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Útdráttur 

Íslenskt samfélag hefur breyst gríðarlega undanfarin ár, úr því að vera samfélag 

þar sem íbúarnir tala sama tungumál og hafa svipaðan menningarlegan bakgrunn 

yfir í samfélag fólks með fjölbreytt móðurmál og ólíkan menningarlegan 

bakgrunn. Fjölmiðlar eru stór upplýsingaveita, þeir draga upp ákveðna mynd af 

raunveruleikanum fyrir almenning og eru eitt af áhrifaríkustu öflum samtímans í 

að móta skoðanir og viðhorf fólks um allan heim. Hér verður skoðað á hvaða hátt 

fjölmiðlar fjalla um innflytjendur og lagt mat á hvort umfjöllun um þá hér á landi 

sé jákvæð, neikvæð eða hlutlaus. Settar verða fram hugmyndir fræðimanna um 

fjölmiðla sem fjórða valdið, innrömmunar- og dagskráráhrif og rýnt í 

stimplunarkenninguna. Dæmi verða tekin til að sýna áhrifamátt fjölmiðla í 

umfjöllun þeirra um innflytjendur. Meginniðurstöður eru þær að fjölmiðlar hafa 

tilhneigingu til að draga upp ákveðna staðalmynd af innflytjendum sem leiðir til 

neikvæðra viðhorfa frá samfélaginu. Kemur það meðal annars fram í fyrri 

rannsóknum og blaðagreinum bæði erlendis og á Íslandi. Þessar upplýsingar geta 

nýst til frekari uppbyggingar á jákvæðu fjölmenningarlegu samfélagi á Íslandi.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin 

var unnin á útskrifamisseri vorið 2013 og er metin til 12 eininga (ETCS) af 180 eininga námi í 

félagsfræði. Leiðbeinandi minn var Helga Ólafs og eru henni færðar mínar bestu þakkir fyrir 

gott samstarf og frábæra leiðsögn. Einnig langar mig að þakka Önnu Birnu Þráinsdóttur og 

Sigurði Jakob Jónssyni fyrir að hafa boðið mig velkomna í Varmahlíð þar sem ég var í góðu 

yfirlæti og varð það innblástur frekari skrifa. Auk þess vil ég þakka Urði Gunnarsdóttur fyrir 

yfirlestur á verkefninu, ýmsar ábendingar og góða aðstoð. Að lokum vil ég færa fjölskyldu 

minni og Láru Rut Þorsteinsdóttur sérstakar þakkir fyrir þann ómetanlega stuðning og 

hvatningu sem þau hafa veitt mér í mínu námi. 
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1 Inngangur 

Á 20. öld varð mönnum ljóst hvert vald fjölmiðla ert til að móta viðhorf (e. attitude) og trú 

fólks, breyta lífsvenjum og móta hegðun þeirra eftir höfði þeirra sem ráða fjölmiðlunum. Oft 

fréttir fólk eingöngu um mikilvæga sögulega atburði í gegnum fjölmiðla. Á tímum breytinga 

og óvissu er fólk líklegra til að verða háð fjölmiðlum varðandi aðstoð og upplýsingar enda 

hafa miðlarnir meiri áhrif á málefni sem eru utan persónulegrar reynslu fólks (McQuail, 

2005). Umræða hefur aukist hér á landi um málefni innflytjenda, bæði í stjórnmálum og í 

daglegri umræðu. Helstu ástæður þess eru auknir fólksflutningar milli landa og landssvæða en 

margar ástæður geta legið baki. Sumir flytja vegna náms eða vinnu, aðrir til að auka tækifæri 

sín og enn aðrir eru að flýja slæmt ástand í heimalandi sínu (Inga Dóra Sigfúsdóttir, Bryndís 

Björk Ásgeirsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson og Jón Sigfússon, 2005). Hagstofan skilgreinir 

hugtakið innflytjandi (e. immigrant) sem einstakling er fæðst hefur erlendis, foreldrarnir eru 

báðir fæddir erlendis og eiga einnig foreldra sem fæddir eru erlendis (Hagtíðindi, 2009). 

Yfir 175 milljónir einstaklinga búa utan heimalandsins. Oft leitar fólk frá fátækari svæðum 

yfir á svæði þar sem velmegun er meiri. Flestir innflytjendur hér á landi og í 

velmegunarríkjum Vestur-Evrópu vinna verst launuðu og óþrifalegustu störfin. Á fáum árum 

hefur íslenskt samfélag breyst úr því að vera samfélag þar sem íbúarnir tala sama tungumál í 

það að verða samfélag fólks sem hefur ekki lengur sama móðurmál og hefur ólíkan 

menningarlegan bakgrunn (Félags- og tryggingamálaráðuneyti Íslands, 2005). Vaxandi 

straumur innflytjenda veldur mörgum Íslendingum áhyggjum því margir telja það geti leitt til 

aukinna afbrota og að íslenskt samfélag breytist til hins verra. Innflytjendur ógni innlendri 

menningu og taki atvinnu frá innfæddum. Ef innflytjendur brjóta af sér birtist það gjarnan í 

fjölmiðlum þar sem athæfið er yfirfært á alla af sama þjóðerni (e. ethnic group) (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008a). 

Íslenska fjölmenningarsamfélagið (e. multicultural society) er sífellt að þróast og 

menningarlegur margbreytileiki er hægt og rólega að mótast. Menningarlegur margbreytileiki 

(e. cultural diversity) vísar til mismunandi kynþátta og þjóðernishópa innan samfélagsins 

(Guðrún Pétursdóttir, 1999). Í Evrópu hafa í yfir 40 ár verið í gildi fjölmiðlareglur sem taka 

mið af ólíkum bakgrunni fólksins í landinu. Telur Evrópunefnd gegn kynþáttafordómum og 

umburðarleysi (ECRI) að á Íslandi hafi hins vegar ekki verið nægur þrýstingur frá 

samfélaginu til að setja þess konar reglur en tekist hefur verið á um hvort eigi að nefna 

þjóðerni í afbrotafréttum (European Commission Against Racism and Intolerance [ECRI], 

2012). Ef engar reglur eru settar er hætt á að fjölmiðlar ýti undir fordóma og neikvæðar 

staðalmyndir (e. stereotype) (The Reykavík Grapevine, 2011). Samkvæmt McQuail (2005) 
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draga fjölmiðlar að sér athygli almennings og beina henni á ákveðna staði. Þeir hafa áhrif á 

hegðun almennings bæði meðvitað og ómeðvitað og veita á fljótlegan hátt miklu, útvöldu 

efni. Viðhorf er vitsmunalegt val á ákveðinni hlið máls og getur verið jákvætt og neikvætt. 

Hægt er að hafa mismunandi viðhorf til ólíkra málefna og viðhorf eru einstaklingsbundin. 

Mest efni fjölmiðlanna kemur ekki upphaflega frá þeim sjálfum heldur frá samfélaginu og er 

sent aftur til samfélagsins í gegnum fjölmiðla.  

Fjölmiðlagreining er ein tegund fjölmiðlarannsókna, greinir hún fjölmiðla út frá 

framleiðslunni, textanum (þar með töldum myndum), móttöku og notkun. Í flestum löndum er 

oftast gerð greining á texta í fjölmiðlum. Ylva Brune er brautryðjandi í orðræðugreiningu (e. 

discourse analysis),  þar er skoðað í hvaða samhengi fjölmiðlar fjalla um innflytjendur. Hún 

hefur leitt í ljós að með því að birta ákveðna staðalmynd af minnihlutahópum eru fjölmiðlar 

sjálfkrafa að birta vissa mynd af meirihlutanum (Horsti, 2008). Í dönskum fjölmiðlum eru 

innflytjendur útilokaðir frá meirihlutanum og dregin upp vandamálakennd staðalmynd af 

þeim. En samkvæmt rannsókn Christiansen getur þessi neikvæða staðalmynd leitt til spennu á 

milli minnihluta- og meirihlutahópa í samfélaginu (Helga Ólafs Ólafsdóttir, 2009). 

Rannsóknir van Dijk (1989) hafa leitt í ljós að takmörkuð umfjöllun er um innflytjendur í 

fjölmiðlum í Hollandi. Þetta á einnig við um umfjöllun um innflytjendur á Íslandi. Fréttirnar 

eiga til að vera einhæfar og endurspegla ekki þann margbreytileika sem felst í æ 

fjölbreytilegra þjóðfélagi (Anna Wojtynska, Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafs, 2011). 

Samkvæmt Evu Heiðu Önnudóttur (2009) eru tengsl á milli efnahags- og félagslegrar stöðu 

fólks og viðhorfi þess til innflytjenda. Hefur almenningur sem betur er staddur almennt 

jákvæðara viðhorf til innflytjenda en aðrir. 

Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig íslenskir fjölmiðlar fjalla um innflytjendur byggt á 

fyrri rannsóknum og tekin verða dæmi úr fjölmiðlum. Út frá þeim verður skoðað hvort 

umfjöllun miðlanna geti haft áhrif á viðhorf fólks gagnvart innflytjendum og þá hvernig hægt 

sé að stuðla að jákvæðum áhrifum þeirra. Í kafla 2. verður fræðilegur bakgrunnur kynntur. Því 

næst í 3. kafla fjallað um innflytjendur á Íslandi, hvernig þeir birtast í fjölmiðlum og viðhorf 

fólks til þeirra. Farið verður síðan í 4. kafla ítarlega út í áhrifamátt fjölmiðla og vísað í 

nokkrar blaðagreinar og rannsóknir í tengslum við það. Skoðað verður mikilvægi hlutlægni í 

fjölmiðlum og hvernig innrömmunaráhrif (e. framing effects) geta komið fram. Þá er litið á 

fréttamat og könnuð dagskráráhrif (e. agenda setting) í tengslum við hvað fólk hugsar um. 

Auk þess er athugað hvernig staðalmyndir og fordómar (e. prejudice) birtast í fjölmiðlum og 

útskýringa leitað í stimplunarkenningunni (e. labeling theory). Að lokum í kafla 5. verða 

helstu niðurstöður ræddar og bent á ýmsar lausnir. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Til að öðlast betri skilning á áhrifamætti fjölmiðla verður stuttlega gerð grein fyrir nokkrum 

mikilvægum kenningum sem verður farið ítarlegar út í síðar. Í fyrsta lagi ber að nefna 

kenninguna um merkingarsköpun sem lýsir því að fjölmiðlar eru svokallað fjórða vald (e. 

fourth estate) þar sem þeir stjórna umræðunni í samfélaginu. Þeir leggja áherslu á hvaða 

málefni eru mikilvæg hverju sinni sem almenningur leggur síðan mismunandi merkingu í líkt 

og það er fjölbreytilegt (McQuail, 2005). Í öðru lagi eru skoðuð innrömmunaráhrif þar sem 

fréttir og upplýsingar eru birtar á ákveðinn hátt og ekki endilega á hlutlægan hátt (Andersen 

og Taylor, 2007). Í þriðja lagi ákveða fjölmiðlar hvaða málefni eru mikilvæg og fjalla meira 

um þau en annað efni. Samkvæmt dagskráráhrifum stjórna fjölmiðlar þannig hvað fólk hugsar 

um en ekki endilega hvernig það hugsar um hlutina (McQuail, 2005). Í fjórða og síðasta lagi 

er mikilvægt að skoða stimplunarkenninguna þar sem hún útskýrir hvers vegna samfélagið 

býr til ákveðnar staðalmyndir um einstaklinga eins og t.d. innflytjendur (Jón Gunnar 

Bernburg, 2004). Hafa ber í huga að fréttamiðlar hafa mikinn sköpunarmátt sem bæði 

inniheldur innrömmunaráhrif og dagskráráhrif sem getur leitt til þess að stimplun (e. labeling) 

eigi sér stað ómeðvitað. 
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3 Innflytjendur á Íslandi 

Innflytjendum og einstaklingum með erlendan bakgrunn hefur farið fjölgandi undanfarin ár. Í 

byrjun árs 2013 voru innflytjendur 8,1% mannfjöldans á Íslandi eða alls 25.926. Það er mikil 

aukning frá árinu 1996 þegar innflytjendur voru einungis 5.357 talsins eða 2% landsmanna. 

Hérlendis er álíka hátt hlutfall innflytjenda og í Noregi og Danmörku (Hagtíðindi, 2013). 

Skilgreiningin á hugtakinu innflytjandi getur þó verið nokkuð breytileg milli 

hagskýrslustofnana og því getur samanburður milli landa oft reynst erfiður. Þá verður að hafa 

hugfast að innflytjendur eru ekki einsleitur hópur og búa við ólíkar aðstæður (Hagtíðindi, 

2009). 

Samningur var gerður árið 1994 um Evrópska efnahagssvæðið, EES, sem opnaði landið 

fyrir frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks. Tólf árum síðar var bráðabirgðaákvæði um 

kröfu atvinnuleyfis meðal ríkisborgara aðildarlanda EES svæðisins aflétt og varð fólki frá 

EES-löndum frjálst að starfa og búa á Íslandi. Vegna mikillar eftirspurnar eftir vinnuafli og 

hagsæld sama ár jókst fjöldi innflytjenda mjög hér á landi. Er því óhætt að segja að nýjar 

aðstæður sköpuðust á Íslandi og urðu útlendingar mun meira áberandi en áður (Helga Ólafs 

Ólafsdóttir, 2009). Árið 2009 voru innflytjendur flestir á Íslandi en þá náðu þeir 9% 

mannfjöldans. Langfjölmennasti hópur innflytjenda á Íslandi eru Pólverjar og voru þeir í 

upphafi árs 2013 9.371 talsins. Næst fjölmennustu hópar innflytjenda eru frá Litháen og 

Filippseyjum. Flestir innflytjendur á Íslandi eru á aldrinum 20-39 ára og er hlutfall barna í 

hópi innflytjenda talsvert lægra hér en í nágrannalöndunum. Þeir innflytjendur sem eru 

annarrar kynslóðar eru flestir yngri en tíu ára og er það til marks um stutta sögu innflytjenda 

hér á landi (Hagtíðindi, 2013). Íslendingar eru uppteknir af því að vera ,,ein þjóð“ þar sem 

flestir eru sannfærðir um að hér ríki samfélag réttlætis, jafnréttis og velferðar. Hins vegar 

kemur í ljós þegar betur er að gáð að bæði jafnréttið og réttlætið nær misvel til fólks 

(Rannveig Traustadóttir, 2001). 

3.1 Innflytjendur í fjölmiðlum 

Fjölmiðlavaktin framkvæmdi fjölmiðlagreiningu á málefnum innflytjenda í fyrsta skiptið árið 

2006 sem skoðaði umfjöllun fjölmiðla um innflytjendur. Samkvæmt Birgi Guðmundssyni 

(2007a) var hægt að skipta umfjölluninni í þrjá flokka. Fyrsta tegund umfjöllunar byggði á því 

að útlendingar væru framandi og forvitnilegir, en þess konar umfjöllun snertir ekki daglegt líf 

Íslendinga. Sem dæmi má nefna er frétt úr Degi frá 1977 sem ber heitið „Negri í Þistilfirði“. 

Fjallaði fréttin um vetrarmann á Gunnarsstöðum sem kominn var frá Afríku að kynna sér 

landbúnaðarstörf á Íslandi. Maðurinn var óvanur snjó og vafamál hvort kynni hans af snjó 
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myndu gagnast honum í afrískum landbúnaði. Í fréttinni var hvorki greint jákvætt né neikvætt 

viðhorf gagnvart vetrarmanninum, hann þótti einfaldlega forvitnilegur. Önnur tegund 

umfjöllunar eru mannlífsfréttir af fólki sem hafa áhrif á íslenskt samfélag. Þar er fjallað um 

tiltekna hópa fólks og ýtt undir jákvæðar staðalmyndir á þeim. Til dæmis fá Pólverjar á 

Íslandi oft nokkuð jákvæða umfjöllun í fjölmiðlum eins og fréttin ,,Harðduglegir Pólverjar“ 

bar vitni um. Gæti það byggt á því að Pólverjar eru stærsti hópur innflytjenda á Íslandi og 

vinna víða störf sem Íslendingar vilja ekki vinna. Þriðja tegund umfjöllunar frétta af tilteknum 

hóp útlendinga er þess eðlis að þær ýta undir neikvæðar staðalmyndir. Það getur gerst ef 

hópurinn kemur ítrekað fyrir í fréttum um vafasamt athæfi eins og ef hann væri til dæmis 

tengdur glæpastarfsemi í lögreglufréttum. Tilhneiging hefur verið að líta á Litháa sem 

varasama líkt og fréttirnar ,,Hinir harðvítugu Litháar“ og frétt um „litháensku Mafíuna“ benda 

svo skýrt á. Þetta getur ýtt undir neikvæða staðalmynd á Litháum. 

Rúmur helmingur heildarumfjöllunar árið 2006 um innflytjendur var hlutlaus, um 55%, og 

var hvorki talin skapa jákvæð né neikvæð viðhorf í garð þeirra. Jákvæð umfjöllun var um 

25% og neikvæð um 20%. Í heildina virðist fjölmiðlaumfjöllunin vera í ágætu jafnvægi á 

Íslandi. Meirihluti umfjöllunarinnar er hlutlaus og telja verður óeðlilegt ef ekki fylgdi líka 

með einhver neikvæð eða jákvæð umfjöllun (Birgir Guðmundsson, 2007a). Creditinfo Ísland 

(2011) gerði greiningu á fjölmiðlaumfjöllun um innflytjendur og erlenda starfsmenn fyrir og 

eftir efnahagshrun frá árinu 2006 til 2010. Greiningin byggir á umfjöllun í aðalfréttatímum 

ljósvakamiðla og á efni dagblaða. Niðurstöður leiddu í ljós að umfjöllunin er oftast hlutlaus 

um innflytjendur og í frekari mæli jákvæð en neikvæð. Ef um neikvæðar fréttir er að ræða eru 

þær flestar í tengslum við lögreglu- og dómsmál. Þó flestar fréttir séu hlutlausar þá er 

umfjöllun Stöðvar 2 og Ríkisútvarpsins á Rás 1 og Rás 2 um innflytjendur mun oftar neikvæð 

umfjöllun en jákvæð samanborið við aðra miðla. 

Rannsókn eftir Önnu Wojtynska, Unni Dís Skaptadóttur og Helgu Ólafs (2011) sýnir að 

umfjöllun um innflytjendur í íslenskum fjölmiðlum hefur minnkað mikið frá árinu 2006. Mun 

frekar er fjallað um innflytjendur í blöðum heldur en í sjónvarpi. Árið 2006 birtust 631 greinar 

í blöðum um innflytjendur og hefur þeim fækkað í 284 greinar árið 2010. Þó hefur 

fréttaumfjöllun um þá verið að aukast í Fréttablaðinu og DV en dregið úr henni í 

Morgunblaðinu. Ástæða þessarar breytingar gæti verið að fréttablöð hafa þurft að minnka við 

sig í kjölfar efnahagshrunsins. 

Dagblöðin Aamulehti og Helsingin Sanomat í Finnlandi hafa bæði birt margar greinar um 

þjóðernis- og minnihlutahópa og þar starfa blaðamenn með slíkan bakgrunn. Helsta markmið 

blaðanna með þessu er að koma með nýtt sjónarhorn og nýja rödd. Þetta hefur fengið mjög 
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jákvæð viðbrögð og hafa bæði blöðin verið verðlaunuð. Í Svíþjóð eru um fimm fagleg 

dagblöð sem fjalla fyrst og fremst um innflytjendur. Á Íslandi eru öflugir fjölmiðlar sem 

koma á framfæri skoðunum meirihluta þjóðarinnar. Hingað til hafa þeir hins vegar lítið gert til 

að kynna fjölbreytileikann og umburðarlyndi gagnvart fólki af ólíkum uppruna miðað við hin 

Norðurlöndin. Þá hafa þeir lítið fjallað um reynsluheim innflytjenda og ef fjallað er um þá er 

dregin upp einsleit mynd af þeim (Helga Ólafs Ólafsdóttir, 2009; Linda Dögg Hlöðversdóttir, 

2005). 

3.2 Viðhorf til innflytjenda 

Árið 2003 var gerð rannsókn á viðhorfi ungs fólks í 9. og 10. bekk til innflytjenda á Íslandi. 

Þar kom í ljós töluverð fjölgun ungs fólks sem hefur neikvætt viðhorf til innflytjenda og hefur 

ungmennum fækkað sem telja að menning sem fylgi innflytjendum hafi jákvæð áhrif á 

samfélagið. Enginn munur er á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar en þó var 

aðeins munur á svörun kynjanna. Strákar virtust hafa neikvæðara viðhorf til innflytjenda en 

stelpur. Efasemdir um jákvæð áhrif innflytjenda aukast eftir því sem áhættuhegðun eykst og 

félagslegar aðstæður versna. Þau ungmenni sem gengur vel í skóla og hafa jákvæð viðhorf til 

námsins eru jákvæðari gagnvart innflytjendum heldur en þau sem gengur verr í námi (Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2005). 

Í rannsókn sem van Oorschot og Uunk (2007) framkvæmdu komust þeir að því að tengsl 

væru á milli efnahags- og félagslegrar stöðu fólks í landinu og viðhorfi þeirra til innflytjenda. 

Þeir sem eru betur staddir hafa jákvæðari mynd af innflytjendum en þeir sem eru verr staddir. 

Viðhorf fólks í landinu til innflytjenda er að hluta til tengt upplifun þess á samkeppninni sem 

skapast varðandi atvinnu og einnig tengt almennum lífsgildum og viðhorfum um 

samfélagslegan jöfnuð. Samkvæmt rannsókn Friðriks H. Jónssonar (2003) frá árinu 1999 þar 

sem spurt var um afstöðu til útlendinga í 33 ríkjum kom í ljós að Íslendingar höfðu frekar 

jákvætt viðhorf til útlendinga í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir. Rannsókn Evu Heiðu 

Önnudóttir (2009) staðfestir niðurstöður fyrri rannsókna en hún skoðaði viðhorf íslenskra 

ríkisborgara til innflytjenda. Þeir sem vilja jöfnuð í samfélaginu hafa jákvæðara viðhorf til 

innflytjenda og telja þá eiga að njóta sömu réttinda og aðrir í samfélaginu. Viðhorf Íslendinga 

hefur farið versnandi til innflytjenda en samt sem áður reyndist viðhorf þeirra jákvæðara 

samanborið við önnur lönd. Yngra fólk, konur og þeir sem hafa meiri menntun eru líklegri til 

að hafa jákvæða afstöðu til innflytjenda. Einnig er fólk á höfuðborgarsvæðinu almennt 

jákvæðara í garð innflytjenda. Skoðun á mismunandi viðhorfi eftir stjórnmálaflokkum leiddi í 
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ljós að kjósendur Frjálslynda flokksins hafa neikvæðara viðhorf en aðrir gagnvart 

innflytjendum. 

Rannsókn Christiansen sem gerð var á fréttaflutningi í dönskum fjölmiðlum sýndi að 

innflytjendur eru útilokaðir frá meirihluta samfélagsins. Innlendir miðlar draga upp neikvæða 

og vandamálakenndar staðalmyndir af þeim sem leiðir til aukinnar spennu milli minni- og 

meirihlutahópa (Helga Ólafs Ólafsdóttir, 2009). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Helgu 

Ólafs og Malgorzata Zielinska (2010) þótti Pólverjum umfjöllun um sig í fjölmiðlum vera 

verri, eftir því sem íslenskukunnátta þeirra batnaði. Töldu þeir sér vera mismunað eingöngu 

vegna þjóðernis síns. Eftir því sem Pólverjar búa lengur á Íslandi verður viðhorf þeirra til 

fjölmiðla neikvæðara hvað varðar umfjöllun um þeirra eigin þjóðerni. Finnst þeim hún oft 

vera mjög ósanngjörn gagnvart þeim. Samt sem áður er verr fjallað um Litháa að mati 

Pólverja og eiga þeir stundum í erfiðleikum með að finna sér vinnu vegna þess. Pólverjar 

kenna neikvæðri umfjöllun fréttamanna um að viðhorf til þeirra séu að sama skapi neikvæð. 

Þeir sem hafa góð tök á íslensku og nota fjölmiðlana, finna frekar fyrir fordómum en aðrir. 

Líta þess vegna margir Pólverjar svo á að það sé betra að kunna takmarkaða íslensku svo 

þeim líði síður illa. 

Árið 2010 sýndi rannsókn sem gerð var af Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (sjá 

ECRI, 2012) fram á að um 30% Íslendinga vildu takmarka fjölda innflytjenda til landsins. 

Stór hluti vildi setja skorður við fjölda innflytjenda og einnig takmarka komu fólks af öðrum 

litarhætti, menningu og trú en meirihluti Íslendinga. Samkvæmt þessum niðurstöðum eru 

kynþáttafordómar (e. racism) á Íslandi. ECRI telur þess vegna vera mikilvægt að stjórnvöld 

grípi til ákveðinna aðgerða til að vekja almenning til vitundar um kynþáttafordóma og reyni 

að stuðla að jákvæðu viðhorfi til samfélagslegrar fjölbreytni. Evrópunefnd gegn 

kynþáttafordómum og umburðarleysi, ECRI, sem stofnuð var af Evrópuráðinu er sjálfstæður 

eftirlitsaðili á sviði mannréttinda sem sérhæfir sig í kynþáttafordómum og umburðarleysi. 

Nefndin greinir stöðu mála í hverju aðildarríki fyrir sig á sviði kynþáttafordóma og 

umburðarleysis og leggur fram tillögur og ráðleggingar um hvernig eigi að bregðast við þeim 

vandamálum sem upp koma (ECRI, 2012).  

ECRI gerði skýrslu um Ísland þar sem fjallað er um stöðuna fram til 23. júní 2011. Telur 

hún jákvæða þróun vera að eiga sér stað hérlendis þar sem lagafrumvarp um aðlögun 

innflytjenda sé í smíðum en þó eru nokkur atriði sem valda henni áhyggjum. Ísland er ekki 

með neitt sérhæft embætti sem spornar gegn kynþáttafordómum og mismunun á grundvelli 

þjóðernis, ríkisfangs, trúar, litarhafts, kynþáttar og tungumáls. Þegar Evrópunefndin skoðaði 

fjölmiðla á Íslandi, tók hún eftir því að oft er tilgreint ríkisfang eða þjóðerni einstaklinga sem 
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grunaðir eru um afbrot þó það hafi enga þýðingu fyrir málið. Auk þess tók nefndin eftir 

fjandsamlegum ummælum um múslima á einni sjónvarpsstöð hérlendis. Í kjölfar þess lagði 

hún til að ákvæði yrði tekið upp í hegningarlögum sem krefðist refsihækkunar ef 

kynþáttafordómar liggja að baki broti. Þar á meðal mælti nefndin með því að fylgst yrði með 

internetinu og reynt væri að koma í veg fyrir notkun á efni sem endurspegli útlendingahatur 

og kynþáttafordóma. Síðast en ekki síst finnst henni skipta máli að þeir sem vinna við 

fjölmiðla fjalli ekki um ríkisfang né þjóðerni grunaðra afbrotamanna til að forðast að skapa 

neikvætt andrúmsloft í garð ákveðinna þjóðernishópa. Sérstaklega vegna þess að 

Evrópunefndin telur slíka umfjöllun auka hættu á fordómum sem getur leitt til þess að 

almenningur líti á alla þá einstaklinga sem tilheyra þessum þjóðfélagshópum sem 

afbrotamenn (ECRI, 2012).  

Reykjavíkurborg hefur brugðist við áhyggjum af neikvæðum viðhorfum gagnvart 

innflytjendum. Hún hefur verið brautryðjandi í innflytjendamálum og samþykkti til dæmis 

fjölmenningarstefnu (e. multiculturalism) árið 2001. Stefnan gengur út á gagnkvæma 

virðingu, jafnrétti og tillitssemi óháð þjóðerni eða íslenskukunnáttu einstaklings innan 

sveitarfélagsins. Auk þess er komið á fót forvörnum gegn fordómum og mismunun. Eitt helsta 

markmið stefnunnar var að stofna Alþjóðahús sem byggir á hugmyndinni um 

fjölmenningarlegt samfélag þar sem allir eru jafnir. Annað dæmi er svokallað 

Fjölmenningarsetur sem sett er á laggirnar á Vestfjörðum. Helsta starfsemi þeirra er að veita 

þjónustu við fjölmenningarsamfélagið sem og vinna forvarnarstörf gegn fordómum í samstarfi 

við stofnanir ríkis, sveitarfélaga og frjálsra félagasamtaka (Helga Ólafs Ólafsdóttir, 2009). 

Þó að innflytjendum hefur fjölgað mikið á Íslandi þá setti ríkisstjórnin ekki fram heildræna 

stefnu um aðlögun þeirra fyrr en árið 2007. En hún gengur út á að tryggja eigi jöfn tækifæri 

allra íbúa landsins og gera þá að virkum þátttakendum í samfélaginu á sem flestum sviðum 

mannlífsins (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2007). Ólafur Stephensen, ritstjóri 

Fréttablaðsins, dregur saman viðhorf almennings og fjölmiðla á Íslandi, þegar hann bendir á 

að fólk þurfi að gera sér grein fyrir því að Ísland sé að verða fjölmenningarlegt samfélag. 

Sjónir þess hafa beinst að neikvæðu þáttunum og þeim vandamálum sem fylgja aðlögun og 

breytingum sem verða í kjölfar á samfélaginu. Telur Ólafur breytingu þurfa að verða á því 

hvernig litið er á fólk sem fæðist annars staðar og hefur flutt hingað. Litið er á það sem 

frábrugðið öðrum í samfélaginu en frekari viðhorfsbreytingar ættu að sýna fram á að svo er 

ekki (The Reykjavík Grapevine, 2011). 
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4 Mikilvægi fjölmiðla 

Í lýðræðissamfélögum samtímans eru fjölmiðlar ein mikilvægasta upplýsingalind almennings. 

Fjölmiðill er skilgreindur sem fyrirtæki, stofnun eða lögaðili sem safnar, metur og setur 

reglulega fram upplýsingar í því skyni að dreifa þeim skilvirkt til fólks á tilteknu svæði. 

Ýmsar ólíkar leiðir eru til upplýsingadreifingar fyrir fjölmiðla, til dæmis dagblað eða tímarit, 

sjónvarp, útvarp eða internetið. Þeim ber skylda til að greina satt og óvilhallt frá atburðum og 

málefnum. Auk þess verður fjölmiðlun að vera margbreytileg ef ætlunin er að stuðla að 

menningarlegri fjölbreytni. Hægt er að finna fjölbreytilegt efni í íslenskum fjölmiðlum, einna 

helst eru fréttir, tónlist, menningarefni, afþreyingarefni, samfélagsumræða, barna- og 

unglingaefni og auglýsingar (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Bæði sjónvarp og aðrar tegundir fjölmiðla kunna að hafa gífurleg áhrif á mótun viðhorfs og 

hegðunar einstaklinga. Verður að hafa hugfast að margar fréttir um samfélagið sem koma frá 

fjölmiðlum geta verið vitlaust fluttar eða jafnvel rangar (Andersen og Taylor, 2007). 

Samkvæmt Galtung og Ruge birta fréttamiðlar fólki skekkta heimsmynd af fjarlægum stöðum 

og viðburðum. Þó meiningin sé góð þá fær fólk oft ranga og villandi heimsmynd sem það 

dregur ályktanir sínar út frá (Þorbjörn Broddason, 2005b). Í siðareglum Blaðamannafélags 

Íslands segir að blaðamaður eigi að vanda upplýsingaöflun sína, úrvinnslu og framsetningu 

gagna sem og sýna fyllstu tillitssemi í vandasömum málum. Einnig ber honum að forðast að 

valda fólki, sem bæði er saklaust eða á um sárt að binda, óþarfa sársauka eða vanvirðingu 

(Siðareglur Blaðamannafélags Íslands nr. 3/1991). Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki og 

bera mikla ábyrgð gagnvart samfélaginu. Litið er á þá sem eitt af áhrifaríkustu öflum 

samtímans vegna þess að þeir móta skoðanir og viðhorf fólks um allan heim. Orðræða 

almennings er sköpuð af miðlunum og í henni felst ákveðið vald. Hvernig fólk talar sín á 

milli, um hvað það talar og hverju það trúir. Fjölmiðlar ákveða hver sannleikurinn er og í 

kjölfarið búa þeir til eftirlíkingu af raunveruleikanum fyrir almenning (McQuail, 2005). 

McLuhan telur fjölmiðla vera eins konar framlengingu á skynfærum fólks og gætu þar með 

grundvallarbreytingar á fjölmiðlun haft mikil áhrif á skynjun einstaklinga og skilning þeirra á 

umhverfinu. McLuhan telur að sjónvarpið gæti haft áhrif á allan heiminn með því að sameina 

hugi fólks án tilliti til þjóðernis og landamæra þess (Þorbjörn Broddason, 2005b). Niðurstöður 

langtímarannsókna sem birtust á seinni hluta 20. aldar sýna fram á að félagsleg áhrif fjölmiðla 

nýtast til að ná fram félagslegum og stjórnmálalegum völdum (McQuail, 2005). Þess vegna 

skiptir máli að á fjölmiðlamarkaðinum ríki bæði fjölbreytni og fjölræði svo hægt sé að tryggja 

menningarlega og stjórnmálalega fjölbreytni. Þannig er stuðlað að því að almenningur geti 
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metið, tekið afstöðu til og tekið þátt í lýðræðislegum ákvörðunum (Menntamálaráðuneytið, 

2005). 

Flestir hafa lítil dagleg samskipti við minnihlutahópa og því skiptir máli hvernig 

upplýsingar fjölmiðla veita þar sem fólk hefur takmarkað aðgengi að öðrum upplýsingum um 

hópana (Helga Ólafs Ólafsdóttir, 2009). Ákveðið regluverk í fjölmiðlum tryggir jafnvægi 

umfjöllunar um innflytjendur. Hjá mörgum stærri miðlum eru sérstakir staðlar og 

verklagsreglur sem farið er eftir. Þar má nefna óhlutdrægni, hlutlæga dóma og að almenn 

velsæmismörk séu virt. Í flestum löndum eru formlegar siðareglur blaðamanna þar sem fram 

kemur að ekki skuli nefna trú, þjóðerni og kynþátt í umfjöllun nema það sé mikilvægt fyrir 

samhengi umfjöllunarinnar. Hins vegar er þessi regla ekki sett formlega inn í siðareglur á 

Íslandi en úrskurðir siðanefndar hafa tekið mið af henni í túlkun á gr. 3 í reglunum (Birgir 

Guðmundsson, 2007a). Í þeim segir að blaðamenn skulu vanda upplýsingaöflun sína, 

úrvinnslu og framsetningu og sýna tillitsemi í erfiðum málum (Siðareglur Blaðamannafélags 

Íslands nr. 3/1991). Samkvæmt 65. gr. stjórnarskrárinnar er óheimilt að mismuna fólki og auk 

þess segir í 233. gr. hegningarlaga að bannað sé að fara með háð, smánun, róg eða ógnun við 

fólk á grunni litarháttar, þjóðernis og kynþáttar. Þessi atriði í sameiningu eiga að stuðla að því 

að halda umræðunni um útlendinga á Íslandi í jafnvægi (Birgir Guðmundsson, 2007a). 

Í apríl 2011 samþykkti Alþingi lög um fjölmiðla sem gilda um alla fjölmiðla sem miðla 

efni til almennings á Íslandi, það eru rafrænir miðlar, ljósvakamiðlar og ritmiðlar. Bannað er 

að ala á hatri á grundvelli þjóðernis, kynþáttar, kynferðis, kynhneigðar, trúarskoðana eða 

félagslegrar, menningarlegrar, efnahagslegrar eða annarrar stöðu í samfélaginu. Í kjölfar þess 

var komið á fót óháðum eftirlitsaðila, fjölmiðlanefnd, sem fylgist með því að lögunum sé fylgt 

eftir og tekur einnig við kvörtunum. Einnig hefur aðilinn vald til rannsóknar mála að eigin 

frumkvæði. Í skýrslu ECRI um Ísland telur hún jákvæða þróun vera að eiga sér stað á Íslandi 

en hefur samt sem áður nokkrar tillögur fyrir fjölmiðla til að koma í veg fyrir fordóma. Helsta 

er að þeir sem vinna við fjölmiðla fjalli ekki um þjóðerni grunaðra afbrotamanna og að 

ákvæði verði tekið upp í hegningarlögum sem krefjist refsihækkunar ef kynþáttafordómar 

liggja að baki broti (ECRI, 2012). 

4.1 Fjölmiðlar sem fjórða valdið 

Þegar talað er um fjölmiðla sem svokallað fjórða vald er verið að skírskota til hefðbundinnar 

skiptingar ríkisvalds og hinna þriggja þátta þess, framkvæmdarvalds, löggjafarvalds og 

dómsvalds. Felst vald fjölmiðla meðal annars í því að stjórna umræðunni í samfélaginu. Gefa 

þeir í skyn hvaða málefni eru mikilvæg hverju sinni og birta valdar upplýsingar sem 
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almenningur myndar sér ákveðna skoðun út frá. Ritstjórn hvers fjölmiðils leggur mat á hvað 

telst vera fréttnæmt og byggist fréttamat þeirra oft einungis á því hversu mikla athygli málefni 

mun fá hjá almenning, burtséð frá mikilvægi fréttarinnar  (McQuail, 2005). 

Fjölmiðlar sem hið fjórða vald byggir á kenningunni um merkingarsköpun. Samkvæmt 

henni er líf fólks samofið fjölmiðlum en einstaklingar geta þó lagt mismunandi merkingu í 

efni fjölmiðlanna. Þar að leiðandi verður merkingarsköpunin mjög fjölbreytileg líkt og fólkið 

í landinu. Út frá þessu eru áætluð raunveruleg völd og áhrif fjölmiðla og þarf því að meta 

áhrif þeirra (Helga Ólafs Ólafsdóttir, 2009). Þess vegna skiptir máli hvernig fjölmiðlum er 

stjórnað og hverjir eiga þá (Þorbjörn Broddason, 2005a). Því þarf að huga að mörgu þegar 

settar eru reglur um fjölmiðla. Þeir miðla upplýsingum og skoðunum sem hafa áhrif á viðhorf 

almennings. Máli skiptir að tryggja fagleg vinnubrögð, ritstjórnarlegt frelsi og varast áhrif frá 

hagsmunaaðilum og eigendum á fréttamat og umfjöllunarefni (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Samkvæmt átakakenningunni (e. conflict theory) er menningu stjórnað í síauknum mæli af 

ráðandi öflum á markaðnum, til dæmis fjölmiðlasamsteypum. Hin ráðandi öfl vilja halda 

ástandinu á samskipamarkaðinum eins og það er, hvort sem um er að ræða bækur, tónlist, 

kvikmyndir, fréttir eða aðra menningarlega hluti. Þegar fjölmiðlasamsteypurnar stækka með 

því að sameinast litlum fyrirtækjunum og hrekja í burtu minni, afkastalitla, keppinauta, ná þær 

enn frekari stjórn á framleiðslu og dreifingu menningarinnar. Risastór samskiptafyrirtæki hafa 

þannig mikil áhrif á allt frá kvikmyndum og sjónvarpsþáttunum yfir í bækur sem eru lesnar í 

skólum (Andersen og Taylor, 2007). 

4.2 Innrömmunaráhrif 

Fjölmiðlaveruleikinn er sýndarveruleiki sem er búinn til úr túlkun og umsköpun 

fjölmiðlafólks. Það setur veruleikann upp á ákveðinn hátt fyrir almenning með því að velja og 

hafna fyrirbærum svo umfjöllun passi inn í þá miðla sem verið er að vinna fyrir í það skiptið. 

Þá skiptir afstaða fjölmiðlafólks miklu máli (Birgir Guðmundsson, 2007a). Samkvæmt 

kenningunni um innrömmunaráhrif segir að fréttir og upplýsingar séu birtar á ákveðinn hátt 

og ekki sé alltaf um hlutlægni að ræða. Sem dæmi má nefna er að oftast er fjallað um mál sem 

tengjast kynþáttum sem samfélagsleg vandamál í Bandaríkjunum (McQuail, 2005). 

Ákveðnar forsendur eru fyrir því að blaðamenn skrifa frétt og byggjast þær oftast á þeirra 

eigin reynslu eða upplýsingum frá heimildarmönnum. Heimildarmenn veita upplýsingar sem 

henta þeim sjálfum og getur það haft áhrif á fréttina. Auk þess ákveða blaðamenn eða 

ritstjórar út frá hvaða sjónarhorni þeir skrifa fréttina. Áður fyrr snérust til dæmis flestar fréttir 

í tengslum við Sovétríkin og Austur-Evrópu um að þau væru fjandsamleg (McQuail, 2005). 
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Þegar fjölmiðlar eru skoðaðir er út frá innrömmunaráhrifum er litið svo á að þó fjölmiðlar 

stjórni ekki skoðunum almennings á heiminum, birti þeir fréttirnar á ákveðinn hátt sem neyði 

fólk til að skoða fréttirnar út frá því sjónarhorni (Þorbjörn Broddason, 2005a). 

Til að skilja þetta betur er gott að skoða dæmi. Árið 1983 skaut sovésk flugvél niður 

farþegavél frá Kóreu og 5 árum seinna skaut bandarískt herskip niður íranska farþegavél. 

Fréttaflutningur fjölmiðla í Bandaríkjunum af þessum tveimur atburðum var mjög ólíkur. 

Litið var á fyrra tilfellið sem hreina árás og viljaverk. Hins vegar var mun vinsamlegri 

umfjöllun um seinna tilfellið og litið á verknaðinn sem mistök og harmleik. Þegar 

einstaklingar sem veita upplýsingar fá meiri völd geta þeir um leið stjórnað upplýsingaflæðinu 

betur sem leiðir til aukinnar innrömmunaráhrifa (McQuail, 2005). Fjölmiðlar móta skilning 

okkar á vandamálum samfélagsins með því að stjórna bilinu á milli skoðana og upplýsinga 

sem eru lögmætt skilgreindar (Andersen og Taylor, 2007). 

Með innrömmun eru vandamálin skilgreind, greindar hverjar orsakirnar eru, siðferðisleg 

dómgreind nýtt og komið með úrræði. Þegar innrömmun er notuð eru ákveðnir hlutir máls 

túlkaðir á ákveðinn hátt. Blaðamenn geta ekki komist hjá þessu og þegar þeir túlka hlutina 

eiga þeir í vandræðum með að halda hlutlægni. Þegar upplýsingar berast fréttamiðlum frá 

heimildarmönnum koma þær oft með innbyggðum ramma sem hentar tilgangi 

heimildarmannsins og er ólíklegt að upplýsingarnar séu alveg hlutlausar. Mikilvægt er að hafa 

í huga að sami atburður getur verið innrammaður á ólíkan hátt í mismunandi löndum og 

fréttamiðlum. Umfjöllun um stríðið í Írak var mjög ólík til dæmis í Bandaríkjunum, Bretlandi 

og Þýskalandi miðað við Arabaríkin. Tvær merkingar felast í kenningunni um 

innrömmunaráhrif. Sú fyrri beinir sjónum sínum að því hvernig blaðamaðurinn byggir upp 

frétt á kunnuglegan hátt með vissum tilvísunum sem hafa ákveðna þýðingu. Seinni merkingin 

athugar áhrifin sem innrömmunin hefur á almenning. En honum er kennt að aðlagast 

innrömmuninni samkvæmt þeirri tilvísun sem blaðamenn birta og læra að sjá heiminn á 

svipaðan hátt (McQuail, 2005). 

4.2.1 Hlutlægni 

Þegar fréttir eru fluttar skiptir hlutlægni miklu máli og fréttamenn þurfa einnig að fylgja 

ákveðnum kröfum. Fréttir þurfa að vera efnislega réttar, frásögnin að vera nákvæm, 

heimildaöflun að vera opin, ekki skal taka afstöðu, gæta skal jafnvægis og aðgreina þarf 

túlkunina frá sjálfum fréttaflutningnum. Oft líta fræðimenn hins vegar á sanna hlutlægni sem 

tálsýn og því sé rangt að gefa nokkuð annað í skyn. Hlutlægniskrafan er samkvæmt þessari 

afstöðu ein tegund hugmyndafræði og eru allar fréttir sprottnar af hugmyndafræðilegum 
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rótum (McQuail, 2005). Hlutlaus framsetning fréttar felur í sér að enga afstöðu megi greina í 

henni gagnvart viðfangsefninu. Þannig er engin afstaða tekin til eins málstaðar og er frásögnin 

yfirveguð (Þorbjörn Broddason, 2005b). 

Viðurkennt er að fréttamenn eiga við hlutlægnisvanda að stríða (Þorbjörn Broddason, 

2005b). Fjölmiðlar hafa verið hvattir til að setja sér siðareglur um efnistök þegar þeir fjalla 

um málefni innflytjenda svo þeir ýti ekki undir staðalmyndir eða alhæfingar á þeim (Helga 

Ólafs Ólafsdóttir, 2009). Fólk er hlutlaust gagnvart þeim myndum sem fjölmiðlar birta og 

gerir ekki greinarmun milli ímyndunar og raunveruleika. Þessar myndir lita hugmyndir fólks 

um menningu og hafa mikil áhrif á hegðun þeirra, gildi og sjálfsskilning (Andersen og Taylor, 

2007). Ákveðin ritskoðun er talin geta verið afleiðing samþjöppunar eignarhalds á 

fjölmiðlum. Líta margir svo á að stjórnarskrárbundið prentfrelsi leiði til skoðanaeinokunar og 

hefti tjáningarfrelsi (Þorbjörn Broddason, 2005b). Breski blaðafurstinn Beaverbrooks lávarður 

lýsti því árið 1947 að eina ástæða þess að hann ætti dagblöð væri að reka áróður (Þorbjörn 

Broddason, 2005a). 

Þegar kemur að stefnumótun í málefnum innflytjenda skiptir máli að taka tillit til 

einstaklinga sem koma til landsins. Þeir hafa mismunandi bakgrunn og ólíkan tilgang með 

búsetu sinni hérlendis. Það sama má segja um okkur Íslendinga og útrásina. Þar finnst okkur 

sjálfsagt að tekið sé vel á móti okkur þegar við flytjum erlendis í margvíslegum tilgangi. Þess 

vegna skiptir máli að forðast alhæfingar og staðalmyndir um minnihlutahópa, þar sem til eru 

margar undantekningar og geta einstaklingar verið ólíkir innan hópa. Mikilvægt er að 

fjölmiðlar forðist fréttaflutning með alhæfingum um eina þjóð. Þó er ekki alveg hægt að loka 

á upplýsingar varðandi bakgrunn brotamanna bæði vegna eðli sumra mála og ritfrelsisákvæða. 

Því er rétt að sýna aðgætni og ábyrgð í fréttaflutningi (Helgi Gunnlaugsson, 2008a). 

4.3 Dagskráráhrif 

Hugmyndin á bakvið kenninguna um dagskráráhrif er sú að fréttir fjölmiðla bendi almenningi 

á hver helstu mál dagsins eru og þetta endurspeglast í því hvað almenningur telur vera 

mikilvæg málefni. Þetta getur mögulega haft áhrif á hverja almenningur telur vera mikilvæga, 

hvar almenningur telur mikilvæga hluti gerast og hvers vegna honum finnst þeir mikilvægir. 

Stundum getur þó verið að fólk líti ekki eins á fréttirnar og fjölmiðlarnir gera þar sem allir 

hafa mismunandi lífsreynslu (McQuail, 2005). Dagskráráhrif benda á að fjölmiðlar segja 

almenningi hvað hann eigi að hugsa um en ekki hvernig hann eigi að hugsa (Þorbjörn 

Broddason, 2005a). 
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Kjarninn í kenningunni um dagskráráhrif frá Maxwell McCombs og Donald Shaw byggist 

á því að fjölmiðlar hafa ekki áhrif á það hvernig við hugsum heldur hafa þeir áhrif á það sem 

við hugsum um. Með því er átt við að fjölmiðlar gefi til kynna hvaða málefni eru mikilvæg á 

hverjum tíma og það endurspeglast í því hvað almenningur telur vera mikilvægt hverju sinni. 

Gott er að skilja þetta betur með dæmi um boðun nefndar á fund. Fyrir fundinn hefur nefndin 

ákveðið fundardagskrá, í henni birtast eingöngu málefni sem á að ræða og ekki verður annað 

til umræðu á fundinum. Á svipaðan hátt endurspegla fjölmiðlar ákveðna dagskrá með því að 

ákveða hvaða mál er fjallað um hverju sinni. Þannig er einungis birt það efni sem fjölmiðlar 

vilja fjalla um hverju sinni. Ferli fjölmiðla hefur áhrif á fólk bæði meðvitað og ómeðvitað 

með röðun fréttanna. Þeim mun meiri athygli sem fjölmiðlar sýna ákveðnu efni mun 

almenningur sýna því (McQuail, 2005). 

4.3.1 Féttamat 

Fjölmiðlafólk lítur ekki á frétt sem verðuga nema hún komi frá áreiðanlegum 

heimildarmönnum eða stofnunum. Þannig styrkir það stöðu heimildarmanna, þ.e. alþjóðlegra 

fréttastofa, almannatengslafyrirtækja og stjórnvalda. Ákvörðunin um það hvað telst vera 

fréttnæmt liggur hjá fréttamönnum og fréttastjórum. Í fjölmiðlarýni er því ekki síður 

mikilvægt að skoða hvað fjölmiðlar kjósa að fjalla ekki um. Talið er að fjölmiðlar verði fyrir 

áhrifum og þrýstingi úr ólíkum áttum. Þessi þrýstingur getur haft áhrif á fréttamat og 

umfjöllun fjölmiðla. Þessi þrýstingur getur komið frá eigendum fjölmiðils, auglýsendum, 

heimildarmönnum, hagsmunahópum eða ríkjandi hugmyndafræði (Menntamálaráðuneytið, 

2005). 

Fjölmiðlar og þá sérstaklega sjónvarp spila stórt hlutverk í að vekja athygli almennings á 

vandamálum samfélagsins. Til dæmis hefur afbrotum farið fækkandi en þrátt fyrir það hefur 

umfjöllun um þau farið vaxandi. Félagsfræðingar hafa komist að þeirri niðurstöðu að hræðsla 

fólks við glæpi tengist því hversu oft það sér fréttir um afbrot í sjónvarpi eða útvarpi 

(Andersen og Taylor, 2007). Fjölmiðlar vekja áhuga fólks á afbrotum og segja frá 

hrottafengnum morðum eða nauðgunum. Þessar fréttir hafa áhrif á almenning sem verður 

hræddur og reynir að koma í veg fyrir að verða fórnarlamb með því að breyta hegðun sinni. 

Þessar fréttir, sem spá fyrir um aukningu afbrota, eru oft knúnar áfram eingöngu til þess að 

selja fréttablöð og/eða til að auka sjónvarpsáhorf (Siegel, 2009). 

Rannsóknir sýna að margir aðrir þættir geta haft áhrif á öryggiskennd almennings en 

afbrotið sjálft. Ekki er nóg að draga úr afbrotum til að auka öryggiskennd almennings þar sem 

æsilegur fréttaflutningur af brotunum getur ýtt undir óttann. Þar geta ýktar fréttir, sem til 
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dæmis fjalla um fólk sem lendir í alvarlegum árásum af hendi ókunnugra, haft mikil áhrif á 

öryggiskennd almennings. Afbrot geta valdið tjóni hjá fleirum en þolenda brotanna þar sem 

almenningur fer að óttast afbrot og líður almennt verr. En óttinn ýtir sérstaklega undir hræðslu 

við hið óþekkta eins og til dæmis innflytjendur. Fjölmiðlar nýta sér hræðslu og áhuga fólks á 

afbrotum og halda áfram uppi umræðum um svipað efni sem ýtir þar að leiðandi undir enn 

meiri ótta. Um 90% Íslendinga fá upplýsingar um afbrot úr fréttum fjölmiðla sem sýnir að 

hvernig þeir birta fréttirnar hefur mikil áhrif á það hvernig almenningur lítur á afbrot. Þannig 

er ábyrgð fjölmiðla mjög mikil. Skiljanlegt er að fjallað sé um ofbeldi og afbrot en ef lítið er 

um að vera í samfélaginu eða heimsfréttum aukast líkur á þess konar umfjöllun (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008b). 

Mikill áhugi er hjá fjölmiðlum á afbrotum og birta þeir áberandi fréttir í kjölfarið. Þær 

fréttir fela í sér dramatík og spennu og vekja einnig samúð eða fordæmingu. Stan Cohen talar 

um siðferðisskelfingu, þar sem viðbrögð við slæmum atburðum, eins og ofbeldi í 

samfélaginu, eru stærri en vandamálið sjálft. Erlendis hafa rannsóknir sýnt að fréttir um 

ofbeldi eru ekki í samræmi við veruleikann. Gæti það sama átt við um fréttir um fjölmörg 

afbrot innflytjenda hér á landi (Helgi Gunnlaugsson, 2008a). 

Fréttir um innflytjendur geta auðveldlega dregið upp neikvæða mynd og það gerist oft 

vegna þess að það er í eðli frétta að vera neikvæðar. Jón Kaldal ritstjóri Fréttablaðsins lýst því 

sem svo að hundar sem gelta á nóttunni væru mun fréttnæmari heldur en þeir sem þegja. Þó 

fréttamenn telji sig vera hlutlæga og eingöngu birta staðreyndir þá eru þeir óhlutlægir með því 

að kjósa flutning á ákveðnum fréttum fremur en öðrum (Helga Ólafs og Malgorzata Zielinska, 

2010) 

4.4 Stimplunarkenningin 

Fólk fæðist ekki með fyrirframgefnar staðalmyndir og fordóma. Rannsóknir sýna að þessi 

viðhorf eru lærð og meðtekin gegnum félagsnámsferlið (e. socialization), bæði úr nánasta 

umhverfi fólks, frá fjölskyldu, jafnöldrum og kennurum, og í gegnum fjölmiðla. Sem dæmi 

má nefna ef foreldrar kvarta yfir því að Japanir séu að taka alla vinnu frá Bandaríkjamönnum, 

þá vex barn þeirra upp með neikvæðar hugmyndir um Japani (Andersen og Taylor, 2007). 

Einstaklingar geta alið með sér fordóma þess vegna mjög oft á ómeðvitaðan hátt, til dæmis af 

bókum og öðru efni. Sjónvarp og kvikmyndir eru einnig öflugir miðlar sem birta gjarnan 

neikvæðar staðalmyndir af minnihlutahópum. Þar læra til dæmis börn snemma að vondi 

maðurinn í bíómyndum er svartur og að konur eru fallegar, hjálparvana og þurfa á vernd 
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karlmanna að halda. Flestir telja sig ekki búa við fordóma en þeir koma þó ósjaldan í ljós ef 

eitthvað gerist í nálægð við þá (Rannveig Traustadóttir, 2001). 

Fordómar eru mat fólks á ákveðnum hóp og einstaklingum innan hans, þeir eru byggðir á 

hugmyndum um hópinn sem haldið er fram þótt staðreyndir afsanni þær. Fordómar eru oftast 

skilgreindir sem neikvæðar staðalmyndir. Það að hugsa neikvætt um fólk eingöngu vegna 

þess að það tilheyrir ákveðnum hóp eru fordómar. Fordómafull manneskja hefur neikvæða 

fordóma í garð einstaklinga sem eru ekki í sama hóp og hún tilheyrir en hefur hins vegar 

jákvæð viðhorf gagnvart þeim sem eru í sama hóp og hún telur sig vera í. Hvaða hópur sem er 

getur haft fordóma gagnvart öðrum hóp (Andersen og Taylor, 2007). Þótt fordómar séu 

einungis hugmyndir, viðhorf og skoðanir einstaklinga, geta þessar inngrónu hugmyndir valdið 

því að fólk elur með sér hatur á öðrum. Það getur leitt til átaka milli ólíkra hópa og ógnað 

samheldni í því samfélagi (Rannveig Traustadóttir, 2001). 

Einstaklingar sem ganga gegn félagslegum viðmiðum (e. norms) samfélagsins eru gjarnan 

nefndir frávik (e. deviance). Viðmið eru til dæmis siðareglur, venjur og hefðir sem móta 

samskipti fólks. Þær eru í raun óskráðar reglur um félagslegt atferli sem móta væntingar fólks 

um hegðun annarra og segja til um hvaða atferli er viðeigandi hverju sinni. Samfélagið hefur 

komið sér saman um viðmiðin og frávik frá þeim kalla á hörð viðbrögð. Ákveðið athæfi getur 

einnig verið stimplað sem frávik. Athæfið verður þó einungis að fráviki ef einhver uppgötvar 

það, skilgreinir á réttan hátt og gerir ráðstafanir til að vekja athygli á því. Viðmið 

samfélagsins geta verið breytileg og er túlkun þeirra háð aðstæðum. Atferlið gæti verið 

stimplað sem frávik í ákveðnum aðstæðum en hins vegar talist vera eðlilegt í öðrum (Helgi 

Gunnlaugsson, 2008a). 

Stimplunarkenningin beinir sjónum sínum að viðbrögðum samfélagsins við frávikum. 

Frank Tannenbaum var einn af fyrstu fræðimönnunum til að fjalla um hana en hún fékk þó 

ekki heiti sitt fyrr en seinna. Stimplunarsjónarhornið reynir ekki að skýra af hverju 

einstaklingar hefja frávikshegðun, heldur er lögð áhersla á það að það sé nýtt vandamál í lífi 

einstaklings að vera stimplaður sem frávik. Innan kenningarinnar eru tvær nálganir sem leggja 

áherslu á ólík atriði. Í fyrri nálguninni er lögð áhersla á áhrif sögulegra aðstæðna. Þar hafa 

pólitískar og félagslegar sveiflur í samfélaginu áhrif á viðbrögð þess og lög um athæfið. Í 

seinni nálguninni er sýnt fram á alvarlegar afleiðingar þess að vera stimplaður frávik. Í 

samfélaginu er yfirgnæfandi neikvæð staðalmynd frávika. Þegar einstaklingur er formlega 

meðhöndlaður sem frávik getur honum reynst erfitt að losna við þann stimpil. Hann getur 

orðið að ráðandi stöðu þegar ímynd annarra af hinum stimplaða mótast fyrst og fremst af 

neikvæðum staðalmyndum. Hætta er á því að sá stimplaði verði útskúfaður og eigi ekki 



22 

möguleika á fullri þátttöku í samfélaginu. Það að vera stimplaður sem frávik getur haft 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd hins stimplaða, félagsleg tengsl, skólagöngu, og 

atvinnumöguleika. Þar að leiðandi er sá stimplaði talinn líklegri til að brjóta af sér (Jón 

Gunnar Bernburg, 2004). 

Stimplun getur bæði gerst á formlegan og óformlegan hátt. Formleg stimplun er þegar 

formlegir aðilar hafa stimplað einstaklinginn. Til dæmis má nefna afbrotamann sem er réttað 

yfir og dómstólar stimpla opinberlega sem afbrotamann. Formleg stimplun kemur oft af stað 

óformlegri stimplun, sem verður til þegar fólk í kringum einstaklinginn fer að stimpla hann. 

Afbrotamaðurinn sem var formlega stimplaður fær í kjölfarið stimpil frá ókunnugu fólki sem 

er hrætt við hann eingöngu vegna þess að hann er afbrotamaður. Þannig verður mesta 

stimplunin til þegar óformleg og formleg stimplun fara saman (Helgi Gunnlaugsson, 2008a). 

Það að vera stimplaður sem frávik hefur ýmsar afleiðingar. Goffman (1963) kallaði það að 

vera stimplaður sem frávik smán (e. stigma) eða það að vera brennimerktur. Hann taldi 

einstakling sem bæri smán á bakinu vera minna virði í augum annarra. Sjálfsmynd þess 

brennimerkta er skemmd þar sem hann fær neikvæða mynd af sjálfum sér og skilaboðin sem 

hann fær frá öðrum eru neikvæð. Auk þess taldi Goffman að vegna neikvæðra staðalmynda 

yrðu samskipti þvinguð, meðvituð og vandræðaleg á milli ,,eðlilegs“ fólks og þess 

brennimerkta. Þeir ,,eðlilegu” yrðu óöruggir og vissu ekki hvernig þeir ættu að hegða sér og 

hinn brennimerkti myndi finna fyrir því og finnast staðan óþægileg. Þar að leiðandi forðast 

þeir frekar hver annan. Við það eykst hættan á því að sá brennimerkti einangrist frá 

samfélaginu. Sumir komast þó yfir þetta en aðrir ekki og þetta gerir þeim mjög erfitt fyrir. 

Þegar einstaklingur hefur verið stimplaður sem frávik er hætta á því að á hann sé eingöngu 

litið sem frávik, að það yfirtaki félagslega ímynd hans. Howard Becker kallar það ráðandi 

stöðu (e. master status) þegar fólk sér brennimerktu manneskjuna fyrst og fremst sem frávik. 

Afleiðing þess er að fólk sér brennimerkta einstaklinginn ekki lengur sem hann sjálfan heldur 

fyrst og fremst sem t.d. afbrotamann og sýnir honum neikvæð viðbrögð. Það túlkar gjörðir 

hans á neikvæðan hátt. Brennimerkti einstaklingurinn er ekki lengur Páll, heldur er hann 

einungis afbrotamaður. Stimplunin getur einnig leitt til þess að geðrænir erfiðleikar aukast, 

því oft hefur stimplun það í för með sér að tengsl við félagshópa veikjast og sjálfsmyndin þá 

með (Jón Gunnar Bernburg, 2004). 
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4.4.1 Staðalmyndir/fordómar 

Staðalmyndir eru einfaldar eða ýktar hugmyndir um tiltekinn hóp sem eru notaðar til 

skilgreiningar á einstaklingum innan hans. Til eru jákvæðar staðalmyndir en þær eru í flestum 

tilvikum neikvæðar og jafnvel fjandsamlegar. Þrátt fyrir að afrískir og spænskir Ameríkanar 

horfi meira á sjónvarpið en hvítir þá eru þeir einungis lítið hlutfall af persónum í sjónvarpi. 

Þar eru þeir takmarkaðir á þröngsýnan hátt og látnir líkjast þeirri staðalmynd sem birtist af 

þeim í samfélaginu. Spænskar staðalmyndir eru oft afbrotamenn eða lostafullir elskendur. 

Afrískir amerískir karlmenn birtast oftast í sjónvarpi sem íþróttamenn og íþróttafréttamenn, 

afbrotamenn og skemmtikraftar. Afrískar konur eru svo oftast í kynlífstengdum hlutverkum. 

Það er erfitt að finna sjónvarpsþátt þar sem asísk manneskja fer með aðalhlutverkið, fólk af 

asískum uppruna fer oftast með aukahlutverk (Andersen og Taylor, 2007). 

Rannsókn Jóns Gunnars Ólafssonar (2008) sýnir að útlendingar eru ógnandi staðalmyndir í 

ráðandi orðræðu á Íslandi. Þar eru karlmenn frá Austur-Evrópu tengdir skipulagðri 

glæpastarfsemi, slagsmálum og nauðgunum. Jón telur sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar vera 

óstöðuga og mótaða í orðræðu en til að viðhalda þessari ,,eðlilegu“ sjálfsmynd þarf 

,,óeðlilega“ staðalmynd sem byggist á vissri ,,óeðlilegri“ hegðun. Samkvæmt greiningu hans 

eru austur-evrópskir karlmenn ólíkir ,,eðlilegu“ Íslendingunum þar sem þeir slást og nauðga á 

hrottafenginn hátt og stela miklu magni af vörum úr verslunum. Umfjöllun um innflytjendur 

er oft einhæf og án margbreytileika og oft í tengslum við afbrot. Staðreyndir sýna þó að 

fréttum um innflytjendur hefur fækkað um allt að 43% frá árinu 2007-2010 samkvæmt 

fjölmiðlagreiningu Fjölmiðlavaktarinnar (Anna Wojtynska, Unnur Dís Skaptadóttir o.fl., 

2011). 

Víðs vegar um Evrópu hefur verið að koma fram gagnrýni á fjölmenningarlegt samfélag og 

umburðarlyndi gagnvart innflytjendum, einna helst múslimum. Þar tala margir 

stjórnmálamenn um vandamál þess að búa í fjölmenningarlegu samfélagi sem inniheldur ólíka 

menningu og telja það draga úr einingu þjóðríkisins. Litið er á fjölbreytileikann sem of 

mikinn og að viss einkenni sem honum fylgja séu ekki hentug. Ákveðin einkenni tengd 

trúarbrögðum og uppruna eru ekki talin passa inn í samfélagið, eins og t.d. umræðan um 

múslima í Evrópu. Slíkt getur leitt til aðskilnaðar og útilokunar ef fólk með ólíkan 

menningarlegan bakgrunn lifir ekki saman heldur einungis samhliða í sama samfélagi (Unnur 

Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010). Alþjóðasamband blaðamanna (International 

Federation of Journalists, IFJ) telur alltof fáa fjölmiðla hafa tekist á við þær breytingar sem 

orðið hafa í samfélaginu. Í stað þess að láta fordómafulla umræðu víkja fyrir þekkingu og 

hvetja til skilnings milli samfélaga þá hafi gífurlega stór hluti fjölmiðla ýtt undir 
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kynþáttahatur og skort á umburðarlyndi. Fast sé haldið í gamaldags hugmyndir og 

staðalmyndir af innflytjendum. Þessar hugmyndir skilgreini þá sem aðkomumenn sem koma 

með framandi hugmyndir og menningarhefðir inn í gistilandið. Álíka fordómar gangi gegn 

jákvæðum upplýsingum, t.d. frá Evrópu, um að fleiri eða færri innflytjenda sé þörf frá 

nágrannaríkjum vegna skorts á vinnuafli og til viðhalds á lífskjörum í samfélaginu (Birgir 

Guðmundsson, 2007b). 

Einungis fáir blaðamenn hafa fyrir því að endurspegla jákvæðu hliðarnar á breyttu 

landslagi menningar, kynþátta og stjórnmála. Þá hafa fjölmiðlar frekar hvatt til fordóma og 

hlutdrægni með birtingu á þó nokkru af ögrandi, ónákvæmu og einhliða efni sem ýtt hefur 

undir hræðsluáróður og útlendingahatur (Birgir Guðmundsson, 2007b). Með því að stimpla 

innflytjendur sem afbrotamenn ýtir það undir handtöku þeirra og lakari útkomu innan 

réttarvörslukerfisins. Þar með er hægt að sjá að sú mynd sem birt er af innflytjendum í 

fjölmiðlum getur ýtt undir tortryggni fólks í garð þeirra og einnig löggæslunnar. Þegar bent er 

á upprunaland meintra brotamanna í fjölmiðlum myndast ákveðin staðalmynd um fólk sem 

kemur frá sama landi. Til dæmis í Bandaríkjunum þurftu svertingjar einungis að keyra um 

síðla kvölds til að vera handteknir, þar sem þeir voru ofar á lista yfir grunaða en aðrir. Hér á 

landi hefur ein tiltekin þjóð verið í umræðunni fyrir að vera gjörn á að aka ölvuð. Hins vegar 

eru tengsl milli innflytjenda og afbrota ekkert náttúrulögmál og skiptir því máli að finna 

úrræði til bóta (Helgi Gunnlaugsson, 2008a). 

Niðurstöður rannsóknar van Dijk (1989) sýna að takmarkaðri athygli er beint að 

þjóðernishópum í fjölmiðlum. Ef minnihlutahópar sýna hins vegar frávikshegðun eins og að 

brjóta af sér þá hafa fjölmiðlar áhuga á því. Fréttirnar eiga það til að draga upp ákveðna 

staðalmynd af þjóðernishópunum eða fordæma þá. Sagt er að þeir ógni menningu, samfélagi 

og öryggi einstaklinga eða þeim lýst sem fólki með vandamál sem valdi enn fleiri 

vandamálum. Mjög fáir fréttamenn eru úr minnihlutahópum. Ekki er litið á innflytjendur sem 

náttúrlegt fyrirbæri heldur sem ógnun við samfélagið. Þetta verða átök milli þeirra sem voru 

fyrir og hinna sem koma annars staðar frá. Margir fjölmiðlar eiga það til að birta fréttir um 

málefni minnihlutahópa á mun neikvæðari hátt en þau eru í rauninni. Mörg dagblöð í Hollandi 

kalla til dæmis ekki minnihlutahópa beint afbrotamenn en gefa það samt sem áður til kynna 

með mörgum vísbendingum. Meirihluti skoðana almennings á minnihlutahópum getur 

einungis hafa myndast vegna fjölmiðla þar sem aðeins fáir hafa orðið fórnarlömb afbrota 

þeirra. 

Þegar fjölmiðlar birta ákveðna staðalmynd af minnihlutahópum birta þeir sjálfkrafa 

ákveðna mynd af meirihlutanum. Sú sýn sem meirihlutinn hefur á sjálfan sig er breytileg milli 
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Norðurlandanna. Þar hefur Ylva Brune verið brautryðjandi í orðræðugreiningu og rannsakað 

fjölmiðlaumfjöllun sænskra fjölmiðla um innflytjendur og einnig hvernig fjallað er um 

innfædda. Niðurstöður Brune sýna sem dæmi má nefna að Svíar telji sig geta bjargað 

innflytjendum frá fyrri lífsstíl og bjóða þá velkomna til Svíþjóðar eða ,,þjóðarheimilisins“ 

(folkhjemmet) svokallaða (Horsti, 2008). 

4.4.2 Fjölmiðlaumræða 

Aðfaranótt sunnudagsins 7. október 2007 var ráðist á mann Unnar Maríu Birgisdóttur þar sem 

hann var á rölti heim úr miðbæ Reykjavíkur. Líkamsárásin var alvarleg og grunur lék á um að 

menn af erlendu bergi brotnu hefðu verið að verki. Í kjölfarið skrifaði Unnur grein sem hún 

sendi í Morgunblaðið, undir fyrirsögninni; Hvaðan koma fordómarnir? Þar lýsir hún atburðum 

og segir frá gruni þeirra hjóna um að mennirnir hafi verið Pólverjar eða frá löndum þar í 

kring. Auk þess útskýrir hún að fordómar komi fram vegna atburða líkt og þessum og varar 

fólk við hættunni sem leynist allsstaðar, ekki eingöngu í miðbæ Reykjavíkur (Morgunblaðið, 

2007a). 

Grein Unnar vakti hörð viðbrögð. Solveiga Urboniene frá Litháen, sem hefur búið á Íslandi 

síðustu 6 ár, segir í grein sem birtist í Morgunblaðinu að fordómar sem hún hefur þurft að 

þola vegna þjóðernis síns séu ósanngjarnir. Fólk hafi misst vinnu og ekki fengið íbúð á leigu 

eingöngu vegna þess að það sé frá Litháen. Hún og fjölskylda hennar kom til Íslands á sínum 

tíma í leit að betra lífi en hafi í kjölfar þess þurft að þola allskonar dónaskap og fordóma fyrir 

það eitt að vera frá Litháen. Eitt sinn var henni líkt við skemmt epli; þótt einungis eitt epli 

væri í körfunni myndi það smita út frá sér. Solveiga telur sig ekki geta borið ábyrgð á 

gjörðum annarra Litháa sem búa hérlendis heldur einungis á sér og fjölskyldu sinni. Henni 

finnst að Íslendingar ættu að líta í eigin barm og hugsa hvort þeir geti borið ábyrgð á gjörðum 

allra annarra Íslendinga, þeim sem sitja í fangelsi og þeim sem hafa brotið lög (Morgunblaðið, 

2007b). 

Sama dag og grein Solveiga Urboniene birtist í Morgunblaðinu vekur Joanna Dominiczak 

einnig athygli á því að hún sé í hópi margra útlendinga sem búa á Íslandi sem eru á móti 

öllum afbrotum, sama hver afbrotamaðurinn sé. Henni finnist miður hver áhrifin eru af 

skrifum fjölmiðla um afbrot útlendinga. Í hvert skipti sem einstaklingur af sama þjóðerni og 

hún brjóti af sér, gjaldi allir fyrir það. Það lýsir sér í andlegu ofbeldi eins og t.d. verri 

þjónustu, neikvæðum athugasemdum og óvingjarnlegum svip. Í kjölfar neikvæðrar 

umfjöllunar í fjölmiðlum hafa útlendingum verið kennt um allt sem misferst í samfélaginu. 

Með þess konar fréttum fylgja neikvæð viðbrögð Íslendinga sem í fyrstu var auðvelt að hrista 



26 

af sér en þegar þetta gerist ítrekað verður það æ erfiðara fyrir Joönnu og aðra útlendinga. Hún 

hvetur því fólk til að sýna gagnkvæma virðingu sama af hvaða þjóðerni það er og minnir 

Íslendinga á að það voru upprunalega þeir sem kölluðu eftir útlendingum. Þykir henni 

fordómar hafa aukist síðustu þrjú árin og telur betra fyrir alla að reyna að láta sambúðina 

virka með því að líta ekki á útlendinga sem annars flokks íbúa þessa lands (Morgunblaðið, 

2007c). 

Í kjölfar greinarinnar sem Unnur María Birgisdóttir birti um líkamsárásina sendir hún inn 

aðra grein í Morgunblaðið. Þar biðst hún afsökunar á fyrri grein og hversu ónærgætin hún 

hafði verið í skrifum sínum. Hafði hún þá fengið hörð viðbrögð og segist eingöngu hafa verið 

reið og fengið útrás á reiðinni í skrifum sínum. Með skrifunum hafi hún notað ákveðna leið til 

að vinna sig úr áfallinu sem hún varð fyrir þegar ráðist var á mann hennar. Að eðlisfari lítur 

Unnur ekki á sig sem fordómafulla manneskju og segist koma úr fjölmenningarlegri 

fjölskyldu sem hún segist vera stolt af. Þá hefði hún betur átt að sleppa því að nefna að 

árásamennirnir gætu hugsanlega verið Pólverjar og þykir henni það hafa verið gert í fljótfærni 

sem og viðurkennir hún fáfræði sína á nágrannalöndum Póllands. Hún biður alla þá afsökunar 

sem skrif hennar særðu og að hafa sett ólíka menningarheima undir sama hattinn. Auk þess 

minnist hún þess að Íslendingar hafi einnig sína svörtu sauði og sé ósanngjarnt að refsa heilli 

þjóð fyrir þá (Morgunblaðið, 2007d). 
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5 Niðurlag 

Niðurstaða þessarar ritgerðar er að hjá Íslendingum gætir ákveðinna fordóma og óöryggis 

gagnvart innflytjendum. Birtist það greinilega í blaðagreinum sem bárust Morgunblaðinu og 

harkalegum viðbrögðum sem fylgdu í kjölfar þess (Morgunblaðið, 2007a; Morgunblaðið, 

2007b; Morgunblaðið, 2007c; Morgunblaðið, 2007d). Einnig komst Jón Gunnar Ólafsson 

(2008) að því með rannsókn sinni að ógnandi staðalmynd væri birt af útlendingum í ráðandi 

orðræðu á Íslandi. Þar eru karlmenn frá Austur-Evrópu stimplaðir sem glæpamenn, 

slagsmálahundar og nauðgarar. Getur þetta leitt til neikvæðra staðalmynda af ákveðnum 

þjóðarhópum og valdið spennu í samfélaginu. Samkvæmt rannsóknum Rauða Kross Íslands 

virðast strákar hafa neikvæðara viðhorf til innflytjenda heldur en stelpur (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir o.fl., 2005). Nokkrar niðurstöður hafa einnig leitt í 

ljós að viðhorf fólks til innflytjenda sé tengt efnahags- og félagslegri stöðu þeirra í landinu 

(Eva Heiða Önnudóttir, 2009). Auk þess hefur rannsókn sýnt að ákveðinn hópur Íslendinga 

vill takmarka fjölda fólks af öðrum litarhætti, menningu og trú en meirihluti Íslendinga. 

Þessar niðurstöður benda til þess að kynþáttafordómar ríki á Íslandi (ECRI, 2012). 

Innrömmunaráhrif benda á að ef fréttir eru innrammaðar á ákveðinn hátt líkt og ,,Hinir 

harðvítugu Litháar“ eða þegar talað er um ,,litháensku Mafíuna“ getur það leitt til neikvæðara 

staðalmynda á Litháum (Birgir Guðmundsson, 2007a). Fáir eiga samskipti við Litháa eða aðra 

minnihlutahópa og því skiptir máli hvernig upplýsingar eru sem koma frá fjölmiðlum. 

Sérstaklega þar sem fólk hefur takmarkað aðgengi að öðrum upplýsingum um þá (Helga Ólafs 

Ólafsdóttir, 2009). Fjölmiðlar skapa raunveruleika fólks með því að leggja áherslu á ákveðið 

málefni framyfir annað sem endurspeglast í því hvað almenningur telur vera mikilvægt 

málefni hverju sinni. Dagskráráhrif fjölmiðla segja þannig fólki hvað það eigi að hugsa um og 

er það meðal annars ein helsta ástæða þess að Beaverbrooks lávarður átti dagblöð á sínum 

tíma (Þorbjörn Broddason, 2005a). Umfjöllun um innflytjendur hefur dregist mjög saman í 

kjölfar efnahagshrunsins og oftast fjallað um innflytjendur á hlutlausan hátt, að frátöldum 

fréttum um lögreglu- og dómsmál, þar sem tónninn var neikvæðari (Creditinfo Ísland, 2011). 

Óþarft er að einblína á afbrot innflytjenda í fjölmiðlum, það endurspeglar fordóma og ýtir 

undir staðalmyndir. Á ráðstefnu sem var haldin í október 2011, sagði Helga Ólafs, sem vinnur 

að doktorsverkefni um umfjöllun um innflytjendur, að þetta kunni að vera vegna skorts á 

fjölmiðlareglum varðandi umfjöllun um mismunandi þjóðerni á Íslandi. Þess konar reglur 

hafa verið í gildi í Evrópu allt frá árinu 1960 og er þeirra helsta markmið að taka mið af 

ólíkum bakgrunni íbúanna. Á Norðurlöndunum hafa verið settar fram reglur vegna þrýstings 
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frá samfélaginu en hér á landi er hvorki nægur þrýstingur né umræða til að fylgja því eftir. 

Einungis hefur verið rætt hvort eigi að nefna þjóðerni í afbrotafréttum. Morgunblaðið er eina 

blaðið sem hefur sett ákveðin viðmið en það var gert í kjölfar fréttar árið 2002 þegar þjóðerni 

viðkomandi var nefnt án þess að það tengdist umfjöllunarefninu á nokkurn hátt (The 

Reykavík Grapevine, 2011). Í raun er enginn eðlismunur á afbrotum hvort sem um 

innflytjendur eða innfædda er að ræða. Lykilatriði er hvernig við tengjumst samfélaginu og 

hvernig samfélagið tengist okkur. Ef tengslin eru veik og lausbeisluð eykst hætta á frávikum 

og afbrotahegðun. Um þetta vitnar fjöldi rannsókna. Ef einstaklingurinn finnur sér ekki öruggt 

skjól innan samfélagsins, í skóla, jafningjahópi, frístundaiðkun eða á vinnumarkaði og tekst 

ekki að tengjast því, er um leið verið að plægja jarðveginn fyrir vanda af ýmsu tagi, m.a. 

afbrotum (Helgi Gunnlaugsson, 2008a). 

Fjölmenningarlegt samfélag er að þróast á Íslandi og almenningur þarf að horfast í augu 

við þann margbreytileika sem hér er að verða til. Fólk þarf að læra að umgangast alla 

einstaklinga af umburðarlyndi og virðingu. Margbreytileiki beinir athygli að ólíkum hópum 

samfélagsins og stöðu þeirra innbyrðis. Ákveðnir þættir sem aðgreina hópa eru neikvætt 

skilgreindir af meirihluta samfélagsins, sem bregst við með því að útiloka hópana sem búa 

yfir óæskilegum einkennum. Hvaða einkenni teljast óæskileg getur verið ólíkt milli 

menningarheima og milli tímaskeiða í sömu menningu. Það er því félagslega og 

menningarlega ákvarðað hverjir mega þola misrétti og útskúfun. Vandamálið liggur hjá 

samfélaginu og hvernig það bregst við einkennunum (Guðrún Pétursdóttir, 1999). 

Fjölmenningarsamfélag er komið til að vera og mun hlutfall fólks af erlendu bergi brotnu 

hækka hér á landi á næstu árum þó ekki væri nema vegna fjölskyldusameiningar. Mjög margir 

útlendingar koma aðeins til Íslands til að vinna en þrátt fyrir það þarf að sinna aðlögun. 

Mikilvægt er að koma í veg fyrir að misrétti skapist milli fólks eftir því hvaðan það kemur eða 

eftir útliti þess. Þess konar misrétti er ávísun á vandamál og sýnir reynsla nágrannaþjóða að 

þó að gætt sé vel að jafnrétti í orði sé það ekki ávísun á jafnrétti á borði. Ef misrétti nær að 

festast í sessi mun það ýta undir aðskilnað, einangrun og fordóma (Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti Íslands, 2005). 

Miklu máli skiptir að fólk geri sér grein fyrir því hvers konar samfélag Ísland er orðið og 

stefnir í að verða. Það líti ekki tilbaka og horfi á hvernig tímarnir voru, heldur læri að taka 

breytingunum. Samkvæmt skilgreiningu Evrópunefndarinnar gegn kynþáttafordómum og 

umburðarleysi, ECRI, er ekki nóg að ólíkir hópar fólks búi á ákveðnu landsvæði til að hægt sé 

að kalla það fjölmenningarlegt samfélag heldur þurfi þeir að hafa samskipti sín á milli og 

njóta jafnréttis. Með aukinni alþjóðavæðingu (e. internationalization) er áherslu beint að 
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fjölmenningarlegum samfélögum og þverþjóðleika þar sem fólk með mismunandi 

menningarlegan bakgrunn býr saman (Helga Ólafs Ólafsdóttir, 2009). Fjölmenning er nýlegt 

hugtak á Íslandi þó að flestir innflytjendur komi frá flóknari og fjölbreytilegri samfélögum 

sem eiga langa fjölmenningarlega sögu. Með tækninýjungum eins og til dæmis internetinu 

getur fólk valið um ákveðna þætti sem það kýs að halda að heiman og þannig berast 

menningaráhrif á milli landa og einstaklinga. Þess vegna eru öll samfélög fjölmenningarleg 

sama af hvaða þjóðerni fólk er (Unnur Dís Skaptadóttir og Helga Ólafsdóttir, 2010). Sú stefna 

sem ríkisstjórnin setti á Íslandi um aðlögun innflytjenda árið 2007 tryggir jöfn tækifæri allra 

íbúa landsins, sama hvaða þjóðerni það hefur (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 2007). 

Skilvirkasta leiðin til að vinna á fordómum er að auka þekkingu fólks á lífi og aðstæðum 

minnihlutahópa. Það getur reynst fordómafullum einstaklingi gott að kynnast persónulega 

manneskju úr þeim hóp sem hann hefur fordóma gagnvart. Þegar hann hefur kynnst 

manneskjunni persónulega fer hann að sjá aðra þætti í fari hennar sem eru jákvæðir. Því er 

aukin þekking, skilningur og persónuleg tengsl milli fólks besta leiðin til að vinna gegn 

fordómum (Rannveig Traustadóttir, 2001). Alþjóðasamband blaðamanna segir í yfirlýsingu 

sinni að það sé eitt af hlutverkum blaðamanna að tileinka sér umburðarlyndi og draga úr 

mismunun í samfélaginu. Hægt er að stuðla að því með ákveðinni sjálfsstjórnun fjölmiðla í 

þessum málum svo þeir haldi áfram ritstjórnarlegu sjálfstæði. Einnig með því að hvetja 

blaðamenn til að vera vel upplýsta og koma þannig í veg fyrir að vera notaðir af ákveðnum 

aðilum. Tryggja þarf að óhlutdrægni og að grundvallarreglur siðlegrar blaðamennsku séu 

notaðar þegar verið er að fjalla um innflytjendamál, glæpamál og fleiri málefni sem 

einkennast af óöryggi og ótta meðal almennings. Hagnýt skref í starfsaðferðum skipta miklu 

máli varðandi aukin gæði og umburðarlyndi innan fjölmiðlanna, til dæmis með því að fá til 

starfa fulltrúa minnihlutahóps. Síðast en ekki síst þarf að ræða um þessi mál á milli 

blaðamanna og annarra borgarlegra hópa og stefnumarkandi leiðtoga án þess að gefa eftir 

ritstjórnarlegt sjálfstæði (Birgir Guðmundsson, 2007b). 

Minnihlutahópar innflytjenda eru oft verr tengdir samfélaginu en aðrir en slæm tengsl fela í 

sér meiri hættu á afbrotahegðan. Það liggur þó ekki einungis hjá innflytjendunum að aðlagast 

samfélaginu heldur verða aðrir að leggja sitt að mörkum til að auðvelda farsæla aðlögun. 

Stundum gleymist að innflytjendur hér á landi komu hingað að frumkvæði okkar. Við 

kölluðum eftir framlagi þeirra og ábyrgð velferðar þeirra liggur að miklu leyti hjá okkur 

sjálfum. Almenningur veit að ef hann brýtur af sér er mikið í húfi vegna tengsla hans við 

samfélagið. Minnihlutahópar sem upplifa sig ótengda samfélaginu telja sig ekki þurfa að 

hlýða reglum þess og er sama hvaða afleiðingar það hefur í för með sér. Samt sem áður bendir 
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margt til þess að tíðni afbrota innflytjenda sé ekki alltaf hærri en hjá innfæddum. Hættan er 

hins vegar sú að framsetning fjölmiðla á afbrotum innflytjenda ýti undir tortryggni 

almennings í þeirra garð. Með því að benda á hvaðan afbrotamenn koma er verið að ýta undir 

ákveðnar staðalmyndir innflytjenda (Helgi Gunnlaugsson, 2008a). 

Til að móta tengsl, sambúð og samskipti til framtíðar á milli Íslendinga og innflytjenda 

þarf að vera beinn vettvangur aðstoðar og hvatningar til þeirra sem sækjast eftir aðgengi að 

samfélaginu. Þegar litið er á innflytjendur sem tímabundið vinnuafl, eða svokallað 

farandverkafólk, getur það valdið því að innflytjendur einangrist þar sem þeir fá aðeins 

takmarkaða aðild að samfélaginu. Það er ákveðin útilokun fyrir þá einstaklinga sem teljast 

vera farandverkamenn vegna þess að þeir eru einungis velkomnir til landsins vegna 

starfskrafta sinna en vera þeirra í landinu telst óæskileg að öðru leyti (Unnur Dís Skaptadóttir 

og Helga Ólafsdóttir, 2010). Skoða þarf áhrif fjölmiðla með tilliti til hlutverks þeirra í 

fjölmenningarlegum samfélögum og leggja áherslu á hvað þeir eiga að gera fremur en það 

sem þeir hafa gert (Helga Ólafs Ólafsdóttir, 2009). 

Fáir innflytjendur koma að fjölmiðlum, það eru sjaldan tekin viðtöl við þá og mjög fáar 

greinar eru til eftir þá. Auk þess vinna nær engir innflytjendur í íslenskum fjölmiðlum, aðeins 

einn starfar á sjónvarpsstöðinni Ísland Nýjasta Nýtt (ÍNN). Ástæða þess gæti þó verið sú að í 

kjölfar efnahagshrunsins minnkuðu blöðin við sig og á sama tíma fóru margir innflytjendur til 

heimalands síns. Til að endurspegla það fjölmenningarlega samfélag sem Ísland er orðið væri 

skref í rétta átt að ráða innflytjendur til starfa á fjölmiðlum. Það væri jákvætt að hafa 

innflytjendur í sjónvarpinu og einnig gott fyrir Íslendinga að venjast því að hlusta á þá tala 

íslensku með ákveðnum hreim. Hérlendis eru strangar málfarsreglur hjá fjölmiðlum sem getur 

verið takmarkandi fyrir fréttamenn. Þeir fá mikla gagnrýni ef þeir tala ekki ,,rétta“ íslensku og 

jafnvel ef þeir taka viðtal við fólk sem skortir þekkingu til að tala bjagaða íslensku. Gæti þetta 

verið ástæða þess að fréttamenn eru hræddir við að taka viðtöl við innflytjendur (ECRI, 

2012). 

Það er umhugsunarefni hvort setja eigi svipaðar fjölmiðlareglur á Íslandi varðandi 

umfjöllun um fólk af mismunandi þjóðerni og verið hafa í gildi í Evrópu síðustu áratugi. Það 

skiptir miklu máli að fjölmiðlaumfjöllun taki mið af öllum í landinu og umfjöllun í fréttum sé 

hlutlaus. Ísland er orðið að fjölmenningarlegu samfélagi þar sem fólk af mismunandi þjóðerni 

er samankomið og það er undir almenningi komið að leggja sitt að mörkum til að auðvelda 

aðlögun innflytjenda. Með innleiðslu fjölmenningarlegrar fræðslu í stefnu skóla er hægt að 

koma í veg fyrir fordóma og mismunun. Þannig er hægt að sýna fram á hvernig fjölgun 

innflytjenda getur haft jákvæð áhrif fyrir samfélagið og fólki kennt að umgangast alla 
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einstaklinga af umburðarlyndi og virðingu. Mikilvægt er að stjórnvöld mótuðu stefnu í 

málefnum innflytjenda árið 2007 sem mikilvægt er að framfylgja. Ættu önnur sveitarfélög að 

taka sér Reykjavíkurborg til fyrirmyndar. Hún hefur samþykkt fjölmenningarstefnu sem 

leggur áherslu á gagnkvæma virðingu, jafnrétti og tillitssemi óháð þjóðerni eða 

íslenskukunnáttu einstaklings. Raddir mjög fárra innflytjenda heyrast í fjölmiðlum og það þarf 

að bæta til að endurspegla það fjölmenningarsamfélag sem er orðið staðreynd á Íslandi. Að 

heyra fréttir fluttar á íslensku með hreim á ekki að vera óhugsandi, heldur raunhæfur 

möguleiki. Ég hlakka til að sjá fyrsta innflytjandann segja fréttir í sjónvarpi eða útvarpi, því 

þá veit ég að stórum áfanga hefur verið náð. 
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