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Útdráttur 

Á undanförnum árum hafa samfélagsmiðlar verið notaðir í auknum mæli til að vekja 

athygli á og skapa umræðu um margskonar samfélagsleg vandamál. Myllumerki hafa verið 

notuð til gefa málefnum táknmynd og safna umræðum á sama stað á samfélagsmiðlum en 

oft er markmiðið líka að ná athygli stjórnvalda í þeirri von að þau geti tekið vandamálin 

fyrir á dagskrá stjórnvalda. En hvað þarf til að koma málum á dagskrá stjórnvalda? 

Markmið þessarar ritgerðar er að auka skilning á því hvernig opinber stefnumótun gengur 

fyrir sig og þá sérstaklega hvernig mál ná athygli stjórnvalda. Með 

meginrannsóknarspurningu ritgerðarinnar að leiðarljósi verður leitast við að varpa ljósi á 

það  hvort og þá hvernig samfélagsmiðlar geti haft áhrif á dagskrá stjórnvalda með því að 

hafa áhrif á almenningsálitið. Gögn rannsóknarinnar eru fréttaumfjöllun fjölmiðla, efni 

sem birt var á samfélagsmiðlum, skriflegar heimildir og bækur. 

Leitað verður vísbendinga um hvort og þá hvernig umræða á samfélagsmiðlum hafi 

haft áhrif á almenningsálitið og þá mögulega á dagskrá stjórnvalda. Áhrif samfélagsmiðla 

verða könnuð með því að skoða aðdraganda þess að gerðar voru breytingar á ákvæðum um 

uppreist æru í almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Farið verður yfir umræðuna sem 

myndaðist undir myllumerkinu #höfumhátt og atburðarásina sem leiddi til breytinga á 

ákvæðum um uppreist æru í lögum þann 28. september 2017. Í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar eru teknar til umfjöllunar dagskrárkenningar, sérstaklega kenning Johns W. 

Kingdons um glugga tækifæranna og straumana þrjá, ásamt fleiri rannsóknum og 

kenningum. 

Niðurstaðan var sú að í þessu afmarkaða tilviki hafi samfélagsmiðlar haft áhrif á að 

málefnið „uppreist æru“ komst á dagskrá stjórnvalda. Samfélagsmiðlar voru notaðir af 

brotaþolum Róberts Downeys og aðstandendum þeirra til að vekja athygli á málefninu og 

hafa áhrif á almenningsálitið. Samfélagsmiðlar, með hjálp fjölmiðla, héldu athygli á 

málefninu, gáfu því táknmynd og það má segja að áhrif þeirra hafi hraðað öllu 

stefnumótunarferlinu.   
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Formáli  

Ritgerð þessi er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi og er lokaverkefni 

höfundar til brautskráningar með BA gráðu við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands í 

júní 2018. Ritgerðin var skrifuð vorið 2018 undir leiðsögn Sigurbjargar Sigurgeirsdóttur 

og mig langar að þakka henni fyrir gott aðhald og stuðning ásamt því að hafa vakið áhuga 

minn á opinberri stefnumótun við kennslu. Ég vil einnig þakka frænku minni, Ástu Kristínu 

Hauksdóttur fyrir yfirlestur. Ásamt því vil ég þakka ákveðnum skólasystrum fyrir 

óhefðbundna hvatningu, yfirlestur og afar langar kvöldstundir saman. Að lokum vil ég 

þakka gamla settinu fyrir ótrúlega þolinmæði og stuðning.   
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1. Inngangur 

Skiptar skoðanir eru um kosti samfélagsmiðla og þá möguleika sem þeir veita til samfélagslegra 

breytinga. Það er þó ljóst að með tilkomu samfélagsmiðla urðu ákveðin kaflaskipti í 

upplýsingamiðlun og samskiptatækni. Margir stjórnmálafræðingar telja að þessi kaflaskipti geti 

haft og hafi reyndar þegar haft margslungin áhrif á stjórnmál nútímans, meðal annars með því 

að gera einstaklingum auðveldara að taka beinan þátt í stjórnmálaumræðu og jafnvel þróa 

umræðuna og breyta henni. Samfélagsmiðlar gera einstaklingum kleift að vera í beinni tengingu 

við netverja með sömu skoðanir sem og stjórnmálamenn og að vekja athygli á málefnum sem 

þeir bera fyrir brjósti. Samfélagsleg vandamál eru oft falin eða gleymd og því oft verið 

nauðsynlegt að fleiri aðilar en stjórnmálamenn beiti sér í að hafa áhrif á hvaða málefni hljóta 

athygli. Möguleiki samfélagsmiðla að hafa áhrif á umræðuna er einmitt talin byltingarkenndi 

eiginleiki samfélagsmiðla (McKenna 2007). 

Markmið þessarar ritgerðar er að auka skilning á því hvernig opinber stefnumótun gengur 

fyrir sig og þá sérstaklega hvernig mál ná athygli stjórnvalda. Í þessari ritgerð verður leitast við 

að varpa ljósi á  það viðfangsefni sem meginrannsóknarspurning þessarar ritgerðar beinist að, 

en það er hvort og þá hvernig samfélagsmiðlar geti haft áhrif á dagskrá stjórnvalda með því að 

hafa áhrif á almenningsálitið. Í þeim tilgangi verður leitað vísbendinga um hvort og þá hvernig 

umræða á samfélagsmiðlum hefur haft áhrif á almenningsálitið og þá mögulega á dagskrá 

stjórnvalda. Áhrif samfélagsmiðla verða skoðuð með því að fara yfir aðdraganda þess að 85. 

grein var felld úr almennum hegningarlögum nr. 19/1940 og orðalagi 84. greinar breytt, 

umræðuna sem myndaðist undir myllumerkinu #höfumhátt og atburðarásina sem leiddi til 

breytinga á ákvæðum um uppreist æru í hegningarlögum nr. 19/1940 þann 28. september 2017. 

Umræðan um uppreist æru var fyrirferðamikil í fjölmiðlaumræðunni sumarið 2017. Hún 

byrjaði á samfélagsmiðlum með því að brotaþolar Róberta Downeys, manns sem hafði verið 

sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn fjórum stúlkum undir lögaldri, fóru að krefjast breytinga á 

þeirri stjórnsýsluframkvæmd sem býr að baki veitingu uppreistar æru. Umræðunni var haldið 

upp á samfélagsmiðlum undir myllumerkinu #höfumhátt og voru fjölmiðlar ötulir að birta hana 

á sínum vefsíðum. Að lokum leiddi umræðan og aðgerðir ákveðinna aðgerðasinna og 

fréttamanna til þess að upplýsingar voru birtar sem aftur leiddu til þess að þáverandi ríkisstjórn 

Bjartrar framtíðar, Sjálfstæðisflokksins og Viðreisnar sprakk. Að lokum var þeim ákvæðum 

hegningarlaganna er varða uppreist æru breytt þann 28. september 2017. Atburðarrásin sem 

hófst 15. júní þegar Hæstiréttur felldi niður sviptingu lögmannsréttinda Roberts Downeys og 

aðdragandi breytinga á lögum er varða uppreist æru verða rakin í þessari ritgerð. Til að varpa 
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fræðilegu ljósi á þessa atburðarrás verður hún skoðuð nánar með skírskotun til kenninga og 

rannsókna innan stjórnmála- og stjórnsýslufræða, nánar tiltekið í ljósi dagskrárkenninga og 

síðari tíma rannsókna um það hvernig höfða má til athygli almennings. Dagskrárkenningareru 

vel til þess fallnar að útskýra meiriháttar breytingar í opinberri stefnumótun. 

Fyrst verður fjallað um fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar og þær dagskrárkenningar sem 

notaðar eru við greiningu gagnanna. Notast verður sérstaklega við dagskrákenningu Johns W. 

Kingdons um glugga tækifæranna og straumana þrjá (e. Window of opportunity and the three 

streams in policy). Þar á eftir verða kynntar til sögunnar hugmyndir Richards Thalers og Cass 

R. Sunsteins um hvernig framsetning pólitískra málefna (e. framing) hafi áhrif á skoðun 

almennings. Þá er fjallað um rannsóknir Bryans D. Jones og Franks R. Baumgartners um 

stjórnmál athyglinnar (e. politics of attention) og loks kenningar Maxwells McCombs og 

Michaels Hills um áhrif fjölmiðla á dagskrá stjórnvalda. Með þessari fræðilegu umfjöllun 

verður leitast við að skoða hvort samfélagsmiðlar geti haft áhrif á dagskrá stjórnvalda með sama 

hætti og talið er að fjölmiðlar geti, samkvæmt kenningum hér að ofan.  

Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður atburðarás málsins rakin frá því að dómur Hæstaréttar 

féll þann 15. júní 2017 og þar til 28. september 2017 þegar ákvæðum um uppreist æru var breytt 

í lögum. Notuð er lýsandi greining (e. descriptive analysis) þar sem gögnum um tilvikið, s.s. 

fréttaumfjöllun, þingskjölum, umræðum á Alþingi, lögum, skýrslum o.fl., er lýst. Í fjórða kafla 

er atburðarásin sett í fræðilegt samhengi og færð rök fyrir því hvernig hugmyndir og kenningar 

Kingdons, sem kynntar eru í kaflanum fræðileg staðsetning, geta útskýrt hvers vegna ákvæðum 

um uppreist æru var breytt í hegningarlögunum í september 2017. Notuð er fræðileg útskýring 

(e. theoretical explanatory analysis) til þess. Að lokum eru niðurstöður dregnar saman í kafla 

fimm. 

Notast verður við Chicago tilvísanakerfið og stuðst við bækur, fréttaflutning fjölmiðla á 

tímabilinu júní-september 2017, Facebook og lög Alþingis. 
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2. Fræðileg staðsetning 

Stefnumótun hins opinbera byggir á fræðilegum bakgrunni og dagskrárkenningar eru hluti hans. 

Með dagskrákenningum er reynt að varpa ljósi á hvers vegna ráðamenn og áhrifamenn í 

samfélaginu beina athygli sinni að einu máli fremur en öðru. Í stað þess að reyna að útskýra 

hvernig framkvæmd stjórnvalda fer fram leitast þær við að skilja og útskýra hvernig tiltekin 

mál urðu yfirhöfuð til umfjöllunar hjá stjórnvöldum á tilteknum tíma. Með dagskrárkenningum 

er athyglinni því beint að þróun, meðferð og framvindu hugmynda í stefnumótunarferlinu. 

Bandaríski stjórnmálafræðingurinn John W. Kingdon er áhrifamikill fræðimaður á sviði 

dagskrákenninga en hann þróaði og setti fram kenninguna um glugga tækifæranna á 9. áratug 

20. aldar en hún varpar ljósi á hvernig ákveðin mál komast á dagskrá stjórnvalda (Kingdon 

2014, 4-5). 

Kenning Kingdons var áhrifamikil í lok 20. aldar og hafa nýlegar dagskrákenningar byggt 

á og bætt við kenningu Kingdons og gefið henni aukinn skýringarmátt í nútímanum. Rannsóknir 

í dagskrákenningum beinast nú í ríkari mæli að mætti athyglinnar í stjórnmálum og mikilvægi 

framsetningar og skilgreiningar á málefnum í stjórnmálaumræðunni. Athygli stjórnvalda er af 

skornum skammti og skiptir því máli hvaða hugmyndir hafna í sviðsljósinu og hvers vegna. 

Hagfræðiprófessorinn Richard Thaler og lögfræðiprófessorinn Cass R. Sunstein fjalla um í bók 

sinni Nudge hvaða áhrif það hefur á almenning hvernig valkostir og stefnumál eru skilgreind 

og beina athyglinni að takmarkaðri getu mannshugans til að meðtaka upplýsingar. Athygli 

stjórnvalda er takmörkuð gæði og því halda þeir því fram að skilgreining málefna hafi áhrif á 

stefnumótun stjórnvalda (Thaler og Sunstein 2008,21-24; 39-41). Bryan D. Jones og  Frank R. 

Baumgartner byggðu á kenningu Kingdons en þeir fjölluðu um ,,Politics of Attention“ eða 

nánar um hvaða áhrif upplýsingar hafa í opinberri stefnumótun. Rannsóknir þeirra leggja 

áherslu á mikilvægi upplýsinga fremur en skoðana í stjórnmálum. Þeir telja að það skipti 

höfuðmáli að skoða hvernig stjórnvöld nýta upplýsingar og að hvaða leyti framsetning 

upplýsinga hefur áhrif á stefnubreytingar stjórnvalda. Þeir leggja áherslu á ef upplýsingum er 

gefin táknræn mynd þá hefur það áhrif á almenningsálitið en einnig stjórnvöld (Jones og 

Baumgartner 2004, 2-9; 275-281). 

2.1. Kenning Kingdons 

Í bók sinni Agendas, Alternatives and Public Policies byggir Kingdon kenningar sínar á 

smáskrefakenningum Charles E. Lindbloms en Kingdon bætir við þá kenningu með 

rannsóknum sínum á þróun stefnumótunar á sviði heilbrigðismála og samgöngumála innan 

bandarísku stjórnsýslunnar. Hann skoðaði hvers vegna meiriháttar stefnubreytingar hjá hinu 
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opinbera eiga sér stað og hvernig slíkar breytingar verða. En til þess þurfa margir þættir að 

koma saman á réttu augnabliki og setti Kingdon fram kenninguna um glugga tækifæranna. 

Kingdon sér fyrir sér þrjá aðgreinda strauma sem þurfa að koma saman á réttu augnabliki;  

vandamálastraumurinn, stefnustraumurinn og pólitíski straumurinn. Breytingar verða þegar 

þessir straumar koma saman og gluggi tækifæranna opnast. Straumarnir eru að mestu leyti 

óháðir hver öðrum og þróun innan hvers og eins fylgir ákveðnu gangverki (Kingdon 2014, 16-

18). Gluggi tækifæranna opnast þegar krefjandi mál kom fram á sjónarsviðið eða breytingar 

verða í stjórnmálum (Kingdon 2014, 165-167). 

2.2. Straumarnir þrír 

Vandamálastraumurinn er sá fyrsti, hann snýst um það hvernig og hvort vandamál nái athygli 

stjórnvalda. Það blasa fjölmörg vandamálum við stjórnvöldum á hverjum tíma, kerfisbundin 

vandamál, sem og óvænt, sem þarf að leysa skjótt. Kingdon gerir greinarmun á ástandi og 

vandamáli. Ástand er eitthvað hversdagslegt sem ekki er hægt að hafa stjórn á, líkt og veðurfar. 

Hins vegar verður ástand að vandamáli þegar að við teljum okkur þurfa að gera eitthvað í 

málunum. Skilgreining á vandamáli er hápólitískt ferli og er háð gildismati þess sem skilgreinir 

það (Kingdon 2014, 109-110). 

Kingdon telur að reglulegt eftirlit geti haldið athygli stjórnvalda á kerfisbundnum 

vandamálum. Í öðrum tilvikum telur Kingdon að áhrifamiklir atburðir eða krísur verði til þess 

að draga athygli stjórnvalda að vandamálum sem krefjast þess að þau bregðist við þeim. 

Kingdon kallar slíka atburði „focusing events“ og nefnir náttúruhamfarir og kreppur sem dæmi. 

Oftast þarf eitthvað að fylgja í kjölfar atburða til þess að athygli stjórnvalda haldist á þeim 

(Kingdon 2014, 94-97). 

Annar straumurinn er stefnustraumurinn en þar verða hugmyndir til í 

rannsóknarsamfélögum sérfræðinga og hjá stefnumótunarfrumkvöðlum. Hugmyndirnar eru 

þróaðar og  ræddar, þær breytast í stöðugri hringrásinni meðan beðið er eftir að gluggi 

tækifæranna opnist. Stefnustraumurinn snýst meira um sannfæringu og kynningu hugmynda, 

öfugt við pólitíska strauminn þar sem markmiðið eru málamiðlanir, hagsmunagæsla og oft 

hrossakaup (Kingdon 2014, 116-118). Stjórnmálamenn leita til sérfræðingasamfélagsins þegar 

að hugmyndir þeirra og tillögur tengjast þeim vandamálum sem þegar eru á dagskrá stjórnvalda 

(Kingdon 2014, 55-56).  

Þriðji straumurinn, eða pólitíski straumurinn, er hins vegar aðstæðurnar eða 

stemmningin í stjórnmálum hverju sinni. Stjórnmálamenning, hefðir, skoðanir almennings og 

niðurstöður kosninga hefur allt áhrif á dagskrá stjórnvalda (Kingdon 2014, 145-146). Aðilar 
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utan hins hefðbundna vettvangs stjórnvalda geta einnig haft áhrif á pólitíska strauminn, s.s. 

hagsmunahópar, sérfræðingar og frumkvöðlar í stefnumótun. Túlkun eða skynjun stjórnvalda 

og stefnumótenda á stemmningunni í samfélaginu verður til þess að einhver vandamál fá aukna 

athygli og komast á dagskrá en önnur vandamál minni athygli og komast ekki á dagskrá. 

Kingdon setur fram tvö skilyrði þess að hugmynd fái hljómgrunn. Annars vegar þarf hugmyndin 

að vera tæknilega fýsileg, en í því felst að hugmyndin sé vel grunduð og framkvæmanleg, og 

hins vegar þarf hugmyndin að fela í sér ásættanleg gildi. Hugmyndin nær aldrei lengra nema 

samstaða náist um hana, eða hún fái nógu mikla athygli eða hljómgrunn, og þá geta 

stjórnmálamenn staðið með hugmyndinni eða á móti henni. Ef hugmynd nær ákveðnu marki 

verður ekki aftur snúið; hugmyndin hefur mikinn meðbyr og aðrir stjórnmálamenn slást í lestina 

(e. bandwagon)(Kingdon 2014, 160-161). Stjórnmálamenn skynja stemmninguna í samfélaginu 

til dæmis í gegnum tengsl sín við kjördæmin og í gegnum fjölmiðla (Kingdon 2014, 146-149). 

Pólitíski straumurinn breytist einkum ef mannabreytingar verða innan ríkisstjórna, þinga og 

meðal lykilstarfsmanna eftir kosningar (Kingdon 2014, 67-68). 

2.3. Gluggi tækifæranna 

Vandamálastraumurinn, stefnustraumurinn og pólitíski straumurinn eru sjálfstæðir þættir sem 

þróast hver í sínu lagi. En á einhverjum tímapunkti mætast allir þessir þrír straumar og þá verður 

möguleikinn á meiriháttar stefnubreytingum raunhæfur. Ákveðið vandamál er til staðar, lausn 

er aðgengileg og breytingar hafa átt sér stað í stjórnmálum, t.d. ríkisstjórnarskipti og það eru 

engar óyfirstýganlegar hindranir í augsýn (Kingdon 2014, 165). 

Það er á þessum tíma sem gluggi tækifæranna opnast, þá hafa allir straumarnir komið 

saman ásamt hagstæðum pólitískum aðstæðum (Kingdon 2014, 18-19). Ákveðið vandamál er 

skilgreint sem slíkt og tækifæri gefst til þess að para lausn við vandamálið (Kingdon 2014, 165-

168). Gluggi tækifæranna er því annaðhvort gluggi vandamálanna eða gluggi stjórnmálanna. 

Tími hugmyndanna kemur en líður líka hratt hjá. Að mati Kingdons verða hugmyndir að vera 

tilbúnir þegar glugginn opnast, það er of seint að ætla þá að skapa nýja lausn frá byrjun. 

Gluggi tækifæranna opnast sjaldan og hann er ekki opinn lengi auk þess sem hann lokast 

af allskyns ástæðum (Kingdon 2014, 16). Í fyrsta lagi geta stjórnmálamenn litið svo á að 

vandamálið sé leyst, þótt það sé það endilega og þá lokast glugginn á það í bili. Í öðru lagi geta 

þeir sem berjast fyrir málefninu gefist upp ef þeir ná engu fram og notað tíma sinn og fjármuni 

í annað málefni. Í þriðja lagi lokast glugginn ef það er enginn sýnileg lausn á vandamálinu. Í 

fjórða lagi, ef glugginn opnast vegna ríkisstjórnaskipta, þá getur hann einnig lokast þegar næsta 

breyting verður í stjórnmálum. Í síðasta lagi getur ástæða þess að glugginn opnaðist horfið af 
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sjónarsviði stjórnvalda.  Krísur eða stór viðburðir hafa stuttan líftíma og því leggur Kingdon 

áherslu á mikilvægt að viðbrögð sé snögg þegar gluggi tækifæranna opnast (Kingdon 2014, 

169). 

2.4. Þátttakendur 

Samkvæmt kenningum Kingdons eru tveir mismunandi hópar þátttakenda sem hafa áhrif á 

stefnumótunarferlið; hinir sýnilegu þátttakendur og hinir huldu þátttakendur. Helstu 

þátttakendurnir í opinberri stefnumótun eru hagsmunahópar, sérfræðingasamfélagið, 

stjórnmálaflokkar, almenningsálitið og fjölmiðlar. Hinn sýnilegi hópur þátttakenda er innan 

pólitíska straumsins og kemur málum á dagskrá meðan hinn ósýnilegi hópur þátttakenda, sem 

má finna innan stefnustraumsins, fæst við skilgreiningar og útfærslur á valkostum (Kingdon 

2014, 21).  

 Það streyma ótalmörg málefni á borð stjórnmálamanna í hverri viku en aðeins örfá 

málefni fá hins vegar hljómgrunn og hljóta brautargengi. Því telur Kingdon það skipta meira 

máli hvernig málefni eru skilgreind og að hugmyndin fá hljómgrunn fremur en hvaðan hún 

kemur. Skilgreining á málum er ekki bara tæknileg, hún er einnig pólitísk því hún hefur áhrif á 

hvernig stjórnmálamenn og fjölmiðlar líta á þau (Kingdon 2014, 124-130). Sérfræðingar geta 

skilgreint vandamál og varið miklum tíma í að finna bestu lausnina og síðan beðið og vonað 

eftir að gluggi tækifæranna opnist og þeirra skilgreining öðlist hljómgrunn. Í rannsóknum 

Kingdons eru svokallaðir stefnumótunarfrumkvöðlar einnig áhrifamiklir þátttakendur í að koma 

málefnum á dagskrá stjórnvalda. Hann skilgreinir stefnumótunarfrumkvöðla sem þá aðila sem 

tala fyrir ákveðnum hugmyndum og eru tilbúnir til þess að leggja ýmislegt á sig til þess að 

lausnir þeirra og hugmyndir hljóti framgöngu. Frumkvöðlarnir koma úr öllum áttum eins og úr 

röðum kjörinna fulltrúa, almennings eða frá hagsmunahópum (Kingdon 2014, 122-124).  

2.5. Fjölmiðlar 

Kingdon leggur áherslu á það í kenningum sínum að innan vandamálstraumsins sé vandamál 

ekki endilega augljóst og þá þarf einhvern til að benda á það.  Þess vegna þurfa vandamál oft 

að verða að krísum eða hörmungum svo stjórnvöld taki eftir þeim. Til að ná athygli almennings 

og stjórnvalda þurfa málefni oft einhverja áhrifaríka táknmynd. Hún getur verið persónuleg 

saga, pólitískur viðburður eða listaverk. Tákn festast og geta haft ruðningsáhrif út á við af því 

þau hafa þann eiginleika að setja málefnið í hnotskurn og gera öðrum auðvelt með að skilja það. 

Fólk tengir við persónulegar sögur og vekja upp tilfinningar, það styrkir þáverandi vitneskju 

um vandamálið (Kingdon 2014, 94-97). 
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Fjölmiðlar eru síðan taldir geta gegnt því mikilvæga hlutverki að móta tákn og koma 

þeim til skila til almennings. Kingdon telur þó fjölmiðla hafa takmörkuð áhrif á dagskrá 

stjórnvalda. Rannsóknir hans sýna að athygli fjölmiðla er frekar hverful, þeir fjalla um málefni 

í ákveðinn tíma og snúa sér svo að annarri sögu. Þeir fjalla ekki nógu lengi um málefni til að 

fræða fólk heldur færa sig frá einni krísunni í næstu. Kingdon telur þó fjölmiðla geta gegnt 

ákveðnu hlutverki í stefnumótunarferlinu. Í fyrsta lagi geta fjölmiðlar verið notaðir sem 

samskiptamiðill innan stefnustraumsins, í öðru lagi geta þeir magnað upp hreyfingar sem byrja 

annars staðar, út í samfélaginu, hjá aðgerðarsinnum eða hjá embættismönnum. Í þriðja lagi geta 

fjölmiðlar verið leið áhrifalítilla hagsmunahópa til að vekja athygli almennings á málefnum 

sínum. Fjölmiðlar koma skilaboðum á framfæri frá öðrum og það getur haft áhrif á 

almenningsálitið sem síðan getur haft áhrif á stjórnvöld. Kingdon telur einnig að 

stjórnmálamenn verði líka fyrir áhrifum frá fjölmiðlum vegna þess að þeir fylgjast með fréttum 

líkt og annað fólk (Kingdon 2014, 57-61).  

Aðrir fræðimenn innan dagskrákenninga hafa þó í seinni tíð talið áhrif fjölmiðla 

víðtækari en Kingdon hélt fram og telja að fjölmiðlar geti komið málum á dagskrá stjórnvalda. 

Bandaríski stjórnmálafræðingurinn, Maxwell McCombs, heldur því fram í bók sinni Setting the 

agenda að fjölmiðlar hafi töluverð áhrif á dagskrá stjórnvalda. Hann segir að fjölmiðlar séu 

uppspretta upplýsinga um málefni líðandi stundar fyrir almenning. McCombs skoðaði tengsl 

milli þess hvaða málefni var fjallað um í fjölmiðlum og hvaða málefni almenningur taldi 

mikilvæg á sama tíma. Niðurstöður hans sýndu að fjölmiðlar hafa veruleg áhrif á skoðun 

almennings um hvaða málefni eru mikilvæg hverju sinni. Að mati McCombs ráða fjölmiðlar 

hvaða mál enda á dagskrá fjölmiðla og ráða því hvaða málefni almenningur les. Þar af leiðandi 

geti fjölmiðlar haft áhrif á hvaða málefni almenningi þykja mikilvæg hverju sinni. Þetta val 

taldi McCombs vera dagskrávald fjölmiðla (McCombs 2004, 2-8). 

Fræðimaðurinn Michael Hill slær á sömu strengi og McCombs og telur að Kingdon 

vanmeti mátt fjölmiðla. Hann byggir á kenningum Kingdons um að skilgreining málefnis skipti 

máli en hann telur að fjölmiðlar gegni lykilhlutverki í mótun hugmynda í hugum almennings. 

Hill telur að fjölmiðlar geti bæði haft áhrif í einföldum sem og flóknum pólitískum málum. 

Rannsóknir Hill sýna þó að áhrif fjölmiðla eru mismikil eftir málaflokkum og að áhrif fjölmiðla 

virðist meiri í táknrænum málum  fremur en efnismiklum málum (Hill 2004, 165-170). 

2.6. Samfélagsmiðlar 

Veraldarvefurinn, eða Web 1.0, varð aðgengilegur almenningi á síðasta áratug 20. aldar. Sú 

tækniþróun breytti ekki aðeins lífi einstaklinga heldur einnig fjölmiðlaútgáfu. Smám saman 
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fóru fjölmiðlar að færa útgáfu sína á Internetið, annað hvort alfarið eða samhliða annarri útgáfu. 

Á þessum tíma gátu því netverjar nálgast upplýsingar og fréttir frá fjölmiðlum en það var ekki 

fyrr en með tilkomu samfélagsmiðla að almenningur gat byrjað að taka þátt í umræðunni, haft 

bein samskipti við fjölmiðla og jafnvel haft áhrif á hvað birtist í fjölmiðlum. Þátttaka og 

samræður óháð sérstakri ritstjórn er það helsta sem aðgreinir samfélagsmiðla frá hefðbundnum 

fjölmiðlum. Ritstjórnin er einstaklingurinn og hans er valdið og valið (Walgrave, Soroka og 

Nuytemans 2008). 

  Samfélagsmiðlar komu fyrst fram á sjónarsviðið í kringum síðustu aldamót og breiddust 

hratt út á fyrsta áratug 21. aldarinnar. Samfélagsmiðlar urðu til eftir að tækni og hugmyndafræði 

sem nefnd hefur verið Web 2.0 var þróuð. Web 2.0 bauð upp á tækni sem gerði ótakmörkuðum 

fjölda notenda mögulegt að geta átt samskipti á netinu í fyrsta skipti (Kaplan og Haenlein 2007). 

Andreas M. Kaplan og Michael Haenlein eru markaðsfræðingar sem sérhæfa sig í 

samfélagsmiðlum og þeir skipta samfélagsmiðlum í sex flokka. Í fyrsta flokknum eru 

þátttökuverkefni (e. collaborative projects), meðal annars alfræðisíðan Wikipedia. Flokkur tvö 

er blogg þar sem notendur deila skoðunum sínum eða upplifunum með öðrum netverjum. Þriðji 

flokkurinn er efnisveitusamfélög (e. content community) þar sem notendur deila aðallega 

myndskeiðum sín á milli. Dæmi um svoleiðis samfélag er Youtube. Fjórði flokkurinn er 

samskiptasíður (e. social networking sites) líkt og Facebook, Instagram og Twitter. Fimmti og 

sjötti flokkur ná yfir mismunandi sýndarveruleikaheima eða tölvuleiki svo sem EVE og World 

of Warcraft. Í þessari ritgerð verður einblínt á fjórða flokkinn, samskiptasíður (Kaplan og 

Haenlein 2007). 

  Með tilkomu samfélagsmiðla urðu ákveðin kaflaskipti í upplýsingamiðlun og 

samskiptatækni og telja margir stjórnmálafræðingar að þessi kaflaskipti geti haft, og hafi nú 

þegar haft, margslungin áhrif á stjórnmál nútímans. Eftir að samfélagsmiðlum hafði verið tekið 

opnum örmum af almenningi byrjuðu opinberir aðilar að nýta sér tækifæri samfélagsmiðla, 

bæði í stjórnsýslu og stjórnmálum (McKenna 2007). Stjórnmálamenn og opinberar stofnanir 

nýttu sér samfélagsmiðla til að koma sínum skilaboðum beint til kjósenda ásamt því að skapa 

sér ímynd í hugum almennings. Áður notuðu stjórnmálamenn hefðbundna fjölmiðla  á sama 

hátt en með því að nota samfélagsmiðla þá losna þeir við milliliðinn. Kostur samfélagsmiðla er 

hversu hratt er hægt að koma upplýsingum til skila ásamt því að stjórnmálamaðurinn getur 

stjórnað algjörlega efninu sem hann lætur frá sér. Samfélagsmiðlar bjóða þó einnig upp á 

samskipti stjórnmálamanna beint við almenning, enda er þátttaka og samskipti eitt aðalhlutverk 

samfélagsmiðla. Almenningur getur lagt fram spurningar, bent á mikilvæg málefni og fylgst 

með þróun mála (Walgrave, Soroka og Michiel Nuytemans 2008).  
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Það eru þó ekki aðeins stjórnmálamenn sem tóku að nýta sér samfélagsmiðla til þess að 

hafa áhrif á stjórnmálaumræðu. Samfélagsmiðlar urðu hvati fyrir almenning til að leggja sitt 

innlegg í stjórnmálaumræðuna þegar möguleiki var orðinn fyrir hendi að hafa bein samskipti 

við netverja með svipaðar skoðanir og stjórnmálamenn og vekja athygli á því sem brann 

hverjum og einum í brjósti. 

Samfélagsleg vandamál eru oft falin eða gleymd og því getur verið nauðsynlegt að fleiri 

aðilar en stjórnmálamenn beiti sér fyrir því að hafa áhrif á hvaða málefni hljóta athygli. Líkt og 

Kingdon heldur fram þurfa vandamál oft að verða skilgreind sem krísur áður en stjórnvöld taka 

á vandamálinu. Samfélagsmiðlar voru því tæki fyrir einstaklinga til að benda á þessu lítt nefndu 

mál. Sögur, sjónarmið og túlkanir mismunandi samfélagshópa, og þá oft minnihlutahópa, fengu 

loks áheyrn. Hér að ofan var fjallað um að Kingdon telur að táknmyndir geti hjálpað málefnum 

að öðlast athygli. Táknmyndir geta verið persónulegar sögur, pólitískar myndir eða grípandi 

slagorð. Tákn festast og geta haft ruðningsáhrif út á af því þau hafa þann eiginleika að setja 

málefnið í hnotskurn og gera öðrum auðveldara með að skilja það. Fólk tengir því hraðar við 

málefnið og vitneskja þeirra um það styrkist (Kingdon 2011, 94-96). Samfélagsmiðlar urðu 

kjörinn vettvangur fyrir sköpun táknmynda af því þeir krefjast hnitmiðaðra texta og til varð 

fyrirbærið myllumerki (e. hashtag) sem getur sameinað skyldar umræður á einum stað og gefið 

málefnum ákveðna táknmynd. Nú er almenningur ekki lengur einungis áhorfendur að 

samfélagsumræðunni heldur hafa þeir möguleika á að taka þátt í umræðunni, þróa hana og 

jafnvel henni. Þessi möguleiki samfélagsmiðla að hafa áhrif á umræðuna er einmitt hinn 

byltingarkenndi eiginleiki samfélagsmiðla (McKenna 2007).  
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3. Aðdragandi frumvarps til laga um breytingu á ákvæðum um uppreist 

æru í lögum 

Nú hefur verið gert grein fyrir fræðilegri staðsetningu ritgerðarinnar og þeim 

dagskrákenningum sem notaðar eru við greiningu gagnanna í fjórða kafla. Í þessum kafla er 

atburðarás málsins rakin frá því að dómur Hæstaréttar féll þann 15. júní og þar til 28. september 

2017 þegar ákvæðum um uppreist æru var breytt í lögum. 

3.1. Hvað felst í uppreist æru? 

Uppreist æru felur í sér að einstaklingur sem hlotið hefur dóm fyrir brot sem telst vera 

svívirðilegt að almenningsáliti telst ekki lengur með flekkað mannorð. Á Íslandi þarf óflekkað 

mannorð til gegna ýmsum opinberum embættum eða störfum. Til dæmis þarf óflekkað mannorð 

til að bjóða sig fram í kosningum til Alþingis, til að fá leyfi til að starfa sem lögmaður eða 

endurskoðandi eða sitja í stjórn tiltekinna opinberra stofnanna. Að öðru leyti hefur uppreist æru 

engin lagaleg áhrif. Ef einstaklingur sem hefur hlotið dóm fyrir brot sem er svívirðilegt að 

almenningsáliti ætlar að bjóða sig fram til Alþingis eða gegna ofangreindum störfum þá er 

nauðsynlegt að óska eftir uppreist æru nema refsing viðkomandi hafi verið minni en eins árs 

fangelsi og meiri en fjögurra mánaða fangelsi og að liðin séu 5 ár frá því að refsing var að fullu 

úttekin, fyrnd eða uppgefin (Stjórnarráð Íslands, 2017c). 

Samkvæmt 29. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands frá 17. júní 1944 getur forseti 

Íslands veitt þeim sem ekki hefur óflekkað mannorð uppreist æru og nýtur hann þá sömu 

réttinda og þeir sem hafa óflekkað mannorð. Sótt er um uppreist æru til dómsmálaráðuneytisins. 

Vottorð um góða hegðun þarf að fylgja með frá tveimur valinkunnum einstaklingum. Tillagan 

eða beiðnin er send til forseta Íslands til undirskriftar (Stjórnarskrá Íslands, 2017c). 

Frá árinu 1995 til ársins 2016 hafa 32 einstaklingar hlotið uppreist æru á Íslandi, allt voru það 

karlmenn, tíu þeirra hlutu dóm fyrir kynferðisbrot og fjórir þeirra fyrir barnaníð (Kristjana Björg 

Guðbrandsdóttir 2017). 

3.2. Úrskurður Hæstaréttar 

Þann 15. júní 2017 felldi Hæstiréttur Íslands úr gildi úrskurð Héraðsdóms Reykjanes um 

sviptingu réttinda manns til að vera héraðsdómslögmaður. Umræddur héraðsdómslögmaður er 

Robert Downey sem þá hét Róbert Árni Hreiðarsson. Vísaði Hæstiréttur m.a. til þess að 

maðurinn hefði áður hlotið uppreist æru með ákvörðun dómsmálaráðherra og þar með öðlast 

óflekkað mannorð, sbr. 2. mgr. 85. gr. almennra hegningarlaga (Birgir Olgeirsson og Hulda 

Hólmkelsdóttir 2017). Robert Downey var dæmdur í þriggja ára fangelsi árið 2008 fyrir 

kynferðisbrot gegn fjórum unglingsstúlkum á aldrinum 14 og 15 ára. Brot hans gegn stúlkunum 
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voru framin á árunum 2005 og 2006 en hann tældi þrjár þeirra með blekkingum og 

peningagreiðslum til kynferðismaka. Hann komst í samband við stúlkurnar í gegnum netið og 

í flestum tilvikum sagðist hann vera táningspiltur (Kristjana Björg Guðbrandsdóttir 2017).  

3.3. Viðbrögð við úrskurði Hæstaréttar 

Síðar þann 15. júní var fjallað um niðurstöðu Hæstaréttar í fjölmiðlum og málefnið vakti strax 

mikla athygli á samfélagsmiðlum. Síðla sama dag tjá tvær kvennanna sem Róbert braut á,  

Glódís Tara Fannarsdóttir og Nína Rún Bergsdóttir, sig um niðurstöðu Hæstaréttar á 

samfélagsmiðlinum Facebook. Í stöðuuppfærslum sínum gagnrýna þær niðurstöðu Hæstaréttar, 

gagnrýna stjórnvöld og spyrja hvar réttlætið sé í því að dæmdur barnaníðingur öðlist uppreist 

æru frá forseta Íslands (Kristján Kormákur Guðjónsson 2017a). 

Daginn eftir, þann 16. júní, segir Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, í viðtali við 

Ríkisútvarpið að hann hafi ekki tekið ákvörðun um að veita Roberti uppreist æru. Ákvörðunin 

hafði verið í höndum dómsmálaráðherra og verið tekin í dómsmálaráðuneytinu líkt og venjan 

er. Aðkoma hans hafi aðeins verið formlegs eðlis. Hann harmaði að málið væri komið upp og 

gagnrýnir það að þessi tiltekni maður hafi fengið uppreist æru. Guðni býður stúlkunum aðstoð 

sína og tekur fram hversu sárt honum finnist að þær hafi þurft að rifja þetta mál aftur upp og 

dáist að þeim fyrir hetjuskap þeirra. Guðni benti einnig á að hann hefði talað fyrir nauðsyn þess 

að hlutverk forsetans yrði skilgreint betur í stjórnarskrá (Alma Ómarsdóttir og Stígur Helgason, 

2017).  

Sama dag fer Bergur Þór Ingólfsson leikstjóri og faðir Nínu Rúnar, eins brotaþola 

Róberts, í viðtal á Rás 2 og talar um áhrif niðurstöðu Hæstaréttar á líf brotaþola og aðstandenda. 

Hann gagnrýndi harðlega stjórnvöld og krafðist svara (Dagný Hulda Erlendsdóttir 2017) Bergur 

Þór deilir viðtalinu á Facebook ásamt stöðufærslu og fær sú stöðufærsla mikla dreifingu og 

athygli. Meðal þeirra sem deildu var Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, femínískur aðgerðasinni, en 

hún deildi greininni og vitnaði í orð Bergs í viðtalinu og bjó til myllumerkið #höfumhátt. Það 

myllumerki átti seinna meir eftir að vera notað ótrúlega oft á samfélagsmiðlum (Mbl 2017c). 

Seinna sama dag sendir ritstjórn hópsins KÞBAVD, sem er femínískur aðgerðarhópur, 

áskorun til dómsmálaráðherra og forseta Íslands um að endurskoða þá ákvörðun að veita Robert 

Downey uppreist æru. Hópurinn óskaði einnig eftir að allar upplýsingar er varða veitingu 

uppreist æru verði gerðar opinberar (Ritstjórn KÞBAVD 2017). 

Þann 22. júní birtist fréttatilkynning um veitingu uppreistar æru á heimasíðu 

Stjórnarráðs Íslands. Í henni kom fram að dómsmálaráðuneytið vilji taka fram að allir þeir 

einstaklingar sem sótt hafi um uppreist æru og uppfyllt lagaskilyrði 85. gr. almennra 
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hegningarlaga nr. 19/1940 hafi verið veitt uppreist æru undantekningarlaust a.m.k. síðastliðin 

35 ár. Ef ráðherra eða forseti Íslands hyggist synja umsókn um uppreist æru þá þurfi að vera 

yfir því málefnalegar ástæður. Í tilkynningunni kom einnig fram að Sigríður Á. Andersen, 

dómsmálaráðherra, lýsi því yfir að ef að gera eigi breytingar á uppreist æru þurfi löggjafinn 

mögulega að koma á slíkum breytingum. Hún lýsti því einnig yfir að hún hafi nú þegar farið 

fram á að málið yrði skoðað í dómsmálaráðuneytinu ásamt mögulegri þörf á breytingu á 

löggjöfinni. Varðandi ósk eftir gögnum um uppreist æru tiltekins einstaklings svaraði 

ráðuneytið því þannig að viðkvæmar persónuupplýsingar sé að finna í gögnunum og að lög um 

persónuvernd segi að meðferð persónuupplýsinga sé undanþegin aðgangi almennings 

samkvæmt 9. gr upplýsingalaga nr. 50/1996. Því muni ráðuneytið ekki afhenda nein gögn sem 

varða einstaka umsóknir um uppreist æru, það eigi við um afrit af umsókn einstaklings um 

uppreist æru, rökstuðning ráðuneytisins fyrir því að umsækjandi uppfylli lagaskilyrðin og nöfn 

meðmælanda (Stjórnarráð Íslands 2017a). 

Í aðdraganda tilkynningingunnar höfðu verið skrifað fjöldi opinberra stöðufærsla á 

samfélagsmiðlum þar sem aðgerðasinnar óskuðu eftir rökstuðningi stjórnvalda og kröfðust þess 

að forsætisráðherra og dómsmálaráðherra upplýsti almenning um meðferð máls Roberts 

Downey. (KÞBVD 2017; Mbl 2017d; Kristjón Kormákur Guðjónsson 2017b ).  

3.4. #höfum hátt 

Þann 30. júní birti dagblaðið Stundin viðamikla umfjöllun um mál Roberts Downeys og viðtöl 

við tvo brotaþola hans, þær Nínu Rún og Höllu Ólöfu. Í viðtölunum sögðu Nína Rún og Halla 

Ólöf frá afleiðingum kynferðisofbeldisins, baráttu þeirra fyrir að fá aðstoð og óréttlætinu sem 

þær upplifðu þegar ljóst var að Robert Downey hefði hlotið uppreist æru. Þær kröfðust þess að 

lögunum yrði breytt svo komið yrði í veg fyrir að barnaníðingar öðluðust lögmannsréttindi á 

ný, þær óskuðu eftir meiri upplýsingum frá stjórnvöldum sem samkvæmt þeim höfðu fram að 

því öll firrt sig ábyrgð, og þær sögðust ekki ætla gefast upp heldur láta heyrast enn þá hærra í 

sér (Nína Rún Bergsdóttir 2017; Halla Ólöf Jónsdóttir 2017). 

Umfjöllunin um Nínu Rún og Höllu Ólöfu á samfélagsmiðlum og fjölmiðlum höfðu 

síðan þær afleiðingar að sjötta stelpan hafði samband við Berg Þór og fjölskyldu hans og ákvað 

að leggja fram kæru á hendur Roberts Downeys þann 5. júní (Alma Ómarsdóttir 2017). Í 

kjölfarið bauð Bergur Þór fram aðstoð sín á Facebook fyrir önnur fórnarlömb Roberts, hann 

bauðst til að taka við þar sem kerfið brást. Hann minnti fólk á myllumerkið #höfumhátt til að 

nálgast umfjöllun um málið. Vefmiðlar birtu síðan pistilinn hans  (Benedikt Bóas 2017). 



21 

Frá því Þórdís Elva notaði fyrst myllumerkið #höfumhátt þann 15. júní jókst notkun 

þess jafnt og þétt. Margir þjóðþekktir einstaklingar notuðu myllumerkið í júlímánuði til sýna 

stuðning við brotaþola og þrýsta á stjórnvöld.  Meðal þeirra var leikarinn Karl Ágúst skrifaði 

opið bréf til Jóns Steinars Gunnlaugssonar á Facebook þann 8. júlí þar sem hann gagnrýndi 

ummæli lögmannsins um skjólstæðing sinn, Robert Downey, í fjölmiðlum. Rúmlega 3000 

manns settu „læk“ við pistilinn á Facebook og 1500 manns deildu honum áfram auk þess sem 

fjölmiðlar birtu bréfið hans á vefjum sínu (Karl Ágúst Úlfarsson 2017). 

Þann 13. júlí skrifuðu síðan Bergur Þór og Þröstur Leó saman pistil sem birtist á Vísir.is. 

Þeir eiga báðir tvær dætur sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi fyrir tvítugt og spurðu hvers 

konar samfélagi lesendur vilja búa í. Þeir gagnrýndu óljós svör frá stjórnvöldum og hvöttu feður 

og mæður landsins til að hafa hátt og krefjast réttlátara samfélags fyrir börnin sín (Bergur Þór 

Ingólfsson og Þröstur Leó Gunnarsson 2017). Pistlinum þeirra var mikið deilt á bæði Facebook 

og Twitter. 

Druslugangan var haldin þann 29. júlí en gangan er samstöðuganga með þolendum 

kynferðisofbeldis. Að göngunni lokinni héldu Anna Katrín, Halla Rún og Glódís Tara, 

brotaþolar Roberts Downeys, ræðu. Þær beindu orðum sínum til stjórnvalda og báðu þau um 

að ganga í lið með sér í baráttu sinni fyrir betra samfélagi þar sem ofbeldi er ekki liðið. Að 

lokum hvöttu þær almenning til að hafa rosalega hátt með þeim (Margrét Helga Erlingsdóttir 

2017). 

Fjölmiðlar ásamt aðgerðasinnum á samfélagsmiðlum voru ötulir við að óska eftir 

upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu og forsætisráðuneytinu. (Gunnar Jörgen Viggósson 

2017; Kristín Ólafsdottir 2017) Nína Rún, ein brotaþolanna, ávarpaði Bjarna Benediktsson, 

þáverandi forsætisráðherra, með að „tagga” hann beint í opnum skrifum sínum á Facebook en 

fékk víst ekkert svar frá Bjarna. (Kristjón Kormákur Guðjónsson 2017b) Eftir ítrekaðar 

spurningar, og m.a. lokun á einn varaþingmann Pírata á Twittersíðu Bjarna, þá svaraði Bjarni 

fyrir málið með Facebook-færslu þann 2. ágúst (Þorgeir Helgason 2017). Í færslunni segir hann 

að farið sé með rangt mál í fjölmiðlum og það hafi ekki verið hann sem skrifaði upp á uppreist 

æru fyrir Robert Downey enda var hann ekki innanríkisráðherra á þeim tíma. Bjarni tekur þó 

einnig fram að tímabært sé að endurskoða stjórnsýsluframkvæmdina um uppreist æru og að 

hann styðji Sigríði Andersen, dómsmálaráðherra, heils hugar í stefnu hennar að endurskoða 

málið (Brynjólfur Þór Guðmundsson 2017). 
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3.5. Framvinda á vettvangi stjórnmála 

Sérstakur sumarfundur stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis var haldinn þann 18. júlí 

2017. Fundurinn var boðaður að ósk Svandísar Svavarsdóttur í Vinstri grænum og óskað var 

eftir að farið yrði yfir löggjöfina um uppreist æru, hvaða skilyrði þyrfti að uppfylla og af hverju 

sumir uppfylla þau en ekki aðrir. Í fundargerð segir að fjallað hafi verið um reglur um uppreist 

æru og boðaðir hefðu verið á fundinn ráðuneytisstjóri dómsmálaráðuneytisins og fulltrúi 

Lögmannafélags Íslands (Erna Agnes Sigurgeirsdóttir 2017). Eftir fundinn óskaði Þórhildur 

Sunna, þingmaður Pírata, eftir svörum við aðkallandi spurningum sem Facebook vinir hennar 

vildu fá á næsta fundi (Mbl 2017e). Þann 11. ágúst kynnti dómsmálaráðherra áform sín um að 

leggja fram lagafrumvarp á Alþingi um verulegar breytingar varðandi uppreist æru (Stjórnarráð 

Íslands 2017b). 

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis kom síðan saman á ný tæpum mánuði seinna 

eða 14. ágúst. Á fundinum lá fyrir að gera nefndarmönnum grein fyrir 

stjórnsýsluframkvæmdinni varðandi veitingu uppreist æru, þremur meðmælabréfunum úr 

stjórnsýslumáli Roberts ásamt yfirliti um refsilagabrot allra þeirra sem sótt hafa um uppreist 

æru frá árinu 1995. Fjórir fulltrúar meirihlutans viku hins vegar af fundinum áður en 

meðmælabréfin voru lögð fram fyrir aðra nefndameðlimi. Í kjölfarið settu fulltrúar 

minnihlutans í nefndinni fram sameiginlega bókun þar sem þeir lýstu yfir áhyggjum af þeirri 

stöðu sem upp væri komin innan nefndarinnar vegna þess að meirihluti fundarins ákvað að 

kynna sér ekki gögn er varða uppreist æru en hlutverk nefndarinnar er að framfylgja eftirliti 

með framkvæmdarvaldinu (Stígur Helgason 2017). Birgitta Jónsdóttir, þingmaður Pírata, lýsti 

yfir algjöru vantrausti á Brynjar Níelsson sem formann nefndarinnar í viðtali við fjölmiðla eftir 

fundinn og skoraði á meðmælendurna að stíga fram sjálfir (Jóhann Ólafsson  2017). 

Opinn fundur allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis var haldinn miðvikudaginn 

30. ágúst. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingmaður Pírata, hafði óskað eftir fundinum. Hún 

óskaði einnig eftir því að Bergi Þór Ingólfssyni yrði boðið á fundinn (Jóhann Páll Jónsson 

2017). Fundurinn var sýndur í beinni útsendingu og á fundinum þakkar Þórhildur Sunna Berg 

fyrir framlag hans fyrir hönd brotaþola og segist telja það mjög mikilvægt fyrir endurskoðunina 

á ákvæðum um uppreist æru í lögum (51. fundur allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis 

2017). Bergur Þór hélt á fundinum stutt erindi þar sem hann gagnrýndi tregðu stjórnvalda við 

að láta af hendi upplýsingar og einnig benti hann á hvað lögin um uppreist æru séu ævaforn. 

Hann sagði frá baráttu sinni og brotaþolanna og hvað sú barátta hefði tekið á. Hann tók m.a. 

fram að nokkrir þingmenn hefðu haft samband við fjölskyldu hans, ýmist til að sýna þeim 
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stuðning eða spyrjast fyrir um afstöðu þeirra. Hann biðlaði til stjórnvalda um að hysja upp um 

sig buxurnar og breyta lögunum. Bergur Þór óskaði eftir því að lögunum um uppreist æru yrði 

breytt hið fyrsta, að lög yrðu sett sem fyrst um að hver sá sem bryti gegn ólögráða börnum fengi 

ekki að njóta lögréttinda. Hann óskaði þess að þessi fundur yrði upphafið á endinum á 

þrautagöngu brotaþola Róberts Downeys. Á fundinum tilkynnti dómsmálaráðherra að hún 

stefndi á að leggja fyrir Alþingi það haust að þau ákvæði sem snúa að uppreist æru í almennum 

hegningarlögum yrðu alfarið felld úr lögum (51. fundur allsherjar- og menntamálanefndar 

Alþingis 2017). 

3.6. Úrskurður úrskurðarnefndar um upplýsingamál 

Þann 26. júní hafði Alma Ómarsdóttir, starfsmaður Ríkisútvarpsins, kært ákvörðun 

dómsmálaráðuneytisins um að synja beiðni um aðgang að þeim gögnum sem að Robert lagði 

fram með beiðni sinni um uppreist æru. Í niðurstöðu úrskurðarnefndar um upplýsingamál nr. í 

máli ÚNU 17060007, sem birt var 11. september, kom fram að nefndin teldi það vandséð að 

sjónarmið um vernd viðkvæmra persónuupplýsinga ættu við um ákvörðun ráðherra um að veita 

þeim einstaklingi sem kæran snýr að uppreist æru. Dómsmálaráðuneytinu var gert að afhenda 

RÚV öll gögn er varða mál Roberts Downeys, að undanskildum símanúmerum umsækjanda og 

meðmælenda. Gögnin sýndu að Robert Downey fékk undanþágu frá þeirri meginreglu að fimm 

ár skuli liðin frá því refsingu lýkur þar til uppreist æru fæst veitt. Dómsmálaráðuneytinu var 

einnig gert skylt að birta sambærilegar upplýsingar um aðra sem hlotið hafa uppreist æru og 

meðmælendur þeirra (Alma Ómarsdóttir 2017a). 

3.7. Ríkisstjórnarslit 

Þann 14. september fluttu fjölmiðlar fréttir af því að í gögnunum, sem dómsmálaráðuneytið 

hafði verið skyldað til að láta af hendi vegna úrskurðar úrskurðarnefndar, kæmi í ljós að 

Benedikt Sveinsson, faðir Bjarna Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra, hefði verið einn 

þeirra sem skrifuðu undir meðmælendabréf með uppreist æru Hjalta Sigurjóns Haukssonar sem 

hafði hlotið fimm og hálfs árs fangelsisdóm fyrir kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni sem stóðu 

í 12 ár (Freyr Gígja Gunnarsson og Alma Ómarsdóttir 2017). 

Sigríður Á. Andersen dómsmálaráðherra staðfesti í viðtali við fréttastofu 

Ríkisútvarpsins að nafn Benedikts væri að finna í gögnunum. Hún sagðist hafa fengið fregnir 

af því í lok júlí og upplýst forsætisráðherra um málið samdægurs. Á miðnætti 14. september 

sleit Björt framtíð ríkisstjórnarsamstarfi sínu við Sjálfstæðisflokkinn og Viðreisn vegna 

trúnaðarbrests. Trúnaðarbresturinn sem Björt framtíð vísaði til sneri að því að Sigríður Á. 
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Andersen dómsmálaráðherra greindi Bjarna Benediktssyni forsætisráðherra frá því í júlí að 

faðir hans, Benedikt Sveinsson, væri á meðal umsagnaraðila Hjalta Sigurjóns en greindi öðrum 

ráðherrum í ríkisstjórn ekki frá því (Brynjólfur Þór Guðmundsson 2017).  

Þessar upplýsingar voru líkt og olía á eldinn í #höfumhátt umræðunni á 

samfélagsmiðlum og vefmiðlum. Halla Ólöf, Nína Rún, Anna Katrín og Glódís Tara tjáðu sig 

sig um atburðarásina á Facebook og fögnuðu því að barátta þeirra bar árangur (Anna Katrín 

Snorradóttir 2017b). Daginn eftir, 15. september, sendi Kvenréttindafélag Íslands frá sér 

tilkynningu á vef sínum og Facebook-síðu þar sem vakin var athygli á því að „þau tímamót áttu 

sér stað í íslensku samfélagi í gærkvöldi að ríkisstjórn landsins féll, ekki vegna peninga, ekki 

vegna pólitísks ágreinings atvinnustjórnmálamanna, heldur vegna þess að konur höfðu hátt.“ 

(Kvenréttindafélag Íslands 2017).  

Þann 19. september var Brynjar Níelsson settur af sem formaður stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefndar eftir mikla gagnrýni fyrir ummæli sem Brynjar hafði látið falla um uppreist æru. 

Brynjar Níelsson hafði í viðtali við fjölmiðla verið að draga úr mikilvægi umræðunnar um 

uppreist æru og lét eftir sér hafa að til væru verri brot en kynferðisbrot gegn börnum. (Sunna 

Kristín Hilmarsdóttir, 2017).  Bergur Þór, Anna Katrín og Þórdís Elva voru meðal þeirra sem 

skrifuðu opin bréf til Brynjars á Facebook sem fjölmiðlar birtu síðar á sínum síðum (Anna 

Katrín Snorradóttir 2017a; Mbl 2017d; Þórdís Elva Þorvaldsdóttir 2017). 

3.8. Frumvarp til laga um breytingar á ákvæðum laga um uppreist æru 

Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum var lagt fyrir Alþingi 26. 

september. Flutningsmenn frumvarpsins voru formenn allra flokka sem áttu sæti á Alþingi. Í 

greinargerð frumvarpsins kemur fram að frumvarpið hafi upphaflega verið samið í 

dómsmálaráðuneytinu en þar hafi heildarendurskoðun átt sér stað síðan um vorið (Birgir 

Olgeirsson og Hulda Hólmkelsdóttir 2017). Áður en lögunum var breytt í september 2017 höfðu 

ákvæði um uppreist æru í almennum hegningarlögum staðið efnislega óbreytt frá árinu 1940. 

Samkvæmt Björg Thorarensen, prófessors við Háskóla Íslands, þá eru þessi lög leifar frá lögum 

frá Danaveldi og virðist íslenska hugtakanotkunin um æru og réttarframkvæmdin á þessu sviði 

hafa setið eftir og orðið úrelt á 77 árum (Mbl 2017b).  

Í frumvarpinu er tilefni og nauðsyn lagasetningarinnar rakin til 15. júní 2017 þegar Hæsti 

réttur Íslands felldi niður sviptingu héraðdómslögmannsréttinda Roberts Downey (Birgir 

Olgeirsson og Hulda Hólmkelsdóttir, 2017). Í frumvarpinu kemur fram að lögunum skuli breytt 

vegna gagnrýni í samfélaginu og samhugar innan þingsins um að óásættanlegt væri að menn 

sem dæmdir hefðu verið fyrir mjög alvarleg afbrot gætu endurheimt borgaraleg réttindi sem 



25 

þeir hefðu misst með refsidómi svo skömmu eftir að afplánun er lokið sem raunin er samkvæmt 

þáverandi lögum og stjórnsýsluframkvæmd. Enn fremur þótti skjóta skökku við að það gerðist 

með þeim hætti að viðkomandi einstaklingur fengi sérstaka yfirlýsingu frá forseta Íslands um 

að æra hans hafi verið uppreist. Í frumvarpinu lagði nefnd til að 85. grein í almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 yrði felld út, og breytt var orðalagi í 2. mgr 84. gr. í stað orðanna: 

„allra réttinda, sem fást með uppreist á æru“ kom „þeirra réttinda á ný.” Breytingin var 

samþykkt með 55 atkvæðum. Einn þingmaður greiddi ekki atkvæði og voru sjö fjarverandi. Í 

frumvarpinu kom fram að sú breyting sem var gerð var væri einungis fyrsta skrefið í 

heildarendurskoðun laganna, breytingin væri hugsuð sem tímabundin lausn og einungis ætluð 

til að stöðva þá framkvæmd að stjórnvöld veittu uppreist æru. Í frumvarpinu var lögð mikil 

áhersla á  nauðsynlegt væri að  endurskoða í heild sinni fjölmörg óskyld lagaákvæði sem hafa 

óflekkað mannorð sem skilyrði. Því er frumvarpið sem samþykkt var á Alþingi í gildi til 1. 

janúar 2019 en að þá verði búið að vinna nauðsynlega undirbúningsvinnu við endurskoðun 

hinna lagabálkanna (Frumvarp til laga um breytingu lögum nr. 19/1940). 
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4. Umræður  

Nú hefur verið lýst atburðarásinni í aðdraganda breytingar á lögum um uppreist æru. Í þessum 

kafla verða ákveðnir þættir skoðaðir sem þóttu merkilegir og færð verða rök fyrir ákveðinni 

samsvörun milli þeirra þátta og fræðilegra hugmynda sem ræddar voru í öðrum kafla um 

fræðilega staðsetningu ritgerðarinnar. 

4.1. Áhrif samfélagsmiðla á dagskrá stjórnvalda 

Samkvæmt kenningu Kingdons eru tveir mismunandi hópar af þátttakendum sem hafa áhrif á 

stefnumótunarferlið, hinir sýnilegu þátttakendur og hinir huldu þátttakendur. Helstu 

þátttakendurnir í opinberri stefnumótun eru hagsmunahópar, sérfræðingasamfélagið, 

stjórnmálaflokkar, almenningsálitið og fjölmiðlar (Kingdon 2014, 11). Í stefnumótunarferlinu 

„uppreist æru“ voru fjölmiðlar áhrifamiklir þátttakendur, þeir vöktu athygli almennings á 

málefninu ásamt því að taka þátt í að skilgreina málefnið. Kenning Kingdons gerir ekki ráð fyrir 

samfélagsmiðlum í kenningum sínum enda samfélagsmiðlar ekki komnir á sjónarsviðið þegar 

hún var sett fram. Það er því áhugavert að skoða hvort í þessu ákveðna stefnumótunarferli hafi 

samfélagsmiðlar öðlast það hlutverk að verða einn af þeim þátttakendum Kingdons sem geti 

haft áhrif á dagskrá stjórnvalda. 

4.1.1.   Samfélagsmiðlar 

Tilkoma samfélagsmiðla breytti netnotkun almennings og gerði einstaklingum auðveldara að 

deila skoðunum sínum með fleirum. Samfélagsmiðlar gerðu almenningi kleift að eiga í 

samskiptum við fjölmiðla og jafnvel stjórnmálamenn milliliðalaust.  Þátttaka og samræður sem 

eru óháðar sérstakri ritstjórn er það helsta sem aðgreinir samfélagsmiðla frá hefðbundnum 

fjölmiðlum. Ritstjórnin er einstaklingurinn og hans er valdið og valið (Walgrave, Soroka og 

Nuytemans 2008). Það má segja að samfélagsmiðlar hafi orðið hvati fyrir almenning til að hafa 

áhrif  á stjórnmálaumræður og tækifæri til að benda á lítt nefnd vandamál eða hugmyndir sem 

þeim þótti mikilvæg. Samfélagsvandamál eru fjölmörg í nútímasamfélögum og eru oft of mörg 

til þess að stjórnvöld geti brugðist við þeim hverju sinni. Því leggur Kingdon áherslu á að ekki 

sé nóg að eitthvað málefni sé skilgreint sem vandamál, enda mörg vandamál sem lenda á 

borðum stjórnmálamanna á hverjum degi, heldur skiptir máli hvernig málefnið er skilgreint. 

Kingdon heldur því fram að skilgreining á vandamáli sé hápólitískt ferli og háð gildismati þess 

sem skilgreinir það (Kingdon 2014, 109-110). 

Þegar úrskurður hæstaréttar féll þann 15. júní 2017 um að Robert Downey myndi öðlast 

lögmannsréttindi sín á ný brugðust brotaþolar Roberts við samdægurs á samfélagsmiðlum 
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(Kristjón Kormákur Guðjónsson 2017a). Daginn eftir, þann 16. júní, tjáði Bergur Þór, faðir 

Nínu Rúnar, sig um málið á samfélagsmiðlum ásamt því að ræða um áhrif niðurstöðu 

Hæstaréttarn á líf brotþola og aðstandenda í viðtali á Rás 2 (Dagný Hulda Erlendsdóttir 2017). 

Smá saman skapa stúlkurnar, Nína Rún, Glódís Tara, Anna Katrín og Halla Ólöf, ásamt Bergi 

Þór, mikla og gagnrýna umræðu á samfélagsmiðlum um þá stjórnsýsluaðferð sem snýr að 

veitingu uppreist æru. Það lenti í höndum brotaþola að skilgreina málefnið og umræðan öðlast 

síðan ákveðna táknmynd þegar byrjað er að nota myllumerkið #höfumhátt.  

Rannsóknir Thaler og Sunstein sýna fram á að í stjórnmálum er athygli takmörkuð auðlind 

og þeir beina athygli sinni að mikilvægi framsetningar pólitískra málefna (Thaler og Sunstein 

2009, 39-41). Þeir, líkt og Kingdon, telja það mikilvægt fyrir stjórnvöld hvernig almenningur 

skynjar og skilur málefni. Baumgartner og Jones lögðu líka áherslu á mikilvægi framsetningar 

á upplýsingum og bentu á, líkt og Kingdon gerði, að það geti oft hjálpað málefnum ef þau öðlast 

ákveðna táknmynd og eru jafnvel gerð persónuleg. Ef málefni eru persónuleg þá gerir það 

almenningi sem og stjórnmálamönnum auðveldara með að tengja við skilgreininguna á 

málefninu og um leið líklegri til veita málefninu meiri athygli (Jones og  Baumgartner 2004, 2-

9).  

Það má sjá samsvörun með kenningum þeirra og umræðunni í kringum uppreist æru. 

Málefnið „uppreist æru“ var bæði persónulegt og pólitískt. Þetta málefni var viðkvæmt og snerti 

marga djúpt þar sem það snerist um að maður sem beitt hafði börn kynferðisofbeldi hafði fengið 

uppreist æru og hlotið lögmannsréttindi sín á ný. Stúlkurnar sem hann beitti kynferðislegu 

ofbeldi, þær Nína Rún, Halla Ólöf, Anna Katrín og Glódís Tara, deildu persónulegum sögum 

sínum á samfélagsmiðlum, hvernig ofbeldið hafði haft áhrif á þær og skilgreiningu sína á 

vandamálinu. Þær fóru einnig í viðtöl við fjölmiðilinn Stundina þar sem þær deildu sögunum 

sínum (Nína Rún Bergsdóttir 2017; Halla Ólöf Jónsdóttir 2017). Með því að segja frá sínum 

eigin sögum og þeirra upplifun á Facebook þá náði málefnið að öðlast táknmynd og verða 

persónulegt. Þær vörpuðu ljósi á hver raunveruleg þýðing þess er að dæmdur barnaníðingur 

hljóti uppreist æru. Bergur Þór, leikari og faðir Nínu Rúnar, átti síðan stóran þátt í að vekja 

athygli á málefninu og hann gat skilgreint málefnið á mjög persónulegan hátt sem faðir 

stúlkunnar sem Robert Downey braut á. Í grein sem hann og Þröstur Leó rituðu fyrir Vísir, þann 

13. júlí 2017, gagnrýndu þeir stjórnvöld og skilgreindu málefnið „uppreist æru“ sem málefni 

sem snertir alla vegna þess að það snerist um mikilvægi þess að vernda börn landsins. Þeir 

vörpuðu fram spurningum um hvers konar samfélagi Íslendingar vilja búa í og hvort það sé 

samfélag sem stendur með brotaþolum eða barnaníðingum (Bergur Þór Ingólfsson og Þröstur 

Leó Gunnlaugsson 2017). Ásamt því að voru stúlkurnar og Bergur Þór, ásamt fleirum, mjög 
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dugleg að skrifa opinber bréf til stjórnmálamanna og krefjast svara. Þetta hafði áhrif á 

umræðuna og jók athygli á málinu (Brynjólfur Þór Guðmundsson 2017a). 

Myllumerkið #höfumhátt gegndi síðan gríðarlega mikilvægu hlutverki við að skapa 

táknmynd fyrir málefnið. Af því samfélagsmiðlar krefjast hnitmiðaðri texta en aðrir miðlar eru 

þeir talir kjörinn vettvangur fyrir sköpun táknmynda. Ein afleiðing þess er að myllumerkið varð 

til. Myllumerki getur sameinað umræður á einum stað og gefið málefnum ákveðna táknmynd 

(McKenna 2007). Með því að gera vandamálið persónulegt þá varð það áþreifanlegt og því 

auðveldara fyrir almenning og stjórnmálamenn að setja sig í spor brotaþola. En með því að gera 

málefnið persónulegt þá varð það líka pólitískt. Almenningur slóst í lið með brotaþolunum, 

deildi sögum þeirra á Facebook og gagnrýndi viðbrögð stjórnvalda. Femínski aðgerðarhópurinn 

KÞBAVD sendi áskorun á stjórnvöld á vefsíðu sinni og á samfélagsmiðlum (KÞBAVD 2017). 

Mikið af þekktu íslensku fólki, m.a. leikarar, deildu stöðuuppfærslum frá Bergi og stelpunum. 

Þórdís Elva, femínskur aðgerðarsinni, skapaði myllumerkið #höfumhátt og var hún einnig mjög 

ötul að skrifa opinber bréf til á Facebook. (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir 2017) Smá saman fóru 

fleiri og fleiri að nota myllumerkið #höfumhátt og einskonar hreyfing skapaðist á 

samfélagsmiðlum (Mbl 2017c). 

4.1.2.  Fjölmiðlar 

Í kenningu Kingdons eru áhrif fjölmiðla á dagskrá stjórnvalda takmörkuð. Kingdon telur það 

vera vegna þess hve athygli fjölmiðla er hverful, að þeir fjalli aldrei nógu lengi um eitt málefni 

til að fræða almenning. Hins vegar telur Kingdon fjölmiðla geta magnað upp hreyfingar sem 

byrja annars staðar í samfélaginu (Kingdon 2011, 59-61). McCombs telur hins vegar fjölmiðla 

gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki í stefnumótunarferlinu því rannsóknir hans sýna að þeir 

hafi áhrif á hvaða mál er fjallað um í fjölmiðlum og því hvaða málefni almenningur les um 

(McCombs 2004, 2-8).  Michael Hill er sama sinnis og McCombs telur einmitt að það skipti 

gríðarlega miklu máli hvernig fjölmiðlar fjalli um ákveðin mál og hann telur áhrif fjölmiðla á 

dagskrá stjórnvalda vera einkum sterk í táknrænum málum (Hill 2004, 165-170). 

Það má sjá samsvörun milli rannsókna fyrrnefndra fræðimanna og hvernig málefnið 

uppreist æru var skilgreint í fjölmiðlum og hvernig atburðarrásin þróaðist. Fjölmiðlar voru allt 

frá 15. júní og þar til lögunum var breytt þann 28. september mjög öflugir í að birta það sem 

brotaþolar og stuðningsmenn þeirra deildu á samfélagsmiðlum undir formerkjum 

myllumerkisins #höfumhátt. Rannsóknablaðamennska fjölmiðla gegndi einnig mikilvægu 

hlutverki í stefnumótunarferlinu og almenningsumræðunni. Þar fremst í flokki var Alma 

Ómarsdóttir, fréttamaður hjá RÚV, en hún var sú sem kærði neitun dómsmálaráðuneytisins um 
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að láta af hendi upplýsingar um meðmælendur Roberts Downeys fyrir veitingu uppreist æru til 

Úrskurðarnefndar (Alma Ómarsdóttir 2017). Úrskurðarnefnd dæmdi síðan fjölmiðlum í hag og 

skyldaði dómsmálaráðuneytið til að afhenda fjölmiðlum öll gögn um alla þá sem höfðu hlotið 

uppreist æru og meðmælendur þeirra.  Gögnin áttu síðan eftir að leiða í ljós að faðir 

forsætisráðherra væri einn af meðmælendum barnaníðings sem hafði hlotið uppreist æru. Þær 

upplýsingar og sú leynd sem yfir þeim hvíldi varð síðan til þess að Björt Framtíð sleit 

ríkisstjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og Viðreisn þann 15. september 2017 (Brynjólfur 

Guðmundsson, 2017).  

Líkt og fjallað er um hér að ofan gegndu fjölmiðlar því hlutverki að magna upp hreyfingu 

sem byrjar annars staðar eða nánar tiltekið á samfélagsmiðlum.  Hreyfingin byrjaði með því að 

Nína Rún og Glódís Tara, brotaþolar Roberts Downeys, skrifuðu stöðufærslu á Facebook sama 

dag og úrskurður Hæstaréttar lá fyrir. Fjölmiðlar birtu samdægurs stöðufærslu stúlknanna á 

vefmiðlum sínum og út sumarið voru fjölmiðlar mjög virkir að birta nánast allar þær 

upplýsingar sem komu fram um uppreist æru á samfélagsmiðlum. 

Kingdon telur athygli fjölmiðla takmarkaða en í þessu tilviki virðist sem samfélagsmiðlar 

hafi gegnt því hlutverki í stefnumótunarferlinu að halda athygli fjölmiðla og almennings stöðugt 

á umræðunni um uppreist æru. Fjölmiðlar höfðu áhrif á dagskrá stjórnvalda með því að magna 

upp hreyfinguna sem baráttukonurnar komu af stað á samfélagsmiðlum. Þeir hjálpuðu til við að 

skilgreina málefnið og gáfu því aukið vægi og athygli með því að færa almenningi sögur þeirra. 

Fjölmiðlar hjálpuðu þeim sem höfðu hátt að hafa enn hærra og ná til fleiri. Fjölmiðlar hafa áhrif 

bæði á almenning en einnig á stjórnmálamenn því þeir lesa einnig fjölmiðla (Kingdon 2011, 

45-47). Það sama má segja um samfélagsmiðla, þeir hafa áhrif á dagskrá fjölmiðla þar sem þeir 

birta mikið af því sem kemur fram á samfélagsmiðlum, líkt og sjá mátti í umræðunni um 

uppreist æru. Nánast allar mikilvægar stöðuuppfærslur um málefnið og framgang 

stjórnmálamanna, opin bréf á samfélagsmiðlum stíluð á stjórnmálamenn ásamt fleiru endaði 

einnig á vefmiðlum fjölmiðla líkt og sjá mátti í þriðja kafla ritgerðinnar. Því má færa rök fyrir 

því að samfélagsmiðlar geti haft áhrif á almenningsálitið óbeint í gegnum fjölmiðla en einnig 

beint þar sem 96,1% Íslendinga eru daglegir notendur netsins (Hagstofan 2015, 2). Því er 

mögulegt að halda því fram að samfélagsmiðlar geti haft áhrif á dagskrá fjölmiðla og þar af 

leiðandi jafnvel dagskrá stjórnvalda með því að hafa áhrif á hvaða málefni almenningi finnst 

mikilvægt að hverju sinni.  
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4.2. Straumarnir þrír og gluggi tækifæranna 

Samkvæmt Kingdon þurfa straumarnir þrír, þ.e. vandmálastraumurinn, stefnustraumurinn og 

pólitíski straumurinn að renna saman svo að gluggi tækifæranna opnist og aðeins þá geti 

meiriháttar stefnubreytingar átt sér stað. Draga má þá ályktun að straumarnir þrír hafi runnið 

saman og gluggi tækifæranna hafi opnast í lok september þegar lögunum um uppreist æru var 

breytt á Alþingi. 

Í dagskrákenningu Kingdons skiptir höfuðmáli að ná athygli stjórnvalda, það er gert 

með því að ná að skilgreina málefnið sem vandamál sem vert er að bregðast við (Kingdon 2014, 

109-110). Líkt og hefur komið fram hér að ofan í umfjölluninni um samfélagsmiðla og fjölmiðla 

þá er nauðsynlegt að málefnið sé skilgreint sem vandamál svo að stjórnvöld geti tekið á því. 

Viðbrögðin sem fylgdu í kjölfar þess að tilkynnt var um niðurstöðu Hæstaréttar um afturköllun 

á að Robert Downey væri sviptur lögmannsréttindum sínum þann 15. júní 2017 varð til þess að 

stjórnsýsluframkvæmdin í kringum „uppreist æru“ varð hluti af vandamálastraumnum. Það 

voru brotaþolar Roberts Downeys sem brugðust fyrst við fréttunum um úrskurð Hæstaréttar. 

Þær Glódís Tara og Nína Rún birtu báðar stöðuuppfærslu þann 15. júní 2017 þar sem þær 

gagnrýndu niðurstöðu Hæstaréttar. Í stöðuuppfærslunum tjá þær sig um  afleiðingar ofbeldis af 

hendi Roberts Downeys og spyrja hvar réttlætið sé í því að dæmdur barnaníðingur öðlist 

uppreist æru frá forseta Íslands.  Þessar stöðuuppfærslur eru síðan notaðar af fjölmiðlum og 

birtar á vefsíðum þeirra (Kristjón Kormákur Guðjónsson 2017a). Daginn eftir, þann 16. júní, 

bregst Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, við gagnrýninni í viðtölum við fjölmiðla og 

álykta má að þá hafi lögin um uppreist æru verið orðin hluti af pólitíska straumnum (Guðni Th. 

Jóhannesson 2017). 

Yfir sumarið 2017, eða frá því að það kemur í ljós að Hæstiréttur hafi veitt Robert 

Downey rétt til að starfa sem lögmaður á ný og þar til ákvæði um uppreist æru er fellt úr 

hegningarlögum þann 28. september 2017, þá voru brotaþolar Roberts Downeys og 

aðstandendur þeirra ótrúlega dugleg að vekja athygli á málefninu. Bergur Þór, faðir Nínu Rúnar, 

er þjóðþekktur leikari og leikstjóri og hann varð ákveðinn talsmaður stúlknanna og gegndi stóru 

hlutverki sem þátttakandi innan vandamálastraumsins. Hann var mjög virkur á 

samfélagsmiðlum og skrifaði yfir 100 færslur um málið á Facebook undir myllumerkinu 

#höfumhátt (Bergur Þór Ingólfsson 2017b). Auk þess mætti hann í viðtöl hjá fjölmiðlum, 

skrifaði greinar í blöðin og vakti athygli á málefninu á opinberum vettvangi (Ingibjörg Dögg 

Kjartansdóttir 2017). Þórhildur Sunna, þingmaður, undirstrikaði mikilvægi framlags Bergs til 

málsins með því að óska eftir því að hann yrði gestur á opnum fundi allsherjar- og 
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menntamálanefndar Alþingis. Á fundinum sagði Bergur að margir þingmenn hefðu haft 

samband við sig og fjölskyldu sína, m.a. til þess að spyrjast fyrir um afstöðu þeirra (51. fundur 

allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis 2017). En það undirstrikar einnig áhrif hans á 

framvindu málsins á vettvangi stjórnmálanna. Það eitt að málefnið er skilgreint sem vandamál 

og sem nauðsynlegt að neyta er oft ekki nóg. Það þarf að vera lausn á vandamálinu og vilji 

innan pólitíska straumsins til að taka á vandamálinu (Kingdon 2014, 109-110). 

Segja má að málefnið hafi lent innan stefnustraumsins þegar það var byrjað að ræða það 

innan dómsmálaráðuneytisins í byrjun sumars. Í viðtali við fjölmiðla segir Sigríður Á. 

Andersen, dómsmálaráðherra, að innan dómsmálaráðuneytisins hafi verið byrjað að kanna 

hvort breyta ætti lögunum og stjórnsýsluframkvæmdinni í kringum uppreist æru í maí 2017 

(Stjórnarráð 2017a). Þetta kemur einnig fram í frumvarpinu til breytinga á ákvæðum í 

hegningarlögum. (Frumvarp til laga um breytingu lögum nr. 19/1940). Ekki kemur fram hvað 

varð til þess að dómsmálaráðuneytið ákvað að byrja að vinna að endurskoðun laganna en 

lögunum hafði ekki verið breytt í 77 ár (Mbl 2017b). Lögin um uppreist æru og 

stjórnsýsluframkvæmdin í kringum þau voru skilgreind sem vandamál sem varðaði stjórnvöld 

á þeim tíma af brotaþolum, fjölskyldum þeirra og stuðningsmönnum. Málið hafði þegar verið 

rætt í stefnustraumnum en aðeins innan dómsmálaráðuneytisins. Það varð hluti af 

stjórnmálastraumnum eftir mikla gagnrýni í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum.  

Ýmsir atburðir áttu sér stað á vettvangi stjórnvalda sumarið 2017 sem má rekja til áhrifa 

umfjöllunninnar á samfélagsmiðlum og fjölmiðlum á almenningsálitið. Má þar nefna helst 

nefna tvo sérstaka fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar yfir sumarið 2017 sem voru boðaðir 

til að ræða málefnið í kringum uppreist æru. Ásamt því var það afdrifaríkur atburður þegar 

Úrskurðarnefndar tilkynnti niðurstöðu sína þann 11. september um að dómsmálaráðuneytinu 

væri skylt að afhenda fjölmiðlum öll gögn er varðaði uppreist æru Robert Downey ásamt öllum 

öðrum gögnum um aðra einstaklinga sem hlotið höfðu uppreist æru. Í kjölfarið kom í ljós í þeim 

gögnum að faðir forsætisráðherra hafi verið meðmælandi kynferðisafbrotamanns og þær 

upplýsingar leiddu síðan til þess að ríkisstjórn Íslands sprakk. Daginn eftir að ríkisstjórnin féll 

sendi Kvenréttindafélag Íslands frá sér tilkynningu á vef sínum og Facebook síðu þar sem vakin 

var athygli á því að ríkisstjórn Íslands féll á þessum tímapunkti vegna baráttunnar um auknar 

upplýsingar varðandi stjórnsýsluframkvæmdina í kringum uppreist æru, baráttu kvennanna sem 

höfðu hátt (Kvenréttindafélag Íslands, 2017). Ásamt því var Brynjar Níelsson settur af sem 

formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar vegna mikillar gagnrýni, bæði í fjölmiðlum og á 

samfélagsmiðlum (Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2017). Það má því segja að yfir sumarið hafi 

vandamálastraumurinn og pólitíski straumurinn runnið saman.  
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Kingdon heldur því fram að á ákveðnum tímapunkti nái málefni eða hugmynd svo miklum 

hljómgrunni og athygli innan pólitíska straumsins að ekki verður aftur snúið heldur verði 

stjórnmálamenn að bregðast við með einum eða öðrum hætti. Þá er líklegt að stjórnmálamenn 

standi með þeirri hugmynd sem nýtur mest fylgis og sem leiðir til þess að á endanum slást allir 

í lestina og hægt er að samþykkja hugmyndina (Kingdon 2011, 16-17). Það má færa rök fyrir 

því að það hafi gerst í stefnumótunarferlinu um uppreist æru. Undir lok sumars eftir mikið 

fjölmiðlafár, #höfumhátt hreyfinguna á samfélagsmiðlum og úrskurð Úrskurðarnefndar sem 

leiddi til ríkistjórnarslita, var ljóst að málefnið „uppreist æra“ yrði að leysa. Þegar frumvarpið 

um breytingu á ákvæðum um uppreist æru í almennum hegningarlögum 19/1940 var lagt fyrir 

þingið þann 27. september kom fram í greinargerð um frumvarpið að fulltrúar allra flokka á 

þingi hafi lagt fram frumvarpið sem var síðan samþykkt samdægurs. Það er því ljóst að málefnið 

náði svo miklu fylgi að á endanum slógust allir stjórnmálamenn með í lestina. Á þeim 

tímapunkti var einnig ljóst að blásið yrði til kosninga á ný og því mikilvægt fyrir 

stjórnmálamenn að fylgja viðhorfinu í stjórnmálastraumnum á þeim tíma. 

Í stefnumótunarferlinu var Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingmaður Pírata, sá 

stjórnmálamaður sem barðist mest fyrir því að lögunum yrði breytt. Samkvæmt Facebook 

síðum brotaþola hafði Þórhildur Sunna samband beint við þær og heyrði þeirra hlið á málinu. 

(Anna Katrín Snorradóttir 2017c) Þórhildur Sunna óskaði síðan eftir opnum fundi allsherjar- 

og menntamálanefndar Alþingis þann 30. ágúst 2017, hún fór einnig fram á að Bergur Þór yrði 

gestur á fundinum (Jóhann Páll Jónsson 2017). Þórhildur Sunna er mjög virk á 

samfélagsmiðlum og hún tók sjálf þátt í umræðunni um uppreist æru með því að nota 

myllumerkið #höfumhátt í uppfærslum sínum á Facebook ásamt því að deila oft 

stöðuuppfærslum frá Bergi Þór (Þórhildur Sunna Ævarsdóttir 2017). Aðrir stjórnmálamenn sem 

eru virkir á samfélagsmiðlum og komu að málinu með einhverjum hætti tóku líka þátt í 

umræðunni en þó með öðrum hætti. Má þar nefna Bjarna Benediktsson, þáverandi 

forsætisráðherra, og Brynjar Níelsson, þáverandi formann stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, 

en mikið var skrifað af opinberum bréfum til þeirra á samfélagsmiðlum þar sem þeir voru inntir 

eftir svörum. Þeir svöruðu báðir gagnrýninni á einhverjum tímapunkti á sínum eigin 

samfélagsmiðlum (Brynjar Níelsson 2017; Brynjólfur Þór Guðmundsson 2017). Hægt er að 

tengja þetta við umfjöllunina hér að ofan um áhrif samfélagsmiðla á dagskrá stjórnvalda. Svo 

virðist sem samfélagsmiðlar geti haft bein áhrif á þá stjórnmálamenn sem eru sjálfir á 

samfélagsmiðlum með því að beina orðum sínum til þeirra ásamt því að draga að því athygli 

annarra. Samfélagsmiðlar hafa áhrif á dagskrávald fjölmiðla þar sem fjölmiðlar birta mikið af 
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því sem kemur fram á samfélagsmiðlum, enda gerðist það hvað eftir annað í þessari atburðarrás. 

En líkt og minnst var á hér að ofan er mögulegt að færa rök fyrir því að samfélagsmiðlar geti 

einnig haft bein áhrif á dagskrá stjórnmálamanna vegna þess að stjórnmálamenn eru sjálfir á 

samfélagsmiðlum. 

Í kenningum sínum um straumana þrjá og glugga tækifæranna leggur Kingdon áherslu 

á að mikilvægt sé að nýta tækifærið þegar glugginn opnast. Draga má þá ályktun að straumarnir 

þrír hafi runnið saman og gluggi tækifæranna hafi opnast í lok september þegar frumvarp um 

breytingu á lögum um uppreist æru var samþykkt á Alþingi. Það var eflaust mjög mikilvægt að 

lögunum var breytt tímabundið áður en þáverandi þing leystist upp og nýtt þing hóf störf, því 

samkvæmt Kingdon er gluggi tækifæranna ekki opinn lengi. Ef beðið er of lengi þá getur 

málefni dottið af dagskrá stjórnmálamanna og langt getur liðið áður en það verður tekið upp 

aftur. Áður en lögunum um uppreist æru var breytt var búið að fjalla um reglur um uppreist æru 

í tveimur nefndum Alþingis og leggja grunninn að lagabreytingunum í dómsmálaráðuneytinu. 

Fall ríkisstjórnarinnar átti rætur sínar að rekja til málsins og sú ríka krafa sem var í samfélaginu 

um breytingar á lögunum um uppreist æru varð til þess að glugginn opnaðist og breytingar urðu. 

Í raun má segja að glugginn hafi verið ófyrirsjáanlegur þar sem ekki var hægt að sjá fyrir 

atburðarrásina sem hófst í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar í júní 2017. Glugga tækifæranna var 

hrundið upp af konunum sem höfðu hátt. 
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5.  Niðurstöður 

Af umfjölluninni hér að ofan má draga þá ályktun að almenningur geti nýtt samfélagsmiðla til 

að hafa áhrif á almenningsálitið og þar af leiðandi mögulega dagskrá stjórnvalda. 

Megintilgangur þessarar umfjöllunar hefur verið að varpa ljósi á hvernig málefnið „uppreist 

æru“ komst á dagskrá Alþingis og hvaða atburðir lágu að baki þess að lögunum var breytt þann 

28. september 2017. Dregin var svo ályktun að þrír straumar Kingdon hafi runnið saman og 

gluggi tækifæranna hafi opnast í lok september þegar ákvæðum um uppreist æru í 

hegningarlögum var breytt á Alþingi. Málefnið „uppreist æru“ varð skilgreint sem vandamál 

um miðjan júní 2017 í kjölfar viðbragða brotaþola, aðstaðdenda og stjórnvalda við niðurstöðu 

Hæstaréttar. Aðrir áhrifaríkir atburðir fylgdu síðan í kjölfarið sem að urðu til þess að athygli 

var haldið við málið, líkt og kenning Kingdon gerir ráð fyrir.  

Fjölmiðlar og samfélagsmiðlar voru mikilvægur þáttakendur í stefnumótunarferlinu 

„uppreist æru“. Í þessu afmarkaða tilviki má fullyrða að samfélagsmiðlar höfðu óbein áhrif á 

dagskrá stjórnvalda með því að hafa áhrif á almenningsálitið en einnig áhrif á stjórnmálamenn 

beint í gegnum samfélagsmiðla. Samfélagsmiðlar hafa þann eiginleika að gera þátttakendum 

auðveldara fyrir að vekja athygli á málefnum ásamt því að móta að einhverju leyti hvernig 

almenningur skynjar þau. Á aðeins rúmum þremur mánuðum fór málefnið „uppreist æru“ frá 

því að vera aðeins innan stefnustraumsins, og ákvæðum um uppreist æru í hegningarlögunum 

ekki verið breytt í 77 ár, yfir í að vera skilgreint sem vandamál sem þyrfti að leysa strax á 

vettvangi stjórnvalda. Það má segja að vandamálastraumurinn og pólitíski straumurinn hafa 

runnið saman yfir sumarið, haldnir voru þrír fundir á Alþingi yfir sumarið til að ræða málefnið 

áður en frumvarp var lagt fram til breytingar á ákvæðum um uppreist æru í hegningarlögum 

19/1940 þann 27. september 2017. Mikilvægi framlags Berg Þórs og baráttukvennana við að 

skapa umræðu um málefnið var undirstrikað þegar Berg Þór var boðið að tala fyrir opnum fundi 

allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis. Yfir sumarið var málefnið rætt í tveimur nefndum 

Alþingis, stjórnmálamenn tjáðu sig ítrekað um málið við fjölmiðla og á samfélagsmiðlum og 

að lokum leiddu upplýsingar tengdar málefninu til þess að ríkisstjórnin sprakk. Fall 

ríkisstjórnarinnar og yfirvofandi kosningar juku áhersluna á að afgreiða breytingar á lögum áður 

en nýtt þing kæmi saman. Innan stjórnmálastraumsins einkenndist stemningin í samfélaginu af 

ríkri kröfu almennings um breytingar á lögum um uppreist æru og má þá kröfu rekja til þeirrar 

miklu baráttu fyrir upplýsingum og umfjöllun sem átti sér stað á samfélagsmiðlum. Málefnið 

komst ekki aðeins á dagskrá stjórnvalda heldur hélst á henni þar til ákvæðum um uppreist æru 

var breytt og 85. grein felld úr almennum hegningarlögunum. Það má halda því fram að í þessu 
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máli gegndu fjölmiðlar og samfélagsmiðlar því hlutverki að skilgreina málefnið sem vandamál 

og áhrif þeirra hraðaði stefnumótunarferlinu svo um munaði. Straumarnir þrír komu saman og 

gluggi tækifæranna opnaðist þann 28. september þegar lögunum um uppreist æru var loks 

breytt.  
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6. Lokaorð 

Líkt og tekið er fram í inngangi var markmið þessarar ritgerðar að auka skilning á hvernig 

opinber stefnumótun á sér stað og þá sérstaklega hvernig mál ná athygli stjórnvalda. Nú hefur 

verið leitast við að varpa ljósi á meginrannsóknarspurningu þessarar ritgerðar en hún er hvort 

og þá hvernig samfélagsmiðlar geti haft áhrif á dagskrá stjórnvalda með því að hafa áhrif á 

almenningsálitið. Til að kanna það kortlagði ég atburðarrásina sem leiddi til þess að 

ákvæðunum um uppreist æru var breytt og 85. grein felld úr almennum hegningarlögum 

nr.19/1940. Fræðileg staðsetning þessarar ritgerðar er unnin með tilliti til dagskrárkenningu 

Kingdons, þeirra þátttakenda sem koma að ferli hugmynda og aðgerða stjórnvalda, straumanna 

þriggja og glugga tækifæranna ásamt öðrum rannsóknum og kenningum. Í fjórða kafla voru 

ákveðin dæmi úr atburðarrásinni skoðuð með tilliti til dagskrákenninganna í fræðilegum 

bakgrunni ritgerðarinnar. Leitað var vísbendinga um hvernig umræðan á samfélagsmiðlum 

undir myllumerkinu #höfumhátt hafði áhrif á almenningsálitið með hjálp fjölmiðla og í 

framhaldinu komst málefnið á dagskrá stjórnvalda, bæði í tveimur nefndum Alþingis og að 

lokum með frumvarpi til breytingu á ákvæðum um uppreist æru í lögum. Í öðrum kafla er 

atburðarrásin rakin í tímaröð frá því að dómur Hæstaréttar féll þann 15. júní 2017 og þar til 

ákvæðum um uppreist æru var breytt í hegningarlögum þann 28. september 2017.  

Stefnumótunarferlið var í brennidepli og reynt hefur verið að greina ferlið eftir fremsta megni 

og hvaða þátttakendur komu við sögu í að koma málefninu á dagskrá stjórnvalda. Þessi 

umfjöllun sýnir greinilega að dagskrárkenning Kingdons, ásamt rannsóknum Thaler og 

Sunstein, Jones og Baumgarnters, McCombs og Hills hjálpa til við að útskýra þetta tiltekna og 

margslungna tilvik. Ég tel þessa skoðun varpa ljósi á afdrifaríka samtengingu samfélagsmiðla 

og fjölmiðla á Íslandi í dag. Hún sýnir hvernig samfélagsmiðlar geta haldið athygli á ákveðnum 

málum, gefið þeim meiri skriðþunga og vægi. 

Ritgerðin er hins vegar ekki án takmarkana. Um er að ræða hefðbundna heimildaritgerð 

þar sem einungis eitt afmarkað tilvik er skoðað. Stærri og yfirgripsmeiri rannsókn þyrfti til þess 

að komast að afgerandi niðurstöðu um áhrif samfélagsmiðla á dagskrá stjórnvalda. Höfundur 

telur að meginrannsóknarspurningu ritgerðarinnar hafi verið svarað með markvissum hætti með 

umræðu um stefnumótunaraðferðir í fræðilegu ljósi og tengingu við atburðarás málefnisins 

uppreist æru sem myndaðist undir myllumerkinu #höfumhátt. Áhugavert verður að fylgjast með 

áframhaldandi umræðu um stjórnvaldsaðgerðir í kringum kynferðisafbrotamál ásamt því að 

fylgjast með hvernig mál Önnu Karenar fer en hún lagði fram kæru á Robert Downey í miðri 

atburðarásinni sumarið 2017. Einnig kom fram í frumvarpi til breytinganna á lögunum að 
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lögunum um uppreist æru væri aðeins breytt tímabundið eða til 1. janúar 2019 og því verður 

forvitnilegt að sjá hverjar lokabreytingar á lögunum verða. Það verður þó ekki gert hér enda var 

athyglinni beint að frumvarpinu og atburðarásinni fram að því. Þessi ritgerð er því framlag 

höfundar til umræðunnar um hvernig og hvers vegna ákveðin mál lenda á dagskrá stjórnvalda 

og hvað varð til þess að ákvæðum um uppreist æru var breytt í hegningarlögum. Einnig sýnir 

ritgerðin fram á möguleika þess að nota samfélagsmiðla til gefa málefnum táknmynd og hafa 

áhrif á almenningsálitið með því að skapa umræðu sem getur síðan leitt til þess að málefni rata 

á dagskrá stjórnvalda.   
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