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Útdráttur 
Markmið þessarar ritgerðar er að skoða stjórnmálaumfjöllun fjölmiðla á Íslandi í dag, hvaða 

umfjöllunarefni eru oftast á dagskrá og hverjir það eru úr heimi stjórnmálanna sem birtast í 

fjölmiðlum. Umfjöllun fyrir alþingiskosningarnar 2013 er notuð sem dæmi í þessu samhengi. 

Til þess að komast að niðurstöðu og skilja betur samband stjórnmála og fjölmiðla verður 

fjallað um dagskrárvald og innrömmunaráhrif fjölmiðla við framsetningu frétta og þau áhrif 

sem fréttaumfjöllun getur mögulega haft á samfélagið. Kenningin um fjölmiðla sem fjórða 

valdið verður einnig skoðuð með það fyrir augum að útskýra þau völd sem fjölmiðlar hafa og 

þær skyldur sem þeir bera. Næst er litið yfir sögu stjórnmála og fjölmiðla á Íslandi og þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið af íslenskum fræðimönnum. Að lokum verður farið yfir 

framkvæmd og niðurstöður rannsóknar sem gerð var á fréttum sem birtust í dagblöðum og 

kvöldfréttum sjónvarps vikuna 17.-23. mars 2013. Eigindleg innihaldsgreining leiddi í ljós að 

efnahagsmál eru þau mál sem fjölmiðlar gerðu oftast að umfjöllunarefni sínu í þessari viku, 

rúmum mánuði fyrir kosningar. Næst á eftir komu umfjallanir um þinglok og utanríkismál. 

Formenn „fjórflokksins“ voru áberandi viðmælendur fjölmiðlanna á meðan formenn nýrra 

framboða og stjórnmálafla voru nær ósýnilegir. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til BA prófs við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Ritgerðin og rannsókn hennar var unnin vorið 2013 og er metin til 12 ETCS-eininga af 180 

eininga námi í stjórnmálfræði. Ritgerðin var skrifuð undir leiðsögn Jóns Gunnars Ólafssonar 

og vil ég þakka honum fyrir gott samstarf og þá miklu leiðsögn og þolinmæði sem hann sýndi 

mér við vinnslu verkefnisins. Kærar þakkir fá einnig foreldrar mínir, Ragnar Magnús 

Gunnarsson og Eygerður Berglind Bjarnarsdóttir fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og einnig aðrir 

fjölskyldumeðlimir fyrir ómældan stuðning í námi mínu. 
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1 Inngangur 

Fyrrum forseti Bandaríkjanna, Lyndon B. Johnson, var eitt sinn spurður að því hvað hefði 

breyst hvað mest í bandarískum stjórnmálum frá því hann kom fyrst til Washington á fjórða 

áratug síðustu aldar. Svar hans var skýrt og skorinort: „Þið, þið á fjölmiðlunum … Ykkur hefur 

tekist það sem engri flokksvél hefði nokkurn tíma tekist.“1 Með þessu átti Johnson við að 

fjölmiðlarnir hefðu að hluta til tekið völdin af flokksvélunum hvað varðar einstaklinga í 

framboði. Ákvarðanir voru ekki lengur einungis teknar í reykfylltum bakherbergjum, þar sem 

menn vissu að staða þeirra innan flokksins væri örugg, því flokksvélin sæi um að koma þeim 

upplýsingum til kjósenda á þann hátt sem hentaði flokknum hverju sinni. Nú væru fjölmiðlar 

orðnir sá vettvangur þar sem stjórnmálamenn létu í ljós skoðanir sínar og það féll svo í hlut 

kjósenda að vega og meta þær upplýsingar sem frambjóðendur veittu og svo þær 

upplýsingar sem flokkurinn veitti.2 Þarna voru flokkarnir farnir að missa stjórnina yfir því 

hvaða upplýsingar bárust almenningi og fjölmiðlar farnir að taka að sér upplýsingahlutverkið.  

 Það er erfitt að halda því fram að fjölmiðlar spili ekki stórt hlutverk í 

hversdagsleikanum og þegar kemur að því að miðla stjórnmálaþekkingu til almennings í 

nútíma þjóðfélagi, en vægi fjölmiðlunar hefur statt og stöðugt verið að aukast á síðustu 

áratugum.3 Með tilkomu frjálsra fjölmiðla jókst fjöldi miðla og netið hefur einnig átt stóran 

þátt í auknu vægi fjölmiðlunar, en fréttamiðlarnir halda flestir úti vefsíðu þar sem hægt er að 

nálgast fréttir og annað efni sem viðkomandi fréttamiðlar gefa út. Á síðustu tíu árum eða svo 

hefur ógrynni félagsmiðla (e. social media) skotið upp kollinum og má þar nefna Myspace og 

Facebook, en sá síðarnefndi hefur heldur betur náð að festa sig í sessi sem vettvangur 

kynningar og umfjöllunar um hin ýmsu málefni. Í raun hefur hlutverk fjölmiðla vaxið svo 

                                                           

 
1
 John Zaller, The Theory of Media Politics - How the Interests of Politicians, Journalists, and Citizens Shape the 

News, (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 1-1, vitnað í Halberstam, 1979, 15-16. 

2
 John Zaller, The Theory of Media Politics - How the Interests of Politicians, Journalists, and Citizens Shape the 

News, (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 1-1. 

3
 Rannsóknarnefnd Alþingis,  Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir,  8. Bindi, 

(Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010), 247. 



  

 

8 

 

mikið og þeir orðnir svo sjálfsagður partur af samfélaginu að fæstir átta sig líklega á 

mikilvægi þeirra nema þeir þurfi að vera án þeirra.4 

  Talsverðar líkur eru á því að einstaklingur á Íslandi í dag hlusti eða horfi á fréttir, lesi 

dagblöð eða taki þátt í umræðum um stjórnmál í sínu daglega lífi, hvort sem það á sér stað 

meðvitað eða ekki. „Galdurinn“ við fjölmiðla er nefnilega sá að þeir stýra að miklu leyti hvað 

við eigum að vera að hugsa um.5 Þetta gera þeir á grundvelli ákvarðanatöku sem ræður því 

hvaða umfjöllunarefni verða að fréttaefni. Miðað við fjölmiðlaumfjöllun á síðustu misserum 

er hægt að velta fyrir sér hversu mikið almenningur hugsaði meðvitað og sjálfstætt um 

framgang stjórnarskrárfrumvarpsins á Alþingi, staðsetningu Reykjavíkurflugvallar eða hvaða 

áhrif aukinn ferðamannastraumur hefur á náttúru landsins, svo dæmi séu tekin, ef 

fjölmiðlaumfjöllun um þessi mál hefði ekki átt sér stað. Þessi mál skipta fólk mismiklu máli en 

eru mál sem geta skipt samfélagið sem heild máli.  

 Með því að fjalla um ákveðin mál upplýsa fjölmiðlarnir almenning um málin sem og 

hvetja fólk til að velta málunum fyrir sér og taka afstöðu til þeirra. Á sama tíma og fjölmiðlar 

ýta ákveðnum málum að almenningi velja þeir einnig að fjalla ekki um önnur mál. Auk þess 

að upplýsa almenning um hin ýmsu mál og málefni vinna þeir í því að uppfylla þær kröfur 

sem gerðar eru til þeirra um að veita stjórnvöldum aðhald og upplýsa almenning um athafnir 

þeirra. Í þessu samhengi eru fjölmiðlar stundum kallaðir „varðhundar samfélagsins“.6 Segja 

má því að áhrifamáttur fjölmiðla sé mjög mikill og í rauninni svo mikill að hægt sé að líkja 

honum við vald löggjafarvaldsins, dómsvaldsins og framkvæmdavaldsins, sem hafa það 

verkefni að veita hvort öðru aðhald. Vegna þessa viðamikla hlutverks sem fjölmiðlar hafa í 

samfélaginu hafa þeir verið kallaðir fjórða valdið (e. fourth estate).7  

  Í aðdraganda alþingiskosninga er áhugavert og mikilvægt að fylgjast með og skoða 

almenna umfjöllun um stjórnmál. Athyglisvert er að skoða hvaða mál það eru sem komast á 

dagskrá fjölmiðlanna áður en eiginleg kosningabarátta flokkanna hefst, þ.e. áður en 

                                                           

 
4
 Alþingi, Frumvarp til laga um fjölmiðla, þingskjal 215, 2010-2011, 29. 

http://www.althingi.is/altext/139/s/pdf/0215.pdf (sótt 18. apríl 2013). 

5
 Gadi Wolfsfeld, Making Sence of Media and Politics, (New York: Routledge, 2011), 104. 

6
 Sama heimild, 26. 

7
 Rannsóknarnefnd Alþingis,  Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir,  8. bindi, 

(Reykjavík: Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010), 266. 

http://www.althingi.is/altext/139/s/pdf/0215.pdf
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flokkarnir byrja af fullum krafti að reyna að stjórna umfjölluninni sjálfir og þar með hafa áhrif 

á dagskrá fjölmiðlana á hverjum degi. Í þessu samhengi verður að kynna dagskrárvald 

fjölmiðla (e. agenda-setting), það er hvaða mál það eru sem sett eru á dagskrá, og 

innrömmunaráhrif þeirra (e. framing effects), það er frá hvaða sjónarhorni fréttirnar eru 

sagðar.8  

 Það getur skipt miklu máli hvernig fréttaumfjöllun er háttað í aðdraganda kosninga. 

Það hvaða pláss ákveðin fréttaumfjöllun fær á síðum dagblaðana og í fréttatíma 

sjónvarpsstöðvana gefur lesendum og áhorfendum ómeðvitað eða meðvitað til kynna hversu 

mikilvægt málefni fréttarinnar þykir. Einnig getur framsetning fréttarinnar, það er hvernig 

orðalagi er háttað og fréttin sett fram, mótað hugmyndir lesenda og áhorfenda um 

umfjöllunarefnið.9  Fái flokkur eða frambjóðandi litla athygli í fjölmiðlum getur það leitt til 

þess að hann fái minna vægi í hugum almennings og það ýtt undir hugmyndir um að 

flokkurinn eða frambjóðandinn skipti minna máli en aðrir flokkar og frambjóðendur í 

framboði. Í tengslum við alþingiskosningarnar 2013 er vert að hafa í huga allan þann fjölda 

flokka sem komu fram og tilkynntu um framboð, en alls voru 15 flokkar í framboði, þar af 11 

sem buðu fram í öllum kjördæmum.10 Þessi fjöldi framboða krafðist þess að almenningur 

kynnti sér málefni fleiri flokka en hann er vanur. Helsta leiðin til þess er að fylgjast með 

fjölmiðlaumfjöllun um flokkana og málefni þeirra.  

  Stjórnmálafræði og fjölmiðlafræði hafa löngum verið höfundi hugleikin og þá einnig 

sambandið á milli þessara tveggja fræðigreina. Þegar ákveðið var að fjalla um stjórnmál og 

fjölmiðla á Íslandi í ritgerð þessari kom upp sú hugmynd að framkvæma litla rannsókn á því 

hvernig sambandinu á milli stjórnmála og fjölmiðla væri háttað og setja í samhengi við 

fræðilega umfjöllun. Ákveðið var að rannsóknin yrði eigindleg innihaldsgreining þar sem 

fréttaumfjöllun um stjórnmál í íslenskum fjölmiðlum nokkru fyrir alþingiskosningarnar 2013 

yrði skoðuð, með það fyrir augum að greina hvaða málefni stjórnmála væru á dagskrá 

fjölmiðlanna og hvaða viðmælendur fjölmiðlar fengju úr heimi stjórnmálanna.  

                                                           

 
8
 Nánar verður fjallað um dagskrárvald og innrömmunaráhrif fjölmiðla seinna í ritgerðinni. 

9
 Sarah Oats, Introduction to media and politics, (Los Angeles: Sage, 2008), 25. 

10
 Kosningavegur Innanríkisráðuneytisins, Fimmtán framboðslistar - ellefu bjóða fram í öllum kjördæmum, 

http://www.kosning.is/althingiskosningar/frettir/nr/8111 (sótt 3. maí 2013). 

http://www.kosning.is/althingiskosningar/frettir/nr/8111


  

 

10 

 

 Lítið hefur verið rannsakað heildstætt um íslenska stjórnmálaumfjöllun í fjölmiðlum 

en rannsóknir á stjórnmálum og fjölmiðlum hafa einskorðast að miklu leyti við Bretland og 

Bandaríkin.11 Íslenskir fræðimenn og nemendur í stjórnmálafræði og fjölmiðlafræði hafa þó 

verið að fá aukinn áhuga á efninu og er hægt að nálgast einstaka greinar og ritgerðir sem 

skrifaðar hafa verið á síðustu árum um stjórnmálaumfjöllun í fjölmiðlum á Íslandi.12 

 Gera má ráð fyrir að flestir átti sig á því að fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmál og 

stjórnmálaflokka breytist verulega þegar kosningabaráttan sjálf hefst. Þá er meira fjallað um 

flokkana sjálfa, frambjóðendur þeirra og mikið fjallað um þau málefni sem 

stjórnmálaflokkarnir sjálfir hafa sett á stefnuskrá sína. Tímabilið rétt áður en 

kosningabaráttan hefst er mikið í takt við vorið, heimafyrir þurrka flokkarnir rykið af eldri 

kosningaloforðum og klæða sum þeirra upp í sparifötin til að kynna sem ný á meðan öðrum 

er hent á haugana í vorhreingerningunni.13 Á meðan á vorhreingerningu flokkanna stendur 

halda fjölmiðlarnir áfram að fjalla um málefni líðandi stundar en umræðan í samfélaginu er á 

sama tíma á þann veg að ljóst er að kosningar nálgast.  

   Rannsóknin sem framkvæmd var einblínir á tímabilið rétt áður en kosningabaráttan 

fór af stað af fullum þunga. Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvernig fjölmiðlaumfjöllun 

um stjórnmál var háttað rúmum mánuði fyrir alþingiskosningarnar 2013. Hverjir eru það úr 

heimi stjórnmála sem birtast í fjölmiðlum, hvert er umfjöllunarefnið hverju sinni og hverjar 

eru mögulegar afleiðingar umfjöllunarinnar? Rannsóknin er sett í samhengi við viðeigandi 

fræðilega umfjöllun.   

 Fyrst verður fjallað nánar um þær kenningar sem viðkoma fjölmiðlun og samspili 

fjölmiðla og stjórnvalda, þ.e. dagskrárvald og innrömmunaráhrif, þrískiptingu ríkisvaldsins og 

fjölmiðla sem fjórða valdið og leitast við að sýna hversu viðamikið og hvers eðlis samspilið er. 

Því næst verður fjallað um þá rannsókn sem gerð var á umfjöllun helstu fjölmiðla á Íslandi á 

stjórnmálum vikuna 17. - 23. mars 2013. Tilgangurinn var að rannsaka með eigindlegri 

innihaldsgreiningu hverjir það eru úr heimi stjórnmála sem eru hvað mest áberandi í 

                                                           

 
11

 Jesper Strömbäck, Mark Ørsten og Toril Aalberg, „Preface,“ í Communicating Politics - political 
communication in the Nordic countries, (Göteborg: Nordicom, 2008), 7. 

12
 Frekar verður fjallað um það efni sem komið hefur út um stjórnmálaumfjöllun í fjölmiðlum seinna í 

ritgerðinni. 

13
 Morgunblaðið á netinu - mbl.is, Sömu kosningaloforð og sömu deilumálin í áratugi, 

www.mbl.is/frettir/innlent/2013/04/21/somu_kosningalofordin_i_aratugi/ (sótt 3. maí 2013). 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/04/21/somu_kosningalofordin_i_aratugi/
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fjölmiðlum í dag og hvaða málefni eru efst á baugi í því samhengi. Að lokum verður fjallað 

um niðurstöður rannsóknarinnar út frá fyrirliggjandi gögnum og einnig í sambandi við 

alþingiskosningarnar 2013, þar sem efnahagsmál voru efst á dagskrá fjölmiðlanna og 

formenn „fjórflokksins“ helstu viðmælendur.
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2 Kenningarammi 

Til þess að átta sig betur á samspili fjölmiðla og stjórnmála og því valdamikla hlutverki sem  

fjölmiðlar gegna þegar kemur að stjórnmálaumfjöllun verður farið yfir þær kenningar sem 

lúta að efni ritgerðarinnar. Þar ber fyrst að nefna dagskrárvald fjölmiðla, en það er mikilvægt 

fyrir þær sakir að það getur skipt gríðarlegur máli hvaða mál eru á dagskrá fjölmiðla og ná 

eyrum og augum almennings og móta samfélagsumræðuna. Næst verður fjallað um 

innrömmunaráhrif fjölmiðla, það er hvernig fjölmiðlar miðla dagskrárefni frá sínu 

sjónarhorni. Í framhaldi verður  í stuttu máli fjallað um kenningu Montesque um þrískiptingu 

ríkisvaldsins (e. seperation of powers) og þar verður einnig fjallað nánar um fjölmiðla sem 

fjórða valdið. 

 

2.1 Dagskrárvald og innrömmunaráhrif fjölmiðla 

Kenningar spretta sjaldnast upp fullmótaðar heldur mótast með tíð og tíma og það á við um 

kenninguna um dagskrárvald (e. agenda-setting theory). Upphaf hennar má rekja til þess að 

nokkrir samstarfsmenn, þar á meðal Maxwell McCombs og Donald Shaw frá University of 

California, Los Angeles (UCLA) sátu og lásu eintak af dagblaðinu LA Times árið 1967. Í 

dagblaðinu voru þrjár stórfréttir: ein alþjóðleg, ein innlend og sú þriðja frá Los Angeles. Allar 

áttu þær það sameiginlegt að geta verið forsíðufrétt blaðsins hefði hinar tvær vantað. Ýmsar 

vangaveltur spruttu upp um það hvaða áhrif það hefði á mikilvægi frétta sem ekki prýða 

miðja forsíðuna eða forsíðuna yfirhöfuð; minnkar mikilvægi atburðarins ef fréttin þykir ekki 

mikilvæg? Þessar vangaveltur samstarfsfélaganna leiddu til einnar þekktustu rannsóknar sem 

gerð hefur verið um áhrif fjölmiðla á almenning - Chapel Hill rannsóknina (e. Chapel Hill 

Study).14  

 Chapel Hill rannsóknin (1968) var gerð um það leyti sem forsetakosningar fóru fram í 

Bandaríkjunum, en rannsakað var úrtak sem samanstóð af kjósendum sem ekki enn höfðu 
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ákveðið hvaða frambjóðenda þeir ætluðu að kjósa. Tilgáta rannsóknarinnar var sú að 

einstaklingar sem voru óákveðnir, en jafnframt höfðu áhuga á stjórnmálum, væru 

móttækilegastir fyrir áhrifum fjölmiðla.15 Við framkvæmd rannsóknarinnar var hver og einn 

kjósandi í úrtakinu beðinn um að nefna hvaða málefni hann teldi að væru efst á baugi. Á 

sama tíma var gerð innihaldsgreining á þeim fjölmiðlum sem þjónustuðu þessa kjósendur (e. 

the mass media serving these voters).16 Niðurstaða rannsóknarinnar var á þá leið að 

kjósendur voru yfirleitt sammála fjölmiðlum um hvaða málefni voru mikilvæg.17 Þetta bendir 

til þess fjölmiðlar hafi mögulega áhrif á hvað það er sem við upplifum og skynjum sem 

mikilvægt. 

 Lýsandi dæmi um hvaða áhrif dagskrárvald fjölmiðla getur haft er þegar The New 

York Times hóf að fjalla um fíkniefnavandann í Bandaríkjunum. Fyrsta greinin um 

fíkniefnavandann birtist í blaðinu árið 1985 og í kjölfarið birtust fleiri fréttir um vandann 

víðsvegar um Bandaríkin. Með aukinni fréttaumfjöllun um fíkniefni og vandann sem steðjaði 

að Bandaríkjunum uxu áhyggjur almennings. Þess má geta að fíkniefnaneysla hafði ekkert 

aukist á því tímabili sem frétt The New York Times birtist,  en almenningur taldi vandann vera 

meiri en hann var í raun og er það talið hafa verið í beinum tengslum við umfjöllun fjölmiðla. 

Fjölmiðlaumfjöllun um fíkniefnavanda Bandaríkjanna náði hámarki árið 1989 þegar 

þáverandi forseti Bandaríkjanna, George H. W. Bush, lýsti yfir stríði gegn fíkniefnum. Á þeim 

tíma taldi meira en helmingur Bandaríkjamanna fíkniefni vera stærsta vandamálið sem 

steðjaði að Bandaríkjunum. Ári seinna hafði fréttaumfjöllun um fíkniefnavandann dottið 

niður og þá reyndust einungis 9% Bandaríkjamanna telja  fíkniefni vera mesta vandann.18 

 Annað dæmi um áhrif dagskrárvalds fjölmiðla er umfjöllun fjölmiðla um 

hungursneyðina sem geisaði í Eþíópíu á 9. áratug 20. aldarinnar. Greg Philo, pófessor og 

yfirmaður rannsókna við háskólann í Glasgow gerði hungursneyðina að rannsóknarefni sínu. 

Samkvæmt Philo mátti vera ljóst að ástandið væri alvarlegt strax árið 1982 en það var ekki 
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 Maxwell McCombs, Setting the Agenda - the mass media and public opinion, (Cambridge: Polity Press, 2004), 
x. 

16
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Quarterly, 2. tbl. 36. árg (1972): 178. 
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fyrr en 1984, eftir að BBC fór til Eþíópíu og hóf umfjöllun með myndum af vettvangi, sem 

hungursneyðin fékk athygli og viðbrögð umheimsins.19 Ljóst er af báðum þessu dæmum að 

fjölmiðlar hafa gríðarleg áhrif þegar kemur að viðbrögðum og skoðunum almennings. 

  Frá því að kenningin um dagskrárvald fjölmiðla kom fyrst fram í Chapel Hill 

rannsókninni hefur hún þróast og heilmikið bæst við. Talið er að gerðar hafi verið yfir 400 

viðamiklar rannsóknir sem byggja á hugmyndum Chapel Hill rannsóknarinnar, það er um 

áhrif dagskrárvalds. Þessar rannsóknir hafa meðal annars fjallað um dagskrárvaldið með tilliti 

til erlendra stefnumála, efnahags, fíkniefna og umhverfismála, svo fátt eitt sé nefnt.20  

 Á hverjum degi verðum við fyrir gríðarlegu áreiti. Sjónvörp og útvörp eru í gangi, 

dagblöð má finna á mörgum stöðum og fréttamiðlar á vefnum eru aðgengilegir flestum með 

lítilli fyrirhöfn. Allir þessir miðlar eru að keppast um athygli okkar og til þess að eiga mesta og 

besta möguleika á að ná athygli okkar birta þeir fréttir sem þeir telja að séu mikilvægastar 

hverju sinni og veki hvað mesta athygli meðal almennings.21 Í seinni tíð hefur kenningin um 

dagskrárvald fjölmiðla þróast og mikið bæst við og nú er svo komið að farið er að tala um 

fyrsta stigs dagskrárvald og annars stigs dagskrárvalds, þar sem fyrsta stigið snýst að mestu 

um það að skoða hvaða málefni eru á dagskrá og hvert mikilvægi þeirra er í augum 

almennings22 og annað stigið fjallar meðal annars um þau áhrif sem málefnin hafa og hvernig 

fréttirnar berast frá einum fjölmiðli til annars.23  

 Þegar fjölmiðlarnir setja upp dagskrá sína eru þeir ekki einungi að enduróma dagskrá 

samfélagsins heldur einnig að koma ákveðnum málefnum ofar í almennri umræðu. Með 

þessum hætti má segja að fjölmiðlarnir stjórni að einhverju leyti hvað við eigum að vera að 

hugsa um og hvað ekki, án þess þó beint að segja okkur hvað við eigum að hugsa.24 
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 Annars stigs dagskrárvald er sá hluti dagskrárvaldskenningarinnar sem kynnir 

innrömmunarárhrif fjölmiðla til sögunnar. Þessi áhrif geta vísað til ákveðins ramma sem 

notaður er til að útskýra enn betur fyrir almenningi hvernig skuli skilja innihald fréttarinnar. 

Innrömmunaráhrifin virka einnig sem eins konar leitarvél, þar sem málefni sem betur falla að 

rammanum eru líklegri til að vera til umfjöllunar.25 Innrömmun var upprunalega skilgreind af 

félagsfræðingnum Erving Goffman sem aðferð við að leggja merkingu í fengnar upplýsingar. 

Þessi skilgreining hefur verið túlkuð af félagsfræðingum sem það ferli sem almenningur setur 

upplýsingarnar í til þess að skilja þær betur í hinu daglega lífi. Þetta ferli almennings svipar 

mjög til þeirra verkferla sem fjölmiðlar vinna eftir þegar þeir takast á við það verkefni að 

miðla raunveruleikanum á skipulegan hátt.26 Með tíð og tíma fækkar römmunum og þeir 

þrengjast. Að lokum verða til ríkjandi rammar um umfjöllunarefnið þar til það fellur innan 

ákveðins ramma sem almenningur þekkir. Hann flokkar fréttir sem birtast seinna meir um 

sama efni mjög líklega í sama ramma.27 

 Rammarnir eru margir og því getur það skipt máli að þeir rammar sem valdir eru 

samsvari sér í menningu þess lands eða svæðis þar sem þeir eru notaðir. Jesper Strömbäck, 

prófessor í fjölmiðlarfræði við Miðháskólann í Sundsvall í Svíþjóð, komst að því að þó nokkur 

munur var á innrömmunaráhrifum fjölmiðla í Svíþjóð annars vegar og Bandaríkjunum hins 

vegar þegar hann rannsakaði fjölmiðlaumfjöllun um kosningar í löndunum tveimur.28 

Rannsókn Strömbäck leiddi það í ljós að fjölmiðlar í Bandaríkjunum voru líklegri til þess að 

fjalla um kosningarnar og kosningabaráttuna sem kapphlaup og herkænskuleik, á meðan 

fjölmiðlar í Svíþjóð fjölluðu meira um málefni kosninganna.29 Tengsl rammanna við 

menningu samfélagsins á hverjum stað ýtir undir ríkjandi stöðu og skoðanir. Í Bandaríkjunum 

snúast kosningar oft um einstaka frambjóðendur en í Svíþjóð, líkt og á Íslandi, eru það 

stjórnmálaflokkarnir og stefnumál þeirra sem eru í forgrunni. Strömbäck og Daniela V. 

Dimitrova, aðstoðarprófessor við ríkisháskólann í Iowa, telja að stjórnmálalandslagið hafi 
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töluvert um það að segja hvernig fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmál er háttað í hvoru landi 

fyrir sig. Þannig eru kjósendur í Svíþjóð kunnir flestum þeim flokkum sem bjóða fram til 

kosninga þar í landi, enda flokkarnir sýnilegir milli kosninga. Kjósendur í Bandaríkjunum eru 

hins vegar vanir því að frambjóðendur hverfi eftir að kosningum lýkur. 30  

 Landslag stjórnmála á Íslandi er að mörgu leyti líkt því í Svíþjóð að því leyti að 

stjórnmálaflokkar og frambjóðendur þeirra eru sýnilegir milli kosninga og fjölmiðlar líklegri til 

að fjalla um málefni kosninganna en einstaka frambjóðendur.  

 Í ljósi mismunandi áherslna fjölmiðla í stjórnmálum eftir svæðum og löndum er 

áhugavert að skoða betur uppruna valds fjölmiðla, og þá hugmynd sem lá að baki þegar farið 

var að tala um fjölmiðla sem fjórða valdið. 

 

2.2 Þrískipting ríkisvaldsins og mikilvægi fjölmiðla - fjórða valdið 

Stjórnarskrá Íslands frá árinu 1944 tekur ekki sérstaklega fram að í landinu skuli valdi ríkisins 

vera skipt á milli þriggja valdhafa heldur segir svo í annarri grein: „Alþingi og forseti Íslands 

fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá 

þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með 

dómsvaldið“.31 Af þessu má dæma að á Íslandi sé ríkisvaldinu skipt í þrjá hluta sem 

haldhöfum ríkisvaldsins er falin umsjón með og þar með ákveðið valdasvið. 

 Kenningin um þrískiptingu ríkisvaldsins er eignuð stjórnmálaheimspekingnum Charles 

Montesquieu sem þróaði og betrumbætti hugmyndir John Locke. Montesquieu óttaðist 

spillingu og taldi að hún gæti þrifist í öllum kimum samfélagsins og því væri mikilvægt að 

skilja að ríkisvaldið og dreifa valdinu á margar hendur til þess að hægt væri að tempra vald 

hvers og eins og vernda almenning.32  Með tilkomu fjölmiðla og seinna frjálsra fjölmiðla má 
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segja að valdtemprunar hlutverkið hafi að hluta til dreifst til fjórða valdsins, en miklar kröfur 

eru gerðar til fjölmiðla um að stunda virkt aðhald og eftirlit með stjórnvöldum.33 

 Kenningarinnar um fjórðu grein ríkisvaldsins er fyrst getið um miðja 19. öldina þegar 

heimspekingurinn Thomas Carlyle vakti athygli á því að á blaðamannabekknum í breska 

þinginu sæti fjórða valdið - mikilvægara en klerkarnir, yfirstéttin og almúginn. Með þessari 

athugun sinni átti Carlyle við að hver sá sem getur ávarpað þjóðina hefur í höndum sér vald. 

Hann verður hluti af ríkisstjórn og þar með órjúfanlegur þáttur í lagasetningu ríkisins.34   

Seinna tók Edmund Burke undir með Carlyle og taldi að fjölmiðlar væru mikilvægir lýðræðinu 

þar sem þeir veittu almenningi upplýsingar um stjórnmál og verndaði þá einnig gegn 

misbeitingu valds. Til þess að fjölmiðlar gætu áttað sig á þessu hlutverki sínu taldi Burke að 

þeir þyrftu að vera lausir við pólitísk afskipti.35 Þeir sem í dag tala um fjórða valdið líta flestir 

svo á að hlutverk fjölmiðla sé að vaka yfir hinum greinum ríkisvaldsins og láta almenning vita 

af hverslags ráðabruggi sem hugsanlega á sér stað hjá þeim.36 Aðrir telja að hlutverk 

fjölmiðla sé að endurspegla núverandi dagskrá samfélagsins, þ.e. upplýsa almenning um þau 

málefni sem eru efst á baugi hverju sinni.37 

  Samband fjölmiðla og stjórnmála krefst samskipta þar sem fjölmiðlar greina frá því 

sem gerist í stjórnmálum og að sama skapi upplýsa heim stjórnmálanna um þau mál sem 

brenna á samfélaginu.38 Þessi samskipti er hægt að kalla pólitísk boðskipti (e. political 

communication). Hægt er að skilgreina pólitísk boðskipti á ýmsan hátt; sem stöðugt 

sambandi milli fjölmiðlastofnana og gerenda þeirra, stjórnmálastofnana og gerenda þeirra og 

almennings sem kjósenda og borgara sem verða fyrir áhrifum fjölmiðlanna.39 Einnig sem 

hverskonar boðskipti sem eiga sér stað af hálfu stjórnmálamanna og annarra ráðamanna til 

þess að ná ákveðnum markmiðum, boðskipti af hálfu almennings sem beint er til 
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stjórnmálamanna og annarra ráðamanna sem og almennar samfélagslegar umræður um alla 

þessa gerendur sem birtast í umfjöllum fjölmiðla um stjórnmál.40 Pólitísk boðskipti stuðla 

þannig að samtali á milli stjórnmálanna, forsvarsmanna þeirra og almennings með tilstuðlan 

fjölmiðla. 

 Fréttamiðlar eyða miklum tíma í það að búa til fréttir úr atburðum sem eiga sér stað 

að frumkvæði annarra gerenda. Því er mikilvægt að fylgjast með landslagi stjórnmálanna og 

viðburðum úr stjórnmálalífinu til þess að skilja sem best hvernig fjölmiðlar starfa og fjalla um 

atburði og málefni þegar kemur að stjórnmálum.41 Að þessu sögðu má ekki líta framhjá því 

að hefðbundin miðlun, svo sem sjónvarpsfréttir og dagblöð, eru ein besta leiðin til að hrista 

upp í stjórnmálaumræðunni og koma málefnum á dagskrá stjórnmálanna.42 Oft veltir lítil 

þúfa þungu hlassi og sjaldnast þarf nema eina áhugaverða frétt um stjórnmálalegt málefni til 

þess að vekja athygli annarra, þar á meðal hinna almennu fjölmiðla.43 Algengt er að 

fjölmiðlar styðist við og noti fréttatilkynningar og viðtöl í fréttum sínum44 en þó kemur fyrir 

að upp koma tilvik þar sem fjölmiðill sýnir hversu sjálfstæður hann er og í stað þess að reiða 

sig algjörlega á utanaðkomandi heimildir þá afhjúpa þeir stórfréttir að eigin frumkvæði. Í 

þess konar aðstæðum má segja að fjölmiðlar séu sannir varðhundar samfélagsins.45 

 Dagskrárvaldið og innrömmunaráhrifin endurspegla það vald sem fjölmiðlar hafa í 

hendi sér við val og framsetningu á fréttaefni. Með því að velja ákveðið efni til umfjöllunar og 

hafna öðru eru fjölmiðlarnir að stjórna því að ákveðnu leyti hvað það er sem við hugsum um 

og hvað ekki. Að sama skapi ákveða fjölmiðlarnir með hvaða hætti við skiljum 

umfjöllunarefnið með því að setja það í samhengi við hluti sem við þekkjum og skiljum.  

 Fjölmiðlar hafa öðlast mikið vald og gegna því mikla hlutverki að veita valdhöfum 

ríkisins aðhald og tempra vald ríkisins. Til viðbótar við aðhalds og valdtemprunar hlutverk sitt 

sinna fjölmiðlarnir líka því hlutverki að miðla upplýsingum frá stjórnmálaheiminum til 
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almennings og öfugt. Það má því segja að fjölmiðlar séu órjúfanlegur þáttur í pólitískum 

boðskiptum. 

 Í lýðræðisþjóðfélögum sjá fjölmiðlar bæði um það að búa til og setja saman fréttir af 

atburðum sem eru unnar af blaða- og fréttamönnum, og miðla jafnframt upplýsingum um 

stjórnmál sem berast beint frá stjórnmálamönnum og öðrum ráðamönnum til almennings.46 

Upplýsingar frá stjórnmálamönnum og öðrum ráðamönnum eru oft fréttatilkynningar sem 

sendar eru beint til fjölmiðla eða birtar á vefsvæði stjórnmálaflokks, ráðuneytis eða 

stjórnmálamanns. Viðtöl við stjórnmálamenn eða aðra ráðamenn eru einnig algeng leið fyrir 

pólitíska gerendur til að koma upplýsingum og skilaboðum til almennings.47  

 Samband fjölmiðla og stjórnmála á Íslandi byggir að miklu leyti á pólitískum 

boðskiptum líkt og í öðrum löndum. Þróun fjölmiðla á Íslandi tengist að miklu leyti þróun 

stjórnmála í landinu en nánar verður fjallað um sögu fjölmiðla og stjórnmála á Íslandi og 

þróun þeirra í næsta kafla.
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3 Fjölmiðlar og stjórnmál á Íslandi 

Fjölmiðlar og stjórnmál á Íslandi eiga sér mjög samtvinnaða sögu en fljótlega eftir að fram 

komu skipulagðar stjórnmálahreyfingar í landinu hófu fréttablöð landsins að gerast hliðholl 

hinum ýmsu hreyfingum.48 Í kaflanum hér á eftir verður farið stuttlega yfir þróun fjölmiðla á 

Íslandi, kosningar og nýlegar rannsóknir á stjórnmálum og fjölmiðlum á Íslandi. Söguleg 

þróun fjölmiðla og stjórnmála á Íslandi getur skipt máli þegar kemur að því að útskýra stöðu 

stjórnmála á dagskrá fjölmiðla í dag og nýlegar rannsóknir geta einnig varpað ljósi á stöðu 

stjórnmála í íslensku samfélagi. 

 

3.1 Þróun fjölmiðla á Íslandi 

 Eins og fjallað var um í síðasta kafla getur dagskrárvald fjölmiðla skipt sköpum þegar kemur 

að kosningum, en fjölmiðlarnir geta að miklu leyti stjórnað því hvaða frambjóðandi eða 

flokkur fær mikla umfjöllun og hvers eðlis hún er. Frambjóðandi sem fær litla 

fjölmiðlaumfjöllun fær minni athygli og því ólíklegra að hann hljóti kosningu í eftirsótt sæti 

eða embætti.49 Á sama tíma og fjölmiðlarnir vega og meta mikilvægi frambjóðenda fyrir 

okkur móta þeir mögulega einnig skoðanir okkar á hverjum og einum og geta þannig haft 

áhrif á það hvaða einstakling eða flokk við kjósum.50 

 Þegar skipulagðir stjórnmálaflokkar fara að koma fram á Íslandi stuttu eftir aldamótin 

1900 var að finna hér á landi nokkur dagblöð, flest einungis gefin út staðbundið. Greinar 

þessara blaða sögðu frá fréttum úr sveitinni, fjölluðu um pólitík og einhver hluti þeirra 

innihélt skemmtiefni.51 Þessi dagblöð skiptu töluverðu máli samfélagslega og menningarlega 
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og með tímanum var farin að gera vart við sig ákveðin flokkshollusta innan dagblaða sem oft 

fylgdi ákveðin pólitísk slagsíða, oftar en ekki tengd þeim flokki sem ritstjórinn var hliðhollur 

og jafnvel virkur meðlimur í.52 Ekki leið langur tími þar til öll dagblöð hölluðust í átt til 

einhvers af flokkunum og yfirleitt var auðvelt að átta sig á hvaða flokki hvaða blað studdi, en 

lítið var um fagmennsku og óhlutdrægni. Þau blöð sem uxu hvað mest og náðu mestri 

dreifingu voru Vísir og Morgunblaðið, sem bæði studdu flokka á hægri væng 

stjórnmálanna.53  

 Um 1960 fór að bera á umræðu innan blaðanna hvort þau ættu að halda áfram að 

vera flokksblöð eða ekki. Ekki reyndist það öllum blöðunum auðvelt þó svo að Vísir hafi tekist 

að slíta sig frá Sjálfstæðisflokknum með nokkuð einföldum hætti. Næstu tíu árin á eftir voru 

flokkarnir smám saman að missa tangarhald sitt á fjölmiðlunum og frá 1980-2000 

einkenndist blaðaútgáfa landsins af því að gera blöðin óháð flokkunum en um fram allt 

gangandi.54  

 Allt fram eftir 9. áratug síðustu aldar voru sex dagblöð í daglegri útgáfu en þá fór 

þeim að fækka og í kringum aldamótin 2000 voru þau orðin þrjú.55 Árið 2001 var útgáfu Dags 

hætt og eftir voru einungis Morgunblaðið og DV. Búist var við að annað blaðið tæki ráðandi 

stöðu á markaðnum en svo var ekki og telur Guðrún Ásta Guðmundsdóttir, í ritgerð sinni 

Hlutlægni frétta í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu: Innihaldsgreining á umfjöllun um 

Evrópusambandið í aðdraganda alþingiskosninga 2009, að ástæðan fyrir því að 

Morgunblaðið tók ekki þá ráðandi stöðu sem búist var við hafi verið sú að samkomulag virtist 

ríkja á milli blaðana sem mætti hugsanlega rekja til þess tíma þegar bæði blöðin stóðu við 

bakið á Sjálfstæðisflokkinum.56 
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 Þar til um 1930 þekktist hlutlaus fréttamennska varla á Íslandi, en þá var Ríkisútvarpið 

stofnað, sem stjórnað var af útvarpsráði sem var kosið af Alþingi. Óhlutdrægni var 

meginundirstaða Ríkisútvarpsins en lítið var fjallað um stjórnmál nema þá einungis að 

ályktanir og niðurstöður funda á Alþingi voru kynntar.57 Í lok september 1966 hóf 

Ríkissjónvarpið útsendingar en til að byrja með voru útsendingar einungis tvisvar í viku. Þeim 

var þó fljótlega fjölgað en útsendingar lágu niður í júlí fram til ársins 1983. Það var svo ekki 

fyrr en 1987, eftir að fjölmiðlun hafði verið gefin frjáls, sem Ríkissjónvarpið hóf að senda út 

alla daga vikunnar.58 

 Í dag eru tímarnir aðrir en sjálfstæði fjölmiðla jókst til muna þegar frjálsir fjölmiðlar 

voru leyfðir árið 1986 og ný sjónvarpsstöð leit dagsins ljós, Stöð 2. 

Stjórnmálafræðiprófessorinn Ólafur Þ. Harðarson hefur fjallað um stjórnmál og fjölmiðla og 

telur að fagmennska hafi aukist til muna eftir að flokksblöðin lögðust af. Þetta hefur leitt til 

þess, að hans mati að völd fjölmiðlanna hafa aukist mikið þannig að nú er talað um fjölmiðla 

sem fjórða valdið.59  

 Einungis takmarkaður fjöldi fólks tekur beinan þátt í stjórnmálum en þeir, líkt og þeir 

sem taka ekki virkan þátt í stjórnmálum, fá megnið af sínum upplýsingum frá fjölmiðlum, 

hvort sem það er við lestur blaða og áhorf sjónvarpsfrétta eða með því að skoða fréttamiðla 

á netinu, sem hafa aukið hlut sinn þegar kemur að upplýsingum og umræðum um 

stjórnmál.60  

 Samkvæmt rannsókn þeirri sem Birgir Guðmundsson, dósent við háskólann á 

Akureyri, gerði á sveitastjórnarkosningunum árið 2010 um notkun boðskipta kom í ljós að að 

frambjóðendur hugðust notast að mestu við greinaritun í staðbundin fréttablöð, tölvupóst 
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og Facebook og töldu að flokkur þeirra myndi einnig notast við sömu miðla til að koma 

upplýsingum til kjósenda.61 

 Mikið er í húfi fyrir stjórnmálaflokka og frambjóðendur þeirra fyrir kosningar og því 

skiptir það miklu máli að sjónarmið og stefnumál þeirra rati til kjósenda. Með auknum 

tækniframförum hafa stjórnmálaflokkar og aðrir stjórnmálagerendur þurft að endurskoða að 

einhverju leyti þær boðleiðir sem þeir nota til að ná til kjósenda en umræður um stjórnmál 

hafa aukist á vettvangi félagsmiðla líkt og Facebook þó hefðbundnir fjölmiðlar haldi enn 

stöðu sinni sem aðalupplýsingatæki stjórnmálaflokka og frambjóðenda og kjósenda.62  

 

3.2 Kosningar og fjölmiðlar á Íslandi  

Kosningabaráttan á Íslandi fer að miklu leyti fram í fjölmiðlum, hefðbundnum og 

óhefðbundnum þar sem frambjóðendur auglýsa sig með því að skrifa greinar í blöðin, mæta í 

viðtöl í útvarp og sjónvarp og í einstökum tilfellum birtast auglýsingar í dagblöðum og 

sjónvarpi frá frambjóðendunum sjálfum og ekki síst á Facebook og öðrum félagsmiðlum. Þar 

sem fjölmiðlar á Íslandi lúta ákveðnum lögum, sem fara fram á að þeir gæti hlutleysis og 

sanngirni, er lítið sem ekkert skítkast milli ólíkra fylkinga í fjölmiðlum nema þá kannski að 

glitta megi í klærnar á sumum frambjóðendum þegar kappræður í kosningaþáttum 

fjölmiðlanna fara fram. Skítkastið fer þá ef til vill fram í meira mæli á netinu. Ólafur Þ. 

Harðarson telur að það sé ef til vill vegna þess hve faglega er staðið að allri umfjöllun um 

kosningar í fjölmiðlum hér á landi.63 

 Rannsóknir á stjórnmálum og fjölmiðlum hafa þekkst um þó nokkuð skeið í hinum 

vestræna heimi og þá aðallega í Bretlandi og Bandaríkjunum, en rannsóknir á samspili 

þessara fræðigreina eru ekki svo margar miðað við fjölda annarra fræðigreina. Áhugi á 

frekari rannsóknum hefur kviknað á síðustu árum á Norðurlöndunum.64 Áðurnefndur Jesper 

Strömbäck er einn leiðandi fræðimanna á sviði fjölmiðla og stjórnmála á Norðurlöndunum og 
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hefur gert ýmsar rannsóknir á því sviði, þar á meðal má nefna margvíslegar rannsóknir á 

fjölmiðlaumfjöllun og kosningum í Svíþjóð, pólitískum boðskiptum á Norðurlöndunum og 

kosningaumfjöllunum í fleiri löndum.65 Rannsóknir á Íslandi hafa aftur á móti verið frekar 

fáar þó einhverjar séu, en sé litið til ritgerða nemenda, bæði í grunnnámi og á meistarastigi 

við háskóla landsins, þá er óhætt að segja að áhugi á þessu sviði sé til staðar og jafnvel að 

aukast en nánar verður fjallað um þær í næsta kafla. 

 Ólafur Þ. Harðarson tók nýlega þátt í samnorrænu verkefni á sviði pólitískra boðskipta 

á Norðurlöndunum, en þar fengu fyrrnefndur Jesper Strömbäck, prófessor við Miðháskólann 

í Sundswall í Svíþjóð, Mark Ørsten, stofnandi fjölmiðlafræðinámsins við háskólann í 

Hróarskeldu og Toril Aalberg, prófessor við vísinda- og tækniháskóla Noregs í Þrándheimi, 

norræna fræðimenn til að fjalla um stjórnmál og fjölmiðla og pólitísk boðskipti í sínum 

heimalöndum. Í kaflanum um Ísland fjallar Ólafur um stjórnmálakerfi landsins, flokkakerfið 

og ríkisstjórnir, fer yfir sögu fjölmiðla og tengsl þeirra við stjórnmálaflokka og endar á því að 

fjalla um sjálfstæði fjölmiðla í dag og hlutverk þeirra sem virðist vera að færast í það form að 

svara auknum kröfum áhorfenda og lesenda um meira léttmeti, enda erfitt að vera á skjön 

við fjárveitendur sína.66 Samantekt Ólafs er almenns eðlis sem nær að útskýra samspilið milli 

stjórnmála og fjölmiðla nokkuð vel, en er ekki afmörkuð rannsókn. Lítið er enn um þær á 

Íslandi. 

 

3.3 Rannsóknir á fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmál á Íslandi 

Þær greinar og ritgerðir sem skrifaðar hafa verið um pólitísk boðskipti á Íslandi hafa það 

sumar sameiginlegt að fjalla um fjölmiðlaumfjöllun um tiltekinn atburð eða tímabil í 

stjórnmálasögunni. Guðbjörg Hildur Kolbeins, doktor í fjölmiðlafræði, tók til dæmis saman og 

fjallaði um fjölmiðlaumfjöllun um stjórnlagaráðskosningarnar haustið 2010 í samanburði við 

borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík vorið 2010 og alþingiskosningarnar vorið 2009. Grein 

hennar kom út í tímaritinu Stjórnmál & Stjórnsýsla árið 2012 en þar komst hún að þeirri 

niðurstöðu að fjölmiðlaumfjöllun um stjórnlagaráðskosningarnar hefði verið töluvert minni 
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en umfjöllun um borgarstjórnarkosningarnar og alþingiskosningarnar. Kjörsókn var mun 

minni í stjórnlagaþingskosningunum en hinum tveimur.67 Í ljósi þess sem fjallað hefur verið 

um dagskrárvald fjölmiðla fyrr í ritgerðinni má færa rök fyrir því að skortur á 

fjölmiðlaumfjöllun um stjórnlagaþingsframbjóðendur og kosningarnar hafi leitt til lægri 

kjörsóknar.68  

 Ári áður hafði Birgir Guðmundsson, dósent við háskólann á Akureyri, skrifað grein 

sem einnig birtist í tímaritinu Stjórnmál & Stjórnsýsla sem ber heitið Stjórnlagaþing, 

fjölmiðlar og frambjóðendur - Rannsókn á kynningamálum frambjóðenda fyrir 

stjórnlagaþingskosningar 2010. Í greininni fjallar Birgir um þá rannsókn sem hann gerði á 

kynningarmálum frambjóðenda til stjórnlagaþings þar sem Facebook og aðrir óhefðbundnir 

miðlar gegndu veigamiklu hlutverki í kynningarmálum þar sem hinir hefðbundnu fjölmiðlar 

áttu erfitt með að kynna allan þann fjölda frambjóðenda sem sóttust eftir kjöri.69  

 Árið 2010 skrifaði Áslaug Karen Jóhannsdóttir lokaritgerð í fjölmiðlafræði við 

Háskólann á Akureyri um fjölmiðlanotkun fjórflokksins á Íslandi og þá sérstaklega eftir að 

flokksblöðin liðu undir lok. Samkvæmt niðurstöðum Áslaugar var raunin sú að heimasíður 

flokkanna virtust hafa tekið yfir svipað hlutverk og flokksblöðin höfðu gegnt.70 Annar 

nemandi í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri, Theódór Ingi Ólafsson, fjallaði um 

kosningarnar til stjórnlagaþings í sinni lokaritgerð og nýtti þar niðurstöður rannsóknar Birgis 

Guðmundssonar frá árinu 2011 til að rannsaka hversu mikilvægir samskiptamiðlar væru í jafn 

óhefðbundinni kosningabaráttu og kosningabaráttan fyrir stjórnlagaþingskosningarnar var. 

Theódór komst að þeirri niðurstöðu að samskiptamiðlarnir gegndu mikilvægu hlutverki en 

náðu þó ekki að taka yfir hlutverk hefðbundinna fjölmiðla.71 
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 Fjölmiðlafræðinemendur við Háskólann á Akureyri hafa verið iðnir við að fjalla um 

stjórnmálaumfjöllun fjölmiðla, en Benedikt Hreinn Einarsson fjallaði um og bar saman 

dagblaðaumfjöllun í tengslum við nýja stjórnmálaflokka, annars vegar árið 1983 þegar 

Samtök um Kvennalista buðu fram til Alþingiskosninga og hins vegar árið 2007 þegar 

Íslandshreyfingin var í framboði til Alþingis. Helstu niðurstöður Benedikts voru þær að 

áhersla á að fjalla um skoðanakannanir og hlutlaus töluleg gögn var mun meiri árið 2007 en 

árið 1983.72 

 Til viðbótar við þær rannsóknir og umfjallanir sem nefndar eru hér að ofan má einnig 

geta þess að Ólafur Þ. Harðarson hefur frá árinu 1983 staðið að umfangsmikilli 

kosningarannsókn eftir hverjar alþingiskosningar. Í rannsókninni eru kjósendur spurðir um 

afstöðu til lýðræðis og stjórnmálaflokka, þátttöku í stjórnmálum og áhuga á stjórnmálum og 

ýmissa bakgrunnsspurninga, en lítið sem ekkert um aðkomu fjölmiðla. Á spurningalistanum 

frá árinu 2009 var að finna tvær spurningar um fjölmiðlaumfjöllun, önnur var almennt um 

kynningar- og umræðuþætti og hin um ákveðinn umræðuþátt forystumanna 

stjórnmálaflokkanna.73 

   Sjá má á ofangreindum dæmum að lítið hefur verið fjallað um stjórnmálaumfjöllun í 

fjölmiðlum almennt séð heldur frekar einangraðir atburðir skoðaðir. Ber þar helst að nefna 

kosningabaráttuna fyrir stjórnlagaþingskosningarnar 2010 og kosningarnar sjálfar, þar sem 

lítil umfjöllun um frambjóðendur gæti hafa haft áhrif á kjörsókn og notkun óhefðbundinna 

fjölmiðla til kynningar á frambjóðendum og mikilvægi þeirra. Vera má að sú staðreynd að 

þær kosningar voru mjög óhefðbundnar haf ýtt undir og orðið kveikjan að auknum 

rannsóknum á pólitískum boðskiptum og stjórnmálaumfjöllun fjölmiðla í framtíðinni á 

Íslandi. Ekki hefur mikið verið fjallað um innihald fjölmiðlaumfjöllunar um stjórnmál innan 

fræðasamfélagsins, hvort stjórnmál séu stór eða lítill hluti frétta sem birtist almenningi, með 

hvaða hætti fjölmiðlar fjalli um stjórnmál og hverjir það eru úr heimi stjórnmálanna sem 

birtast í fjölmiðlum. Rannsóknin sem framkvæmd var í tengslum við þessa ritgerð leitast við 
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að auka við þá umfjöllun og rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar á sviði pólitískra 

boðskipta með því að skoða hvaða stjórnmálalegu málefni eru á dagskrá fjölmiðlanna og 

hvaða einstaklingar það eru úr heimi stjórnmálanna sem birtast í fjölmiðlum á Íslandi. 
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4 Rannsókn á fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmál á Íslandi 

Líkt og kom fram í inngangi ritgerðarinnar var ákveðið að framkvæma litla rannsókn á 

fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmál á Íslandi, sem byggði á eiginlegri innihaldsgreiningu á 

fréttaumfjöllun um stjórnmál fyrir alþingiskosningarnar 2013. Markmiðið með rannsókninni 

var að skoða og greina hvaða málefni á sviði stjórnmála væri verið að fjalla um í fjölmiðlum 

og hverjir það væru sem rætt var við. Í kaflanum hér á eftir verður farið yfir þá aðferðafræði 

sem notuð var við rannsóknina og helstu niðurstöður hennar. 

 

4.1 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Innihaldsgreining á sér langa sögu sem rekja má til 18. aldar Skandinavíu, en enn þann dag í 

er hún ein af mörgum rannsóknaraðferðum sem notaðar eru til að greina gögn.74 Kimberly A. 

Neuendorf, prófessor í boðskiptum (e. communication) lýsti innihaldsgreiningu sem 

aðferðafræði sem leggur hvað helst áherslu á skilaboð textans sem greindur er.75 

Innihaldsgreining er vel þekkt og viðurkennd aðferðafræði í rannsóknum, meðal annars í 

félagsfræði og fjölmiðlafræði en hún skiptist í einindlega- og megindlega innihaldsgreiningu. 

Við rannsóknina hér á eftir var eigindlegri innihaldsgreiningu (e. qualitative content analysis) 

beitt en við þess konar rannsóknir er kóðun (e. coding) notuð til að flokka og staðsetja 

lykilhugtök og mynstur í gögnunum.76 Það er ekki til nein ein rétt leið þegar unnið er með 

eigindleg gögn77 en algengt er að áherslan í kóðuninni færist frá orðum textans sem kóðaður 
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er yfir á þá túlkun sem rannsakandinn leggur í textann.78 Við innihaldsgreiningu sem þessa er 

því ekki þörf á að setja fram tilgátu. 

 Rekja má uppruna innihaldsgreiningar á umfjöllun fjölmiðla til kerfisbundinnar 

rannsóknar Harold Lassewell á fjölmiðlum í þeim tilgangi að rannsaka áróður. Þetta er sú 

grein innihaldsgreiningar sem hefur ef til vill þróast hvað hraðast með tilkomu útvarps og 

sjónvarps.79 Hægt er að líta á innihaldsgreiningu fjölmiðla sem eigindlega og/eða 

megindlega. Sumar rannsóknir byggja á því að talin séu hversu oft tiltekin orð eða 

orðasambönd koma fyrir, en þess konar innihaldsgreining er svokölluð eigindleg-afleiðslu 

greining (e. qualitative-deductive analysis) og nær því ekki að vera meigindleg 

innihaldsgreining.80 Við rannsóknina sem nánar verður fjallað um hér að neðan var notast við 

eigindlega innihaldsgreiningu, þar sem fréttir sem birtust í sjónvarpsfréttum og dagblöðum 

voru skoðaðar með tilliti til stjórnmálaumfjöllunar. En engin tilgáta var sett fram þar sem um 

eiginlega rannsókn var að ræða. 

 Við framkvæmd rannsóknarinnar voru fjögur dagblöð og tveir ljósvakamiðlar 

skoðaðir. Efni þeirra var flokkað eftir því hvort það var unnið af fjölmiðlunum sjálfum eða 

innsent efni og einnig var efni fjölmiðlana flokkað í innlent og erlent. Til þess að einfalda 

rannsóknina og draga úr umfangi efnisins sem stuðst var við svo það hentaði í ritgerð af 

þessari stærðargráðu, var ákveðið að útiloka útvarpsfréttir, en þær fréttir voru taldar líklegar 

til þess að vera mjög áþekkar þeim fréttum sem sagðar eru í sjónvarpi. Dagblöðin sem 

skoðuð voru voru Morgunblaðið, Fréttablaðið, DV og Fréttatíminn og ljósvakamiðlarnir voru 

Ríkisútvarpið (RÚV) og Stöð 2, en einungis kvöldfréttatímar þeirra voru skoðaðir þar sem 

farið er yfir þær fréttir sem þykja fréttnæmastar þann daginn.  

 Tímabil rannsóknarinnar var vikan 17.-23. mars 2013, en sú vika var valin vegna 

nálægðar við alþingiskosningar sem og fjarlægðarinnar. Kosningabaráttan var ekki formlega 

hafin þó færi að bera á henni undir lok vikunnar. Eins og rætt var um fyrr í ritgerðinni er hægt 
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að líta á tímabilið fyrir sjálfa kosningabaráttuna sem áhugavert vegna þess að þá er 

fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmál með hefðbundnara sniði en þegar kosningabaráttan hefst. 

Við rannsóknina var sunnudagsblað Morgunblaðsins sunnudaginn 17. mars undanskilið 

vegna áherslu á dægurmál og kvöldfréttatími Stöð 2 mánudaginn 18. mars, en það var vegna 

þess að hann reyndist óaðgengilegur á fréttavefnum vísir.is. Reynt var að nálgast fréttir 

dagblaðanna í útgefinni útgáfu, það er á pappírsformi, en það reyndist oft erfiðlega og voru 

fréttir dagblaðana fyrir vikuna því sóttar í rafræna útgáfu þeirra, Morgunblaðsins á mbl.is, 

Fréttatímans á frettatiminn.is og DV á dv.is, en í öllum tilvikum var hægt að nálgast blöðin í 

formi .pdf skjala. Þess ber að geta að mbl.is og dv.is krefjast áskriftar til að nálgast útgáfur 

blaðanna á netinu. Fréttir Fréttablaðsins voru sóttar í dagblaðið sjálft sem auðvelt reyndist 

að nálgast í útprentuðu formi. Sjónvarpsfréttir voru sóttar á vefsíður miðlana, fyrir 

Ríkisútvarpið í Sarpinn á  og fyrir Stöð 2 ruv.is á visir.is   

 Eins og fjallað var um í inngangi ritgerðarinnar, þá var markmiðið að skoða umfjöllun 

fjölmiðla um íslensk stjórnmál og því var innlent efni framleitt af fjölmiðlunum sjálfum 

rannsakað, en ekki fór fram frekari skoðun á erlendum fréttum og innsendum greinum 

dagblaðanna. Leiðarar dagblaðanna og öll viðtöl sem birtust sem fjölluðu beint um íslensk 

stjórnmál og pólitísk boðskipti voru flokkuð sem fréttir. Við vinnslu rannsóknarinnar voru 

fréttirnar skoðaðar með það að leiðarljósi að kóða fréttir sem fjölluðu um íslensk stjórnmál, 

það er sem skilgreind voru sem hvers konar umfjöllun um áhrif og ákvarðanatöku ríkisins.  

  Einungis voru fréttir sem fjölluðu um íslensk stjórnmál kóðaðar, þó ákveðin 

umfjöllunarefni hafi verið undanskilin, svo sem lögreglumál, dómsmál og sjávarútvegsmál en 

lögreglumálin og dómsmálin voru nátengd og fjölluðu um gerendur sem ekki voru 

beintengdir íslenskum stjórnmálum. Að sama skapi var umfjöllun á tímabilinu þess eðlis að 

ekki var fjallað um beina aðkomu stjórnvalda að sjávarútveginum heldur gengi fiskveiða og 

annarra svipaðra mála. Alls voru 170 fréttir kóðaðar eftir fjölmiðli, umfjöllunarefni, 

viðmælendum, flokkatengslum og eftir sjónarhorni fréttarinnar, það er hvort þær væru 

jákvæðar, neikvæðar eða hlutlausar í umfjöllun miðlana. Ákveðið var að sleppa því að skoða 

nánar sjónarhorn fréttanna, þar sem ekki lá fyrir skipuleg leið við flokkun í jákvæða, 

neikvæða eða hlutlausa umfjöllun, auk þess sem sú flokkun þótti ekki nauðsynleg fyrir 

rannsóknina.  
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 Þegar ekki var um neinn viðmælenda að ræða voru fréttirnar flokkaðar annars vegar 

sem fréttatilkynningar og hins vegar fréttaskýringar. Fréttaskýringar voru þær fréttir sem 

fjölmiðillinn hafði lagt mikla vinnu í og staðið að sjálfstæðri rannsókn á málinu, en 

fréttatilkynningar voru fréttir sem unnar voru upp úr skýrslum, fundargerðum og 

tilkynningum sem sendar höfðu verið beint á fjölmiðlana. Leiðarar dagblaðana voru teknir 

með í kóðunina þegar við átti með tilliti til umfjöllunarefnisins. 

 

4.2 Niðurstöður 

Eins og áður kom fram þá var tilgangur rannsóknarinnar að skoða hverjir það eru úr heimi 

stjórnmála sem birtast í fjölmiðlum og hvaða umfjöllunarefni eru á dagskrá. Fréttirnar 170 

sem greindar voru skiptust líkt og mynd 1 sýnir; RÚV með 33 fréttir, Stöð 2 með 20 fréttir, 

Morgunblaðið með 49 fréttir, Fréttablaðið með 47 fréttir, DV með 18 fréttir og Fréttatíminn 

með einungis 3. Lítinn fjölda frétta hjá DV og Fréttatímanum má rekja til þess að DV kemur 

út þrisvar sinnum í viku og Fréttatíminn einungis einu sinni, auk þess sem dægurmál eru stór 

hluti umfjöllunar í Fréttatímanum. 
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 Þegar fréttir voru kóðaðar var valið út frá umfjöllunarefni fréttarinnar, það er hvort 

innihald hennar sé til þess fallið að veita almenningi upplýsingar um málefni ríkisins og 

uppfylla upplýsingaþörf og skyldur fjölmiðlanna. Fréttirnar voru flokkaðar í flokka eftir 

umfjöllunarefni og voru flokkarnir eftirfarandi: innanríkismál, utanríkismál, menntamál, 

efnahagsmál, velferðarmál, fjármál, flokkafylgi, flokkakynning, þingsköp, þinglok, 

samgöngumál, jafnréttismál, atvinnumál og stjórnarskrármálið. Til frekari útskýringar ber að 

nefna að flokkunin er höfundar og sú aðferð sem notuð var við val á flokkum er eigindleg og 

byggð á mati höfundar. Því er nauðsynlegt að útskýra flokkunina betur.  

 Undir flokkinn „innanríkismál“ voru flokkaðar þær fréttir sem fjölluðu um innviði 

ríkisins og snertu almenning; flokkurinn „utanríkismál“ hélt utan um fréttir sem fjölluðu um 

samskipti og þá aðallega viðskipti Íslands og annarra ríkja; allar fréttir sem fjölluðu um skóla, 

grunn- framhalds- og háskóla voru flokkaðar undir „menntamál“. Fréttir um Seðlabanka 

Íslands og efnahag ríkisins voru flokkaðar undir „efnahagsmál“; fréttir um velferð borgaranna 

og heilbrigðismál voru flokkaðar undir „velferðarmál“; fréttir undir „fjármál“ fjölluðu um 

fjármál stjórnmálaflokka; í flokkinn „flokkafylgi“ voru flokkaðar þær fréttir sem fjölluðu um 

fylgi flokkana. Flokkurinn „flokkakynning“ innihélt fréttir og tilkynningar um nýja flokka og 

umfjöllun um málefni flokka; í flokkinn „þingsköp“ voru flokkaðar þær fréttir sem vörðuðu 

Alþingi, að undanskildum fréttum um stjórnarskrárfrumvarpið og þinglok, en þær fréttir 

fengu sinn flokkinn hvor, „þinglok“ og „stjórnarskrármálið“, vegna mikillar umfjöllunar í 

samfélaginu um það hvort tækist að ljúka stjórnarskrármálinu fyrir lok þings. Fréttir um 

flugvelli og vegi landsins voru flokkaðar sem „samgöngumál“; fréttir um jafnrétti kynjanna út 

frá öðrum greinum samfélagsins voru flokkaðar sem „jafnréttismál“ og fréttir um 

atvinnuleysi og aðgerðir til atvinnusköpunar voru flokkaðrar sem „atvinnumál“.  

 Við ákvörðun flokkana var horft til skiptingu ráðuneyta í stjórnarráðinu og þess efnis 

sem verið var að kóða, þannig urðu flokkarnir ef til vill ekki jafn margir og þeir hefðu geta 

orðið. Við kóðun á fréttunum var aðalumfjöllunarefni fréttarinnar kóðað og því engar fréttir 

flokkaðar í fleiri en einn flokk. Kóðunin gekk almennt vel þó svo að í sumum tilfellum hafi 

þurft að lesa meira í fréttina en í öðrum. Skiptingu frétta eftir þessum flokkum má sjá á mynd 

2.  
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MYND 2: UMFJÖLLUNAREFNI FRÉTTA. 

 

 Athyglisvert er að flestar fréttirnar fjölluðu um efnahagsmál, eða 21 af 170. Næst á 

eftir komu fréttir um þinglok og utanríkismál sem voru 16 fyrir hvorn flokk. Fréttum í næstu 

flokkum fækkaði svo stígandi niður á við, alveg niður í 6 fréttaumfjallanir, en það voru 

flokkarnir jafnréttismál og flokkafylgi. Athygli vekur að utankjörfundaratkvæðagreiðsla var 

hafin þegar rannsóknin fór fram og því áhugavert að flokkafylgi hafi fengið litla umfjöllun í 

fjölmiðlum.81 Lítill munur var á fjölda frétta eftir flokkum nema í flokkum sem innihélt fréttir 

sem fjölluðu um efnahagsmál sem stóð uppúr.  

 Þegar skoðað var hverjir voru viðmælendur fjölmiðlanna reyndust þeir vera æði 

margir og því var ákveðið að skoða sérstaklega þá sem höfðu einhver tengsl við 

stjórnmálaflokka samkvæmt heimildum hvers fjölmiðils hverju sinni. Þannig voru 

flokkatengsl viðmælenda einungis skráð niður ef viðkomandi fjölmiðill lét þess getið. Þeir 

viðmælendur sem höfðu tengsl við stjórnmálaflokka reyndust vera 29 talsins og einungis 

tæpur þriðjungur kom við sögu oftar en einu sinni líkt og mynd 3 sýnir. Það kemur ekki á 

óvart að það eru formenn „fjórflokksins“ (Samfylkingar, Vinstri Grænna, Sjálfstæðisflokks og 
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http://www.kosning.is/althingiskosningar/frettir/helstu-dagsetningar/ (sótt 28. apríl 2013). 

http://www.kosning.is/althingiskosningar/frettir/helstu-dagsetningar/


  

 

34 

 

Framsóknarflokks) sem oftast var rætt við, eða samtals 22 sinnum. Oftast var rætt við 

Katrínu Jakobsdóttur, formann Vinstri Grænna, á eftir henni fylgdu Sigmundur Davíð 

Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins og Illugi Gunnarsson, þingflokksformaður 

Sjálfstæðisflokksins. Athyglisvert er að Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, er 

einungis viðmælandi í þremur fréttum.  
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MYND 3: VIÐMÆLENDUR FJÖLMIÐLA ÚR HEIMI STJÓRNMÁLA. 

  

 Í ljósi þeirrar niðurstöðu að formenn fjórflokksins, eða aðrir stjórnmálamenn tengdir 

honum, voru nær oftast viðmælendur fjölmiðla kemur það ekki á óvart að 

stjórnmálaumræðan tengist hvað mest fjórflokknum, líkt og mynd 4 sýnir. Fréttir þar sem 

fjallað var um mál tengd ákveðnum flokkum, eða viðmælendur voru tengdir við ákveðinn 

flokk, dreifðust nokkuð jafnt á milli fjórflokksins. Fréttir tengdar Samfylkingunni reyndust 

vera 18, Sjálfstæðisflokknum 16, Framsóknarflokknum 13 og 11 tengdar Vinstri Grænum. 

Athygli vekur að nýju framboðin voru nánast ósýnileg á þessum tímapunkti og voru Hægri 

Grænir, Regnboginn, Húmanistaflokkurinn og Alþýðufylkingin alveg ósýnileg í umræðunni, 

þrátt fyrir að mjög væri farið að styttast í almenna kosningabaráttu. 
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MYND 4: FJÖLDI FRÉTTA TENGD FLOKKUM. 

  

 Þegar teknar eru saman niðurstöður um það hverjir það eru í stjórnmálum sem 

rötuðu á dagskrá fjölmiðlanna, og hvaða umfjöllunarefni stjórnmálanna vakti athygli 

fjölmiðla þá viku sem rannsökuð var, er áhugavert að skoða tengingu þeirra 

stjórnmálamanna sem oftast voru viðmælendur við umfjöllunarefni. Líkt og mynd 5 sýnir þá 

var stjórnarskrármálið aðalmálið sem um var rætt, eða í 12 tilfellum af 26, eða í næstum því 

helmingi tilfella. Næst á eftir stjórnárskrármálinu kom umfjöllun um þinglok sem oftar en 

ekki var samtvinnuð umræðu fjölmiðla um stjórnarskrármálið. Þingsköp og flokkafylgi komu 

næst þar á eftir og að lokum kom umfjöllun um menntamál og fjármál.  
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MYND 5: MÁLAFLOKKAR HELSTU VIÐMÆLENDA FJÖLMIÐLA. 

 

4.2.1 Samantekt á helstu niðurstöðum 

Þá viku sem rannsóknin fór fram reyndust Morgunblaðið og Fréttablaðið fjalla hvað mest um 

stjórnmál, en meirihluti frétta vikunnar birtist í blöðunum tveimur. Umfjöllunarefni fjölmiðla 

um stjórnmál reyndist fjölbreytt og dreifðist vel á flesta málaflokka en þó stóð umfjöllun um  

efnahagsmál upp úr. Viðmælendur fjölmiðla reyndust vera þó nokkuð margir, en einungis 

fjórir þeirra voru viðmælendur í fjórum tilfellum eða fleirum. Allir reyndust þessir 

viðmælendur vera fulltrúar „fjórflokksins“, það er Katrín Jakobsdóttir, Sigmundur Davíð 

Gunnlaugsson, Illugi Gunnarsson og Árni Páll Árnason. Athygli vekur þó að formaður 

Sjálfstæðisflokksins, Bjarni Benediktsson, var viðmælandi fjölmiðla í einungis þremur 

tilfellum en þingflokksformaður flokksins, Illugi Gunnarsson, í sjö tilfellum. Sé horft á mynd 5 

gæti ástæða þess að frekar er haft samband við þingflokksformanninn en Bjarna verið sú að 

mikið var rætt um þinglok á tímabilinu. En þingflokksformenn hinna flokkanna þriggja fengu 

þó ekki meiri athygli en formennirnir. 

  Meðal þess umfjöllunarefnis sem fulltrúar „fjórflokksins“ fjölluðu um ber hæst að 

nefna stjórnarskrármálið sem rætt var um í 46% tilfella. Mikil áhersla var innan þingsins að 

klára það mál áður en þingið kláraðist. Þinglok  var sá málaflokkur sem kom næst á eftir 

stjórnarskrármálinu í umfjöllun fulltrúa „fjórflokksins“, en fjölmiðlaumfjöllunin um málin tvö 

var á þá leið að ekki væri unnt að ljúka þingi þar sem stjórnarskrármálið væri óafgreitt. 
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Niðurstaða stjórnarskrármálsins var að lokum sú að það var tekið af dagskrá svo unnt væri að 

klára önnur mál sem voru á dagskrá þingsins áður en þingi lyki.  

 Þar sem fulltrúar „fjórflokksins“ birtust oftast sem viðmælendur í fjölmiðlum kemur 

það ekki á óvart að á heildina litið hafi málefni er varða „fjórflokkinn“ verið mest áberandi, 

eða í 58 tilfellum af 68. Athygli vekur þó að litlu/nýju framboðin voru nánast ósýnileg og hluti 

þeirra algjörlega ósýnilegur. Ef til vill má rekja skort á umfjöllum um litlu/nýju framboðin að 

einhverju leyti til þess hvaða tímabil var valið við gerð rannsóknarinnar, en líkt og komið 

verður inn á um í umræðukaflanum hér á eftir, þá höfðu ekki allir flokkar tilkynnt um 

framboð til landskjörstjórnar á þessum tíma, en frestur til þess rann ekki út fyrr en á hádegi 

12. apríl.82 

 Í næsta kafla verður nánar fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær tvinnaðar 

saman við úrslit nýafstaðinna alþingiskosninga og ræddar í samhengi við þá fræðilegu 

umfjöllun sem farið hefur verið yfir í ritgerðinni.  

                                                           

 
82

 Kosningavefur Innanríkisráðuneytisins, Helstu dagsetningar í aðdraganda alþingiskosninganna 27. apríl 2013, 
http://www.kosning.is/althingiskosningar/frettir/helstu-dagsetningar/ (sótt 4. maí 2013). 

http://www.kosning.is/althingiskosningar/frettir/helstu-dagsetningar/
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5 Umræður 

 Eins og áður kom fram þá var markmið þessarar litlu rannsóknar að skoða hvaða mál á sviði 

stjórnmála væru á dagskrá fjölmiðlanna og hvaða einstaklingar úr heimi stjórnálanna birtast í 

fjölmiðlum í eina viku, rétt áður en formlega kosningabaráttan hófst af fullum krafti. 

Niðurstöðurnar verða nú ræddar og settar í samhengi við fræðilega hluta ritgerðarinnar og 

samantektina á Íslandi og fjölmiðlarannsóknum í þessum kafla.   

 Flestar rannsóknir hafa einhverja annmarka og þar er þessi rannsókn um 

stjórnmálaumfjöllun í íslenskum fjölmiðlum ekkert frábrugðin. Velta má fyrir sér hvort 

tímasetning rannsóknarinnar hafi haft einhver neikvæð áhrif á niðurstöður hennar, en mjög 

stutt var í kosningabaráttuna og bar fjölmiðlaumfjöllun vott af því, en segja má að ákveðin 

eftirvænting hafa gert vart við sig í fréttaumfjöllun þá viku sem rannsóknin fór fram. Einnig 

má nefna að rúmur mánuður var í kosningadag og fréttaflutningur með fremur hefðbundnu 

sniði þó svo, líkt og áður segir, ákveðin eftirvænting hafi legið yfir fréttaflutningi. Deila má 

um það hversu góður tíminn var sem valinn var við gerð rannsóknarinnar, en líkt og fram 

hefur komið þá var tíminn valinn með það í huga að áhugavert væri að skoða hvernig 

fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmál er háttað þegar stutt er í kosningar en kosningabaráttan 

ekki almennilega hafin. Að því leyti má færa rök fyrir því að tímasetningin hafi verið 

einstaklega góð og veitt innsýn í mikilvægt tímabil fjölmiðlaumfjöllunar sem ekki oft er undir 

smásjá í aðdraganda kosninga.  

 Lengd rannsóknarinnar var hæfileg í samræmi við hlut hennar í ritgerð sem þessari, 

en til þess að fá betri yfirsýn yfir fjölmiðlaumfjöllun um stjórnmál væri ef til vill betra að gera 

stærri og yfirgripsmeiri rannsókn og láta tímabil hennar spanna allt að fjórar vikur þar sem 

mikill dagamunur getur verið á fréttaumfjöllun almennt. Stærri rannsóknir um þetta efni 

ættu jafnvel að taka til útvarps og annarra ljósvakamiðla. 

 Fréttirnar sem skoðaðar voru voru einungis flokkaðar eftir aðalumfjöllunarefni þeirra, 

en áhugavert hefði verið að flokka þær í alla þá flokka sem áttu við í öllum tilfellum. Það kom 

ekki á óvart að Fréttablaðið og Morgunblaðið birtu flestar þær fréttir sem féllu að 

rannsókninni en þau eru stærstu dagblöðin sem gefin eru út á landinu dagsdaglega. Athygli 
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vekur þó munurinn á fjölda frétta hjá RÚV og Stöð 2 en þess má geta að mikið af 

fréttaflutningi Stöðvar 2 á tímabilinu fjallaði um framgang mála hjá sérstökum saksóknara í 

sambandi við fyrrum forstjóra Landsbankans og Arion banka, en RÚV fjallaði lítið um þessi 

mál.  

  Rannsóknin leiddi það í ljós að efnahagsmál, utanríkismál og umræður um þinglok 

voru efst á baugi fjölmiðla þá viku sem valið var að skoða. Athyglisvert er að efnahagsmál og 

utanríkismál hafi verið svo ofarlega á dagskrá þar sem þjóðfélagsumræðan og 

fjölmiðlaumræðan undanfarið hafa fjallað mikið um stöðu Íslands í dag eftir 

efnahagskreppuna sem skall á haustið 2008 og hugsanlega aðild Íslands að 

Evrópusambandinu. Að sama skapi verður það að teljast mjög áhugavert í tengslum við útslit 

alþingiskosninganna og umræðunnar sem spunnist hefur út frá pólitískum sigri 

Framsóknarflokksins.  

  Mikið hefur verið fjallað um það hvernig Framsóknarflokkurinn setti efnahagsmálin á 

dagskrá í kosningabaráttu sinni og kemst Þorsteinn Pálsson, blaðamaður og fyrrum ráðherra 

og þingmaður, þannig að orði í grein sinni sem birtist í Fréttablaðinu þann 27. apríl 2013: 

„Kosningabaráttan sem nú er á enda hefur vissulega snúist um málefni; en bara í eintölu. … 

Nokkrir flokkar hafa reynt að koma fleiri málum að en því eina sem Framsóknarflokkurinn 

setti á dagskrá. Það hefur bara ekki tekist“.83 Þarna vill Þorsteinn meina að efnahagsmálin 

hafi verið á dagskrá vegna þess að ekki verið á dagskrá fyrr en Framsóknarflokkurinn setti 

þau í fyrsta sæti í kosningabaráttunni sinni. En eins og sjá má á niðurstöðum rannsóknarinnar 

sem gerð var fyrir þessa ritgerð þá voru efnahagsmál á dagskrá fjölmiðla og samfélagsins 

rúmum mánuði fyrir kosningar. Það er því hægt að halda því fram að dagskrárvald 

fjölmiðlanna hafi verið þarna að verki að einhverju leyti, endurspeglað umræðuna í 

samfélaginu, og Framsóknarflokkurinn tekið umræðuna upp sem mikilvægt mál.  

  Viðmælendur fjölmiðlanna úr heimi stjórnmála reyndust æði margir fyrir svo stutt 

tímabil, en flestir þeirra voru viðmælendur í einungis einni frétt. Því má velta fyrir sér hvort 

að fjölmiðlar hafi leitað til margra viðmælenda til að fá fjölbreyttari skoðanir og viðhorf um 

stjórnmálaleg umfjöllunarefni.  Lítið bar á fulltrúum nýju flokkanna sem voru að bjóða fram í 

fyrsta skipti til alþingiskosninga, þó svo að mikið hafi verið fjallað um að margir flokkari yrðu í 

                                                           

 
83

 Þorsteinn Pálsson, Málefni í eintölu, www.visir.is/malefni-i-eintolu/article/2013704279885 (sótt 5. maí 2013). 

http://www.visir.is/malefni-i-eintolu/article/2013704279885
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framboði í ár. Eins og áður hefur komið fram má það ef til vill rekja til þess að ekki höfðu allir 

flokkar skilað inn tilkynningu um framboð á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. Líklegra 

verður þó að þykja að þar sem kosningabaráttan var ekki hafin þá hafi fjölmiðlar ekki séð hag 

sinn eða almennings í því að ræða við fulltrúa nýju flokkanna um málefni tengd þáverandi 

þingflokkum. Það má velta því fyrir sér hvort að nýju flokkarnir hefðu frekar komist að  hefðu 

fjölmiðlar fjallað meira um stjórnmál sem tengdust ekki beint þinginu.  

 Athyglisverður verður að teljast sýnileiki Bjarna Benediktssonar, formanns 

Sjálfstæðisflokksins, eða ósýnileiki hans öllu heldur. Einungis var rætt við hann þrisvar 

sinnum eða meira en helmingi sjaldnar en rætt var við þingflokksformann flokksins, Illuga 

Gunnarsson sem rætt var við sjö sinnum. Engin augljós skýring virðist vera á sýnileika Illuga 

umfram Bjarna önnur en sú að umræðuefnið var oftast þinglok í viðtölum við Illuga. Þessi 

skýring nær þó ekki að skýra fyllilega fjarveru Bjarna þar sem rætt var við Katrínu  

Jakobsdóttur, Sigmund Davíð Gunnlaugsson og Árna Pál Árnason sem öll eru formenn sinna 

flokka en ekki þingflokksformenn. Í ljósi þessara niðurstaðna má velta því fyrir sér hvaða áhrif 

fjarvera Bjarna í fjölmiðlaumfjöllun hafði á kosningarnar og kosningabaráttuna, en líkt og 

komið hefur fram í umfjöllun um dagskrárvald þá hefur sýnileiki í fjölmiðlum mögulega þau 

áhrif að almenningur upplifir viðkomandi sem mikilvægan í sambandi við umræðuna. Þar 

sem Bjarni var hálf ósýnilegur lengi framan af gæti það hafa sent kjósendum þau skilaboð að 

hann, og þar með flokkurinn hans, væri ekki mikilvægur. Sjálfstæðisflokkurinn var ekki að 

setja dagskrána. Þetta gæti skýrt þær niðurstöður sem skoðanakannarnir fyrir kosningarnar 

sýndu, en þær voru að Sjálfstæðisflokkurinn var að hljóta rúm 22% atkvæða.84   

 Eins og áður segir þá fengu nokkur framboð enga umfjöllun á því tímabili sem 

rannsóknin fór fram, það er Hægri Grænir, Húmanistaflokkurinn og Alþýðufylkingin. Við 

skoðun á kosningavef innanríkisráðuneytisins kom í ljós að utankjörfundaratkvæðagreiðsla 

innanlands og erlendis hófst 2. mars. Ekki höfðu öll framboð komið fram á þeim tíma, enda 

var frestur til að skila inn framboðslistum til hádegis þann 12. apríl og eigi síðar en þann 17. 

apríl auglýsti landskjörstjórn hvaða flokkar voru í framboði.85 Það er því ljóst að niðurstöður 

                                                           

 
84

 Capacent, Þjóðarpúlsinn - Fylgi flokka ef kosið yrði til Alþingis í dag og stuðningur við ríkisstjórnina 3.4.2013, 
http://www.capacent.is/frettir-og-frodleikur/thjodarpulsinn/thjodarpulsinn/?NewsID=6e929540-9c5d-11e2-
91b5-005056867cb9 (sótt 4. maí 2013).  

85
 Kosningavefur Innanríkisráðuneytisins, Helstu dagsetningar í aðdraganda alþingiskosninganna 27. apríl 2013, 

http://www.kosning.is/althingiskosningar/frettir/helstu-dagsetningar/ (sótt 30. apríl 2013). 

http://www.capacent.is/frettir-og-frodleikur/thjodarpulsinn/thjodarpulsinn/?NewsID=6e929540-9c5d-11e2-91b5-005056867cb9
http://www.capacent.is/frettir-og-frodleikur/thjodarpulsinn/thjodarpulsinn/?NewsID=6e929540-9c5d-11e2-91b5-005056867cb9
http://www.kosning.is/althingiskosningar/frettir/helstu-dagsetningar/
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kosninganna eru skekktar áður en kjördagur rennur upp, þar sem kjósendur sem kusu 

utankjörfundar þegar þær kosningar hófust höfðu einungis val um þá flokka sem þegar höfðu 

tilkynnt framboð til landskjörstjórnar. Þar sem ekki höfðu allir flokkar tilkynnt um framboð 

um miðjan mars má færa rök fyrir því að ekki hafi allir flokkar setið við sama borð. Líkt og 

bent var á hér að ofan voru það þrír flokkar sem ekki fengu neina fjölmiðlaumfjöllun á þeim 

tíma sem rannsóknin fór fram, en það gæti verið vegna þess að ekki hafi verið búið að 

tilkynna landskjörstjórn formlega um fyrirhugað framboð. 

  Þrátt fyrir að efnahagsmál væru efst á baugi fjölmiðlanna reyndust formenn 

Samfylkingarinnar, Vinstri Grænna og Framsóknarflokksins, og þingflokksformaður 

Sjálfstæðisflokksins, hafa rætt hvað mest um stjórnarskrármálið og því næst þinglok. Má það 

vera vegna þess þau mál reyndust hvíla hvað þyngst á þingflokkunum á þeim tíma, en mikil 

pressa var á að umræður um stjórnarskrármálið yrðu kláraðar og komið í atkvæðagreiðslu 

áður en til þingloka kæmi. Að lokum fór það svo að stjórnarskrármálið var tekið af dagskrá 

þar sem ekki náðist samstaða innan þings um málið.86  

 Þó svo að mikið hafi verið fjallað um stjórnarskrármálið innan þings virðist raunin ekki 

hafa verið sú sama utan þings og í almennri umræðu en lítið var fjallað um 

stjórnarskrárfrumvarpið í kosningabaráttunni og þeir flokkar sem lögðu höfuðáherslu á 

stjórnarskránna, líkt og Lýðræðisvaktin gerði, náðu litlum árangri í kosningunum sjálfum en 

Lýðræðisvaktin hlaut 2,5% atkvæða.87 

 Kosningar til Alþingis fóru fram laugardaginn 27. apríl, eftir að rannsóknin var 

framkvæmd og rannsakandi vann úr gögnunum Úrslit kosninganna voru eftirfarandi: 

Sjálfstæðisflokkurinn hlaut 26,7% atkvæða, Framsóknarflokkurinn 24,4%, Samfylkingin 

12,9%, Vinstri Græn 10,9%, Björt Framtíð 8,2% og Píratar 5,1%. Aðrir flokkar mældust undir 

5% og náðu því ekki einstaklingi inn á þing. Úrslitin voru í samræmi við þær skoðanakannanir 

sem gerðar höfðu verið vikuna fyrir kosningar.88 
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 Morgunblaðið á netinu - mbl.is, Stjórnarskrármálið af dagskrá, 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/03/19/stjornarskrarmalid_af_dagskra/ (sótt 5. maí 2013).  

87
 Market and media research, Alþingiskosningar féllu nærri kosningaspá MMR, http://mmr.is/frettir/birtar-

nieurstoeeur/317 (sótt 5. maí 2013). 

88
 Ríkisútvarpið RÚV, Samræmi milli kannana og kosninga, http://www.ruv.is/frett/samraemi-milli-kannana-og-

kosninganna (sótt 30. apríl 2013). 
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 Athyglisvert er að þessi útslit eru ekki samræmi við stjórnmálaumfjöllunina í 

fjölmiðlum rúmum mánuði fyrir kosningar, þar sem málefni tengd Samfylkingunni fengu 

mesta umfjöllun, á eftir komu svo málefni tengd Sjálfstæðisflokknum og 

Framsóknarflokknum. Þetta misræmi milli úrslita kosninganna og niðurstaðna 

rannsóknarinnar má væntanlega rekja til þess að á þeim tíma sem rannsóknin var gerð var 

Samfylkingin í ríkisstjórn með Vinstri Grænum en Sjálfstæðisflokkurinn og 

Framsóknarflokkurinn í stjórnarandstöðu.  

 Eins og áður hefur komið fram þá segir dagskrárvald fjölmiðlanna okkur að einhverju 

leyti hvað við eigum að vera að hugsa um. Það á við um einstök málefni sem og flokka og 

frambjóðendur. Það að málefni tengd Samfylkingunni hafi verið ofarlega á dagskrá en 

sigurvegarar alþingiskosninganna hafi verið Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur getur 

þýtt það að kjósendur hafi ekki verið á eitt sáttir með framgang mála undir stjórn 

Samfylkingarinnar og kosið því Framsóknarflokkinn eða Sjálfstæðisflokkinn. Það að vera 

áberandi í fjölmiðlum skilar stjórnmálaflokki því ekki endilega góðu fylgi ef kjósendur eru 

ósáttir.  

 Efnahagsmál voru efst á dagskrá fjölmiðla áður en kosningabaráttan hófst eins og 

kemur fram í þessari ritgerð og Framsóknarflokkurinn gerði þann málaflokk að 

aðalkosningamáli sínu. Það kemur ekki á óvart með tilliti til dagkrárvalds fjölmiðlanna að 

Framsókn hafi hlotið góða kosningu, en líkt og áður hefur komið fram þá geta fjölmiðlar 

stjórnað því að einhverju leyti hvað almenningur metur sem mikilvægt og hvað það er sem 

hann metur léttvægt. Þannig hafi hinn almenni kjósandi skynjað það að efnahagsmál væru 

mikilvægt málefni og því ef til vill hallast að því að kjósa flokk sem setti það málefni ofarlega 

á stefnuskrá sína.  

 Líkt og kom fram í þriðja kafla um þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

stjórnmálaumfjöllun í fjölmiðlum á Íslandi þá hafa fyrri rannsóknir lagt áherslur á einstaka 

atburði úr stjórnmálum og ekki virðist nein heildstæð greining á fjölmiðlaumfjöllun um 

stjórnmál hafa átt sér stað. Þessari ritgerð er því ætlað að auka við þá umfjöllun um 

stjórnmál sem hafin er og bæta um betur með því að fjalla á heildstæðan hátt um almenna 

stjórnmálaumfjöllun í íslenskum fjölmiðlum þó svo að tímabilið sem rannsakað er sé 

óneitanlega mjög stutt.    

 



  

 

43 

 

 

6 Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða hvaða málefni á sviði stjórnmála eru á dagskrá fjölmiðla 

á Íslandi og hverjir eru það úr heimi stjórnmálanna sem eru viðmælendur fjölmiðla. 

Umfjöllun fyrir alþingiskosningarnar 2013 var notuð sem dæmi í þessu samhengi. Til þess að 

öðlast skilning á markmiði ritgerðarinnar var byrjað á því að skoða þau völd og áhrif sem 

fjölmiðlar hafa í hendi sér, en það eru dagskrárvald og innrömmunaráhrif sem saman færa 

okkur fréttir um þau málefni sem eru í almenningsumræðunni, eða ættu að vera það, og 

hjálpa okkur að skilja fréttirnar og mikilvægi þeirra. Næst var hlutverk fjölmiðla í sambandi 

við stjórnmál og ríkisvaldið skoðað, en fjölmiðlar eru gjarnan kallaðir fjórða valdið eða 

varðhundar samfélagsins vegna þess aðhalds sem þeir eiga að veita stjórnvöldum.  

 Fjallað var um fjölmiðla og stjórnmál á Íslandi og farið í gegnum sögu og þróun 

fjölmiðla hér á landi og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á samspili stjórnmála og 

fjölmiðla. Rannsóknirnar eru ekki margar og eiga það til að taka til afmarkaðs atburðar eða 

efnis og undirstrika þar með mikilvægi þeirrar rannsóknar sem gerð var í tengslum við ritgerð 

þessa. Þó stutt tímabil hafi verið valið var umfjöllun um stjórnmál almenns eðlis. 

 Í framhaldi var rannsóknin kynnt, aðferðafræðin sem notuð var og niðurstöður 

rannsóknarinnar, en þær niðurstöður benda til þess að efnahagsmál séu umfangsmesta 

umfjöllunarefni stjórnmálanna sem birtist í fjölmiðlum á Íslandi í dag sem og að fulltrúar 

stóru þingflokkanna séu þeir aðilar sem fjölmiðlar ræða mest við úr heimi stjórnmálanna.  

 Flokkun frétta var byggð að hluta til á skiptingu ráðuneyta innan stjórnarráðsins og að 

hluta til á viðfangsefni rannsóknarinnar. Flokkunin var því fremur óformleg og hefðu 

niðurstöður rannsóknarinnar eflaust orðið aðrar ef flokkunin hefði ráðist eingöngu af 

ráðuneytum. Að sama skapi hefðu niðurstöður rannsóknarinnar orðið aðrar ef fleiri eða færri 

flokkar hefðu verið notaðir. Niðurstöðurnar hefðu þó eflaust ekki orðið jafn frábrugðnar og 

ef eingöngu hefði verið stuðst við ráðuneytin. 

 Þegar rýnt er í niðurstöður rannsóknarinnar með tilliti til úrslita nýafstaðinna 

alþingiskosninga má færa rök fyrir því að íslenskir fjölmiðlar stjórni að einhverju leyti hvað 
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kjósendur hugsa um og hafa þannig áhrif á stjórnmálin í landinu. Kjósendur fylgjast með 

fjölmiðlum og hugsa um það hvaða málefni eru mikilvæg og hverjir eru það sem fjalla um 

mikilvægu málefnin. Úrslit kosninganna koma því ekki endilega á óvart, þegar litið er til baka, 

því hver og einn kjósandi leggur sinn skilning í það hvað er mikilvægt og hvað ekki.  

 Þegar kemur að kosningabaráttunni þá er ekki tækt að tala um það að einstakir 

flokkar eða frambjóðendur setji dagskránna þó svo megi virðast, heldur er hægt að færa rök 

fyrir því að það séu fjölmiðlar sem geri það. Flokkarnir skynji mikilvægi þess hlutverks og 

endurvarpi því skilaboðum fjölmiðlanna til kjósenda að einhverju leyti.  

  Segja má að dagskrárvald íslenskra fjölmiðla hafi verið mjög virkt í aðdraganda 

alþingiskosninganna 2013. Það má sjá þegar úrslit kosninganna eru skoðuð, en fjölmiðlarnir 

settu efnahagsmál ofarlega á sína dagskrá. Framsóknarflokkurinn skynjaði mikilvægi 

málaflokksins og gerði hann að sínu helsta stefnumáli. Kjósendur upplifðu efnahagsmál því 

sterkari en aðra málaflokka og kusu Framsóknarflokkinn í ríkum mæli. Að sjálfsögðu spila 

margir aðrir þættir inn í þetta, en erfitt að horfa fram hjá því að fjölmiðlar lögðu mikla 

áherslu á efnahagsmálin.  

  Eins og áður var bent á þá felast takmarkanir á umfjöllun ritgerðarinnar meðal 

annars í fjölda fjölmiðla sem skoðaðir voru og þeirri einföldu innihaldsgreiningu sem gerð 

var. Einnig er vert að skoða tímasetningu rannsóknarinnar með það fyrir augum hvort hún 

hafi stuðlað að neikvæðum niðurstöðum, en nægilega stutt var í kosningar til þess að 

fréttaumfjöllun þá viku sem valin var hóf að bera þess merki undir lokin. 

 Í framhaldi væri áhugavert að gera samskonar rannsókn nær kosningum og einnig 

stuttu eftir kosningar, auk þess sem framkvæmd svipaðrar rannsóknar á miðju kjörtímabili 

gæti leitt í ljós áhugaverðar niðurstöður á umfjöllun fjölmiðla um stjórnmál, en búast má við 

því að umfjöllunin sé breytileg eftir dagskrá stjórnmálanna.  

  Umfjöllunarefni ritgerðarinnar og niðurstöður rannsóknarinnar reyndust mjög 

áhugaverðar með tilliti til úrslita alþingiskosninganna, en erfitt hefði verið að spá fyrir um 

þau út frá fjölmiðlaumfjölluninni einni saman, eins og sést glögglega á stöðu 

Samfylkingarinnar. Þó er hægt að færa rök fyrir því að dagskrárvald fjölmiðla spili stóran þátt 

í mótun samfélagsumræðunnar.  Með þessar niðurstöður að leiðarljósi opnast vonandi nýr 
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vettvangur fyrir rannsóknir á stjórnmálaumfjöllum í fjölmiðlum og öðrum pólitískum 

boðskiptum á Íslandi.  
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