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Abstract  

War is a severe test of such democratic expectations, in part because government 

and military demands for support often clash with the roles expected of a free and 

independent news media.  This research paper examines the performance of the 

independent public news media RÚV, to determine whether or not the most trusted 

network in Iceland is complying with its own rules and regulation in reporting the 

news of the war in Iraq in the year 2003.   RÚV standard of excellence is determined 

by reporting the news as accurately and fairly as possible by using sources from 

both and or all sides of the spectrum.  This research is conducted through a 

systematic, detailed content and framing analysis supported by a research 

published by Robinson and friends (2010).  This research will show that the public 

broadcast of Iceland failed to fulfil its basic rules of reporting in regards to the war 

in Iraq.  The results provide a unique opportunity to compare RÚV with its own 

standards as well as with other news media.     
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 Útdráttur 

Kröfur og væntingar til lýðræðisþjóðfélags eru  sjaldan  meiri en á tímum stríðs þar 

sem hagsmunir stjórnvalda geta rekist á við  hlutverk fjölmiðla til að viðhalda 

sjálfstæði upplýstrar umræðu.  Áreiðanleiki frétta er aldrei eins mikilvægur eins og á 

tímum stríðs þar sem um er að ræða líf og dauða.  Þessi rannsókn skoðar 

frammistöðu  RÚV til að fylgi  eftir yfirlýstum markmiðum og starfsreglum um gerð 

frétta þegar litið er til Íraksstríðsins árið 2003.  RÚV setur sér þær vinnureglur að 

heimildir frétta séu sem fyllstar og áreiðanlegastar og fluttar af sanngirni og 

óhlutdrægni.  Heimildir frétta skal vera frá báðum eða öllum aðilum til að kynna 

sjónarmið þeirra sem jafnast.  Í þessari rannsókn er fréttaflutningur  RÚV skoðaður í 

gegn um kerfisbundinn greiningaramma þar sem stuðst  er við rannsókn Robinson 

o.f. (2010).   Niðurstöður rannsóknarinnar  sýna að RÚV hafi ekki samsvarað 

hlutverki sínu samkvæmt sínum eigin reglum og skyldum um gerð frétta af 

Íraksstríðinu, 2003.  Rannsóknin veitir einstakt tækifæri til að gera samanburð á 

fréttum RÚV og annarra  erlendra fréttamiðla og með því sjá hvernig RÚV er að 

standa sig sem hlutlægur fréttamiðill.    
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Formáli 

Fyrir ári síðan rakst höfundur þessi af einskærri  tilviljun á heimildarmynd  sem kom út árið 

2010 að nafni „The war  you don’t see” eða stríðið sem við ekki sjáum.  Heimildarmynd þessi 

var gerð af gamalreyndum og margverðlaunuðum fréttamanni,  John Pilger frá Ástralíu.  Í 

stuttu máli sagt þá kollvarpaði þessi kvikmynd öllum mínum hugmyndum og sýn á stríðið í 

Írak.   Myndin fjallar um stríðsátökin í Írak frá öðru sjónarhorni en ég hafði átt að venjast, það 

er frá sjónarhorni almennings í Írak.   Fjöldagrafir fórnalamba sprenginga sýndu tvístraða og 

sundurlimaða líkama barna og harmi slegnar mæður á bökkum grafanna sem steyttu hnefa í 

átt að myndavélunum eins og til að ásaka áhorfandann um morðin.   Stormsveitir 

bandamanna börðu á hurðir í skjóli nætur og drógu fjölskyldur út úr húsum sínum á meðan 

þeir otuðu vopnum sínum að grátandi börnum.   Viðtöl við vestræna blaðamenn lýstu 

vanmætti þeirra til að birta fréttir sínar í fjölmiðlum heima fyrir þar sem enginn vildi hlusta 

eða kaupa slíkar fréttir.   

Í myndinni spyr Pilger (2010) hvort almenningur sé í raun að fá áreiðanlegar fréttir af 

stríðinu í Írak?    Rannsóknarfréttamennska,  segir höfundurinn,  snýst um að gefa almenningi 

réttar og gagnrýnar fréttir á daglegum viðburðum líðandi stundar eins nákvæmlega og unnt 

er. Hann segir slíka fréttamennsku vera á undanhaldi og í raun að hverfa þar sem fjölmiðlar 

lúti áhrifavaldi ríkjandi stjórnvalda.  Fréttir, vill  Pilger meina, eru hannaðar með þeim hætti 

að almenningur fær aðeins að heyra og sjá það sem þeim er ætlað að heyra og sjá.   Þessi 

ritskoðun og hönnun frétta er til þess gerð að stýra almennings álitinu á atburðarás stríðsins.  

Fréttir eru valdar,  segir Pilger, með það fyrir augum að sýna eitt sjónarmið, það er  

sjónarmið innrásarsveita og ríkjandi stjórnvalda.     

Þessi rannsókn mun því skoða fréttir RÚV af Íraksstríðinu til að kanna hvort 

fréttamiðillinn standist kröfur um hlutlæga umfjöllun þar sem leitast er við að kynna 

sjónarmið sem flestra af sanngirni og óhlutdrægni.   
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1.Inngangur 

Upplýsingar geta haft áhrif á mótun samfélagslegrar vitundar.  Vel upplýstur almenningur er 

ómæld verðmæti fyrir lýðræðisríki eins og Ísland.  Til að vera vel upplýst þjóð þarf fjölmiðill 

að skapa grundvöll að almennir borgarar geti myndað sér skoðanir og tekið upplýstar 

ákvarðanir með því að hafa frjálsan aðgang að ólíkum sjónarmiðum og hlutlægum 

upplýsingum (Society of Professional Journalists. e.d., 1996).   Frjáls og óháður fjölmiðill eins 

og RÚV, þarf að spyrja erfiðra spurninga og með því halda uppi gagnrýnisrödd í samfélaginu 

og þá sérstaklega þegar kemur að ríkisvaldinu.   Í lýðræðissamfélagi  eru slík vinnubrögð ekki 

einungis  æskileg heldur skylda fjölmiðla (Macpherson, 1985).  Markmið RÚV er einmitt að 

sinna þessari skyldu „að vera hvati lýðræðislegrar umræðu“ (RÚV, 2008b) eins og stendur 

skýrum orðum í meginmarkmiðum stofnunarinnar.   

Meginstarfsreglur RÚV (2008a) um vinnslu frétta kveða svo á að fréttir skulu vera 

fluttar af sanngirni og óhlutdrægni, að þeir leiti upplýsinga frá öllum aðilum og kynni 

sjónarmið þeirra sem jafnast, og síðast en ekki síst gæti þess að heimildir séu sem fyllstar og 

áreiðanlegastar. Einnig er tekið framað upplýsingar frá öðrum fjölmiðlum leysi RÚV ekki 

undan þeirri kvöð að viðhafa  gagnrýnið mat á sömu upplýsingum (RÚV, 2008a).   

Þessi rannsókn leiðir í ljós að RÚV hafi brugðist skyldu sinni sem frjáls og óháður 

fjölmiðill þegar litið er til frétta af stríðinu í Írak árið 2003 þrátt fyrir skýrar starfsreglur um 

vinnslu frétta.  Þau vinnubrögð sem fjölmiðlar voru gagnrýndir fyrir í rannsóknarskýrslu 

Alþingis (Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010) lýsa ekki einungis hvað fór miður heldur einnig 

þeirri ábyrgð og því valdi sem þeir hafa í samfélaginu.  Í skýrslunni kemur fram alvarleg 

gagnrýni á íslenska fjölmiðla þar sem þeir eru taldir hafa vanrækt skyldu sína gagnvart 

almenningi á Íslandi í aðdraganda bankahrunsins.  

Þingmannanefnd Alþingis taldi að hlutverk fjölmiðla sem hið fjórða vald sé afar 

mikilvægt og að þar hafi ábyrgð RÚV vegið þyngst.  Í skýrslunni segir:  

 

„Mikilvægt er að búa svo um hnútana að Ríkisútvarpið geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu sem 
öflugur fréttamiðill og vettvangur fræðslu, menningar og skoðanaskipta. Þá verður að gera þá 
kröfu á hendur Ríkisútvarpinu að það beiti sér öðrum fremur fyrir vandaðri 
rannsóknarblaðamennsku. Nefndin bendir á að fram hefur farið endurskoðun á lögum um 
fjölmiðla en telur engu að síður brýnt að byggt sé á ályktunum og niðurstöðum skýrslu 
rannsóknarnefndar Alþingis“.  (Rannsóknarskýrsla Alþingis,2010) 
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Fjölmiðlar sem fjórða valdið  móta samfélag okkar og vanræksla á þeim skyldum er 

misbeiting þess valds sem fylgja lýðræðislegu samfélagi það er að tryggja hlutlægar, 

upplýstar og gagnrýnar upplýsingar. Hvernig er hægt að hlúa að samfélagi þegar öllum  

upplýsingum er stjórnað af ríkisvaldinu?  Ríkisvaldið getur farið með rangfærslur, og gefið 

rangar upplýsingar  (Macpherson , 2006) eins og margir fræðimenn hafa haldið fram 

varðandi innrásina í Írak vegna meintra gereyðingavopna þeirra (Skýrsla Hutton, 2004).   

Hlutverk fjölmiðla er að hafa eftirlit með valdinu.  Það er einmitt á tímum stríðs sem 

lýðræðið þarf hvað mest á gagnrýnni og sjálfstæðri fréttamennsku að halda en einmitt þá eru 

mestu líkur á að hinn almenni fréttamiðill bregðist algerlega (Jensen, 2003). 

Frjáls og óháður fjölmiðill eins og RÚV uppfyllir skyldur sínar í viðleitni sinni til að 

segja satt og rétt frá því sem gerist, vinna faglega og grafast fyrir um upplýsingar sem varða 

almannahag (Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 2010).    Í samfélagi sem skipað er af þeim 

sem hafa vald og þeim sem hafa ekkert vald er nauðsynlegt að hafa fjölmiðil sem verndar 

borgarana fyrir misbeitingu valds, svo sem með því að veita stjórnvöldum aðhald (Skýrsla 

Rannsóknarnefndar Alþingis, 2010).    Birting ólíkra sjónarmiða er eitt af lykilhlutverkum RÚV 

þar sem sannleikurinn er ekki dulbúinn, kryddaður eða fegraður heldur  lykillinn að upplýstri  

umræðu.    

Í þessari rannsókn verður spurt hvort RÚV er að fylgja eftir tveimur yfirlýstum reglum 

fjölmiðilsins (RÚV, 2008a) um gerð frétta þegar litið er til  Íraksstríðsins árið 2003 en 

reglurnar eru:   

1. Fréttir og tengt efni skal flutt af sanngirni og óhlutdrægni. Leita skal upplýsinga frá 

báðum eða öllum aðilum og leitast við að kynna sjónarmið þeirra sem jafnast. 

2. Frétta- og dagskrárgerðarmenn skulu jafnan gæta þess, að heimildir séu sem fyllstar 

og áreiðanlegastar. Birting upplýsinga í öðrum fjölmiðlum leysir frétta- og 

dagskrárgerðarmenn ekki undan kvöð um gagnrýnið mat á sömu upplýsingum. 

Rannsóknin er unnin með því að beita kerfisbundinni greiningu þar sem stuðst er við  

rannsókn Robinson o.fl. sem kom út í Bretlandi árið 2010.  Þessi rannsókn er fyrsta sinnar 

tegundar hér á landi þar sem fjölmiðlaumfjöllun er greind með mælanlegum hætti.   

Rannsókn þessi fjallar einnig um samband valds og fjölmiðla ásamt því að fjalla um 

starfshætti og siðferði í íslenskum fjölmiðlum sem nefndir voru í skýrslu Rannsóknarnefndar 

Alþingis árið 2010.   
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2.Fjölmiðlar: Misbeiting valds   

Ítalski fræðimaðurinn Gramschi (1978) komst að þeirri niðurstöðu snemma á tuttugustu 

öldinni að völd og ánauð kapítalismans með sínum pólitískum og efnahagslegu þvingunum 

var ekki nóg til þess að gera fjöldann byltingasinnaðan.  Eftir margra ára vangaveltur komst 

Gramschi að þeirri niðurstöðu að ráðandi vald til umbreytingar væri  á hugmyndafræðilegum 

grundvelli.  Viðmið almennings er hugmyndafræði valdhafa, ráðandi menning æðri stétta er 

hið dulda vald sem felst í því að hugmyndir og skoðanir valdhafa verða að hugmyndum og 

skoðunum ráðandi hóps í samfélaginu.  Þessi kenning Gramschi um stigveldi einkennist af því 

að þegar hugmyndir  verða meðteknar sem sjálfsagðar eða eðlilegar hafi vald ráðandi stétta 

náð sem hæst.  Styrkleiki valdsins liggur í ósýnileika þess þar sem almenningur  telur 

menningu valdhafanna vera þeirra menningu.   Ráðandi vald stjórnar orðræðunni um 

málefni líðandi stundar og viðheldur henni til að gæta sinna hagsmuna (Foucault, 1980). 

Mikilvægi orðræðunnar er ekki einungis við framsetningu hugmynda og þekkingar heldur 

ímyndarsköpunin.   

Gramsci leggur áherslu á mikilvægi einstakra stofnana en þá sérstaklega fjölmiðla, 

sem hluta af  framleiðslu,  æxlun og umbreytingu á stigaveldinu (Strinati, 1995:165).   

Fjölmiðlar eru án efa valdamikið tæki og eru áhrif þeirra ekki einungis bundin við 

einstaklinginn heldur einnig við stofnanir, þjóðfélagið og menningu (McQuail, 1997:90).   

Samkvæmt Hall (1982:86) eru fjölmiðlar stofnun sem ekki einungis endurspeglar og 

viðheldur samstöðu heldur framleiðir samstöðu með tilbúnu samþykki og þar af leiðandi 

öflugt tæki til að viðhalda stigaveldi.   Greining Halls á fjölmiðlum er byggð  á þeirri 

innrömmun stigaveldisins þar sem  almenningur, treystir fjölmiðlum til þess að vera 

sjálfstæðir og óháðir pólitískum og efnahagslegum ávinningi ríkisins.  Hinsvegar eru 

fjölmiðlar innan hvers ríkis skyldaðir til þess að fylgja ákveðnum lögum og reglum um 

dagskrárgerð til að fá tilhljótandi  leyfi (Hall, 1982:86-87) sem hlýtur því að gera þá, að 

einhverju leyti,  ríkisrekna.   Í orðum Halls eru fjölmiðlar einhver konar hugmyndafræðilegt 

tæki sem notað er til að miðla  félagslegum átökum (Hall, 1982:88). 

Ef hægt er að segja að fjölmiðlar tengist ríkisvaldi með beinum eða óbeinum hætti í 

gegnum rekstur eða eignarhald þess mætti álykta sem svo að ríkjandi stjórnvöld geti haft 

áhrif á orðræðu fjölmiðilsins.  Sá sem hefur völdin ræður orðræðunni (Foucault, 1980) og þar 

með hugsjónarlegum gildum samfélagsins um hvað sé rétt og hvað sé rangt.   
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Noam Chomsky (2003) málvísindamaður hefur skrifað og fjallað mikið um misbeitingu 

og vald málnotkunar og orðræðu.  Í pólitískri umræðu segir Chomsky orðræðu notaða til að 

villa fyrir almenningi í þeim tilgangi að fá samþykki hans sem hann telur oft vera tilbúið 

samþykki.  Tilbúið samþykki getur falist í því að tengja orð eða orðræðu við ákveðinn atburð 

þannig að þau verða gildishlaðin.   

Orðræða, vald og þekking tengjast því innbyrðis og áhrif og virkni þeirra blandast og 

mynda orðræðubúnt (Bjarki Valtýsson, 2011) sem sameina ákveðnar orðræðu.  Til að mynda 

slík búnt verður orðræðan að hafa ákveðin markmið.   Orðræðan verður að byggja á svipaðri 

hugmyndafræði og tilheyra ákveðinni pólitískri og menningarlegri hneigð sem er einkennandi 

fyrir ákveðin tímabil. Ráðandi vald slíks tímabils skapar svo sín eigin sannleiksveldi sem eru 

nokkurs konar safn orðræðubúnta.  Slíkt safn veldur tálsýn meðal samfélagsveldisins sem 

telur það náttúrulegan og eðlilegan sannleik.  

Dæmi um gerð slíks sannleiksveldis er stefna stjórnar George W. Bush eftir 

hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001.  Eftir þann harmleik sköpuðu bandarísk yfirvöld 

ákveðið sannleiksveldi sem síðan hefur haft miklar afleiðingar fyrir heimsbyggðina og 

sömuleiðis mætti segja að hin blinda trú fjölmargra Íslendinga á mátt nýfrjálshyggjunnar fyrir 

hrunið 2008 hafi verið annað slíkt dæmi.  „Útrás og þensla bankakerfisins og annarra 

viðskiptablokka gegnsýrði  orðræðu almennings, svo úr urðu afar víðfeðm orðræðubúnt sem 

erfitt var að losna úr klónum á.  Sannleiksveldi nýfrjálshyggjunnar varð svo máttugt að það 

varð í raun „eðlilegt“ (Bjarki Valtýsson, 2011:42). 

 

Innrömmun, dagskrárvald og orðræða 

Sýndarmennska fjölmiðlamenningarinnar einkennist af því að geta sýnt fram á hverjir hafa 

völdin og hverjir eru valdalausir, hverjum er leyft að sýna vald og ofbeldi og hverjir mega það 

ekki.  Þeir upphefja lögmæti valdhafanna og sýna fram á að þeir valdalausu er kosturinn einn,  

að samþykkja ráðandi vald (Kellner, 1995:1). 

Fjölmiðlar beita margskonar tækni þegar unnið er að fréttum til þess að koma á 

framfæri einu eða fleiri sjónarmiðum/sjónarhorni.  Helst verður rætt um innrömmun frétta 

og dagskrárvald fjölmiðla sem einkennist af því að setja ákveðin málefni á dagskrá.  Sem 

dæmi, rannsóknir sýna að í Íraksstríðinu fjölluðu breskir fjölmiðlar helst um árásir 

bandamanna en minnst um mannúðarmálefni.  Innrömmun frétta er undirstaða þessarar 
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rannsóknar þegar fréttir RÚV verða kóðaðar samkvæmt ákveðnum fyrirframgreindum 

stöðlum.  Einn þáttur þessarar innrömmunar fjallar sérstaklega um hvaða málefni og hvaða 

sögupersónur (heimildir) fengu áberandi mikið pláss í fréttum RÚV þegar fjallað var um 

Íraksstríðið.   

Hugmyndafræðilega ætti blaðamennska að vera þjónusta fyrir almenning með þau 

meginmarkmið að bæta líf fólks, benda á óréttlæti og uppræta spillingu hvar sem hún þrífst.  

Með þess konar vinnubrögðum getur fjölmiðill haft jákvæð áhrif á samfélagið.   

Rannsókn Hallins (1986: 207-8). fjallar um svo kallað „Vietnam syndrome“ sem vísar 

til þess hvort Bandaríkjamenn hafi tapað Víetnamstríðinu vegna gagnrýninnar umfjallana 

bandarískra fjölmiðla á þeim tíma um framgang stríðsins.  Hallins telur þessa kenningu  mun 

vinsælli hjá fræðimönnum en ekki viðurkennd af bandarískum yfirvöldum og segir enn 

fremur að gagnrýni   fjölmiðlana hafi frekar stafað  af ósætti innan ríkisstjórnarinnar um 

utanríkisstefnu Bandaríkjanna.  Hallins telur að fjölmiðlar hafi alltaf stutt sín yfirvöld í stríði 

með fyrirsögnum eins og ´American Boys in action´(1986: 129) og að umfjöllunin hafi yfirleitt 

alltaf endurspeglað  umræðu ráðandi valda.  Það að fjölmiðlar geti verið sjálfstæðir og sett 

sér það markmið að fjalla um málefni óháð ytri öflum sé í raun hugmyndfræðileg kenning og 

goðsögn Hallins, (1986: 67-70).  Gagnrýnin umfjöllun var réttlætanleg, segir Hallins, þegar 

eignarhald fjölmiðlana var mun fjölbreyttari og samkeppnin því meiri en nú þegar 

fjölmiðlarnir eru í eigu nokkurra fyrirtækja hafa fjölmiðlarnir og umfjöllunin verið nokkurn 

veginn samtaka í umræðunni.     

Eflaust, segir Hallins, hefur starf fréttamanna alltaf snúist um að safna gögnum og 

staðreyndum sem þeir fá frá ríkisvaldinu sem gerir það að verkum að ríkisvaldið stjórnar 

umræðunni í gegn um dagskrárvald og innrömmun frétta.  

Ef marka má rannsókn Hallins gefur auga leið að ef eignarhald og samkeppni hefur 

áhrif á fréttir og umræðu þá ætti RÚV sem styrkt er af ríkinu og almenningi á Íslandi að hafa 

alla yfirburði til að vera öflugur sjálfstæður fjölmiðill. 

 

Innrömmun  

Innrömmunarkenningin er náskyld hugmyndinni um dagskrárvald fjölmiðla. Samkvæmt 

henni beina fjölmiðlar athygli sinni að ákveðnum atburðum og leggja ákveðinn skilning í þá. 

Hugtakið „römmun“ vísar til þess að þótt fjölmiðlar stjórni ekki skoðunum okkar þá þrýsti 



Umfjöllun RÚV um Íraksstríðið 2003. 
 

 
11 

 

þeir á okkur til að líta á hlutina frá ákveðnu sjónarhorni fremur öðru (Þorbjörn Broddason, 

2004: 4). Kenningin felur í sér tvær meginhugmyndir (McQuail, 2005: 555).   Önnur vísar til 

þess að fréttaumfjöllun er mótuð og sett í samhengi eftir ákveðnum og fyrirfram gefnum 

ramma. Hin vísar til þess að notendur fjölmiðla taki upp þennan sama ramma og sjái hlutina í 

líku eða í sama ljósi og blaða- og fréttamennirnir.   

Innrömmun felst í því að velja efni þar sem ákveðin málefni eða atburðir eru 

forgangsraðaðir eftir fyrirframgefnum ramma.   Innrömmunin er ætlað að endurspegla 

ákveðið sjónarmið  (Entman, 2003) .  

Entman (2003) bendir á að eftir árásirnar 9. september 2002 hafi skapast samstaða á 

milli fjölmiðla og ríkisstjórnar Bandríkjanna um innrömmun frétta af hryðjuverkaárásunum.   

Samvinnan einkenndist af því að innramma fréttir með þeim hætti að skapa samtöðu innan 

þjóðfélagsins um ákveðna lausn sem í fyrstu fjallaði um stríð gegn hryðjuverkum en breyttist 

seinna meir  í að fella stjórn Talibana í Afganistan.   

Forseti Bandaríkjanna, George W. Bush, hefði getað rætt aðra möguleika segir 

Entman, en alþjóðalegt stríð gegn hryðjuverkum en kaus að gera það ekki.  Áður en innrásin í 

Afganistan hófst, heldur Entman áfram, var áríðandi að innrömmun frétta væri með þeim 

hætti að  samþykki almennings fengist.  Því þurfti að innramma fréttirnar þannig að þær 

væru tilfinningalega sannfærandi.  Entman bendir á að vegna þessarar innrömmunaraðferðar 

ríkisstjórnarinnar og fjölmiðla hafi verið hægt að viðhalda samþykki meirihluta þingsins, 

fjölmiðla og fólksins í landinu eftir innrásina í Afganistan.   Til að innramma árásirnar á 

tvíburaturnana notaði forseti Bandaríkjanna eftirfarandi orðræðu, stríð gegn hryðjuverkum 

og stríð gegn því illa.   

Entman bendir á að í ræðu sinni til þingsins í janúar 2002 hafi forseti Bandaríkjanna 

notað orðið það illa  fimm sinnum og orðið stríð tólf sinnum í ræðu sinni.  Endurtekning 

orðanna, segir Entman,  hafi verið hluti af stefnu ríkisstjórnar Bush til að innramma 11. 

september sem tákn sameiningar almennings í landinu þar sem stríð gegn hryðjuverkum var 

eina lausnin.  Með innrömmun fréttanna hafi einungis þurft að endurtaka orðin til að 

viðhalda samþykki eða eins og Chomsky (2003) orðaði það hið tilbúna samþykki.    
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Dagskrárvald 

Í grundvallaratriðum snýst kenningin um dagskrárvald um það að notendur fjölmiðla halda 

að það málefni sem fær mesta umfjöllun í fjölmiðlum á hverjum tíma sé það mikilvægasta.   

Stundum er því haldið fram að fjölmiðlar séu samfélagsspegill sem endurvarpi fjölbreytileika 

mannlífsins.  En þetta er ekki hlutlaus spegill sem endurvarpar öllu sem fyrir hann ber, því 

fjölmiðlar hafa vald til að velja hvaða fréttir og greinar þeir kjósa að birta, og þar af leiðandi  

hvaða atburðum þeir kjósa að halda frá almenningi (Bjarki Valtýsson, 2011:192).  

Hugtakið dagskrárvald hefur aðallega verið nefnt í tengslum við kosningaherferðir og 

önnur málefni tengd stjórnmálum (McQuail, 2005: 548). McCombs og Shaw (2007)og 

Reynolds (2007) rannsökuðu umfjöllun bandarískra fjölmiðla um Írak stríðið sem náði nýjum 

hæðum í byrjun árs 2007. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að þegar leið að forsetakosningum 

árið 2008 stóð bandarískur almenningur í þeirri trú að Íraksstríðið væri mikilvægasta 

málefnið. Þetta töldu þeir McCombs og samverkamenn hans að hægt væri að rekja til 

aukinnar umfjöllunar fjölmiðla um Íraksstríðið. Fjölmiðlar eru ekki einu áhrifavaldar í lífi fólks, 

en það meðtekur það sem það les, sér eða heyrir og  upplýsingarnar safnast upp og verða 

mönnum ofarlega í huga þegar umræða skapast um málefnið (McCombs og Shaw, 1972).  Að 

setja ákveðin málefni fram yfir önnur málefni er ákveðið vald, sér í lagi að sniðganga önnur 

jafnvel mikilvægari málefni.   

Náið samband er á milli dagskrárvalds og innrömmunar (Patterson, 1993).  

Hugmyndafræði dagskrárvaldsins  fjallar um þau áhrif sem fjölmiðlarhafa á það  ´hvað við 

hugsum um´ á meðan hugmyndafræði innrömmunar fjallar um vald fjölmiðla til að stjórna 

´hvernig við eigum að hugsa um það´.   Í öðrum orðum, dagskrárvaldið fjallar um ákveðin 

málefni sem fjölmiðlar velja og áhrif þess á almenning en innrömmun fjallar um ákveðna 

þætti þessara sömu málefna  (Patterson, 1993:70).  

 

Fegrun stríðs og dauða  

Í þessum kafla verður orðaval frétta skoðað með það fyrir augum að orðaval geti haft þau 

áhrif að fegra eða draga úr þeim hörmungum sem stríð geta valdið.  Í þessu tilfelli verður 

talað um veigrunarorð eða skrautyrði í því samhengi að skoða orðaval sem hefur þau áhrif að 

draga úr vægi atburða og jafnvel fegra stríð.  Orð og orðaval hefur ákveðin völd og lýtur því 

að hugmyndafræði  Foucault (1980) um sviðssetningu á sannleikanum með beitingu 
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tungumáls og notkun og vali á orðum en fellur einnig að hugmyndum  Chomsky (2003) um 

vald málnotkunar til þess að villa um fyrir almenningi.  Fréttir af stríði hafa löngum verið 

umdeilanlegar og þá sérstaklega vegna þess að þar er verið að fjalla um erfiða og átakanlega 

hluti sem oft getur talist erfitt til umræðu.   Eins hræðileg og stríð eru virðast þau auka 

nýsköpun í orðum og orðatiltækjum sem talin eru betur til þess fallin að lýsa hörmungum 

eins og drápum og morðum á saklausu fólki.  Þessi nýyrði og orðatiltæki mætti kannski kalla 

skrautyrði  eða  fegrunaryrði og eru þau notuð í öllum stéttum þjóðfélaga þó misjafnlega 

mikið.  

Samkvæmt Geoffrey Leech (Geoffrey, 1994) málfræðingi verða til skrautyrði til að 

koma öðrum og vægari orðum að einhverju sem talið er óviðeigandi eða viðkvæmt í umræðu 

til að það fái fegurri eða vægari hljómgrunn.  Fegrunaryrði eru notuð til þess að milda og 

draga úr hrottalegum atburðum sem einkenna stríð (Fieldman, 2003).  Fieldman nefnir sem 

dæmi orðið stríð sem er næst því að vera bannorð hjá flestum vestrænum fjölmiðlum og er 

þess í stað skipt út fyrir orðatiltæki eins og átök eða árás.   

Samkvæmt Fieldmans hafa menn löngum lagt mikið á sig til að finna ákjósanlegustu 

orðatiltæki sem gerir  þeim kleift að fegra og jafnvel sleppa orðum og orðatiltækjum sem eru 

í eðli sínu umdeilanleg eins og stríð, drepa eða myrða.   Í stríði  eru fegrunarheiti  á 

svokölluðu hernaðarmáli gerð til að bægja hugsunum hins almenna borgara frá þeim 

hræðilegu atburðum sem gerast í löndum þar sem stríð eru háð.  Málefnaleg, nákvæm og 

óhlutdræg  fréttamennska gæti hugsanlega gefið almenningi kost á að gagnrýna stjórnvöld 

þegar eitthvað fer úrskeiðis  og hinn almenni borgari gæti orðið mótfallinn stríðinu og jafnvel 

ríkjandi stjórnskipan.    Til að verjast mótþróa almennings eru fegrunarheiti notuð en þau  

halda almenningi í hæfilegri fjarlægð frá því sem raunverulega er að gerast og þar af leiðandi 

í fáfræði.     

Í Persaflóastríðinu var ekki aðeins ætlast til þess að blaðamenn tækju upp ákveðin 

fegrunaryrði heldur voru þeir beinlínis neyddir til þess (Van Roey, 1994)  þar sem bandarísk 

hernaðaryfirvöld töldu að óritskoðað upplýsingaflæði til fjölmiðla á tíma Víetnamstríðsins 

hefði verið stærsti orsakavaldur þess að Bandaríkjamenn töpuðu stríðinu.  Vegna þeirrar 

reynslu voru yfirvöld í Bandaríkjunum staðráðnari í að hefta eða stjórna hvernig fjölmiðlar 

fjölluðu um stríðsrekstur Bandaríkjanna.   Fréttir af raunveruleika stríðs geta vegið hart að 

siðferðisvitund almennings segir Van Roey og tekur dæmi af því þegar  belgíska fréttablaðið 
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LA Libre Belgique birti ljósmynd af bandarískum skriðdreka í Persaflóastríðinu sem skartaði 

slagorðum sem mætti lauslega þýða á þessa leið:  að drepa er okkar vinna og vinnan 

blómstrar.     

Slíkt orðalag er afar hneykslanlegt fyrir hinn siðmenntaða lesandasegir Van Roey og 

því er ekki að furða að orðið drepa sé bannorð í stríðsfréttum heimspressunar.  Þess í stað er 

gripið til þeirra ráða að deyfa fréttirnar með ópersónulegum og sótthreinsuðum orðum eins 

og  mannfall, féll eða fallnir sem gerir það að verkum að stríð virðast vera blóðlaus, fjarstýrð 

og unnin án mannláts.  Það virðist kannski kaldhæðnilegt að segja að með slíku orðavali 

verður framsetning stríðsfrétta mun snyrtilegri og jafnvel með ljóðrænum blæ (Van Roey, 

1994).   

Það mætti löngum deila um það hvort að fréttir RÚV villi fyrir almenningi með notkun 

orða eins og að fella, féllu þegar talað er um dauða saklausa borgara sem ekki eru beinir 

þátttakendur í stríðinu í Írak.  Hitt er annað mál hvort að val á slíku orðalagi sé viðeigandi og 

þá hvort sá fréttaflutningur sé sanngjarn þegar lítill munur er gerður á dauða hermanna sem 

eru beinir þátttakendur í stríði og dauða almenna borgara.   Einnig má líta á hvort umrætt 

orðaval lýsi aðstæðum með nákvæmni og áreiðanleika og hvort það hæfi efni og aðstæðum.  

Fréttir eru til þess að miðla aðstæðum til almennings á áreiðanlegan og nákvæman hátt og til 

þess þarf að nota þau orð sem eru lýsandi fyrir viðeigandi kringumstæðu eins og Ari Páll 

Kristinsson (2004) lýsir í grein sinni Einfalt mál, gott mál, skýrt mál með eftirfarandi hætti:     

 

„Gott mál er öðruvísi í samtölum og öðru lifandi talmáli  en þar er mælikvarðinn á gott mál ekki 

síður árangurinn í samskiptum.  Mikilvægast er í allri málvöndun að orð hæfi efni og stíll tilefni. 

Með það sem leiðarljós má með góðum rökum halda því fram að algeng orð og hlutlaus orðaröð, 

eða hvernig sem við annars skilgreinum einfalt mál, getur sem best jafnframt verið gott mál ef 

orðin hæfa efninu og stíllinn tilefninu.“  

 

Samkvæmt þessari skilgreiningu á góðu málfari er rétt að fréttir RÚV eru á talmáli og það 

orðaval sem notað er hlýtur að þurfa fyrst og fremst að miðla til almennings kringumstæðum 

með viðeigandi málnotkun.  Einnig, samkvæmt skilgreiningu Rummel (1994) er nákvæmara 

að skilgreina fórnarlömb stríðs það er dauða saklausra manna og barna sem drepin eða myrt.   

Fréttir sem snerta líf og heilsu almennings krefjast nákvæmni og upplýstrar umfjöllunar sem 

skapar umræðu í hverju þjóðfélagi burtséð hversu umdeilanleg sú umræða er.   Það má því 

spyrja hver ábyrgð fréttamanna og fréttastofnana er þegar kemur að rétti almennings til að 
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vita hvað er raunverulega að gerast í mikilvægum málefnum eins og í stríði.  Hlutdrægur 

fréttamiðill mildar orðalag og lágmarkar hinn blóðuga raunveruleika stríðs segir í breskri 

rannsókn (Morrison, 1992) sem var gerð um fréttaumfjöllun Persaflóastríðsins árið 1991.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda  til  þess að gagnrýni á ráðandi stjórnvöld (USA) og á 

herinn hafi verið haldið í lágmarki meðal ríkjandi fjölmiðla heimspressunar.  Umfjöllun um 

pólitísk og söguleg gildi stríðsins var sjaldgæf og fréttir af dauða náðu sjaldan til almennings.   

Allar tilraunir fjölmiðla til að draga úr atvikum með ´snyrtilegu´ orðalagi heyrir undir  

sjálfsritskoðun ef fréttir eru gerðar í þágu almennings (Bell, 1997:15).  Fréttir af stríði ættu að 

endurspegla raunveruleikann á eins nákvæman hátt og unnt er til að almenningur fái 

tilfinningu fyrir því sem er að gerast.  Fréttir verða stundum að skapa hneykslun og óþægindi 

til að almenningur fái nákvæmari lýsingu á kringumstæðum án þess að fréttir séu deyfðar 

með snyrtilegri ritskoðun  (Bell, 1997:15).  

 

RÚV: Fjórða valdið 

RÚV er eina ríkisrekna fjölmiðlafyrirtæki landsins og almenningur ber mest traust til 

stofnunarinnar (MMR,2009).  Í  könnun sem Blaðamannafélag Íslands stóð fyrir kemur fram 

að rúmlega 70% aðspurðra segjast bera mikið traust til fréttastofu RÚV og er það nærri 

tvöfalt fleiri en segjast bera mikið traust til fréttastofu Stöðvar 2 (MMR, 2009).   

Samkvæmt   tillögum starfshóps Mennta- og menningarmálaráðherra um 

almannaútvarp á Íslandi, (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2010) er ábyrgð RÚV 

skilgreind með eftirfarandi hætti:  „Ríkisútvarpið er ein af grundvallarstofnunum íslensks 

samfélags. Það er menningarlegur og lýðræðislegur hornsteinn. Þar er reynsla og þekking 

sem verður að tryggja að fái að dafna og þroskast“.  

Þó að skiptar skoðanir  séu um hlutverk og ábyrgð fjölmiðla gagnvart almenningi er 

víst að þeir gegna miklu og sívaxandi hlutverki þar sem þeir greina frá innlendum og 

erlendum málefnum.  Þorbjörn Broddason (2004) heldur því fram að ef horfst sé í augu við 

það að hver og einn einstaklingur hafi sínar eigin forsendur til skilnings, sem valdi því að 

merkingarsköpun verður jafn fjölbreytileg og manneskjurnar eru margar, geti vart farið á 

milli mála að fjölmiðlar hafi raunveruleg völd og áhrif.  Þó fjölmiðlar stjórni ekki skoðunum 

okkar  segir hann þá knýja  þeir okkur til þess að skoða tilveruna út frá tilteknu sjónarhorni-
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innan ákveðins ramma.   Fjölmiðlarnir geta ef til vill ekki stjórnað því hvernig við eigum að 

hugsa, segir Þorbjörn, en hins vegar geta þeir sagt okkur um hvað við eigum að hugsa.    

 Hér verður sú afstaða tekin að fjölmiðlar búi yfir raunverulegu valdi til að hafa áhrif á 

umhverfið og þegna þess.  Skilgreining þessa valds hefur oft verið nefnd „fjórða valdið“ á 

eftir hinu  þrískipta ríkisvaldi; löggjafarvaldi, framkvæmdavaldi og dómsvaldi (Þorbjörn 

Broddason, 2004).   

Flestir þekkja þrískiptingu valdsins en færri þekkja fjórðu grein valdsins, fjölmiðlana, 

lýsir Katrín Pálsdóttir í meistararitgerð sinni Fjórða Valdið (Guðrún Gunnarsdóttir, 2006).  

Katrín vitnar í skilgreiningu Ólafs Ragnars Grímssonar forseta Íslands  og telur hana lýsa í 

hnotskurn hinu fjórða valdi fjölmiðla og eigenda þeirra „.....að fjölbreyttir og öflugir 

fjölmiðlar ásamt þrískiptingu ríkisvaldsins séu skilyrði fyrir því að lýðræðislegt þjóðfélag geti 

þrifist og þroskast“ (Ólafur Ragnar Grímsson, 2004) .    

 

3. Greining Robinson o.fl. um fréttir breskra fjölmiðla á Íraksstríðinu  

Margar erlendar kannanir hafa verið gerðar undanfarin ár á þróun fréttafjölmiðla,  ábyrgð  

og áhrifum þeirra gagnvart almenningi.   Rannsókn Robinson o.fl. (Robinson, Goddard, Parry, 

Murray og Taylor, 2010) rannsakar starfshætti bresku fjölmiðlanna, styrkleika og veikleika 

þeirra í  að miðla sjálfstæðri umfjöllun til almennings í aðdraganda stríðsins í Írak.  Þessi 

rannsókn leggur ríka áherslu á að kanna umfjöllun fréttamiðla fyrr og seinna á tímum stríðs 

og hugsanlegar  ástæður fyrir slíkri umfjöllun.   Umfjöllun bresku rannsóknarinnar er 

viðamikil og niðurstöðum hennar sýndu að fjölmiðlar á Bretlandi meðal annars BBC sýndu 

ekki  nógu mikið sjálfstæði með birtingu upplýsinga sem voru oft og tíðum óstaðfestar.   

Um fréttastöð BBC segir í rannsókn Robinson o.fl. (2010) að hún sé án efa talin vera 

mest metna og jafnframt trúverðugasta fréttastöðin (Robinson o.fl., 2010:65) heima fyrir 

sem og á heimsmælikvarða.   BBC telur sig bera sérstaka ábyrgð gagnvart áhorfendum sínum 

og hlustendum þar sem almenningur leitar til þeirra til að greiða úr erfiðum og flóknum 

málefnum.   Það má því segja að starfsreglur RÚV og BBC séu afar svipaðar í markmiðum 

sínum til áhorfenda ásamt því að vera hvert um sig ríkisreknar fréttastöðvar.   Niðurstöður 

rannsóknar Robinson og fjélaga sýna hinsvegar að fréttir BBC af stríðinu í Írak hafa ekki 

staðist þær væntingar sem fjölmiðillinn BBC setur sér sem sjálfstæður fréttamiðill við vinnslu 

frétta af Írak stríðinu. ° 
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Í rannsókn Robinson o.fl. (2010) eru fréttamiðlar og fréttaflutningur þeirra flokkaður í 

þrjú líkön; hlutdrægt, sjálfstætt og andstætt.  Tafla 1 um kóðun frétta sínir flokkun Robinson 

o.fl. (2010) samkvæmt megin þemum sem skilgreina fréttir og frammistöðu fréttamiðla á 

tímum stríðs.  Þessi líkön eru byggð á fræðilegum kenningum ásamt mælanlegum 

rannsóknum margra fræðimanna til þess eins að skapa áreiðanlegt líkan sem hægt er að 

endurtaka.  Með því að nota sama greiningaramma og Robinson o.fl. (2010) verður hægt að 

staðsetja RÚV innan ákveðins ramma eða líkans eins og gert var með BBC og aðra breska 

fjölmiðla og þar af leiðandi skoða frammistöðu fréttamiðilsins í umfjöllun þess af stríðinu í 

Írak árið 2003.  

 

Hlutlægar, sjálfstæðar og andstæðar fréttri skilgreindar  

Rannsókn Robinson o.fl. (2010) byggðist á því að flokka fjölmiðlaumfjöllun af Íraksstríðinu 

árið 2003 samkvæmt þrískiptu líkönum sem greindi frammistöðu fjölmiðla gagnvart 

almenningi og afstöðu þeirra til að veita viðnám við hinum pólitísku öflum þjóðfélagsins.  

Hvert þessara líkana er skilgreint samkvæmt fyrirfram ákveðnum ramma sem flokkar 

fréttaumfjöllun sem sjálfstæða, hlutdræga eða andstæða.  þessi innrömmun frétta er gerð 

með því að skoða hvað fréttirnar fjalla um og með hvað hætti sú umfjöllun fer fram.     

Fréttirnar voru kóðaðar samkvæmt hlutdrægu, sjálfstæðu og andstæður líkönum.   

Við  kóðun frétta RÚV voru fréttir samkvæmt andstæða líkaninu of fáar til að vera 

mælanlegar.    Til að birta skýrari mynd af niðurstöðum rannsóknarinnar voru þær fréttir sem 

kóðaðar voru sem andstæðar taldar sem sjálfstæðar í öllum niðurstöðum rannsóknarinnar.   

Mikilvægi þessa  líkana byggist aðallega á því að geta skilgreint fréttaflutning RÚV 

innan ákveðins ramma fjölmiðlaumfjöllunar og með því auka skilning á því hvernig sú 

aðgreining getur skipt sköpum hvað varðar ábyrgð og þjónustu við almenning.   Líkönin 

skilgreina áherslur fréttamiðla og fréttaflutning þeirra þegar um ágreiningsmál er að ræða, 

eins og stríð, ásamt því að skoða forsendur  fjölmiðla það er hvers vegna og af hverju þeir 

miðla fréttum með ákveðnum hætti.  Með flokkuninni er hægt að skoða frammistöðu RÚV 

sem sjálfstæður fréttamiðill þegar fjallað er um stríðið í Írak.   

Hlutdrægur fréttaflutningur:   innrömmun sem byggist á kenningum Hallin (1986) og 

Wolfsfelds (1997)  um hlutverk fjölmiðla sem kallað er ´trausti þjónn´  en báðar þessar 
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kenningar lýsa fjölmiðlaumfjöllun sem stýrist af þeim forsendum að vera hliðholl markmiðum  

ríkjandi valda.  Fjórar helstu áherslur í hlutdrægum fréttaflutningi eru: 

 

1. Stjórnvöld og hernaðarvald, bandamenn,  hafa greiðari  aðgang að                

fjölmiðlum þeirra lands sem fréttamennirnir  tilheyra.  

2. Umræðuefni fréttanna er ekki tilviljunarkennt og einkennist af því að hlúa að velferð 

ríkjandi stjórnvalda.  Slagorð eða fyrirsagnir frétta  eru með  þjóðerniskenndu 

yfirbragði  líkt og: „styðjum  strákana okkar“.    

3. Fréttaflutningur sem einkennist af því að réttlæta opinber stjórnvöld (fyrir stríði?) 

með því að halda gagnrýni  í  lágmarki  

4. Hlutdrægur fréttaflutningur dregur úr eða sleppir allri umfjöllun um blóðugan 

raunveruleika stríðs með því að birta sem fæstar myndir af dauða almennra borgara 

og hermanna bandalagsins.   

 

Það sem einkennir hlutdrægan fréttaflutning er þjóðerniskennd (Bennett og Paletz, 1994) 

hugmyndafræði (Hallin, 1986)  og fréttamenn  sem reiða sig á opinberar heimildir (Bennett 

og Paletz, 1994).   Hlutdrægar fréttir styðja bandamenn með upplýsingum frá einu 

sjónarhorni það er sjónarhorni bandalagsins.   Hugmyndafræði þessa módels gengur út frá 

raunsæisstefnunni þar sem utanríkismál eru talin best geymd hjá hinni pólitísku elítu.  

Almenningur er illa upplýstur og því óhæfur til að taka þátt eða hafa áhrif á stefnumótun 

utanríkismálefna (Robinson, o.fl., 2010:40).  Þessi hugmyndafræði gengur einnig út frá því að 

það sé siðferðislega rétt að almenningur og fjölmiðlar sýni stuðning við ríkisvaldið vegna 

hagsmuna þjóðarinnar.  Í stríði er það siðferðisleg skilda fjölmiðla að styðja land sitt og þjóð 

með því að reiða sig nær algerlega við heimildir hins opinbera ríkisvalds.  Þær heimildir sem 

eru í andstöðu við ríkisvaldið verða túlkaðar sem gagnrýni og fá því takmarkaðan aðgang að 

fjölmiðlum.  Markmið hlutdrægra frétta er að upphefja framfarir bandalagsins ásamt því að 

veita allri gagnrýni viðnám.  Draga skal úr dauða og blóðsúthellingum stríðs með því að birta 

sem minnst af myndum eða fyrirsögnum sem gætu varpað fram slíkum birtingarmyndum.  

„Sannleikurinn var afar heilsusamur í stríðinu (Persaflóastríðinu), stjórnvöld sögðu sína sögu 

og almenningurinn í Bandaríkjunum trúði því.  Stríðið var stutt, það var árangursríkt og 

blessunarlega blóðlítið“.  (Bennet og Palletz, 1994. Snörun mín).  Halda skal til haga 
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þjóðrækni og föðurlandsást með stuðningi hernaðarítaka þar sem gagnrýni á ríkisvaldið og 

innrásarherinn skal haldið til hliðar þrátt fyrir litla sem enga aðhlynningu að sannleiksgildi 

stríðsins.   

Sjálfstæður fréttaflutningur:  Einkennist af fréttaflutningi þar sem fréttamiðill  

viðheldur ákveðnu jafnvægi í flutningi frétta með því að vera opinn fyrir ólíkum 

sjónarmiðum. Heimildir og upplýsingar frá öllum sjónarhornum samanber yfirlýstu hlutverki 

RÚV.  Leita skal  upplýsinga frá báðum eða öllum aðilum og kynna sjónarmið þeirra sem 

jafnast (RÚV, 2008a).  Hugmyndin af þessu líkani kemur frá kenningum frjálslyndisstefnunnar 

þar sem almenningu skal hafa áhrif á utanríkismál og utanríkisstefnu samfélagsins.  

Fjölmiðlar skulu ávallt vera á varðbergi gagnvart hugsanlegri spillingu stjórnvalda.  

Samkvæmt rannsókn Robinson o.fl. (2010) einkennist sjálfstæður fréttaflutningur  af þeim 

fréttum sem tekst að halda jafnvægi  sjónarmiða án þess að viðhalda eða endurspegla 

skoðanir ráðandi valda.    

Fjölmiðlar eiga að vera sá vettvangur þar sem frjáls og óháð umræða getur átt sér 

stað.  Mikilvægi sjálfstæðrar fréttamennsku til almannasviðsins inniheldur markvissa og 

óhlutdræga umræðu þar sem ólík sjónarmið eru dregin fram í dagsljósið  (Habermas, 1989).  

Fréttir sem þessar innihalda rödd hins almenna borgara, mannúðarsamtaka, 

mótmælenda og alþjóðasamtaka eins og Sameinuðu þjóðirnar.  Án þessa ólíku radda getur 

sjálfstæður fréttamiðill verið auðveld bráð lymskubragða stjórnvalda.  Sjálfstæður 

fréttamiðill verður ávallt að halda vogarskálinni jafnri með fréttum sem lýsa til jafns 

sjónamiði stjórnvalda og  annarra aðila.  Ólíkt hlutdrægum fréttamiðli verður sjálfstæður 

miðill ávallt að halda óhlutdrægri rödd í allri fréttamennsku.   

Ríkjandi stjórnvöld eiga ekki að njóta, óáreitt, trausts í utanríkismálefnum án þess að 

verða við gagnrýnisröddum samfélagsins (Robinson o.fl., 2010:46).  Á tímum stríðs, strax og 

fyrsta skotinu er hleypt af,  verður almenningur að fá allar upplýsingar af gangi stríðsins, 

afleiðingum þess og hugsanlegri skynsemi þess að halda stríðinu áfram.   Upplýsingagjöf sem 

þessi heldur stjórnvöldum frá því að heyja óþarfa stríð (Aday og félagar,  2005:4).  Til að 

viðhalda þessu jafnvægi er sjálfstæður fréttaflutningur nauðsynlegur. „Ég trúi því að ef 

bandaríska þjóðin gæti séð hvað er raunverulega að gerast hér í Írak, séð mæðurnar, börnin 

og dauðann, þá gæti þetta ekki gerst.  Þetta gæti aldrei gerst“  (Manning, 2004).  
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   Sjálfstæður fjölmiðill skal leika hlutverk „sáttasemjarans“ með birtingu á opinberum 

heimildum til jafns við aðrar heimildir sem dæmi heimildir almennra borgara, 

alþjóðasamtaka og andstæðinga stríðs.  Halda skal til haga ólíkum sjónarmiðum og 

upplýsingum þar sem stuðlað er að opinni umræðu þar sem árangur og útkoma stríðs er ekki 

þekkt og því hlutlaus.  Sjálfstæð umræða skal flytja fréttir af hernaðarlegum ávinningi sem og 

vandamálum og mistökum bandalagsins.   

Andstæður fréttaflutningur: lýsir fréttaflutningi sem veitir  sannleiksgildi 

fréttayfirlýsinga  opinberra stofnana og ríkisvalds mótspyrnu. Byggir á gagnrýniskenningunni 

ásamt öðrum róttækum hugmyndum um hlutskipti fjölmiðla í lýðræðislegu samfélagi.    

 Þessi fréttaflutningur einkennist af því að vera mótfallinn stríði.  Andstæður 

fréttaflutningur einkennist af því að vera í andstöðu við ríkjandi vald og vernda hag þeirra 

sem minna mega sín.  Umfjöllun sem er fyrir utan umráðasvæði ráðandi valds sérstaklega á 

umrótartímum í samfélagi.   Markmið fréttaumfjöllunar er að varpa fram mikilvægum  

spurningum um lögmæti ákveðinna atburða  og hlutskipti hins pólitíska  og efnahagslega 

umhverfis.  Áhersla á vandamál og mistök hernaðaraðgerða bandalagsins ásamt því að sýna 

stríðið frá sjónarmiði andstæðingsins. Áhersla frétta um dauða og eyðileggingu stríðs frá 

mannlegu sjónarmiði.  Gagnrýnin umfjöllun á  réttlætingu ráðandi yfirvalda fyrir stríði.  

Fréttaflutningur sem tekur að sér hlutverk „varðhundsins“ þar sem ummæli og heimildir 

valdhafanna eru stöðugt undir eftirliti.  Slíkur fréttaflutningur upplýsir almenning um 

raunveruleika stríðs með nákvæmum lýsingum af blóðugum bardögum og dauða almennra 

borgara og hermanna hvort sem um er að ræða mannfall andstæðinga eða heimaliðsins 

(Robinson o.fl., 2010: 47.9).     

  

Almannatengsladeild Forsetans var önnum kafin við það að vinna úr tjóninu og það virtist sem 

að þeir væru að inna gott starf af hendi en  vegatálmar af dauðum borgurum voru þeim 

yfirsterkari  og í stuttan tíma þá myndaðist  lítið tækifæri,  samhryggð í garð Íraka sem börðust 

gegn  mun sterkari andstæðingi  (Wolfsfeld, 1997: 180-91. Snörun mín).  

 

Hugmyndafræði gagnrýniskenningarinnar er sú að það sé skylda fjölmiðla að varpa fram 

grunnspurningu um lögmæti ágreinings, eins og stríð, og pólitískrar og efnahagslegrar skipan 

þjóðfélagsins (Cox, 1981).  Sem dæmi má nefna Marxismann og gagnrýniskenninguna þar 

sem ríkið beitir hinu pólitíska efnahagskerfi  í þágu elítunnar.  Í framhaldi af því sjónarmiði 

eru fjölmiðlar eins konar miðpunktur þess valds sem þjónar og jafnframt viðheldur misrétti  
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með því að endurspegla sjónarmið elítunnar í þeim tilgangi að villa fyrir um og framleiða 

samþykki almennings.   Herman og Chomsky (1988) leggja mikla áherslu á hvernig hagsmunir 

ríkisvalds og efnahagsvalds geta skarast  og telja þeir að þar séu fjölmiðlafyrirtækin ekki 

undanskilin.  Afleiðingarnar verða þær að stóru fjölmiðlafyrirtækin í Bandaríkjunum  setja 

fram það sjónarmiðað Bandaríkin séu í alla staði friðsöm þjóð með há siðferðisleg gildi en á 

sama tíma er utanríkisstefna þeirra  í raun loðin efnahagslegum og pólitískum 

eiginhagsmunum sem veldur ófriðsömum og ólýðræðislegum ávinningi.   

Tafla 1. Kóðun  og innrömmun á megin þemum  3 líkana Robinson  o.fl.  

Hlutdrægur Sjálfstæður Andstæður 

Meðbyr fyrir 

innrásarherliði / 

Meðbyr með 

hernaðarbandalagi í notkun 

málfars (þ.e. frelsun) 

Blandaður tónn 

Hlutlaus eða gagnrýninn  

Dregið úr meðbyr með 

notkun málfars sem 

rengir hernaðarbandalagið (þ.e. 

Innrás) 

Umræðuefni: 

Árásir: velgengni  

bandalagsins,  framfarir herliðsins 

er miðja frásagnarinnar. 

Umræðuefni: 

Árásir: bland af 

neikvæðri og jákvæðri umfjöllun, 

hlutlausar niðurstöður um 

útkomuna. 

Umræðuefni: 

Árásir: hernaðarleg 

mistök bandamanna, óvænt og  

sterkt viðnám Íraka.  

Fall almennra borgara: 

ábyrgð,  aðgerðir Íraka/ áhersla á 

nákvæmni sprengjuárása/ 

afneitun hernaðarbandalags 

samþykkt.  Myndumaf látnum 

borgurum haldið í lágmarki. 

Fall almennra borgara: 

jafnt út frá neikvæðu og jákvæðu 

sjónarhorni, kröfum Íraka um 

ábyrgð hernaðarbandalags á 

dauðsföllum til jafns við kröfur 

hernaðarbandalagsins.  

Fall almennra borgara: 

þjáning borgara í forgrunni, 

ábyrgð er  hernaðarbandalagsins/ 

nákvæmni og  ásetningur dreginn í 

efa/ grafískt myndefni af hinum 

látnu. 

 

Fall hermanna: hugrekki 

og hetjudáð fallinna hermanna 

bandalagsins/ stuðningur 

fjölskyldu hinna látnu við stríðið: 

Fall hermanna: hlutlaus 

frásögn, dauðsföll sem staðreynd, 

og  hetjudáð  jafnt á við gagnrýni. 

Fall hermanna: áhersla á 

hernaðarleg mistök, eða 

efasemdir fjölskyldna á stríðinu. 

Mannúðarmál: velgengni 

bandalags til að koma til hjálpar  

og vinnur hug og hjörtu manna. 

Mannúðarmál: möguleg 

vandamál eða seinkun á 

hjálpargögnum, ekki sterk 

gagnrýni á framtakið. 

Mannúðar-mál: 

afhending hjálpargagna mistekist/ 

skortur á nauðsynjavörum fyrir 

almenna borgara í Írak/ svartsýni 

á  framfarir í mannúðar 

málefnum. 

Réttlæting- 

gereyðingarvopn,  stuðningur við 

hernaðarbandalag um mátt 

gereyðingarvopna, þegar þau 

finnast/ tilkynningar um fundi. 

Heimildir bandamanna um 

gereyðingarvopn aldrei dregnar í 

efa. 

Réttlæting- 

gereyðingarvopn,  

af mannúðarástæðum, 

stríð gegn  hryðjuverkum.   

Blönduð málefni og fjölbreytt 

umræða um mögulega 

réttlætingu.    

Réttlæting- 

gereyðingarvopn,  efasemdir á 

sannanir hernaðarbandalags um 

tilkomu gereyðingavopna.  
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Réttlæting- 

mannréttindi,  

Forsenda,  frelsi og 

lýðræði/ siðferðisleg réttæting 

fyrir stríði, grimmd yfirvalda í Írak. 

 Réttlæting- 

mannréttindi, efasemdir um   

forsendur stríðs af siðferðislegum 

ástæðurm og mannúðar-

ástæðum.  

 

 

4. Fjölmiðlar og stríð 

Allar ríkisstjórnir ljúga, sagði  I.F. Stone (MacPherson, 2006) en hann var og er oft nefndur 

faðir rannsóknarblaðamennskunnar.  Stone útskýrði síðar að þó að ríkisvaldið segði ekki 

alltaf ósatt yrðu fjölmiðlar alltaf að vera á varðbergi fyrir vaxandi völdum ríkisvaldsins sem 

leiddu alltaf til spillingar.  Ekki trúa og treysta öllu sem heilögum sannleika, sagði Stone, 

(MacPherson, 2006)  þó það komi frá ríkisvaldinu og þá sérstaklega á tímum stríðs.   Á tímum 

stríðs geta rangar upplýsingar reynst afar örlagaríkar þar sem um er að ræða líf og dauða.  

Stríðið í Írak er gott dæmi um þessa spillingu sem Stone (MacPherson, 2006) talaði um en 

bæði bandarísk og bresk stjórnvöld lögðu fram villandi upplýsingar í þeim tilgangi að réttlæta 

innrás (Lewis og Smith, 2008).  Upplýsingar um gereyðingavopn Íraka reyndust vera rangar 

(Kumar, 2006) og hefur það haft víðtækarafleiðingar fyrir Írak.  Upplýsingar frá 

bandamönnum voru helstu heimildir fjölmiðilsins RÚV bæði fyrir og eftir innrásina í Írak árið 

2003.  Fréttir RÚV endurspegluðu fréttir erlendra fjölmiðla og lítið gagnrýnið mat var lagt á 

þær heimildir.   Rödd þeirra sem efuðu trúmæti upplýsinganna eða vildu ræða aðra kosti en 

stríð  fékk sjaldan hljómgrunn hjá fjölmiðlinum (Schechter, 2003)    

Vandamálið er hinsvegar að fjölmiðlar verða  oft að hálfgerðum stofnunum segir 

Stone, og  rekstur þeirra háður fjármagni og utanaðkomandi valdi sem gerir það að verkum 

að fjölmiðlar geta ekki  sinnt starfi sínu sem skyldi.  Það er ekki svo að fjölmiðlar þurfi alltaf 

að hafa horn í síðu ríkisvaldsins heldur að þeir standi vörð um lýðræðið með því að leggja 

gagnrýnið mat á allar heimildir og þá sérstaklega opinberar heimildir (MacPherson, 2006)  

Ákvörðun ríkisvalds að fara í stríð hlýtur að teljast alvarlegt mál þar sem um er að 

ræða öryggi og líf almennra borgara.    Í lýðræðisþjóðfélagi leika fjölmiðlar mikilvægt 

hlutverki með umfjöllun sinni og því mikilvægt að þar ríki gegnsæi sem skapi frjálsa og óhefta 

umræðu.   

RÚV hefur það yfirlýsta markmið að vera vettvangur lýðræðislegrar umræðu og 

upplýsa og fræða landsmenn um íslensk og erlend málefni (RÚV, 2008b).  En er RÚV sá 
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vettvangur sem gefur færi á  ólíku sjónarhorni með upplýstri og gagnrýnni umfjöllun í 

fréttaumfjöllun sinni um stríðið í Írak?  Í þessari rannsókn verður leitast við að kanna hvernig 

RÚV er að uppfylla það  markmið: Að upplýsa og fræða landsmenn, (RÚV, 2008b) í 

áhrifamiklum málefnum eins og stríðinu í Írak.  Hér verður hjólið ekki fundið upp við 

greiningu frétta RÚV heldur mun þessi rannsókn styðjast að mestu leyti við rannsókn 

Robinson o.fl. sem kom út árið 2010 (Robinson, Goddard, Parry, Murrey & Taylor, 2010).  

Þessi viðamikla rannsókn skoðar frammistöðu breskra fjölmiðla í umfjöllun sinni á tíma 

innrásarinnar í Írak árið 2003.   

Eftir innrásina í Írak voru uppi heitar umræður um umfjöllun breskra fjölmiðla og þá 

sér í lagi um aðdraganda stríðsins.  Ýmsar gagnrýnisraddir töldu að þeir hefðu annað hvort 

verið á móti stríðinu eða þá hreinlega hvatt til átaka með umfjöllun sinni.  Rannsókn 

Robinson o.fl. (2010) leitast við að skoða frammistöðu fjölmiðlanna með því að kóða fréttir 

með svokallaðri innrömmunar aðferð og mun þessi rannsókn verða byggð á aðferðafræði 

þeirrar  rannsóknar.  Ólíkt bresku rannsókninni var ekki farið í innrömmun allra 

fréttafjölmiðla á Íslandi heldur einungis horft til frétta RÚV á árinu 2003.     

Niðurstöður rannsóknarinnar verða svo  bornar saman við niðurstöður 

ríkisfréttastöðvarinnar BBC þar sem við á eða eins og hún kemur fyrir í bresku rannsókninni.   

Mikilvægt er að gera samanburð á þessum tveimur ríkisfjölmiðlum þar sem þeir hafa báðir 

svipuð markmið þegar kemur að fréttaflutningi sem er að vera vettvangur lýðræðislegrar 

umræðu og að upplýsa og fræða landsmenn (RÚV, 2008b og BBC, 2011). 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða fréttaflutning fjölmiðilsins RÚV af stríðinu í 

Írak til að kanna hvernig honum er háttað og hvort sú umfjöllun sé í samræmi við það 

markmið og  starfsreglur sem fjölmiðillinn hefur sett sér.  Starfsreglur RÚV eru skýrar þegar 

kemur að fréttaflutningi.  Útvarpsstjóri setur starfsmönnum sem vinna að fréttaumfjöllun og 

tengdu efni 13 reglur (RÚV, 2008a) og í þessari umfjöllun verður leitast við að svara hvernig 

og með hvaða hætti RÚV er að uppfylla tvær meginreglur fjölmiðilsins samkvæmt gildandi 

reglum um vinnslu frétta.   Er RÚV að fylgja eftir yfirlýstum reglum fjölmiðilsins um gerð 

frétta þegar litið er til Íraksstríðsins árið 2003.    

 

3. Fréttir og tengt efni skal flutt af sanngirni og óhlutdrægni. Leita skal upplýsinga frá 

báðum eða öllum aðilum og leitast við að kynna sjónarmið þeirra sem jafnast. 
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4. Frétta- og dagskrárgerðarmenn skulu jafnan gæta þess, að heimildir séu sem fyllstar 

og áreiðanlegastar. Birting upplýsinga í öðrum fjölmiðlum leysir frétta- og 

dagskrárgerðarmenn ekki undan kvöð um gagnrýnið mat á sömu upplýsingum. 

Ásamt greiningu niðurstaðna og tiltekinn samanburð við  niðurstöður Robinson o.fl. (2010) 

verður kannað hvort RÚV uppfylli það ábyrgðarhlutverk að stuðla að upplýstri og gagnrýnni 

umfjöllun.  Þó að þessi rannsókn horfi einungis á fréttir RÚV af Íraksstríðinu árið 2003 þá eru 

það væntingar þessa höfundar að sú greining og niðurstöður greiningarinnar geti  varpað 

betra ljósi á  verðmæti upplýsinga og  meðhöndlun þeirra.       

Fjölmiðlar eru eitt mikilvægasta og helsta samskiptatækið sem mótar almannasvið3  

þjóðfélags okkar (Hall, 1977:340).  Almennar upplýsingar, almenn samskipti og miðlun 

þekkingar falla undir hlutverk fjölmiðla  (Khuori, 1999) sem í senn móta pólitíska 

hugmyndafræði, félagslegar aðgerðir ásamt  því að hafa áhrif á  löggjafa- og 

framkvæmdavaldið.   Það er því afar mikilvægt   hvernig fjölmiðlar miðla upplýsingum  til 

almennings þar sem, eins og áður var sagt,  þeir móta hin siðferðislegu gildi almannasviðsins 

(Gottdiener, 1985: 980). þessi greining er endurspegluð í rannsóknarskýrslu Alþingis (Alþingi, 

2010) þar sem hlutverk og skyldur fjölmiðla á Íslandi eru taldar einn af mikilvægustu 

áhrifavöldum þjóðfélagsins.   Í skýrslunni segir:   

 

Oft er talað um fjölmiðla sem fjórða valdið, eða fjórðu grein valdsins í lýðræðisríki.  Það felur í 

senn í sér aðhaldshlutverk, upplýsingahlutverk og umræðuhlutverk.  Aðhaldshlutverkið þýðir að 

fjölmiðlar leitist við að vernda borgarana fyrir misbeitingu valds, svo sem með því að veita 

stjórnvöldum og fjármálalífinu aðhald.  Upplýsingahlutverið felur í sér að fjölmiðlar láti 

borgurunum í té áreiðanlegar upplýsingar og vandaða greiningu á samfélagmálum.  Öflugir 

sjálfstæðir  fjölmiðlar skapa þannig forsendur fyrir upplýsta almenna umræðu sem 

grundvallaratriði í lýðræðisríki.  Meginkrafan sem gera verður til fjölmiðla varðar faglega 

framsetningu frétta, hlutdrægni þeirra og sanngirni:  „lýðræðisríki byggir á því að almenningur 

fái réttar upplýsingar sem settar eru í rétt samhengi.  Þetta skiptir meginmáli þar sem aðrir 

þættir, s.s. túlkun, gagnrýni, greining og umræður, byggjast á því að fólk hafi fengið réttar 

upplýsingar í upphafi.  Því eru skyldur blaðamanna fyrst og fremst við borgarana  (Viðauki1 

III.2).  

 

                                                             
3
 Á ensku: cultural sphere. 
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Þó skýrsla Alþingis (2010) fjalli um  innanríkismálefni er umræðan um hlutverk fjölmiðla vel 

til þess fallandi að eiga um innlend sem erlend málefni.  Rannsóknarskýrsla Alþingis (2010) 

fjallar um þrjú meginhlutverk fjölmiðla: Aðhaldshlutverk, upplýsingahlutverk og 

umræðuhlutverk sem eru forsendur fyrir öflugum sjálfstæðum  fréttamiðlum.   

Aðhaldshlutverkið:  að vernda borgara fyrir misbeitingu valds.  Fyrst verður rætt um 

ábyrgð RÚV sem ljósvakamiðils ásamt frekari umfjöllun um ábyrgð og greiningu fjórða 

valdsins.   Rætt verður um hugmyndafræði stigaveldisins það er um áhrif ráðandi valds til að 

stjórna og viðhalda stjórn orðræðunnar í gegnum fjölmiðla.  Eftir umfjöllun um ábyrgð RÚV 

sem ljósavakamiðils verður farið í skilgreiningu á ábyrgð fjórða valdsins ásamt því að 

skilgreina vald orðræðu í samanburði við notkun orða og orðatiltækja og áhrifavaldi 

dagskrárvalds .   

Upplýsingahlutverk: áreiðanlegar upplýsingar, hlutdrægni og sanngirni frétta. Fjallað 

verður um áreiðanleika upplýsinga þegar litið er til stríðsins í Írak og jafnframt sanngirni er 

snýr að notkun orða og orðalags og áhrif þess á sanngirni og áreiðanleika frétta.   Fjallað 

verður um rannsókn Robinson o.fl. (2010) um frammistöðu þarlendra fjölmiðla í 

fréttaflutningi af stríðinu í Írak.   

Umræðuhlutverk:  túlkun, gagnrýni, greining og umræður byggja fyrst og fremst á því 

að fólkið fái réttar upplýsingar:  Í niðurstöðum rannsóknarinnar verður fjallað um mikilvægi 

þess að upplýsingar byggjast á ólíkum sjónarmiðum og hafi því óbeint áhrif á trúverðugleika 

fréttanna með því að vísa til reglu RÚV: „Leita skal upplýsinga frá báðum eða öllum aðilum til 

að kynna sjónarmið þeirra sem jafnast“ (RÚV, 2008a).   

Það er von höfundar að niðurstöður þessarar rannsóknar skapi tækifæri  til að skoða 

fréttaflutning RÚV af Írak stríðinu.  Niðurstaðan að auka skilning á þeim áhrifum sem 

fréttaflutningur hefur á umræður landsmanna þegar þörf er á að taka afstöðu til sinnar eigin 

velferðar, málefnalegrar og umhverfislegrar.    

Höfundur telur slíka rannsókn tímabæra og mikilvæga til að skoða samhengi fjölmiðla 

valds og lýðræðis þar sem fjölmiðlum ber skylda til að greina satt og rétt frá um innlend sem 

og erlend málefni.  Fjölmiðlar gegna lykilhlutverki í lýðræðissamfélagi (Alþingi, 2010) með því 

að upplýsa almenning, vera „vettvangur gagnrýnnar þjóðfélagsumræðu og veita nauðsynlegt 

aðhald þeim öflum sem vinna gegn almannahag.“  Ábyrgð Ríkisútvarps og sjónvarps vegur 

þyngst af öðrum fjölmiðlum landsins (Alþingis, 2010) þar sem um er að ræða fjölmiðil í eigu 
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almennings með lögbundið hlutverk  og (Mennta-og menningarmálaráðherra, 2010)  sem 

slíkur að vera vettvangur fræðslu, menningar og skoðanaskipta. 

 

Markmið og tilgangur rannsóknar 

Stríðið í Írak er umdeilt og túlkun frétta af átökunum ekki  síður.  Stjórnvöld hafa lengi beitt 

brellibrögðum til að hafa áhrif á fjölmiðla á tímum stríðs segir bandaríski 

menningarfræðingurinn  Kellner (2003) sem hefur unnið um árabil að rannsóknum á 

fjölmiðlum.  Samkvæmt Kellner er menningarfræðin sérstaklega vel til þess fallin að greina 

lykilatriði í pólitískri og samfélagslegri umræðu í fjölmiðlum og að fræðimenn eigi ekki að 

forðast það að takast á við slík efni.  Ennfremur telur hann það skyldu sérhvers borgara að 

læra að þekkja þá tækni sem bæði fjölmiðlar og yfirvöld beita til þess að afla tilteknum 

málstað fylgis.   Að sögn Kellner beita bandarísk stjórnvöld ýmsum brögðum og klókindum til 

að hafa áhrif á fjölmiðla með það fyrir augum að gefa/setja fram ákveðna ímynd af stríði, 

iðulega sér og sinni utanríkisstefnu í hag.  Sem dæmi tekur Kellner þá ógn sem átti að stafa af 

Írökum árið 2003 en hún hafi markvisst verið ýkt með fölskum yfirlýsingum með það fyrir 

augum að stjórna þeim upplýsingum sem fjölmiðlar höfðu yfir að ráða.  Kellner leggur  mikla 

áheyrslu á að frjáls og óháð fjölmiðlun sé forsenda þess að almenningur geti tekið upplýstar 

ákvarðanir.   

Rannsóknarblaðamaðurinn MacFadyen heimsótti Íslandi nýverið og var þá gestur í 

fréttaþættinum Silfur Egils (RÚV, 2012) þar sem hann ræddi  mikilvægt samband lýðræðis og  

upplýsts almennings.  MacFadyen  lagði áherslu á gagnsæi sem ómissandi skyldu, án þess 

væri almenningur ekki upplýstur og þar af leiðandi ekki hinn upplýsti kjósandi.   Ef kjósendur 

eru ekki upplýstir, segir MacFadyen,  er lýðræðið ekki raunverulegt og því skiptir það öllu 

fyrir lýðræðisbaráttu að fólk hafi raunverulegar upplýsingar svo það viti um hvað það er að 

kjósa.  

Það er markmið þessarar rannsóknar að fjalla um hlutverk og skyldu fjölmiðla til þess 

að viðhalda gagnrýnnar umræðu ásamt  þau tæki og tól sem fjölmiðlar geta nýtt sér til að 

dreifa  upplýsingum til almennings.   Rannsóknin er fyrst og fremst til þess gerð að greina 

fréttir RÚV af Íraksstríðinu með hlutlægum hætti og með því auka skilning á hinum 

margvíslegum þáttum sambands ríkjandi stjórnvalda og fjölmiðla.     
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Kóðun frétta RÚV af Íraksstríðinu 

Allar fréttir RÚV voru innrammaðar samkvæmt fyrrgreindum líkönum það er hlutdrægar 

sjálfstæðar og andstæðar.  Niðurstöður rannsóknarinnar, eins og fyrr segir, sýna einungis 

hlutdrægan og sjálfstæðan fréttaflutning þar sem lítið hlutfall fréttanna var mælanlegur 

samkvæmt andstæðu líkani.   

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að skoða frammistöðu fjölmiðla á 

tímum stríðs.  Niðurstöðurnar hafa sýnt með afgerandi hætti að flestir fjölmiðlar styðja 

ráðandi vald, bandamenn á tímum stríðs og flokkast því sem hlutdrægt fréttamódel 

(Robinson o.fl., 2010: 49).  Ástæðan er sú að í stríði  skipast fjölmiðlar í það sameiginlega 

hlutverk sem kallað er hinn trausti þjónn ríkisvaldsins eins og áður hefur komið fram.   

Með því að innramma fréttir RÚV af stríðinu í Írak 2003 með sama hætti og gert er í 

rannsókn Robinson o.fl. (2010) verður hægt að skoða fréttaflutning RÚV með öðrum hætti 

en áður hefur verið gert það er að segja með mælanlegum hætti án huglægs mats.  Með því 

að nota sömu greiningaraðferð og breska rannsóknin verður hægt að meta hvort fréttir RÚV 

standist sínar eigin kröfur og jafnframt lagalegar skyldur sem sjálfstæður fréttamiðill.  

Niðurstöður þessarar rannsóknarinnar verða bornar saman við niðurstöður bresku 

rannsóknarinnar þar sem við á til að meta frammistöðu fjölmiðilsins.   Niðurstöður þessar  

ættu að draga fram áhugaverðar spurningar um hvort RÚV sé að flytja fréttir af sanngirni og 

óhlutdrægni eins og reglur RÚV segja til um: „Leita skal upplýsinga frá báðum eða öllum 

aðilum og leitast við að kynna sjónarmið þeirra sem jafnast“ (RÚV, 2008a).   

Fréttir um erlend málefni eru að mestu fengnar frá erlendum fjölmiðlum og þýddar 

yfir á íslensku en eins og reglur RÚV segja til um þá leysir það fjölmiðilinn ekki frá ábyrgð  um 

gagnrýnið mat þeirra frétta: „Birting upplýsinga í öðrum fjölmiðlum leysir frétta- og 

dagskrárgerðamenn ekki undan kvöð um gagnrýnið mat á sömu upplýsingum“ (RÚV,  2008a).  

Í rannsókn Robinson o.fl. (2010) vakna áhugaverðar spurningar um samband 

ríkisvalds og fjölmiðlafyrirtækja.  Eins og í Bretlandi tóku fjölmiðlar á Íslandi ríkan þátt í 

umræðu um réttlætingu innrásarinnar á Írak.  Í bresku rannsókninni (Robinson o.fl., 2010) 

voru niðurstöðurnar þær að ríkisrekna fjölmiðlafyrirtækið BBC hafi í fréttaumfjöllun sinni í 

aðdraganda stríðsins  notast við  hlutdrægan fréttaflutning það er fréttir BBC studdu 

eindregið  innrásarhersveitir Bandaríkjanna og Bretlands  (Robinson o.fl., 2010: 77).   
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Hlutverk RÚV heyrir undir sömu reglugerð og BBC sem ríkisrekinn fjölmiðill en þessar 

fréttastofur hafa það einnig sameiginlegt að þær njóta mesta trausts almennings landa sinna.  

BBC, eins og RÚV, leggur mikla áherslu á að fréttir og tengt efni sé flutt af sanngirni og 

óhlutdrægni þar sem þeir telja ábyrgð sína mikla gagnvart almenningi.  Í reglugerð 

(Department of National Heritage, 1996:6) BBC um fréttaflutning af stríðinu í Írak ítrekar 

fréttastofan að þeir muni standa vörð um hagsmuni almennings með sjálfstæðum 

fréttaflutningi óháð  skoðunum eða vilja stjórnvalda.  Niðurstöður rannsóknar Robinson o.fl. 

(2010) sýnir hinsvegar að BBC hafi ekki staðið undir þeim væntingum.  Eins og fyrr segir 

gengst RÚV ekki undan þeirri ábyrgð að leggja gagnrýnið mat á fréttir sem koma annars 

staðar frá.   

 

Greiningaramminn 

Kóðun frétta RÚV var gerð samkvæmt skilgreiningu Robinson o.fl. (2010) rannsóknarinnar; 

Sem er eins og áður hefur verið greint frá afar umfangsmikil þar sem allir fréttamiðlar 

Bretlands voru kannaðir það er sjónvarp, tímarit og fréttablöð.   Innrömmunin fólst í því að 

merkja við öll þau atriði sem komu fram í hverri frétt fyrir sig en greiningarramminn sem 

farið var eftir var mjög strangur og algerlega eftir sniði bresku rannsókninni.  

Forsendur bresku rannsóknarinnar eða innrömmunaraðferðir var snarað yfir á 

íslensku af höfundi og fréttir RÚV greindar samkvæmt þeim forsendum.  Úrtak frétta sem 

greindar voru frá RÚV eru samtals 108 og voru þær fengnar á gagnasafni RÚV.  Fréttirnar 

voru fengnar með  því að gera leit undir orðinu „Írak“ og þær fréttir sem fluttar voru árið 

2003 voru teknar fyrir þessa rannsókn.   Fréttirnar voru allar á rituðu máli og voru lesnar í 

sjónvarpsfréttum RÚV árið 2003.  

Hver frétt var kóðuð með tilliti til þess hvort fréttin fjallaði eftirfarandi: a) Árásir; b) 

fall hermanna; c) fall almenna borgara; d) mannúðarmálefni; e) stríð gegn hryðjuverkum; f) 

mótmæli; g) uppbygging, lög og reglur; h) réttlæting stríðs; i) skoðanakannanir.  Hvert 

viðfangsefni fyrir sig fengu ólíka greiningaramma.  Oft fjölluðu fréttir um fleiri en eitt 

viðfangsefni sem dæmi, ef fréttin fjallaði um fall hermanna var oft fjallað um fall almennra 

borgar og var fréttin þá sett í fréttabrot og hvert atriði greint út af fyrir sig.  Aðal umfangsefni 

fréttarinnar var oft hægt að greina eftir heiti fréttarinnar.  Sem dæmi, Írak – 20 falla í átökum 

(„Írak-20 falla í átökum“, 2003).  Slíkt heiti gefur góða vísbendingu til þess að verið sé að 

fjalla um dauða borgara og/eða hermanna.   
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Greiningaramminn var misjafnlega umfangsmikill eftir því hvað atriði var verið að 

greina en kóðun fréttanna fólst í að merkja við eitt eða fleiri atriði eftir því sem við átti 

samkvæmt hverri frétt fyrir sig.  Greiningaramminn var með því sniði að kóðaðar fréttir 

tilheyrðu ákveðnu líkani það er að segja, sjálfstæðu, andstæðu eða hlutdrægu líkani.  Sem 

dæmi, ef helstu heimildir og sögupersónur fréttarinnar var, ´Tony Blair eða G.W. Bush´ var 

svarið kóðað sem H fyrir hlutdrægar fréttir.  Hinsvegar ef svarið var ‚Saddam Hussein´ var 

fréttin kóðuð sem A fyrir andstæðar fréttir.  Með þessari kóðun frétta var leitast við hvort að 

niðurstöðurnar sýndu hlutdrægar og sjálfstæðar fréttir í nokkurn veginn jöfnum hlutföllum 

sem gæfi til kinna að fréttirnar væru sambærilegar við sjálfstæðan fréttafluttning.   Þau atriði 

sem voru innrömmuð voru 10 alls og var þeim stillt upp á eftirfarandi hátt:    

1. Heimildir og sögupersónur:  Kóða eftir helstu sögupersónum og heimildum hverra frétta 

fyrir sig.   Heimildir þeirra sem vitnað var til í fréttinni  voru merktar sem ´Sérfræðingar´.  

Sem dæmi, ef vitnað var í Tony Blair var hann merktur sem sérfræðingur bandamanna- 

pólitískur, ef vitnað var í   herforingja bandamanna var hann kóðaður sem sérfræðingur 

bandamanna- hernaður. Bæði svörin hefðu því fallið í hlutdrægt módel frétta. 

2. Aðal viðfangsefni fréttarinnar:  Kóðað eftir helsta viðfangsefni hverrar fréttar hvort sem 

það voru árásir, fall hermanna, mannúðarmálefni, fall almennra borgara, stríð gegn 

hryðjuverkum, uppbygging eða réttlæting fyrir stríðinu. 

3. Árásir:  kóðun frétta þar sem aðal viðfangsefnið var árásir.  Ef árásirnar fjölluðu um 

góðan árangur bandamanna var hún kóðuð sem, árásir- aðgerðir ´bandamanna bera 

árangur´, og féll því inn í hlutdrægt módel frétta.  

4. Dauði óbreyttra borgara: ef fréttin fjallaði um dauða eða særða borgara voru svörin valin 

samkvæmt fyrirfram ákveðnum greiningarramma.  Sem dæmi, ef fréttin fjallaði um 

dauða borgara án þess að fjalla um hvernig dauða þeirra bar að eða hver var ábyrgur fyrir 

dauða þeirra var hún kóðuð, ´ábyrgð, engin gefin´ og féll þannig undir sjálfstætt módel 

frétta.   

5. Fall hermanna: fréttir kóðaðar ef þær innihéldu umfjöllun um dauða hermanna hvort 

sem þeir tilheyrðu bandalaginu eða Írak.  Ef fréttin fjallaði um dauða hermanna þar sem 

engri ábyrgð var úthlutað  heldur einungis gefin upp tala eða fjöldi þeirra sem lést var 

hún kóðuð sem ´alls hafa látist- heildartala látinna, engin ábyrgð´.  Fréttin var því 

samkvæmt sjálfstæðu líkani.  
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6. Mannúðarmálefni: kóðun allra frétta sem fjölluðu um mannúðarmálefni sem dæmi, 

velgengni eða misheppnaðar tilraunir til hjálparstarfs.  Sem dæmi, ef fréttin fjallaði um 

íbúa Íraks sem voru vatnslausir hefði fréttin verið kóðuð, ´skortur á vatni og mat´og því 

fallið í andstæðan fréttaflutning.   

7. Hernaðartækni:  tækni og yfirburðir í hernaði var oft að finna í fréttum af árásum.  Þær 

voru kóðaðar ef þær voru sérstaklega ræddar og þá um sérstöðu eða sérstaka tækni 

bandamanna eða Íraka.  Sem dæmi, ef fréttin fjallaði um fjarstýrðan búnað bandamanna 

sem gerði sprengju óvirka var merkt við svar, sérstök tækni bandalagsins í hernaði, 

aðbúnaði og vopnum´og hefði sú umfjöllun fallið inn í hlutdrægt módel frétta.  

8. Eyðilegging mannvirkja: fréttir voru kóðaðar ef þær fjölluðu um tjón eða eyðileggingu á 

mannvirkjum eða innviðum Íraks eftir sprengingar.  Sem dæmi, ef fréttin fjallaði um 

skemmdir á vatnsleiðslum vegna sjálfsmorðssprenginga var umfjöllunin kóðuð, 

´eyðilegging mannvirkja og innviða, ábyrgð annarra afla t.il dæmis hryðjuverka´og hefði 

sú umfjöllun fallið undir hlutdrægt módel.  

9. Ástæður og réttlæting stríðs: fréttir voru kóðaðar ef þær fjölluðu um gereyðingarvopn 

sem ástæðu til innrásar eða ef þær fjölluðu um réttlætingu stríðsins vegna mannréttinda 

eða mannúðarmálefna sem dæmi, lýðræði eða ógnarstjórn einræðisvaldsins í Írak.  Ef 

umfjöllunin var um að Írakar væru betri settir með falli stjórnar sinnar var fréttin merkt 

´breytingar þörf- koma skal lýðræði, lögum og reglum´.  Fréttin hefði fallið undir 

hlutdrægt módel.  

Alls voru 108 fréttir RÚV greindar samkvæmt tveimur meginþáttum, helstu heimildum   

sögupersónum og aðal viðfangsefni fréttanna.  Helstu heimildir og sögupersónur fréttanna  

voru kóðaðar sem hlutdrægar heimildir, sjálfstæðar heimildir og andstæðar heimildir.  Helstu 

viðfangsefni fréttanna greindu frá því hvaða málefni var helst á dagskrá fréttanna.  Sem 

dæmi, bentu niðurstöðurnar til þess að árásir og hernaðaraðgerðir bandamanna væru helst í 

kastljósi frétta RÚV.  Allar fréttir af Íraksstríðinu sem innihéldu umfjöllun um eitt eða fleiri 

eftirtalinna atriða: dauða almennra borgara, fall hermanna, mannúðarmálefni, tækni í 

hernaði, eyðilegging mannvirkja og ástæður og réttlætingu  stríðsins.  Þessi umfjöllun var 

kóðuð samkvæmt hlutdrægu, sjálfstæðu og andstæðu líkani.        

Greiningarramminn fyrir hvert þessara atriða var fyrirfram ákveðinn til að staðsetja 

fréttirnar eða fréttabrotin eftir því sem við átti.   Fréttir sem fjölluðu um eitt eða fleiri atriði 
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eins og fall hermanna og dauða óbreyttra borgara voru hlutaðar í fréttabrot svo hægt væri 

að kóða þær samkvæmt greiningarramma einstakra atriða.   

 

Greiningarammi einstakra atriða:  

(1) Hellstu heimildir: Fréttir voru greindar til að sjá hvaða heimildir voru umfangsmestar í 

fréttunum  með því að kóða þær heimildir sem fréttin vitnaði til.  Heimildir sem vitnað var í 

voru merktar sem ´sérfræðingar´.  Ekki var hægt að kóða heimildir nema að fréttin notaði 

beinar tilvitnanir sem dæmi, hann sagði, hann taldi eða þeir segja.  Lýsingar á myndefni sem 

fylgdu hverri frétt lýstu oft viðtals brotum sem voru sýnd með fréttinni og voru þau kóðuð 

sem beinar tilvitnanir og hellstu heimildir.   

1. Sérfræðingar bandamanna / pólitískur (Tony Blair/ George Bush.   (H=hlutdræg)  

2. Sérfræðingar bandamanna / hernaður (liðþjálfi / yfirmenn hersins) (H=hlutdræg) 

3. Sérfræðingar Íraka / pólitískur (Saddam Hussein) (A=andstæð) 

4. Sérfræðingar frá akademískum stofnunum (S=sjálfstæð) 

5. Sérfræðingar, fyrrverandi starfsmenn hers bandamanna eða Íraka (S=sjálfstæð) 

6. Aðrir sérfræðingar / ónefndir sérfræðingar (S=sjálfstæð) 

7. Sérfræðingar mannréttindasamtaka: Rauði Krossinn, Amnesty International, 

læknar/starfsfólk sjúkrahúsa (S=sjálfstæð) 

 

(2) Aðal viðfangefni fréttarinnar:  Með þessarri flokkun er hægt að sjá hvaða málefni voru 

ofarlega í kastljósi RÚV þegar fjallaði var um Írak árið 2003.  Helsta viðfangsefni frétta gefa til 

kynna hversu víðsýn dagskrá fréttastofunnar var í  umfjöllun Íraksstríðsins.  Leitað var eftir 

jafnvægi í umfjöllun málefna.  Sem dæmi fréttir sem hefðu komið sér vel fyrir bandalagið 

eins og hermenn að afhenda hjálpargögn til nauðstaddra eða fréttir sem  kæmu sér vel fyrir 

hernaðarandstæðinga eins og mótmæli gegn stríðinu í Írak.  Niðurstöður sýndu að þegar 

fjallað var um Íraksstríðið voru árásir og hernaðaraðgerðir bandamanna helsta málefnið í 

kastljósi frétta RÚV.  Greiningarammi helstu viðfangsefna frétta RÚV var með eftirfarandi 

hætti:  

1. Árásir 

2. Fall hermanna 

3. Mannúðarmálefni 

4. Fall almennra borgara 

5. Réttlæting stríðs 
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6. Stríð gegn hryðjuverkum  

7. Uppbygging, lög og reglur 

8. Mótmæli 

9. Skoðanakannanir 

 

(3) Árásir: Fréttir af árásum voru kóðaðar hlutdrægar ef umfjöllunin lagði áherslur á 

hernaðarframfarir bandalagsins ásamt þeim fréttum sem lögðu áherslur á tap Íraka eins og  

dæmi 3.   Slík umfjöllun gæti innhaldið velgengni bandalagsins í ákveðnum sprengjuárásum 

ásamt spádómum um að   hernaðarmarkmiðum bandalagsins verði náð.  Gagnrýni á 

bandalagið þar sem áherslur voru lagðar á mistök og ófarir voru kóðaðar andstæðar en 

umfjöllun sem lýsti aðstæðum hersins bæði bandalagsins og Íraka án fordóma um framhald 

og árangur voru kóðaðar sem sjálfstæð umfjöllun.  Greiningarrammi fyrir árásir var 

eftirfarandi: 

1. Árásir, hernaðaraðgerðir bandamanna bera árangur (H=hlutdræg) 

2. Írak: tap hersins (H=hlutdræg) 

3. Viðnám Íraka, árangurslaus (H=hlutdræg) 

4. Sprengjuárásir bandamanna ná tilsettu takmarki (H=hlutdræg) 

5. Bandamenn gera árásir (H=hlutdræg) 

6. Írakar teknir sem stríðsfangar (H=hlutdræg) 

7. Her Íraka, skipulagning, aðstæður og hreyfingar (S=sjálfstæð) 

8. Her bandamanna, skipulagning, aðstæður  og hreyfingar (S=sjálfstæð) 

9. Árásir, enn er barist/aðstæður hersins, bandamanna og Íraka (S=sjálfstæð) 

10. Ósigur, mistök bandamanna (A=andstæð) 

11. Írakar, viðnám ber árangur (A=andstæð) 

12. Bandamenn teknir stríðsfangar (A=sjálfstæð) 

 

(4) Dauði óbreyttra borgara: Fréttir voru merktar sem hlutdrægar ef dauði hins almenna 

borgara var talinn vera vegna aðgerða Íraka sjálfra, slíkar  fréttir voru ekki líklegar til að sýna 

myndefni af dauðum eða særðum borgurum.  Fréttir þar sem dauði og þjáningar hins 

almenna borgara voru í forgangi eða ef fjallað var um efasemdir um nákvæmni 

sprengjuárása voru þær kóðaðar sem andstæðar.  Í andstæðri fréttaumfjöllun er  mun 

líklegra að sjá grafískt myndefni  af hinum særðu og látnu.  Sjálfstæðar umfjallanir voru 

fréttir sem  viðhéldu frásögn Íraka og hernaðarbandalagsins í jafnvægi.  Slíkar fréttir greindu 
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frá dauða borgara sem staðreind án þess að leggja mat á hverjir ættu í hlut eins og í dæmi 5.   

Greiningarrammi fyrir dauða óbreyttra borgara er eftirfarandi:  

1. Ábyrgð, Íraka (H=hlutdræg) 

2. Ábyrgð, engin (S=sjálfstæð) 

3. Ábyrgð, Íraka vegna hryðjuverka og annarra vafasamra aðgerða (H=hlutdræg) 

4. Ábyrgð, bandamanna (S=sjálfstæð) 

5. Tala látinna er, tölfræðilegar upplýsingar, dauði sem staðreynd  (S=sjálfstæð) 

6. Slys, aðrar ástæður (S=sjálfstæð) 

7. Írakar telja tölu látinna vera, ósammála tölu bandamanna (A=andstæð) 

Dæmi um kóðun fréttabrots samkvæmt dæmi 5:  „Á annan tug manna hefur látist og tugir særst í 

sprengingum og skortárásum í Írak í dag“,  („Írak-20 falla í átökum“, 2003). 

Fréttin er dæmi um sjálfstæða umfjöllun þar sem hún fjallar einungis um tölu látinna án 

ábyrgðar.   

 

(5) Fall hermanna: þegar fjallað var um fall hermanna var sérstaklega litið til hvaða áherslur 

voru lagðar á dauða hermanna bandalagsins og dauða hermanna Íraks.  Tilhneiging 

hlutdrægra frétta var  að gefa upplýsingar sem ýjuðu að hetjudáð hinna föllnu eða segja frá 

fórnarlömbum vafasamra athæfa Íraka. Einnig voru fréttir kóðaðar hlutdrægar ef dauði 

hermanna bandalagsins var (heimild bandamanna) vegna slysa eins og í dæmi 2.   

Sjálfstæðar fréttir greindu einungis frá heildartölu hinna látnu á hlutlægan hátt það er að 

segja án þess að leggja mat á hverjir væru ábyrgir fyrir dauðsföllin.  Greiningarrammi fyrir fall 

hermanna er eftirfarandi: 

1. Fall bandamanna, persónukennd, Bandaríkjamenn, Bretar (H=hlutdræg) 

2. Fall bandamanna, slys (H=hlutdræg) 

3. Alls hafa látist, heildartala látinna án ábyrgðar (S=sjálfstæð) 

4. Fall bandamanna persónukennd, gagnrýni á bandalagið (A=andstæð) 

5. Fall bandamanna, engin ábyrgð (S=sjálfstæð) 

6. Fall bandamanna, vegna hryðjuverka eða  vafasamra aðgerða Íraka      (H=hlutdræg) 

7. Fall bandamanna, annað (S=sjálfsæð)  

8. Fall Íraskra hermann, ábyrgð bandamanna (H=hlutdræg) 

Dæmi um kóðun fréttabrots samkvæmt dæmi 2: Tólf hermenn voru um borð og létust allir.  

Átta þeirra voru breskir, en fjórir bandarískir.  þetta er þriðja þyrlan sem ferst frá því að 

átökin hófust, en foringjar bandamanna segja að um slys hafi verið að ræða í öllum 
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tilvikunum.  Fréttin er kóðuð í ramma 2. sem hlutdræg, þar sem stuðst er við heimildir 

bandamanna.   

    

(6) Mannúðarmálefni: Greining mannúðarmálefna er umfjöllun sem sýnir aðgerðir 

hernaðarbandalagsins við að veita aðstoð til almennra borgara (sem dæmi, heimsækja skóla, 

færa fólki nauðsynjavörur ) ásamt orðalagi sem gefur til kynna jákvæðan stuðning við 

bandamenn  (vinna hug og hjörtu) var merkt sem hlutdrægar fréttir.  Hins vegar voru þær 

fréttir merktar andstæðar sem einblíndu á ófullnægjandi aðgerðir bandalagsins við að koma 

hjálpargögnum til fólks í neyð eins og í dæmi 3.  Fréttir sem  upplýstu um margvísleg  

vandamál við hjálparstarf án ábyrgðar hernaðarbandalagsins voru kóðaðar sjálfstæðar.   

Greiningarammi mannúðarmálefna er eftirfarandi:  

1. Árangur bandamanna til að koma hjálpargögnum til íbúa Íraka (H=hlutdræg) 

2. Mannúðarráðstafanir og umræða um mannlegar afleiðingar þess (S=sjálfstæð) 

3. Sjúkrahús, skortur á læknum og nauðsynjum (A=andstæð) 

4. Skortur á mat og vatni (A=andstæð) 

Dæmi um kóðun mannúðarmála samkvæmt ramma 3 er eftirfarandi fréttabrot: Mikill 

blóðskortur gerði vart við sig og biðluðu læknar til fólks um að gefa blóð svo bjarga mætti 

hinum slösuðu.  Fréttabrotið yrði kóðað samkvæmt ramma 3, sjúkrahús, skortur á læknum 

og nauðsynjum.  

 

(7) Hernaðartækni:  Fréttir þar sem aðalumfjöllunarefni var árásir voru einnig kóðaðar ef 

þær fjölluðu um sérstaka tækni Íraka eða bandalagsins í hernaði, aðbúnaði og vopnum.  

Einnig  voru fréttir kóðaðar ef þær fjölluðu um vafasamar aðgerðir og tækni Íraka.    

Greiningarammi fyrir hernaðartækni er eftirfarandi:  

1. Lýsingar á hernaðartækni bandalagsins, landgöngulið og flugher (H=hlutdræg) 

2. Sérstök tækni bandalagsins í hernaði, aðbúnaði og vopnum (H=hlutdræg) 

3. Vafasamar aðgerðir og tækni Íraka (H=hlutdræg) 

4. Sérstaða og tækni Íraka í búnaði og þekkingu (A=andstæð) 

5. Mistök eða vafasamar aðgerðir bandamanna (A=andstæðar) 

Dæmi um kóðun frétta fyrir hernaðartækni samkvæmt ramma 2:  Bandamenn sendu 

Tomahawk stýriflaugar á fjarskiptastöðvar og einnig rigndi sprengjum yfir skotmörk  
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„Bagdad- bardagar“,  2003).  Fréttabrotið yrði kóðað í ramma 2. Sérstök tækni bandalagsins 

(Tomahawk stýriflaugar).   

 

(8) Eyðilegging mannvirkja: Fréttir voru kóðaðar þar sem fjallað var um ábyrgð á 

eyðileggingu eða tjón mannvirkja og á innviðum Íraks eftir sprengjuárásir.   Áhersla var lögð á 

umfjöllun þar sem ábyrgð var sérstaklega úthlutað til bandamanna eða Íraka sjálfra.  

Greiningaramma fyrir eyðileggingu mannavirkja og innviða er eftirfarandi:  

1. Eyðilegging mannvirkja og innviða ábyrgð Íraka, hulin vopn og hryðjuverkamenn  (H) 

2. Eyðilegging mannvirkja og innviða ábyrgð annarra afla, hryðjuverka (H) 

3. Eyðilegging mannvirkja og innviða ábyrgð bandamanna (A) 

Dæmi um kóðun frétta um eyðileggingu mannvirkja samkvæmt ramma 2:  Fjórir menn hafa 

verið handteknir í Írak sakaðir um að vera viðriðnir sprenginguna við mosku Síta í Najaf.  Þeir 

er sagðri vera liðsmenn hryðjuverkasamtakanna al-Qaida (“Írak – sprengja“, 2003).  

Fréttabrotið er kóðað samkvæmt ramma 2, eyðilegging mannvirkja og innviða á ábyrgð 

annarra afla.   

 

(9) Ástæður og réttlæting stríðs:  Innrömmun á réttlætingu  stríðsins byggðist helst á því að 

skoða hvernig fjölmiðlar endurspegluðu  réttlætingu stríðsins til almennings.  Fréttir voru 

kóðaðar sem hlutdrægar ef fjallað var um hættu og tilvist gereyðingarvopna með því að vitna 

í heimildir bandamanna eins og í dæmi 10.  Sömuleiðis voru fréttir kóðaðar sem hlutdrægar 

ef þær vitnuðu í heimildir bandamanna um að fólkið í Írak væri betur sett með falli 

einræðisstjórnarinnar eins og dæmi 2.  Umfjöllun sem vitnaði til heimilda pólitískra, 

hernaðar- eða akademískra sérfræðinga þar sem komu framefasemdir eða vangaveltur um 

tilvist gereyðingarvopna, lagalega heimild eða aðrar ástæður voru kóðaðar S, sjálfstæðar eða 

A, andstæðar, en eins og áður hefur verið getið voru sjálfstæðar og andstæðar fréttir teknar 

saman sem ein heild í niðurstöðum rannsóknarinnar.   Greiningarrammi,  ástæður og 

réttlæting stríðs var eftirfarandi: 

1. Breytingar þörf, af mannúðarástæðum,  lýðræði, lög og reglu í Írak (H=hlutdræg) 

2. Steypa stjórn einræðisvaldsins (Saddam Hussein) af stóli (H=hlutdræg) 

3. Eiturefnavopn Íraks ógn við öryggi heims (H=hlutdræg) 

4. Lagaleg ástæða, Írak (samræmir ekki lögum?) Sameinuðu þjóðunum (H=hlutdræg) 

5. Lagaleg ástæða, aðgerðir bandamanna samræmist ekki lögum SÞ (S=sjálfstæð) 
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6. Gereyðingarvopn (H=hlutdræg) 

7. Gereyðingarvopn ekki til (A=andstæð) 

8. Stríð gerir illt verra (A=andstæð) 

9. Olíu, auðlindir hugsanleg ástæða fyrir stríðinu (A=andstæð) 

10. Stríð gegn hryðjuverkum (H=hlutdræg) 

Dæmi um kóðun frétta sem flokkast undir ástæður og réttlætingu stríðs samkvæmt ramma 

10 er eftirfarandi fréttabrot:  „Forsetinn (Bush Bandaríkjaforseti)  sagði að eftir fall sona 

Saddams Husseins og handöku lífvarða hans stafaði heiminum minni hætta af hryðjuverkum 

en fyrr.“  („Bush – hryðjuverkahætta“, 2003)  Fréttabrotið er kóðað samkvæmt ramma 10 þar 

sem fréttabrotið fjallar um öryggi heimsins gegn hryðjuverkum.  Tafla 2. Sýnir kóðun þeirra 

frétta sem falla inn í greiningaramma Robinson o.fl., (2010).  en öðrum setningum er sleppt 

þar sem þær falla ekki í rammann.  Fréttina í heild má sjá í viðauka undir nafni „Írak í nótt“  

(„Írak í nótt“, 2003).    

Tafla 2. Kóðun fréttarinnar: Írak í nótt (RÚV, 21.3.2003) 

Atriði Árásir Fall hermanna Dauði Borgara Réttlæting stríðs 

 
Hlutdrægar  

 
Viðnám íraka 
árangurslaust (4). 

 

 
Fall bandamanna 
Slys (3). 

 

  
Steypa stjórn einræðisvaldsins 
af stóli (2). 

 
Sjálfstæðar 

 

  Ábyrgð 
bandamanna 
(1). 

 

Andstæðar 
 

    

 

Írak í nótt ( 2003)  

(1). Samkvæmt heimildum frá Írak er talið að innan við fimmtíu manns hafi slasast í loftárásunum í 

gærkvöldi og nótt.   

(2). Markmiðið með árásunum er að brjóta niður stjórnkerfi Saddams Hussein og helstu miðstöðva 

hersins, og reyna þannig að mola andstöðu Íraka innan frá.   

Snemma í morgun hrapaði þyrla frá bandaríska landgönguliðinu í Norður Kúveit.  Tólf hermenn voru 

um borð og létust allir.   

(3). Átta þeirra voru breskir, en fjórir bandarískir.  þetta er þriðja þyrlan sem ferst frá því að átökin 

hófust, en foringjar bandamanna segja að um slys hafi verið að ræða í öllum tilvikunum.   

(4). Strax og hersveitir breta og bandaríkjamanna byrjuðu að sækja lengra inn í Írak frá Kúveit byrjuðu 

hermann Íraka að gefast upp, sem bendir til þess að baráttuvilji hersins sé  ekki mikill.  

Eftir kóðun frétta er hægt að skoða frammistöðu RÚV og bera hana saman við aðra fjölmiðla 

Bretlands, þar sem við á, en mikilvægara  er þó að bera niðurstöðurnar við þá reglugerð og 
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starfshætti sem RÚV setur sér þegar unnið er að fréttamennsku með það að markmiði að 

vera óháður fréttamiðill.  Undirstaða sjálfstæðrar  fréttaumfjöllunar, samkvæmt rannsókn 

Robinson o.fl., (2010)o.fl. (2011:64) er óhlutdrægni (á ensku, due impartiality) sem gefur til 

kynna að fréttir verða að viðhalda ákveðnu jafnvægi það er að segja án jafnvægis myndu 

fréttirnar vera hliðhollar ákveðinni skoðun og einu sjónarmiði.   

Niðurstöður innrömmunar og kóðunar frétta RÚV verða  ekki einungis til þess að fjalla 

um hlutverk og skyldur almannaútvarpsins heldur einnig til að skoða hvort RÚV sé að 

uppfylla þær kröfur sem þeim ber að gera bæði lagalega50 og siðferðislega51.      

 

5.  Niðurstöður á greiningu fréttum RÚV af  Íraksstríðinu 2003 

Til þess að lýsa niðurstöðum rannsóknarinnar á fréttum RÚV verða þær bornar saman við 

niðurstöður Robinson o.fl., (2010).  Niðurstöður á fréttaefni RÚV verða bornar saman við 

greiningu Robinson o.fl., (2010) á fréttum BBC þar sem við á.  Niðurstöður 

innrömmunarinnar verða skipulagðar með eftirfarandi hætti: 

 Helstu sögupersónur og heimildir frétta RÚV  

 Helsta viðfangsefni fréttanna (á ensku, adjenda setting) 

 Árásir, hernaðartækni og eyðilegging mannvirkja  

 Dauði almennra borgara og fall hermanna 

 Réttlæting stríðsins: mannúðarmálefni og gereyðingarvopn  

  

Í hverri innrömmun verða lýsingar á aðferðum sem notaðar voru þegar fréttir voru kóðaðar 

samkvæmt hlutdrægu eða sjálfstæðu líkani (H eða S) ásamt niðurstöðum innrömmunarinnar 

og síðan samanburði við BBC eða aðra breska fjölmiðla.  Hver innrömmun mun sýna dæmi 

um úrtak frétta RÚV og útskýringar um kóðun þeirra frétta samkvæmt líkani Robinson o.fl.  

(2010) rannsóknarinnar.    

Niðurstöður á helstu heimildum  RÚV 

Fyrst er fjallað um sögupersónur voru helst nefndar í fréttaumfjöllun RÚV um Íraksstríðið og í 

hvaða heimildir var helst vitnað til.  Fréttir voru kóðaðar eftir því hvaða áhersla var lögð á 

                                                             
50

 Menntamálaráðuneytið, 2006.  Samningur um útvarpsþjónustu í almannaþágu:  RÚV skal ávallt flytja fréttir 
og fréttatengt efni af sanngirni og hlutlægni.  Halda skal í heiðri lýðræðislegar grundvallarreglur.  
51

 Fjölmiðlar og skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 2010.  8. Bindi, viðauki ll um siðferði:  Grundvallarskylda 
frétta- og blaðamanna er að gæta fyrst og síðast almannahagsmuna.  
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ákveðnar sögupersónur eins og leiðtoga hernaðarbandalagsins: George Bush og Tony Blair 

eða fulltrúa Íraka  eins og Tariq Aziz eða Saddam Hussein ásamt hernaðarandstæðingum  

sem  gegndu lykilhlutverki í umfjöllun.  Með þessum mælingum er unnt að sjá hversu vel 

fjölmiðlinum tókst að viðhalda hlutleysi heimilda og umfjöllun um lykilpersónur.  Þessar 

breytur gera það að verkum að unnt var að mæla hvaða forsendur voru ríkjandi í 

fréttaflutninginum það er samkvæmt hlutdrægu eða sjálfstæðu líkani.   Ef  helstu áherslur 

eru á heimildir bandamanna eru fréttir RÚV samkvæmt hlutdrægu líkani, ef heimildir frá 

bandamönnum eru til jafns við aðrar heimildir eru fréttir RÚV samkvæmt sjálfstæða líkani.     

 Samkvæmt rannsókn Robinson o.fl. (2010:37) er ekki óalgengt að vestrænir 

fjölmiðlar reiði sig mikið á opinberar heimildir í fréttaumfjöllun sinni almennt, en þegar 

fjallað er um stríð eru opinberar heimildir notaðar í mun meira mæli og jafnvel reiða 

fréttamiðlar sig eingöngu á opinberar heimildir á slíkum tímum.   Þetta má rekja til tíma 

kalda stríðsins þar sem bandamenn herjuðu stríð gegn kommúnistum (Herman and 

Chomsky, 1988) til „stríð gegn hryðjuverkum“ (Domke, 2004; Jackson, 2005) og síðast en ekki 

síst hið mannúðarlega stríð, á ensku: „Humanitarian warfar“ (Chomsky, 1999; Hammond, 

2007) þar sem  réttlæting stríðsins snýst helst um hið mannúðlega málefni að frelsa þjóð 

undan ánauð og böli einræðisstjórnar með það fyrir augum að koma á lýðræði, í þessu tilviki, 

Írak.    

Niðurstöður greiningarinnar eru að flestar heimildir RÚV voru fengnar frá opinberum 

aðilum eða frá bandamönnum (Bandaríkin og Bretland)  eða í 64,0% tilfella á meðan 

heimildir frá öðrum aðilum fyrir utan bandalagið mældust í 36,0% tilfella.  Engar  mælanlegar 

heimildir frétta RÚV af stríðinu í Írak voru fengnar frá;  alþjóðaleiðtogum sem voru mótfallnir 

stríðinu, almennum borgurum í Írak eða hryðjuverkasamtökum.    

Greining þessi fór fram með þeim hætti að kóða fréttir þar sem vitnað var í heimildir 

einstaklinga eða stofnana sem síðan urðu að sérfræðingum.  Ef viðtal var birt eða tekið upp 

við einstakling í sjónvarpsfréttum RÚV, hvort sem um var að ræða forseta Bandaríkjanna eða 

almennan borgara í Írak, voru þeir einnig kóðaðir sem sérfræðingar.  Með hverri frétt sem 

RÚV hefur í gagnasafni sínu eru lýsingar á myndefni sem birt er með hverri frétt eða ef um 

viðtöl var að ræða fylgir alltaf nafn og starfsheiti einstaklingsins til dæmis Goeff Hoon 

varnamálaráðherra Breta.    Eins og sjá má á mynd 1.3 hér fyrir neðan.   
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Einungis var hægt að kóða  sérfræðinga ef um beinar tilvitnanir var að ræða, það er 

hann sagði eða hann taldi. Sem dæmi um sérfræðing samkvæmt sjálfstæðu líkani: „Kofi 

Annan framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sagðist í dag vera verulega áhyggjufullur eftir 

að hafa fylgst með fréttum af ástandinu  í Bagdad“ („Íraksstjórn fallin“, 2003). 

 

Mynd 1.3  Helstu heimildir í umfjöllun af Íraksstríðinu 2003 í sjónvarpsfréttum RÚV. 

Þegar helstu heimildir  BBC samkvæmt Robinson o.fl.,o.fl. (2010) rannsókninni eru skoðaðar 

má sjá svipaða niðurstöðuhjá þessum ríkisreknu fjölmiðlum það er að segja RÚV og BBC.   

RÚV vitnar meira í heimildir bandamanna eða í 64,0% tilfella en BBC í 57,0% tilfella.  

BBC er með mælanlegar heimildir samkvæmt andstæðu (A) líkani en RÚV mælist ekki með 

neinar heimildir frá þessu líkani.  Það vekur athygli að hvorugur fjölmiðillinn  mælir heimildir 

frá hryðjuverkasamtökum eða trúarleiðtogum.  Þessar niðurstöður gefa það til kynna, eins og 

fram kemur í rannsókn Robinson o.fl. (2010) að heimildir frétta hafi verið einhæfar og að 

mestu út frá sjónarmiði bandamanna.     

 Niðurstöðurnar sýna að RÚV er ekki að fylgja eftir fyrstu reglu stofnunarinnar þegar 

unnið er að fréttaflutningi og fréttamennsku fjölmiðilsins en eins og starfsreglur þeirra gefa 

til kynna skulu fréttir og tengt efni flutt af sanngirni og óhlutdrægni þar sem leitað skal 

upplýsinga frá öllum aðilum til að kynna sjónarmið þeirra sem jafnast.   Þegar á heildina er 

litið er áberandi hversu þungt sjónarmið innrásarliðs bandamanna vegur í umfjöllun RÚV af 

Íraksstríðinu.   
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Niðurstöður á helstu málefnum á dagskrá RÚV 

Þegar litið er á helsta söguefni fréttanna var helst fjallað um árásir og bardaga í fréttum RÚV.  

Eins og sjá má á mynd 1.5 voru þessi málefni á dagskrá RÚV í 34,0% tilfella en þar á eftir voru 

málefni eiturefna- og gereyðingavopna eða um 23,0% en mannúðarmálefni voru einungis á 

dagskrá í 4,0% tilfella.   

 

 

Mynd 1.5 aðalviðfangsefni frétta RÚV 

Ásamt fréttaumfjöllun um árásir hernaðarbandalagsins voru vinsælustu viðfangsefni 

fréttanna réttlæting stríðsins og fall hermanna bandalagsins sem þýðir að lítil sem engin 

athygli var á mannúðar- og mannréttindamálum, mótmælum eða viðhorfs könnunum um 

réttmæti stríðsins.   Viðfangefnið réttlæting stríðs var tengt við umfjöllun á eiturvopnum 

og/eða gereyðingarvopnum Íraka sem réttlætingu fyrir stríðinu.  Sú umfjöllun var allsráðandi 

í aðdraganda stríðsins.  Eins og sjá má á Mynd 1.5 fjallaði RÚV sjaldan um mótmæli vegna 

stríðsins í Írak eða um 5,0% fréttir af skoðanakönnunum sem greindu frá stuðningi 

almennings við stríðið voru engar.     

Eins og fram kemur í rannsókn Robinson o.fl. (2010) voru árásir langvinsælasta 

viðfangsefni frétta BBC og reyndar allra fjölmiðla í Bretlandi eða um 42,0% að meðaltali hjá 

BBC.  Ástæður þess gætu verið að fréttamenn breskra fjölmiðla voru að störfum á sama 

svæði og hermenn bandamanna; og þeir fjölluðu fyrst of fremst um störf þeirra, tap og 

ávinning í orrustum.     
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Þau áhrif sem verða við „innleidda“  fréttamennsku eru einkennandi fyrir fréttamenn 

sem ferðast með bandalaginu, fara þangað sem þeim er sagt að fara og sjá það sem þeir 

mega segja.  Fréttamenn eru því að miðla fréttum frá víglínu bandamanna og því frá 

sjónarhorni þeirra.    Eins og fréttamaður einn segir frá í dagblaðinu „The Guardian“ sagði:  Ef 

þú ert með herlið sem þú ert að borga fyrir með  þínum sköttum og í herliðinu er fólk sem þú 

þekkir eða eru ættingjar fólks sem þú þekkir og þeir eru að drepa fólk með þínum peningum 

og byssukúlum sem þú hefur greitt fyrir þá,  auðvitað, vilt þú fá að vita:  Hvernig gengur?  

Hvað eru þeir að drepa mikið af fólki? ...Hversu langt eru þeir komnir?  Satt að segja finnst 

mér það afar skiljanlegt.   (lauslega þýtt af höfundi úr rannsókn Robinson o.fl., 2010: 84). 

Niðurstöður Robinson o.fl. (2010) benda til þess að með því að einblína á 

hernaðaraðgerðir og árásir bandamanna hafi mikilvæg og jafnframt áríðandi málefni farið 

forgörðum eins og til dæmis, mannúðarmálefni sem hefðu ef til vill getað varpað betra ljósi á 

hörmungar og afleiðingar stríðs á almenna borgara í Írak.    Slík umræða hefði  hugsanlega ýtt 

undir frekari gagnrýnni umfjöllun um stríðið í Írak.  Fréttir af árásum einkenndust helst af 

einskonar úttekt á hinni daglegu atburðarás  og framvindu árása bandamanna eins og 

eftirfarandi fréttir RÚV sýna:  

„Aðra nóttina í röð skutu bandamenn sprengjum á Bagdad, og beindu þeim að byggingum 

þar sem talið er að Saddam Hussein, synir hans og helstu samstarfsmenn séu“ ( „Írak í nótt“, 

2003). 

 

„Öflugar sprengingar kváðu við í Bagdad um sjöleytið í kvöld að íslenskum tíma þegar 
eldflaugum var skotið að höfuðstöðvum Bandaríkjahers í Borginni“  ( „Sprengt í Bagdad“, 
2003). 
 
„Bandarísk herdeild gerði skyndiáhlaup á fjölmörg írösk heimili í þorpinu Hibhib í nótt og 
handtók þrjá menn grunaða um árásir á bandalagshermenn“  ( „Írak – útför og árásir“, 
2003). 

 
Niðurstöðurnar á mynd 1.5 sýna að þegar fjallað var um stríðið í Írak árið 2003 setti RÚV 

árásir og framvindu þeirra sem helsta dagskrárefni fréttanna.  Þar sem innrömmun frétta 

RÚV var yfir árið 2003 má segja að ákveðið mynstur hafi skapast sem var ekki ólíkt mynstri 

annarra fjölmiðla í Bretlandi.  Vegna þessa voru önnur málefni eins og mannúðarmálefni eða 

mótmæli sjaldan að umfjöllunarefni fréttanna.   
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Niðurstöður Íraksstríðsins í fréttum RÚV  

Helstu áherslur í fréttum RÚV um stríðið í Írak 2003 voru á árásir og hernaðarítök 

bandamanna.  Eftir innrömmun þessara frétta reyndist meirihluti þeirra vera hlutdrægur.  Til 

að innramma stríðið var því skipt niður í helstu flokka til að  geta greint umræðuna betur en 

þeir flokkar voru:  

 Árásir: hernaðartækni og eyðilegging mannvirkja 

 Dauðsföll: óbreyttir borgarar og hermenn 

 Mannúðarmál:  Réttlæting stríðsins í gegnum mannúðarmál/gereyðingavopn. 

 

Árásir: Eins og fyrr segir voru árásir,undirbúningur þeirra og framvinda  helsta viðfangsefni 

dagskrár RÚV þegar fjallað var um Írasstríðið árið 2003.  Umfjöllunin beindist helst að hinu 

hlutdræga  líkani þar sem fréttir einblíndu á velgengni og framvindu árása 

hernaðarsambandsins en ekki að hinu sjálfstæða líkani þar sem hægt væri að finna bland að 

neikvæðri  og jákvæðri merkingu.  Slíkar merkingar gætu verið í umfjöllun um hernaðarleg 

mistök eða ónákvæmni í hernaðaraðgerðum bandamanna.  

Hlutdræg fréttamennska einkenndist helst á því að umfjöllunin snérist að mestu um 

velgengni bandamanna til móts við mistök og árangurlaust viðnám Íraka.  Fréttir sem fjölluðu 

um árangur eða undirbúning árása bandalagsins voru í 83,5% á móti fréttum sem fjölluðu um 

árangur, undirbúning og árangur viðnáms Íraka en þær voru einungis 16,5%.   Eins og sjá má 

á mynd 1.6 hér fyrir neðan var umfjölluninhlutdræg með yfirburðum.   

 

 

Mynd 1.6 niðurstöður innrömmunar árása í fréttum RÚV.  

83,5% 

16.5% 

Hlutdrægar fréttir  Sjálfstæðar fréttir  

Innrömmun árása, Írak, 2003 
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Dæmi um frétt sem er kóðuð til stuðnings bandalaginu:  „Markmiðið með árásunum er að 

brjóta niður stjórnkerfi Saddams Hussein og helstu miðstöðva hersins, og reyna þannig að 

mola andstöðu Íraka innan frá“  („Írak í nótt“ , 2003).  Dæmi um kóðun frétta RÚV um árásir:  

„Sex Írakar féllu þegar sprengja sprakk í bænum Basra í morgun.  Sprengjan hefur líkast til átt 

að granda breskum hermönnum en ekki óbreyttum borgurum.  Tuttugu manns, grunaðir um 

aðild að Al-Kaída, hafa verið handteknir“  („Basrasprengja – Írak“ , 2003). 

 

H= aðgerðir bandamanna bera árangur með handtöku 20 meðlima hryðjuverkamanna og 

Írakar gera mistök með þeim afleiðingum að drepa óbreytta borgara: 

„Fylgismenn Saddams Hússein í Írak ráðast nú í auknum mæli gegn almennum borgurum í 

landinu.  Bremer landsstjóri Bandaríkjamanna segir þetta sýna að fylgismenn Saddams hafi 

gefist upp á baráttunni gegn hernámsliðinu, sem þeir geti ekki sigrað.“  („Írak- Sjónvarpsstöð 

lokað“, 2003). 

 

H= Írakar gefast upp og viðnám er árangurslaust.  Það vekur athygli að í þessari frétt virðist 

sem svo að árangursleysi og tap Íraka sé tengt við það að drepa sína samlanda og má því 

einnig tengja þessa frétt við mistök Íraka: 

„Síðustu daga hafa þúsundir sjálfboðaliða streymt til Íraks frá nokkrum grannríkjum til að 

berjast með Írökum, flestir frá Jeman, Súrlandi og Marokkó.  Þeir telja það heilaga skyldu að 

berjast með trúbræðrum sínum í Írak og segja Bandaríkjamenn ekki eiga von á góðu.“ 

(„Vopnaeftirl. Bagdad, flóttamenn“, 2003). 

 

Hernaðartækni:  

Innrömmun frétta sem einkenndust af hernaðartækni herliða í stríðinu í Írak.  Allar fréttir   

kóðaðar sem fjölluðu um framgang og stöðu hersins (bandamenn og Írakar) á landi og á lofti.  

Hernaðartækni og yfirburðir sem voru til umfjöllunar sérstaklega eða þá ásamt umfjöllun um 

árásir.  
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Mynd 1.7 niðurstöður innrömmunar hernaðartækni í Íraksstríðinu í fréttum RÚV.  

Fréttir voru innrammaðar með eftirfarandi hætti:   

H= hlutdrægar þar sem miðja frásagnar er velgengni og framfarir herliðsins 

 Lýsingar á hernaðartækni bandalagsins, landgöngulið eða flugher  

 Sérstök tækni bandalagsins í hernaði, aðbúnaði og vopnum  

 Vafasamar aðgerðir og tækni Íraka  

 

S= sjálfstæðar þar sem niðurstaðan er óljós, bland af jákvæðni og neikvæðni um                     

framvindu herliðanna.  

 Sérstaða og tækni Íraka, búnaður og þekking 

 Hernaðartækni eða/og aðgerðir bandamanna ónákvæmar 

 Vafasamar aðgerðir bandamanna  

 

Dæmi um kóðun frétta RÚV um hernaðartækni: 

„Áhlaupið var fyrsti liður í nýrri herferð sem bandaríkjamenn nefna eldinguna, þar sem 

áhersla er lögð á að ná Saddam með því að bregðast skjótt við og fara leiftursnöggt á svæði 

stuðningsmanna hans“.  („Írak“, 2003a). 

H= Sérstök tækni bandamanna.  Hér má líta til þess að tæknin hefur fengið nafnið ´elding´og 

er lýsing á sérstakri tækni sem er leiftursnögg.  

„Þá gerðu bandarískir hermenn óvirka sprengju sem falin var í steypuklumpi í norð-

vesturhluta Bagdad.  Fjarstýrt vélmenni var notað til að gera sprengjuna óvirka, en 
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samskonar sprengjur hafa drepið fjölda hermanna undanfarna mánuði“.   („Sprengja Írak“, 

2003). 

H= sérstök tækni bandamanna í hernaði og vafasamar aðgerðir Íraka sem fela sprengju.  

Niðurstöðurnar á mynd 1.7 sýna að fréttir RÚV mælast með hæsta hlutfall hlutdrægra frétta 

þar sem heimildir frá bandamönnum eru allsráðandi.  Þetta sést þegar litið er til þess að 

engar fréttir voru kóðaðar sem lýstu ónákvæmni eða mistökum á hernaðartækni 

bandamanna.  

 

Eyðilegging mannvirkja 

Innrömmun frétta sem einkenndust af ábyrgð á eyðileggingu, tjóni á mannvirkjum og 

innviðum í Írak eftir sprengjuárásir.   

 

Mynd 1.8  niðurstöður innrömmunar eyðilegging mannvirkja og innviða  í Íraksstríðinu í fréttum 

RÚV.  

Niðurstöðurnar á mynd 1.8 sýna fréttir sem fjölluðu um eyðileggingu mannvirkja og innviða í 

Íraksstríðinum eru með afgerandi hætti hlutdrægar í umfjöllun. 

Fréttir voru greindar með eftirfarandi hætti:   

H= hlutdrægar þar sem miðja frásagnar er velgengni og framfarir herliðsins 

 Eyðilegging mannvirkja og innviða á ábyrgð Íraka:  Fela vopn, hryðjuverkamenn eða 

önnur hergögn  

 Lýsingar á eyðileggingu mannvirkja og innviða vegna annarra afla:  hryðjuverka eða 

hryðjuverkamanna  

 Vafasamar aðgerðir Íraka: sjálfsmorðsprengingar 
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Eyðilegging mannvirkja og innviða, RÚV, 100 % 
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S= sjálfstæðar þar sem niðurstaðan er óljós, bland af jákvæðni og neikvæðni um framvindu 

herliðanna. Engar fréttir kóðaðar. 

 Lýsingar á eyðileggingu mannvirkja sem ábyrgð bandamanna  

 Lýsingar á eyðileggingu innviða sem ábyrgð bandamanna  

 

Dæmi um kóðun frétta RÚV um hernaðartækni: 

„Sérfræðingar telja að margt megi finna líkt með sprengingunni við mosku Shíta í gær og 

þegar sprengjan sprakk fyrir utan höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í Bagdad 19. ágúst.  

Einnig er sprengingin í Jórdanska sendiráðinu 7. ágúst sögð bera sömu fingraför.  Yfirmenn í 

írönsku lögreglunni telja að hér séu al-Qaidaliðar að verki.“  („Írak – sprengja“, 2003). 

 

H= Lýsing á eyðileggingu mannvirkja ábyrgð annarra afla, hryðjuverkamanna: 

 

„Þrjú hundruð þúsund manns í Bagdad eru án rennandi vatns eftir að skemmdarverk var 

unnið á vatnslögn í borginni í morgun.  Bremer landsstjóri segir að árásir á hermenn og 

skemmdarverk seinki uppbyggingarstarfi í landinu og bitni  einkum á Írökum sjálfum.“  („Írak 

skemmdarverk“, 2003). 

 

Mannfall í Fréttum RÚV 

Niðurstöður Robinson o.fl. (2010) benda til þess að þegar fréttir fjölluðu um dauða óbreyttra 

borgara, fall hermanna eða önnur mannúðarmál hafi hlutfall þeirra frétta ávallt mælst hæst 

sem sjálfstæður fréttaflutningur það er jafnvægi frásagnar frá neikvæðum og jákvæðum 

sjónarmiðum.   Sama á við þegar fréttir RÚV um dauða óbreyttra borgara og innrömmun á 

falli hermanna voru greindar eins og sjá má á mynd 1.9.     

  Niðurstöður á fréttum RÚV sýna að sjálfstæður fréttaflutningur á dauða óbreyttra 

borgara mældist í 63,3% tilfella og 57,5% tilfella á fréttum um fall/dauða hermanna.  En þær 

fréttir voru merktar þegar fjallað var um dauða eða slys hermanna bandalagsins og/eða 

Íraka.   
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Mynd  1.9 sýnir niðurstöður innrömmunar frétta  RÚV á dauða almennra borgara 

Greiningarramminn fyrir hlutdrægt módel á dauða almennra borgara: 

H= hlutdrægt módel þar sem ábyrgð dauðra borgara er talin vera Íraka og afneitun 

bandamanna tekin sem góðog gild.  

 Ábyrgð Íraka vegna hryðjuverka  aðrar   vafasamar aðgerðir 

 Nákvæmni árása bandamanna á landi eða lofti 

 Bandamenn telja tölu látinna vera, ósammála mati Íraka 

 

Greiningarramminn fyrir sjálfstætt módel á dauða almennra borgara: 

S= sjálfstætt módel þar sem jafnvægi er á neikvæðu og jákvæðu sjónarmiði á milli Íraka og 

bandamanna. 

 Ábyrgð, bandamanna eða engin ábyrgð gefin 

 Tala látinna, tölfræðilegar upplýsingar, engin ábyrgð 

 Ábyrgð, engin, ábyrgð bandamanna 

 

Dæmi um kóðun umfjöllunar um dauða borgara á RÚV:    

„Fjörutíu létust og allt að tvö hundruð særðust í fjórum sprengingum í Bagdad í morgun.  

Öflugasta sprengingin varð við höfuðstöðvar Rauða krossins í borginni, þar týndu tíu lífi.  

Sprengingarnar fjórar urðu með skömmu millibili laust fyrir klukkan níu að staðartíma. 

Sjúkrabíl, hlöðnum sprengiefni var ekið á miklum hraða á vegg við höfuðstöðvar Rauða 

36,7 42,5 

63,3 57,5 

Dauði borgara  Fall hermanna 

Hlutdrægar Sjálfstæðar  
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krossins.  Húsið sjálft skemmdist talsvert en sú staðreynd að ráðist skuli á starfsfólk og 

aðsetur samtakanna veldur miklum áhyggjum þótt ekki séu uppi neinar áætlanir um að 

hætta stafseminni í Írak.“  („Írak“, 2003c). 

 

S= Tala látinna, tölfræðilegar upplýsingar, engin ábyrgð. 

H= Ábyrgð Íraka vegna vafasamra aðgerða. 

Rætt er um fjórar sprengingar.  fyrstu tvær setningarnar gefa tölfræðilegar upplýsingar um 

tölu látinna án þess að geta hverjir séu hugsanlega ábyrgir.  Þá er fjallað um atvik þar sem 

ábyrgð er talin Íraka vegna hryðjuverka eða annarra vafasamra aðgerða.  Fjallað er um 

sjúkrabíl hlaðin sprengiefnum sem valdi tíu manns dauða.   Síðasta setning fréttarinnar gefur 

til kynna að vafasamar aðgerðir séu að baki þar sem fjallað er um áhyggjuefni slíkra aðgerða.   

 

„Talið er að tæplega þrjúþúsund óbreyttir íraskir borgarar hafi farist í stríðinu í Írak á 

dögunum en afar erfitt er að finna upplýsingar um manntjón í þeirra röðum.  Nákvæmar 

upplýsingar er hinsvegar að finna um mannfall og fjölda særðra úr röðum 

bandalagsherjanna“.  („Írk mannfall“, 2003). 

S= tölfræðilegar upplýsingar, engin ábyrgð. 

„Samkvæmt heimildum frá Írak er talið að innan við fimmtíu manns hafi slasast i 

loftárásunum í gærkvöldi og nótt.  Markmiðið með árásunum er að brjóta niður stjórnkerfi 

Saddams Hussein og helstu miðstöðva hersins.“  („Írak í nótt“, 2003). 

S= tölfræðilegar upplýsingar, ábyrgð engin, ábyrgð bandamanna. 

 

Fall hermanna 

Greiningarramminn fyrir sjálfstæðar fréttir af falli hermanna var eftirfarandi:   

S= sjálfstætt módel: Hlutlaus frásögn, dauðsföll sem staðreynd og hetjudáð til jafns við 

gagnrýni. 

 Alls hafa látist, heildartala látinna, engin ábyrgð 

 Fall bandamanna, engin ábyrgð 

 Fall bandamanna persónunundin, neikvæðri gagnrýni á bandalagið 

 

H= hlutdrægt módel: Hugrekki og hetjudáð fallinna hermanna, stuðningur fjölskyldu hinna 

látnu við stríðið.  
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 Fall bandamanna persónukennt/  jákvæðum tón í garð bandamanna 

 Fall bandamanna vegna hryðjuverka, slyss/ annarra vafasamra aðgerða 

 Fall íraskra hermanna, engin ábyrgð 

 

Þegar fjallað var um fall hermanna standa 57,5% þeirra sem sjálfstæðar fréttir.  Af þessum 

57,5% var langalgengast að þær fjölluðu um tölfræðilegar upplýsingar eða í 52,5% tilfella og í 

5,0% tilfella var fjallað um fall hermanna með persónulegri lýsingu ásamt neikvæðni í garð 

bandamanna.  Umfjöllun - var kóðuðsamkvæmt hlutdrægu líkani. Í 42,5% tilfella féll 

umfjöllun undir hlutdrægt líkan.  Af þessum 42,5% var algengasta umfjöllunarefnið um fall 

hermanna vegna hryðjuverka eða um 20,0% , 7,5% vegna slysa og í 5,0% tilvika var engin 

ástæða gefin fyrir falli Íraskra hermanna.  Fjallað var um fall bandamanna ásamt 

persónubundnum lýsingum í 10,0% frétta. 

 

Dæmi um kóðun frétta RÚV af falli hermanna:  

„Bandarísk herþyrla var skotin niður í Írak í morgun.  Með henni fórust á annan tug 

bandarískra hermanna, sem voru að fara í leyfi.  Talið er að um tuttugu hafi slasast og margir 

lífshættulega.“  („Írak þyrla skotin niður + Bush“, 2003). 

S= Alls hafa látist, heildartala látinna, engin ábyrgð.  

Í fréttinni er umfjöllunin persónugerð með því að greina frá að mennirnir væru á leið í leyfi 

sem vekur upp umhyggju fyrir þeim föllnu en á heildina litið er fréttin hlutlaus og dauðinn 

staðreynd.   Sem dæmi:  

„Snemma í morgun hrapaði þyrla frá bandaríska landgönguliðinu í Norður Kúveit.  Tólf 

hermann voru um borð og létust allir.   Átta þeirra voru breskir en fjórir bandarískir.  þetta er 

þriðja þyrlan sem ferst frá því að átökin hófust, en foringjar bandamanna segja að um slys 

hefði verið að ræða í öllum tilvikunum“, („Írak í nótt“, .2003). 

 

H= Fall bandamanna persónukennt (Bretar, Bandaríkjamenn), fall hermanna vegna slyss. 

Í fréttinni er umfjöllunin persónugerð þar sem hinir föllnu hermenn eru ekki lengur án 

andlits, þeir eru breskir og bandarískir.   
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Samkvæmt rannsókn Robinson o.fl. (2010) þá hefur það alltaf reynst erfitt fyrir 

fréttamenn að réttlæta dauða óbreyttra borgara og á sama tíma dauða hermanna jafnvel þó  

það hafi komið sér illa fyrir bandalagið.    

Ein frétt sem fréttamaðurinn frá BBC ,Rageh Omaar, tók viðtal við föður   fórnalambs 

sprengingarinnar.   Omar endaði fréttaflutning sinn með  því að spyrja áhorfendann eins og 

fyrir hönd hins almenna borgara í Írak um þá réttlætingu bandalagsins á dauða saklausra 

borgara með því að segja:  „Margir hér undra sig á því hvernig þeir sem ætla að færa okkur 

lýðræði geta sært og drepið svo marga í hópi þeirra sem þeir ætla sér að frelsa“ (Robinson 

o.fl., 2010:108).  Þegar niðurstöður sjónvarpsfrétta RÚV af mannfalli í Írak eru bornar saman 

við sjónvarpsfréttir í Bretlandi er vert að hafa í huga að um er að ræða fleiri þúsundir frétta  

bresku rannsóknarinnar (Robinson o.fl., 2010) á móti nokkrum tugi frétta af mannfalli í Írak.   

Mynd 1.10 sýnir afar svipaðar niðurstöður þegar fjölmiðlar fjalla um dauða almennra borgara 

og fall hermanna.   

 

Mynd 1.10 sýnir innrömmun á dauða borgara og fall hermanna í Bretlandi og RÚV. 

Það vekur athygli að þrátt fyrir svipaða tilhneigingu fjölmiðlana að niðurstöður RÚV sýna 

mun hærra hlutfall hlutdrægra frétta þegar skoðuð er innrömmun um fall hermanna.     

Skýringin gæti legið í því að þó svo að innrömmunin hafi verið eftir fyrirfram ákveðnum 

stöðlum þá tók rannsókn Robinson o.fl. (2010) mið af því hvernig fréttamenn fluttu fréttirnar 

eins og í fréttin sem var flutt af fréttamanni BBC ,Rageh Omaar.       

63,4 

36,6 

5,3 

42,5 

94,8 

63,4 

94,7 

57,5 

Dauði borgara UK Dauði borgara RÚV Fall hermanna UK Fall hermanna RÚV 

hlutdræg sjálfstæð 
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Við lestur frétta RÚV af dauða almennra borgara og hermanna var það einkar sláandi 

hvernig orð voru notuð til að lýsa þessum hörmungum.  Dauðanum var sjaldan eða aldrei lýst 

sem ´dauði´eða ´dráp´ heldur frekar ´féll´eða ´fórust´.   Það má því spyrja hvort orðin hæfa 

efni fréttanna til að lýsa raunveruleika atburðanna. Það liggur ljóst fyrir að val orða getur 

skipt sköpum um hvernig almenningur sér fyrir sér aðstæðurnar.     

 

Mannréttinda og Réttlætingar stríðs í Fréttum RÚV   

Eins og áður var getið fylgdu flestir fjölmiðlar í Bretlandi sjálfstæða líkaninu þegar fjallað var 

um mannúðarmál í Írak sem og BBC og RÚV.  Innrömmun mannúðarmála fólst í því að kóða 

þær fréttir sem fjölluðu um velgengni svo og misheppnaðar tilraunir til hjálparstarfs í Írak 

ásamt horfum og viðleitni til þeirra starfa.   

Niðurstöður greiningar  mannúðarmála af fréttum RÚV sem sjá má á mynd 1.11 sýna 

sjálfstæða umfjöllun í 53,3% tilfella en hlutdræga umfjöllun einungis í 13,3% tilfella á meðan 

sjálfstætt módel var í 86,6% tilfella.  Það vekur athygli að engar fréttir voru kóðaðar sem 

fjölluðu um sjúkrahús og flóttamannabúðir vel búnum gögnum og nauðþurftum.  Engar  

fréttir fjölluðu um afleiðingar stríðsins sem brot á mannréttindum sem gefur til kynna að 

orsök og afleiðing hafi sjaldan verið gert að umræðuefni þegar fjallað var um stríðið.   Þegar 

fjallað var um mannúðarmál í fréttum RÚV var algengasta umfjöllunin slæmar aðstæður 

sjúkrahúsa þar sem lyf voru af skornum skammti.  Fréttir sem lýstu aðstæðum fólksins í Írak  

voru oft tengdar við stjórnleysi, lýðskrum eða afleiðingar af ógnarstjórn Saddam Hussein. 

 

Mynd 1.11 innrömmun frétta RÚV um mannúðarmál í Írak 

86,6% 
 

13,3% 

Sjálfstæðar  Hludrægar 

Mannréttindi í Írak 2003, RÚV 
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Greiningarramminn fyrir sjálfstæðar fréttir af mannúðarmálefnum í Írak 2003 var 

eftirfarandi:   

S= sjálfstætt módel: Möguleg vandamál eða seinkun á hjálparstarfsemi en lítil gagnrýni á 

bandalagið.     

 Mannúðarráðstafanir og umræða um mannlegar afleiðingar þess  

 Skortur á mat og vatni og öðrum nauðsynjum fyrir almenning 

 Sjúkrahús, skortur á læknum og lyfjum 

 Umræða mannúðarsamtaka og önnur alþjóða hjálparsamtök  

 

H= hlutdrægt módel: velgengni bandalags, kemur til hjálpar og vinnur hug og hjörtu manna.  

 Árangur bandamanna við að koma hjálpargögnum og byrgðum til íbúa   

 

Dæmi um kóðun frétta RÚV af mannúðarmálum:  

 „Þá tilkynntu starfsmenn Rauða Krossins í Bagdad að hópur vopnaðra manna hefði ráðist inn 

á að minnsta kosti eitt sjúkrahús í borginni.  Mennirnir hefðu stolið ýmsum sjúkragögnum, 

rafmagnstenglum, sjúkrarúmum og fleiru.  Af þessum sökum hafi flestum sjúkrahúsum í 

borginni verið lokað.  Ægilegt ástandið  var á sjúkrahúsunum fyrir en þau eru sögð yfirfull og 

lyf af skornum skammti.“  ( „Íraksstjórn fallin“ , 2003). 

S= Sjúkrahús, skortur á læknum og lyfjum, áhyggjur og umræða mannúðarsamtaka, Rauði 

Krossinn. 

 

„George Bush Bandaríkjaforseti segir árangurinn af starfi Bandaríkjanna í Írak ótvíræðann.  

Nokkur bandarísk dagblöð hafa fengið send bréf frá hermönnum sem lýsa miklum árangri 

þessa starfs sem þar er unnið. „það er lítið um rusl á götum úti.  „Fólk streymir á markaði og í 

verslanir og börnin eru farin að sækja skóla að nýju“  („Bush og Írak“, 2003). 

H=  velgengni bandalags viðað koma til hjálpar. 

 

Mynd 1.12 sýnir samanburð allra sjónvarpsfrétta Bretlands samkvæmt niðurstöðum 

Robinson o.fl. (2010) og sjónvarpsfrétta RÚV þegar fjallað var um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

mannúðarmál í Íraksstríðinu.  Niðurstöðurnar benda til þess að hlutdrægar fréttir hafi verið í 

hærra hlutfalli hjá fjölmiðlum Bretlands samanlagt 21,1% á móti 16,0% hjá RÚV og að 
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sjálfstæðar fréttir hafi verið í hærra hlutfalli hjá RÚV eða 84,0% á móti meðaltali 73,6% í 

fjölmiðlum Bretlands.    

 

Mynd 1.12 innrömmun frétta mannúðarmála í öllum sjónvarpsstöðum Bretlands og RÚV  

Sögur eða fréttir af bandamönnum sem komu hlaðnir lyfjum, vatni eða jafnvel sælgæti til 

nauðstaddra Íraka voru vel þegnar frá bandalaginu en fréttamönnum reyndist oft erfitt að 

sleppa lýsingum af viðnámi almennings til bandalagsins og ef þeir gerðu það ekki með orðum 

þá báru myndirnar þess vitni að almenningur var oft ekki á sama máli og bandamenn.  “Íbúar 

bæjarins reyndu að vara við komu hersins í morgun með því að flauta og blikka bílljósum.  

Bandaríkjamenn freista þess nú að fá íbúa bæjarins á sitt band en þeir eru væntanlegir 

þangað með lyf, skólabækur og leikföng.“ („Írak“ , 2003b). 

 

Réttlæting stríðs 

Í fréttaflutningi RÚV var lítið rætt um stríð gegn hryðjuverkum sem og í öðrum 

sjónvarpsstöðum í Bretlandi.  Þegar kóða átti réttlætingu stríðsins voru birtingarmyndir þess 

helst að finna í mannúðarmálefnum eða í umfjöllun um gereyðingavopn.  Í rannsókn 

Robinson o.fl. (2010) var meirihluti umfjöllunarinnar samkvæmt hlutdræga líkaninu og 

stuðningur við bandalagið var ótvíræður þar sem efasemdir um slík vopn var sjaldan að finna 

í fréttum RÚV.  Rúmlega 50,0% frétta RÚV tengdi réttlætingu stríðsins vegna mannúðarmála 

það er lýðræði, uppbyggingu, sjálfstæði og lög og reglur, 25,0% vegna eiturefna- og 

gereyðingarvopna og 12,0% af lagalegum aðstæðum.   

21,1 16,0 

73,6 84,0 

Mannúðarmál UK Mannúðarmál RÚV 

Hlutdrægur Sjálfstæður 
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Mynd 2.0 innrömmun frétta RÚV um réttlætingu stríðsins í Írak. 

Greiningarramminn fyrir sjálfstæðar fréttir af réttlætingu stríðs í Írak 2003 var eftirfarandi:   

S= sjálfstætt módel réttlæting af mannúðarástæðum: Stríð á hendur hryðjuverkum 

Gereyðingavopn; blönduð umfjöllun með mörgum mögulegum réttlætingum.   

 Aðgerðir bandamanna samræmist ekki lögum SÞ53 eða Evrópuríkja  

 Olíuauðlindir hugsanleg ástæða fyrir stríðinu 

 Gereyðingarvopn, efasemdir og vangaveltur um tilvist þeirra  

 Stríð gerir illt verra 

 

H= hlutdrægt módel réttlæting af mannúðarástæðum: Koma á lýðræði, umfjöllun um 

hrottaskap einræðisstjórnarinnar.  Gereyðingavopn: stutt við heimildir bandamanna um 

tilvist gereyðingarvopna án efasemda, umfjöllun af leit þeirra og fundi.   

 Breytingar þörf; Koma á lýðræði, lögum og reglu í Írak 

 Steypa stjórn einræðisvaldsins af stóli, mannúðarástæður, lýðræði 

 Hætta gereyðingarvopna og ógn við öryggi heims 

 Lagalegar ástæður: aðgerðir Íraka samræmist ekki lögum SÞ   

 

Dæmi um kóðun frétta RÚV af réttlætingu stríðs af mannúðarástæðum:  

                                                             
53

 Sameinuðu Þjóðirnar. 

85,0% 

15,0% 

Hlutdræg  Sjálfstæð  

Réttlæting stríðsins í Írak, 2003 
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„George Bush, Bandaríkjaforseti, sagði Írösku þjóðina aldrei aftur þurfa að óttast ógnarstjórn 

Saddams“.  (Viðbrögð v. Handtöku Saddam er.“ ,2003). 

H= Steypa stjórn einræðisvaldsins, Saddam Hussein, af stóli, mannúðarástæður, lýðræði. 

 

Dæmi um kóðun frétta RÚV af réttlætingu stríðs vegna gereyðingavopna:  

„Robin Cook fyrrverandi utanríkisráðherra var á móti innrásinni í Írak og sagði af sér þegar 

ljóst varð að af henni yrði.  Brot úr dagbókum hans eru birt í breskum blöðum í dag.  Þar segir 

Cook að Tony Blair hafi sennilega trúað því í september þegar skýrslan um Írak kom út, að 

Saddam gæti gripið til gereyðingarvopna með 45 mínútna fyrirvara...“.  („Robin Cook-

Írak,“,2003). 

S= Gereyðingarvopn, efasemdir og vangaveltur um tilvist þeirra. 

„Auk efnanna fundust leiðbeiningar á arabísku um hvernig standa skuli að 

efnavopnahernaði.  Alþjóða kjarnorkumálastofnunin hafði skilgreint svæðið sem 

hugsanlegan stað þar sem sýkla-, efna- eða kjarnorkuvopn væru að finna.“  („Bagdad-

flugvöllur“, 2003). 

H= Hætta gereyðingarvopna og ógn við öryggi heims. 

Greining frétta um réttlætingu á stríðinu í Írak fólst í því að kóða fréttirnar undir réttlætingu 

stríðs undir forsendum lýðræðis  eða réttlætingar vegna eitur- og gereyðingarvopna.  Við 

kóðun fréttumfjöllunar bentu niðurstöður til þess að meirihluti fréttanna var samkvæmt 

hlutdrægu líkani eins og sjá má á mynd 2.1.   

 

Mynd 2.1 innrömmun réttlætingar stríðs.  Fréttir merktar samkvæmt hlutdrægu líkani og andstæðu 

líkani  (Gereyðingarvopn). 
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Á heildina litið var fjöldi umfjöllunar í fréttum RÚV sem lýsti ógnarstjórn Saddams Hussein 

sem og grimmd hans og ásetningi  að nota eiturefnavopn.  Eins og sést í fréttabrotum hér 

fyrir ofan var það ekki bara almenningur í Írak sem var talinn í hættu heldur allur 

umheimurinn.  RÚV flutti langa frétt þar sem fyrirsögnin var „Saddam – prófíll“ þar sem 

voðaverk  einræðisherrans voru rakin í smá triðum.  Í enda þeirra fréttar segir:  „Hver sem 

örlög Saddams eru, skilur hann eftir þjóð, sem er í öllum skilningi í rústum.“ („Saddam – 

Prófíll“, 2003).  Þegar á heildina er litið voru fréttir af gereyðingarvopnum Íraka í fréttum 

RÚV færri en í  fjölmiðlum Bretlands.  

Umfjöllun um eiturefna- gereyðingarvopn  sem ógn við öryggi  heimsins og réttlæting 

fyrir stríði var í miklum meirihluta samkvæmt heimildum bandamanna.  Heimildir 

bandamanna voru einnig áberandi sem réttlæting við stríðið samkvæmt mannúðarmálefnum 

það er lýðræði.  Eins og er getið í rannsókn Robinson o.fl. (2010) þá er það athyglivert hversu 

reiðubúnir blaðamenn og fréttastofnanir voru að trúa heimildum bandalagsins án nokkurrar 

gagnrýnar eða efasemda um  að gereyðingarvopn fyrirfyndust í  Írak.   Fréttir RÚV 

samræmdust þessum niðurstöðum bresku rannsóknarinnar þar sem lítið  mat var lagt á 

upplýsingar og heimildir.   Lítið sem ekkert mat var lagt á það hvernig almenningur í Írak hafi  

hugsanlega litið á aðstæðurnar í heimalandi sínu eins og um innrás bandamanna.  Að mörgu 

leyti sýna niðurstöðurnar að fréttaumfjöllun RÚV af stríðinu í Írak hafi verið hlutdræg þar 

sem hún studdist nær algerlega við heimildir bandamanna.  þegar þessar niðurstöður eru 

bornar saman við frammistöðu BBC og annarra fjölmiðla á Bretlandi koma þær ekki á óvart.  

Að undanskilinni greiningu á umfjöllun um dauða borgara, falli hermanna og 

mannúðarmálefnum er hlutdrægur fréttaflutningur á RÚV as stríðinu í Írak árið 2003 mun 

algengari heldur en sjálfstæður.   

  

Hlutdrægur fréttaflutningur RÚV 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fréttaflutningur RÚV af Íraksstríðinu árið 2003 var nær 

eingöngu samkvæmt hlutdrægu líkani.  Heimildir, söguefni og innrömmun einstakra þátta 

stríðsins sýna að RÚV var mun oftar hlutdrægð í fréttaflutningi sínum á svipaðan hátt og 

bresku fjölmiðlarnir gerðu samkvæmt niðurstöðum Robinson o.fl. (2010) af Írak stríðinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fréttastofa RÚV reiddi sig nær 

algerlega á heimildir bandamanna til að upplýsa almenning á Íslandi um atburði 

Íraksstríðsins.  Bandamenn fengu mun meira pláss heldur en fréttir af mannúðarsamtökum, 
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mótmælum gegn stríðinu eða írösk stjórnvöld í fréttum sjónvarpsins.  Tafla 2. sýnir heimildir 

kóðaðar frá 82 fréttum af 108 fréttum RÚV.  Mismunurinn eru 26 fréttir en í þeim fréttum 

voru engar heimildir kóðaðar sökum þess að þær fylgdu ekki eftir greiningaramma Robinson 

o.fl. (2010). 

Tafla  2. Hellstu sögupersónur (heimildir) í fréttum RÚV úr 82 fréttum.  

                                                                                                                                     Fjöldi frétta       Hlutfall 

Bandamenn                                                                                             

 Írakar 

Akademískar stofnanir, fræðimenn 

Fyrrverandi starfsmenn hersins, bandamanna eða Íraka 

Aðrir sérfræðingar 

Mannréttindasamtök 

Trúarleiðtogar 

52   

8 

2 

1 

9 

8 

2 

63,4% 

9.8% 

2.5% 

1.1% 

11.0% 

9.8% 

2.4% 

Samtals fréttir 82 100% 

  

Eins og greint er frá í rannsókn Robinson o.fl. (2010:98) rekja ástæður þess að fjölmiðlar 

reiða sig nær eindregið á heimildir og sjónarmið bandamanna til hinna óvanalegu aðstæðna 

stríðs þar sem erfitt reynist að ná til andstæðingsins.  Þessar aðstæður leiða til þess að 

blaðamenn fylgja herliði bandamanna og eru undir verndarvæng herliðsins jafnframt því að 

þeir verða fyrstir til að fá fréttirnar frá bandamönnum.   Þessi blaðamennska getur leitt til 

þess að blaðamennirnir mynda tengsl við herliðið og sjá stríðið út frá sjónamiðum herliðsins.  

Þessi ákvörðun bandalagsins að innleiða blaðamenn er til þess gerð, til að hafa áhrif á og 

móta fréttirnar samkvæmt ákveðnu sjónarmiði það er sjónarmiði bandamanna (Cortell, 

2009:667).  Rannsóknir sýndu að hlutfall hlutdrægra frétta hjá einstökum fjölmiðlum í 

Bretlandi mældust hærri eftir því hversu margir fréttamenn þeirra voru innleiddir (Robinson 

o.fl.,2011: 99). 

Hátt hlutfalli  hlutdrægra heimilda endurspeglast í því að umfjallanir um 

eiturefnavopn Íraka sem var helsta ástæða og réttlæting bandalagsins við innrásina í Írak 

voru mjög áberandi.  Fjölmiðlar báðum megin við Atlanshafið lögðu mikið á sig til að ýta 
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undir þá trú að vopnin væru til, en eins og vitað er í dag, reyndust þær upplýsingar rangar.    

Allar heimildir um gereyðingarvopn Íraka reyndust vera ýktar til muna ef ekki uppspuni.    

Hvort sem það var vegna slíkra upplýsinga eða annars þá studdi ríkisstjórn Íslands innrásina í 

Írak (Utanríkisráðuneytið 2002-2003). 

Þessi ákvörðun ríkisstjórnarinnar var afar umdeild á sínum tíma og erfitt að vita 

nákvæmlega hvers vegna sú ákvörðun var tekin en ljóst var að ríkin sem studdu stríðið tækju 

siðferðislega og pólitíska ábyrgð á stríðinu í Írak og afleiðingum þess (tillaga til 

þingsályktunar.  139. Löggjafarþing 2010-2011).  Enn áhugaverðara er ef til vill að velta því 

upp hvort ríkisstjórn Íslands hefði tekið jafn afdrifaríka ákvörðun ef RÚV, sem traustasti 

fjölmiðill Íslands (MMR, 2009),  hefði lagt gagnrýnið mat á upplýsingar Bandaríkjanna og 

Bretlands.   

 

Sjálfstæður fréttaflutningur RÚV 

Þær fréttir RÚV sem flokkuðust í sjálfstætt módel var umfjöllun um dauðaborgara, fall 

hermanna og mannúðarmálefni.  Þessi málefni fengu mesta gagnrýni í umfjöllun RÚV af 

Íraksstríðinu.  Á tímabili innrásarinnar voru fjölmargar fréttir sagðar af dauða almennra 

borgara í loftárásum bandamanna á markaðstorg og íbúðarhverfi í borgum og bæjum Íraks.  

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir bandamanna til að draga úr slíkum fréttum reyndist þeim erfitt 

að réttlæta slík voðaverk (Robinson o.fl., 2010:108).   

Samkvæmt rannsókninni Robinson o.fl. (2010) er orðalag frétta af stríðsátökum í  Írak 

nær undantekningarlaust mildað, sérstaklega þegar fjallað er um átök sem hafa leitt til 

dauða (2010:39).  Þær fréttir sem ræddu sérstaklega dauða almennra borgara eða fall 

hermanna var oft birt myndefni með þeim fréttum sem sýndu blóði drifnar götur, yfirfull 

sjúkrahús af særðu fólki og særðum hermönnum, en þó aldrei af látnu fólki (Robinson o.fl., 

2010:108).   Ekki var hægt að greina myndefni RÚV þar sem  einungis var stutt við lýsingar á 

myndefni sem birtust með hverri frétt en í umfjöllun frétta RÚV var orðalag mildað.   

Í fréttum mannúðarmálefna var hlutfall hlutdrægra frétta 13,4% en sjálfstæð 

umfjöllun mældist í 86,7% tilfella sem er hæsta hlutfall sjálfstæðrar umfjöllunar hjá RÚV.  

Fréttir af matar- og vatnsskorti voru algengastar ásamt umfjöllun um mannlegar afleiðingar 

stríðsins.  Gagnrýni á mannúðarmálefni var oft ítrekaðuð með myndefni sem lýsti  

jarðarförum Íraka, syrgjandi aðstandendum og mótmælendum á götum Íraks.  Fréttir sem 
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fjölluðu um árangur bandamanna við að afhenda gögn til nauðstaddra og myndefni sem 

sýndi hermenn bandalagsins umkringda börnum sem afhent voru skólagögn eða sælgæti 

hefðu talist hlutdrægar en þær fréttir voru í minnihluta umfjöllunar.   

Einnig reyndist erfitt fyrir bandalagið að réttlæta fall hermanna. Fréttir RÚV voru 

57,5%  sjálfstæðar á móti  42,5% hlutdrægra frétta.  Breskir fjölmiðlar mældust með 

(Robinson o.fl., 2010) mældust með  68,0% af sjálfstæðum, 26,7% andstæðum og 5,3% 

hlutdrægum  fréttaflutningi.  Eins og áður hefur komið fram voru sjálfstæðar og andstæðar 

fréttir RÚV teknar saman í eina heildartölu.  Ef lagt er saman hlutfall sjálfstæðra og 

andstæðra frétta hjá breskum fjölmiðlum er hlutfallið  94,7% á móti 68,0% hjá RÚV.   

 

6. Samantekt  

Upplýsingahlutverkið felur í sér að fjölmiðlar láti borgurunumí té áreiðanlegar upplýsingar og 

vandaða greiningu á samfélagsmálum.  Öflugur sjálfstæðir fjölmiðlar skapa þannig forsendur 

fyrir upplýsta almennaumræðu sem er grundvallaratriði í lýðræðisríki.  Meginkrafan sem 

gera verður til fjölmiðla varðar faglega framsetningu frétta, hlutlægni þeirra og sanngirni.  

(Arna Schram, Björn Vignir Sigurpálsson & Jóhann Hauksson, 2010: 1-4). 

Þessi orð Rannsóknarnefndar Alþingis um hlutlægni og sanngirni frétta endurspegla 

reglugerð frétta- og dagskrárgerðarmanna (RÚV, 2008a) RÚV um fréttir og tengt efni það er 

fréttir skal   flytja af sanngirni og óhlutdrægni þar sem leita skal upplýsinga frá báðum eða 

öllum aðilum til að kynna sjónarmið þeirra sem jafnast.  Eins og fram hefur komið voru 

heimildir aðrar en frá yfirvöldum bandamanna í lágmarki í fréttum RÚV af Íraksstríðinu.  

Heimildir eins og frá almennum borgurum í Írak, akademískum stofnunum og 

alþjóðaleiðtogum mótfallnir stríðinu hefðu eflaust gefið fréttum RÚV annarskonar sjónarmið 

sem hefðu getað leitt til fjölbreytilegri umræðu um stríðið en þær heimildir voru fátíðar í 

fréttum RÚV af Íraksstríðinu. 

RÚV, eins og flestir aðrir fjölmiðlar í Bretlandi, færði landsmönnum fréttir af stríðinu í 

Írak samkvæmt  heimildum sem voru  nær eindregið frá yfirvöldum Bandaríkjanna og 

Bretlands.  Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var lítið sem ekkert gagnrýnið mat  lagt 

á þessar heimildir hvað varðaði gereyðingarvopn Íraka.   BBC fékk á sínum tíma mikla 

gagnrýni eftir að ljóst var   að fréttamiðillinn hafði  gagngert farið með rangfærslur og ýkt 

fréttir af þeirri hættu sem átti að stafa af gereyðingarvopnum Íraka (Hutton Report, 2004).  
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Greg Dyke, þáverandi framkvæmda- og rekstrarstjóri BBC, sagði starfi sínu lausu með því að 

segja eitthvað á þá leið að þar sem hann hafi verið staðinn að því að gera mistök yrði hann að 

segja starfi sínu lausu (BBC, 2004).  Helsta ástæða uppsagnarinnar sagði Dyke vera að  vernda 

sjálfstæði BBC og með því vernda hag almennings.   

Fréttir af eiturefna-og gereyðingarvopnum Íraka voru ræddar í fréttum RÚV og má 

ætla að þær fréttir hafi svipað til erlendra frétta um hættu slíkra vopna.   „Með 

umræðuhlutverki fjölmiðla er átt við að þeir séu jafnframt vettvangur fjölþættrar 

þjóðfélagsumræðu og birti þannig túlkanir og umræðu um málefni samfélagsins frá 

margvíslegum sjónarhornum eins og skýrslan sem Blaðamannafélag Íslands lét gera um  

skýrslu Rannsóknarefndar Alþingis, (Arna Schram, Björn Vignir Sigurpálsson & Jóhann 

Hauksson, 2010).       

Fyrsta regla RÚV um gerð frétta hljóðar á eftirfarandi hátt; „Niðurstöðurnar sýna að 

heimildir fréttanna af Íraksstríðinu voru með yfirburðum frá  yfirvöldum bandamanna bæði 

pólitískum og hernaðarlegum sérfræðingum.“ (RÚV, 2008a).  Heimildir frá  yfirvöldum í Írak 

pólitískum eða hernaðarlegum voru í lágmarki eða innan við 10,0%.  Heimildir 

mannréttindasamtaka, akademískra stofnanna, trúarleiðtoga og annarra sérfræðinga voru 

einnig í lágmarki eða innan við 25,0%.  Engar mælanlegar heimildir voru frá alþjóðaleiðtogum 

mótfallnir stríðinu eða frá almenningi í Írak.       

Önnur regla RÚV um gerð frétta hljóðar á eftirfarandi hátt; „Frétta- og 

dagskrárgerðarmenn skulu jafnan gæta þess, að heimildir séu sem fyllstar og 

áreiðanlegastar.“ (RÚV, 2008a). Birting upplýsinga í öðrum fjölmiðlum leysir frétta- og 

dagskrárgerðarmenn ekki undan kvöð um gagnrýnið mat á sömu upplýsingum.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að fréttir af stríðinu í Írak voru í flestum tilfellum kóðaðar sem 

hlutdrægar fréttir að undanskildum fréttum af mannfalli það er að segja dauða almennra 

borgara og hermanna.   Fréttir af eyðileggingu mannvirkja, mannúðarmálefnum,  ástæður og 

réttlæting stríðsins ásamt völdu  myndefni fréttanna voru einnig kóðaðar sem hlutdrægar 

fréttir.   

Eins og áður hefur komið fram greindust 57,0% allra heimilda frá bandamönnum en 

einungis 7,0% heimilda greindust frá andspyrnuhópum Íraka.  Það má því færa rök fyrir því 

að RÚV hafi misst af mikilvægu tækifæri til að upplýsingarnar  væru sem fyllstar og frá 
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margvíslegu sjónarmiði það er að segja að sjónarmið beggja aðila hafi  verið kynnt til jafnts 

(RÚV, 2008a).      

 Um gerð frétta RÚV (RÚV, 2008a) ber fréttamönnum að vera ávalt á verði gagnvart 

hverskyns tilraunum heimildarmanna eða annarra til að hafa áhrif á vinnslu frétta og tengds 

efnis. Þá skulu þeir jafnframt vera á verði gagnvart hugsanlegum tengslum milli veittra 

upplýsinga og hagsmuna heimildarmanna.  Í því samhengi má nefna grein Styrmis 

Gunnarssonar (2010) sem viðurkenndi fyrir lesendum Morgunblaðsins að sem ritstjóri hafi 

hann ákveðið að styðja innrásina á Írak í þeirri von að Bandaríkjamenn  endurskoðuðu 

ákvörðun sína um brottflutning herstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli.  RÚV er áhrifamikil  

stofnun en fremur öðrum fjölmiðlum bera Íslendingar mesta traust til RÚV hvað varðar 

áreiðanleika frétta (MMR, 2009).    BBC eins og RÚV nýtur trausts og virðingar almennings og 

markmið þessara stofnanna er, eins og áður hefur komið fram, að vera sjálfstæður og 

óhlutdrægur ríkisrekinn fjölmiðill.  Fréttastjóri BBC sagði starfi sínu lausu vegna þess að 

fréttir BBC af yfirvofandi hættu eiturefna framleiðslu Íraka reyndust rangar (Hutton skýrslan, 

2004).  Íslensk stjórnvöld sendu ekki her til Írakst líkt og aðrar þjóðir en eins og fram hefur 

komið er meginástæða fyrir hlutdrægum fréttaflutningi talin vera í hugmyndafræði 

þjóðerniskenndar (Bennett og Paletz, 1994) það er í stríði er það siðferðisleg skilda fjölmiðla 

að styðja land sitt og þjóð með því að reiða sig nær algerlega við heimildir hins opinbera 

ríkisvalds.     

Það má teljast  álitamál hvort RÚV hefði átt að taka svipaða ábyrgð á sínum fréttum 

af hættu eiturefnavopna Íraka en umfjöllun um hugsanlegt viðnám fjölmiðilsins gegn 

utanaðkomandi áhrifum við gerð frétta hefði ef til vill aukið á trúverðuleika fjölmiðilsins?   

Slíkt viðnám hefði ef til vill verið kjörið tækifæri til að sýna vilja og metnað RÚV til að standa 

við eigin reglur um gerð frétta.   

Eins og sagt hefur verið í byrjun rannsóknarinnar þá geta réttar sem og rangar 

upplýsingar reynst afar örlagaríkar þegar um er að ræða líf og dauða eins og í stríði.  

Upplýsingar bandamanna um gereyðingavopn Íraka reyndust ýktar (Hutton skýrslan, 2004) 

og villandi og afleiðangar þessa er ríki í upplausn og þjóð í sárum.  Fréttir RÚV endurspegluðu 

fréttir erlendra fjölmiðla árið 2003 og rödd þeirra sem efuðu trúmæti upplýsinganna eða 

vildu ræða aðra kosti fengu sjaldan hljómgrunn í fréttum RÚV.     
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Ef reglur RÚV um gerð frétta eiga að móta fréttaflutning stofnunarinnar þá verður 

ríkisútvarpið að gæta þess að Þeim sé fylgt.    RÚV þarf að spyrja erfiðra spurninga til að 

halda uppi gagnrýnisröddum samfélagsins og með því fylgja yfirlýstu markmiði sínu að vera 

„hvati lýðræðislegrar umræðu“  eins og fram kemur í markmið og ætlunarverki fjölmiðilsins 

(RÚV, 2008b).   

Eins og sagt var í inngangi telur höfundur að þessi rannsókn færi rök fyrir því að RÚV 

hafi brugðist skyldu sinni sem frjáls og óháður fjölmiðill þegar litið er til frétta af stríðinu í 

Írak árið 2003 þrátt fyrir skýrar starfsreglur um vinnslu frétta.  Fréttir af Íraksstríðinu árið 

2003 sýndu með yfirburðum atburðarrás stríðsins frá sjónarmiði innrásarsveita og ríkjandi 

stjórnvalda Þegar litið er til hellstu heimilda fréttastofunnar.  Höfundur telur að RÚV hafi 

með umfjöllun sinni og fréttum af Íraksstríðinu dregið úr trúverðugleika sínum sem 

fréttamiðill þar sem hann hafi ekki samsvarað hlutverki sínu samkvæmt sínum eigin reglum 

og skyldum um gerð frétta.   
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8. Viðauki: Fréttir frá safnadeild RÚV af Íraksstríðinu árið 2003 

    Útsent Nafn fréttar Tape:ID Bls. 

    22.06.03 Olía - Írak 220621 1 

17.07.03 Óvissa hermanna í Írak 170703 2 

21.07.03 Írak - mótmæli 210702 3 

30.07.03 Bush - hryðjuverkahætta 300723 4 

11.08.03 Írak 110823 5 

16.08.03 Munaðarlaus börn í Bagdad 160811 6 

17.08.03 Írak- skemmdarverk 170806 7 

19.08.03 Írak sprenging SÞ 190819 8 

14.08.03 Ættingjar hermanna í Írak 140826 9 

20.08.03 Myndatökumaður jarðaður 200871 10 

21.08.03 Bagdad - Rumsfeld 210815 11 

31.08.03 Sorg í Írak 310816 12 

14.10.03 Bush og Írak 141010 13 

25.10.03 Gjöreyðingavopn USA 251010 14 

14.12.03 Jón Ormur um Saddam 141202 15 

23.10.03 Bush 231012 16 

23.10.03 Formaður Barnaheill-.bag 221022 17 

26.10.03 Írak -Wolfowithz 261005 18 

26.10.03 Mótmæli USA 261006 19 

02.12.03 Írak-Al Douri 21213 20 

05.12.03 Sprengja Írak 51215 21 

09.12.03 Írak-41 særður - Fordæming  91217 22 

14.12.03 Viðbrögð v. Handtöku Sadd 141203 23 

15.12.03 Saddam - réttarhöld 151214 24 

15.12.03 Saddam - viðbrögð 151215 25 

16.12.03 Saddam -réttarhöld 161270 26 

17.12.03 Írak - Bush - dauðadómur 171214 27 

12.01.03 Herflutningar 120101 28 

19.12.28 Bremer og Írak 191228 28 

24.12.03 Sjálfsmorðsárás/drengur 241217 29 

15.11.03 Írak-USA-Japan 151112 30 

21.03.03 Írak í nótt 210301 210301 31 

30.08.03 Írak - sprengja 300811 32 

28.09.03 Írak 281001 33 

20.03.03 Bandaríski sendiherrann 200304 34 

20.03.03 Eiturefnavopn Ísrael 200303 35 

27.12.03 Írak - 20 falla í átökum 271216 36 

27.10.03 Írak 271002 37 



Umfjöllun RÚV um Íraksstríðið 2003. 
 

 
70 

 

01.11.03 Írak 111104 38 

02.11.03 Írak þyrla skotin niður + Bus °021102 39 

06.11.03 Bush- aukafjárveiting 61171 40 

07.11.03 Írak-tilraun til frið.  samn-m 71110 41 

08.11.03 Írak, R.Kross- sprengingar 81115 42 

10.11.03 Írak - útför og árásir 101116 43 

11.11.03 Basrasprengja - Írak 111120 44 

11.11.03 Sprengt í Bagdad 111123 45 

12.11.03 Írak 121105 46 

13.11.03 Írak 131104 47 

16.11.03 Þyrluslys í Mosul/Bush við. 161104 48 

17.11.03 Ítalía - hermanna minnst 171118 49 

20.11.03 Bush+Blair /mótmæli 201111 50 

22.11.03 Írak - Löggustöð og DHL 221102 51 

25.11.03 Írak- Sjónvarpsstöð lokað 251114 52 

27.11.03 Írak-Hershöfðingi og íras. 271104 53 

27.11.03 Bush í Bagdad-viðbrögð 271170 54 

30.11.06 Írak 301116 55 

29.11.03 Írak - 6 létust 291121 56 

28.03.03 Bagdad- bardagar 280318 280318 57 

29.03.03 Bagdad- mannfall 290307 290307 58 

30.03.03 Rumsfeld-viðbótarlið  300318 59 

29.03.03 Innrásarherinn- Írak 290312 290312 60 

20.03.03 Innrás í Írak A200305 61 

17.03.03 Saddam og hans menn 4 170322 62 

13.04.03 Saddam - prófíll 130401 63 

04.04.03 Írak ýmislegt 040414 40414 64 

01.04.03 Hernaður yfirlit 010419 10419 65 

04.04.03 Bagdad – flugvöllur 040402 40402 66 

06.04.03 Írak 60404 67 

07.04.03 Bagdad 070423 70423 68 

08.04.03 Bagdad skemmdir 080414 80414 69 

10.04.03 Írakstjórn fallin 100423 100423 70 

14.04.03 Írak – Tikrít 140410 140410 71 

04.05.03 Írak mannfall 040508 40508 72 

15.06.03 Írak 150613 73 

25.06.03 Írak 250671 74 

23.08.03 Bush um Írak 230807 75 

30.10.03 Öryggismál USA 301012 76 

04.11.03 Írak - sprengja 41171 77 

14.12.03 Saddam handetkinn atb. 141201 78 

14.11.03 Írak 141118 79 

04.02.03 Írak 40212 80 

31.01.03 Írak Bush - Blair 310111 81 
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17.01.03 Írak - Saddam 170101 82 

12.01.03 Blair Írak 130129 83 

09.03.03 Írak-öryggisráð og blair í va 90307 84 

13.04.03 Bagdad - almenningur 130402 85 

05.05.03 Írak listamenn 10513 86 

19.05.03 Mótmæli Bagdad 190518 87 

01.06.03 Frh. Á Guardian-frétt 10670 88 

17.07.03 Blair og Bush 170738 89 

12.07.03 Bush-Íraksmálin 120716 90 

10.08.03 Bretar í Basra 100811 91 

05.10.03 Robin Cook - Írak 51010 92 

06.11.03 Írak leyniþjónustan sam. 61111 93 

28.02.03 Írak-Blair-Asnar 280213 94 

01.03.03 írak/arababandalagið 10318 95 

20.02.03 Írak sinnepsgas 200218 96 

05.03.03 Írak undirbúningur 50316 97 

20.03.03 Framvindan 200302 98 

17.03.03 Vopnaeftirl. Bagdad, flótta 170323 99 

19.03.03 Írak undirbúningur 190323 100 

19.03.03 Stríðið í Írak 190371 101 

20.03.03 Nýtt frá Írak 200373 102 

15.12.03 Árásir í Írak 151213 103 

 

Sjá meðfylgjandi disk með fréttum í heild sinni.  


