinguna er 

ekkert, Fréttablaðið er eina dagblaðið í þessari rannsókn sem var ekki með nein innslög af 

Mynd 20 Hlutfall skoðanakannana og frétta 
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ritstjórnarskrifum tengt því 

stjórnmálaframboði sem skoðað var. 

Hlutfall innsendra greina er einnig 

töluvert meira á Morgunblaðinu en 

Fréttblaðinu. Einnig  sést að 

Morgunblaðið er með hærra hlutfall af 

ritstjórnarskrifum og innsendum greinum en Fréttablaðið og útskýrir það að mestu leyti hvers 

vegna Morgunblaðið er bæði jákvæðara  og neikvæðara í garð Íslandshreyfingarinnar. Á 

mynd 21 sést hlutfall frétta um skoðanakannanir og hlutfall frétta af öllum innslögum. Athygli 

vekur hversu hátt hlutfall af fréttum eru fréttir um skoðanakannanir, á báðum blöðum er það 

rúmur þriðjungur frétta. Fréttablaðið er með hærra hlutfall af fréttum um Íslandshreyfinguna 

en það skýrist nokkuð af þeim mikla fjölda innsendra greina sem voru í Morgunblaðinu. 

Samanburður á 1983 og 2007 
 

Byrjað verður á því að bera saman öll fimm 

blöðin árið 1983 við blöðin tvö árið 2007. 

Seinna verða tvö mest lesnu blöðin árið 1983 

(DV og Morgunblaðið) við tvö mest lesnu 

blöðin árið 2007 (Fréttablaðið og 

Morgunblaðið) borin saman og að lokum 

verða Morgunblaðið frá 1983 við 

Morgunblaðið frá 2007 borin saman. Á 

mynd 22 sést að hlutfall neikvæðra innslaga 

er það sama árið 1983 og 2007 en hinsvegar 

Mynd 22 Flokkun innslaga milli ára 

Mynd 23 Hlutfall ritstjórnarskrifa og innsendra greina á milli ára 

Mynd 21 Hlutfall innslaga eftir dagblöðum 
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er stór munur á hlutfalli jákvæðra 

innslaga eða heil 15 prósentustig. 

Útskýringu á þessu má finna á næstu 

mynd (nr 23) en þar sjáum við 

meðal annars hlutfall innsendra 

greina af öllum innslögum, þar er 

skýr munur er á milla þessa tveggja 

tímabila. Hlutfall innsendra greina af öllum innslögum í öllum dagblöðum árið 1983 er aðeins 

11% á meðan það er 22% árið 2007. Þetta útskýrir hvers vegna það er svona mikill munur á 

jákvæðum innslögum á milla tímabila. Árið 2007 voru 80 % af öllum innsendum greinum 

jákvæð en aðeins 57% árið 1983. Annar munur sem er greinilegur er munur á hlutfalli 

ritstjórnarskrifa af öllum innslögum. Ritstjórnarskrif voru 18% árið 1983 en aðeins 9% árið 

1983. En það sem vekur kannski hvað mesta athygli er mismunur á hlutfalli frétta um 

skoðanakannanir, það sést á mynd 24. Árið 1983 er aðeins 1% frétta sem fjalla um 

skoðanakannanir en árið 2007 eru það 41%. Það mætti því draga þá ályktun að dagblöðin árið 

2007 hafi fækkað ritstjórnarlegum 

skoðunum í  staðinn fyrir skoðanir 

þjóðarinnar. Það er næstum því önnur 

hvern  frétt árið 2007 um það hvað fólk 

ætlar að kjósa í komandi kosningum. Þar 

að auki eru fréttir um skoðanakannanir 

bara fyrir kosningar og það er bara 

helmingur þess tímabils sem skoðað var í blöðunum. Það má því áætla að mikill meirihluti 

þeirra frétta sem birtust fyrir kosningar um Íslandshreyfinguna hafi tengst skoðanakönnunum.  

Mynd 24 Hlutfall frétta um skoðanakannanir og frétta af inslögum 

Mynd 25 Flokkun frétta á milli 1983 og 2007 
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Munurinn á afstöðu frétta gagnvart framboðunum er eiginlega engin. Eins og sést á mynd 25 

þá eru allar fréttir sem voru skoðaðar árið 2007 voru hlutlausar á meðan 98% þeirra árið 1983.  

Tvö mest lesnu dagblöðin 
Þegar tvo mest lesnu dagblöðin árið 1983 og 2007 eru borinn saman þá kemur í ljós að árið 

1983 er umræða og umfjöllun mikið hlutlausari en árið 2007. Skýringin á þessu er hin mikli 

fjöldi innsendra jákvæðra greina 

árið 2007 sem dregur prósentur frá 

hlutleysis dálknum. Muninn á 

hlutfalli neikvæðra innslaga er 

hægt að útskýra þannig að árið 

1983 birtust sárafá neikvæð innslög 

af innsendum greinum og ritstjórnarskrifum.  Þegar skoðaðar eru innsendar greinar á tveimur 

mest lesnu dagblöðunum (mynd 27) sést vel töluverður munur á jákvæðum og hlutlausum 

greinum. Hlutfallið árið 1983 er  17 prósentustigum meira en árið 2007. Að öllum líkindum er 

ástæðan fyrir þessu sú að þær innsendu greinar þar sem minnst var á Samtök um Kvennalista 

árið 1983 tóku ekki hvorki afstöðu með eða á móti samtökunum. Í greinunum, sem dæmi, er 

verið að fjalla um stjórnmálaátök á 

milli annarra flokka og minnst er á 

Samtök um Kvennalista án þess að 

afstaða sé tekinn. Á meðan árið 

2007 er meira verið að taka 

afstöðu með eða á móti 

Íslandshreyfingunni í innsendum 

greinum, að mestu leyti. 

Mynd 27 Flokkun á innslögum tveggja mest lesnu dagblaðanna á mili ára 

Mynd 26 Innsendar greinar hjá tveimur mest lesnu dagblöðunum 
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Morgunblaðið 1983 vs. Morgunblaðið 2007 
Eina dagblaðið sem er til staðar bæði árið 1983 og 2007 og er í gagnagrunni timarit.is er 

Morgunblaðið. Að auki er sami ritstjórinn á báðum tímabilum, Styrmir Gunnarsson. Það er 

því hugsanlega besti samanburðurinn 

á umfjöllun dagblaðs um ný framboð. 

Alls voru 57 innslög árið 1983 en 82 

árið 2007.  Innslögin eru nokkuð 

svipuð þegar kemur að fréttum og 

hlutlausum innslögum en árið 1983 

eru 47 fréttir og 52 hlutlaus innslög 

alls en árið 2007 44 fréttir og 54 hlutlaus innslög alls. Þegar mynd 28 er skoðuð sést að það er 

þó nokkur munur á árunum þegar kemur að flokkun innslaga. Morgunblaðið árið 1983 er 

hlutlausara þegar kemur að innslögum en árið 2007. Svo virðist sem að Morgunblaðið taki 

meiri afstöðu árið 2007 en 1983 En ef gögnin eru skoðuð nánar þá fæst fljótlega útskýring 

hvers vegna stendur á þessum 

mun.  Á mynd 29 sést fjöldi 

innsendra greina árið 1983 og 

2007. Á myndinni sést að það er 

gríðarlega mikill munur á fjölda 

jákvæðra innsendra greina á 

milli áranna. Þetta útskýrir hvers 

vegna Morgunblaðið árið 2007 er með mun jákvæðari umfjöllun en Morgunblaðið 1983. 

Ástæðuna fyrir neikvæðni Morgunblaðsins árið 2007 er svo að finna á mynd 30 en þar sést 

flokkun ritstjórnarskrifa. Árið 2007 neikvæð ritstjórnarskrif hlutfallslega mikið meiri en 

hlutlaus og það er engin jákvæð ritstjórnarskrif til staðar, hvorki árið 1983 eða 2007. Þetta 

Mynd 28 Flokkun innsendra greina á milli ára 

Mynd 29 Fjöldi innslaga á milli ára 
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útskýrir neikvæða Morgunblaðið árið 2007. Þegar hlutfallslega skipting innslaga (mynd 31) er 

skoðuð kemur í ljós að árið 2007 eru hlutfall ritstjórnarskrifa og innsendra grein töluvert 

hærra en árið 1983. 

Árið 2007 er hlutfall ritstjórnarskrifa 

tvöfalt meira en árið 1983 og hlutfall 

innsendra greina er 15 

prósentustigum meira en árið 1983. 

Þegar þessar innsendu greinar eru 

skoðaðar nánar þá eru þær jákvæðu 

nær undantekningarlaust skrifaðar annað hvort af fólki sem var á lista Íslandshreyfingarinnar 

eða tengt henni á einhvern hátt. Fáir, í raun bara einn aðili, taka sig til og skrifa neikvæða 

innsendra grein sem er beint að Íslandshreyfingunni. Það má túlka það á tvo vegu, annars 

vegar að fólk sé yfir höfuð sammála 

Íslandshreyfingunni og ætli sér að kjósa 

hana i komandi kosningum eða að fólk 

hafi ekkert verið að velta 

Íslandshreyfingunni fyrir sér heldur 

einbeitt sér að hinum stóru 

stjórnmálaflokkum. Þegar litið er til 

skoðanakannana og síðan úrslita 

kosninganna árið 2007 þá hljómar seinni útskýringin líklegri. Sérstök ástæða er til að skoað 

ólíka áherslu miðlanna á skoðannakannanir 1983 annars vegar og 2007 hins vegar. Trúlegt er 

að þessi mikli munur endurspegli breytingu á fjölmiðlaumræðu um fréttir þar sem meiri 

áhersla er lögð á að segja hlutlægt frá „staðreyndum“ en að greina frá pólitískum umræðum 

Mynd 30 Hlutfall ritstjórnarskrifa á milli ára 

Mynd 31 Hlutfall ritstjórnarskrifa og innsendra greina á milli ára 
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eða skoðunum og gildum. Þegar skoðað er hlutfall frétta (mynd 32) um skoðanakannanir af 

öllum fréttum þá kemur í ljós skýr munur.  

Árið 1983 eru 6% frétta sem fjalla um 

skoðanakannanir hjá Morgunblaðinu en 

39% árið 2007. Þetta sýnir ótvírætt hve 

mikil áhersla er lögð á birtingu 

skoðanakannana í dagblöðum, vikurnar 

fyrir kosningar. Það segir okkur einnig 

að þetta er ekki bara bundið við nýju 

fríblöðin heldur er þetta þróun sem sést best á breytingunni hjá Morgunblaðinu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 32 Hlutfall frétta um skoðanakannanir og hlutfall frétta 
af innslögum 
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Lokaorð 
Þegar niðurstöður þessarar ritgerðar eru dregnar saman þá kemur ýmislegt athyglisvert í ljós. 

Eftirfarandi eru athyglisverðustu punktarnir að mati höfundar. 

Hlutlaus umræða 

Bæði árið 1983 og 2007 er heildarumfjöllunin um framboðin tvö mjög hlutlaus og ennþá 

hlutlausari þegar bara er horft á fréttaumfjöllun. Það eru örfáar neikvæðar fréttir árið 1983 og 

eru þær allar hjá flokksblöðunum þremur. Það hefði svo sem ekki komið beint á óvart að 

neikvæðnin hefði verið meiri árið 1983 en þar sem frekar fá innslög voru um Samtök um 

kvennalista í Tímanum og Alþýðublaðinu þá varð hlutfallið frekar lítið.  

Þjóðviljinn með fleiri innslög en morgunblaðið 

Það vakti athygli að Þjóðvijinn sem var með 7,3%  hlutdeild á íslenskum dagblaðamarkaði er 

með fleiri innslög um Samtök um kvennalista heldur en Morgunblaðið sem er með yfir 50% 

hlutdeild. Þjóðviljinn er með næst flest innslög árið 1983, og aðeins DV er með fleiri. Það 

vekur upp þær spurningar hvort að Morgunblaðið hafi hreinlega ekki verið að fjalla mikið um 

Samtök um Kvennalista eða hvort að Þjóðviljinn hafi sérstaklega fjallað mikið um Samtökin. 

Við þeim spurningum eru ekki til skýr svör en líklegast er að það sé sambland af þessum 

tveimur útskýringum. 

Magn innsendra greina árið 2007 og jákvæð slagsíða  

Árið 2007 voru 80 % af öllum innsendum greinum jákvæð en aðeins 57% árið 1983, það eru 

líka hlutfallslega fleiri neikvæðar innsendar greinar árið 1983 og það virðist vera svo að fólk 

sé minna í því árið 2007 að taka sér penna í hönd og skrifa neikvætt í garð annarra. Frekar er 

líklegt að það skrifa jákvætt um það málefni sem er þeim hjartfólgið. Það virðist alla vega 

vera þróunin. Meira magn innsendra greina árið 2007 fram yfir árið 1983 er þó hægt að skýra. 

Ástæðan er sú að DV bryddaði upp á þeirri nýjung að hver sem er gæti fengið birta grein í 
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blaðinu, fram að því hefði viðkomandi þurft að vera í réttum flokki. Morgunblaðið fylgdi á 

eftir og síðan átti þetta eftir að þróast yfir í ástandið eins og það er núna. Það er lítið mál að fá 

birta innsenda greina í dagblöðum nútímans. 

Hærra hlutfall innsendra greina af innslögum hjá Morgunblaðinu en Fréttablaðinu 

Athygli vekur einnig að árið 2007 er hærra hlutfall af innsendum greinum hjá Morgunblaðinu 

en Fréttablaðinu. Fréttablaðið er þó með töluvert meiri útbreiðslu og ætla mætti að fólk myndi 

frekar reyna að fá greinar sínar birtar í blaði sem fleiri lesa. Það getur þó líka verið að þeir 

sem skrifa innsendar greinar hafi ekki eytt jafn miklu púðri í Íslandshreyfinguna og þeir sem 

skrifa í Morgunblaðið. Það gæti líka verið að fólk reyni frekar að fá greinar birtar í 

Morgunblaðinu til að láta þær líta út fyrir að vera merkilegri eða málefnilegri. Eins og það sé 

merkilegra að fá birta innsenda grein í Morgunblaðinu en Fréttablaðinu. En þetta eru bara 

getgátur en athyglin er engu síður fönguð að tölfræðinni. 

Morgunblaðið neikvætt í garð Íslandshreyfingarinnar en hlutlaust gagnvart Kvennalista 

Það er greinilegt í tölfræðinni að Morgunblaðið, það er að segja ritstjórnarskrif og innsendar 

greinar eru neikvæðari í garð Íslandshreyfingarinnar en hlutlaus þegar kemur að Samtökum 

um kvennalista. Samkvæmt tölfræðinni þá eru innsendar greinar árið 2007 langflestar 

jákvæðar þannig að neikvæðnin skrifast á ritstjórnarskrifin. Árið 1983 eru ritstjórnarskrifin að 

langmestu hlutlaus og ástæðan fyrir því eru sú að þegar Samtök um kvennalista eru nefnd á 

nafn í ritstjórnarskrifum þá er það yfirleitt í framhjáhlaupi þegar verið er að fjalla um aðra 

stjórnmálaflokka eða umræðu. Það er eins og ritstjórn Morgunblaðsins árið 1983 hafi ekki 

eytt miklu púðri í Samtök um kvennalista og fellur hann því svolítið á milli skips og bryggju 

þegar verið er að fjalla um pólitísk mál í ritstjórnarskrifum Morgunblaðsins árið 1983. Árið 

2007 hins vegar er ritstjórn Morgunblaðsins eitthvað í nöp við Íslandshreyfinguna og sést það 
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vel í tölfræðinni. Ef ritstjórn Morgunblaðisins fjallar um Íslandshreyfinguna þá er það í 

rúmlega 60% tilvika neikvætt. 

Umfjöllun um skoðanakannanir 

Árið 1983 er aðeins 1% frétta sem fjalla um skoðanakannanir en árið 2007 eru það 41%. Þessi 

tölfræði segir meira en mörg orð. Það er nánast lítið sem ekkert fjallað um skoðanakannanir 

árið 1983 en árið 2007 er það rúmlega þriðjungur af heildarumfjöllun. Þetta er gríðarlega 

mikill munur og er þetta skýrasti munurinn á umfjöllun dagblaðanna á milli áranna 1983 og 

2007. Þetta gefur vísbendingar um breyttar áherslur dagblaðanna þegar kemur að fréttum um 

kosningabaráttuna. Meira er gert úr því að birta fréttir um tölulegar, hlutlausar staðreyndir 

frekar en að fjalla um pólitísk álitamál sem gætu þvælst fyrir meintu hlutleysi dagblaðsins. 

Þessi stóri munur vekur líka upp þær spurningar um hversu mikil áhrif á gengi nýrra 

stjórnmálaflokka þessar stanslausu fréttir um skoðanakannir geta haft. Árið 1983 þá sóttu 

Samtök um kvennalista sífellt á og fengu í raun fleiri menn inn á þing en þeim var spáð en í 

tilviki Íslandshreyfingarinnnar þá voru fyrstu spár mjög góðar en síðan hrapaði fylgið með 

hverri skoðanakönnunni. Það er spurning hversu mikill örlagavaldur fréttir um 

skoðanakannanir eru í raun. Eitt er víst að mikilvægi þeirra í fréttaflutningi dagblaða hefur 

stóraukist síðan snemma á níunda áratuginum. 

Svarið við rannsóknarspurningunni er því eftirfarandi: 

Það er munur á umfjöllun dagblaðanna á nýjum stjórnmálaframboðum árið 1983 og 2007. Að 

stærstum hluta liggur munurinn í áherslu á umfjöllun um skoðanakannanir, fer sú áhersla úr 

1% af allri umfjöllun árið 1983 yfir 41% árið 2007. Morgunblaðið var neikvætt í garð 

Íslandshreyfingarinnar en hlutlaust gagnvart Samtökum um kvennalista og neikvæður 

fréttaflutningur hefur alveg horfið með flokksblöðunum. Innsendum greinum hefur fjölgað og 

þær virðast vera orðnar jákvæðari hvað varðar ný stjórnmálaframboð. 
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