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Útdráttur 

Þrjár megintilgátur ásamt tilheyrandi undirtilgátum eru settar fram í þessari ritgerð til að 

freista þess að meta hvort umræður í íslenskum pólitískum Facebook spjallhópum séu 

eflandi fyrir lýðræði. Matið felur í sér hvort jafnræði fyrirfinnst meðal þátttakenda í 

umræðum, hvort þátttakendur séu upplýstir um pólitísk málefni og hvort umræðurnar hafi 

mótandi áhrif á skoðanir þátttakenda. Gerð er megindleg innihaldsgreining á tveimur 

spjallhópum og viðhorfskönnun á meðal meðlima þeirra til að mæla tilgáturnar. 

Niðurstöður benda til þess að þátttakendur í umræðum séu upplýstir um pólitísk málefni 

en jafnræði ríkir ekki meðal þeirra né móta umræður skoðanir þeirra. Merkilegasta  

niðurstaðan er að um helmingur allrar þátttöku í umræðum er að finna meðal 7% 

málshefjenda fyrir báða spjallhópa.  
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Abstract 

Three main hypotheses along with appropriate auxilliary hypotheses are put forward in this 

paper in an attempt to assess if discussions in Icelandic political Facebook groups are 

promotive for democracy. The assessment involves whether equality exists among 

participators in discussions, whether participators are informed of political issues and 

whether the discussions have formative effects on the opinions of participants. A 

quantitative content analysis is used on two groups and a survey among their members to 

measure the hypotheses. Results indicate that the discussion participants are informed of 

political issues but equality does not exist among them and the discussions do not have 

formative effects. The most interesting conclusion is that about half of all participation in 

discussions is found among 7% of instigators for both groups.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er unnin undir handleiðslu Ragnars Karlssonar verkefnisstjóra og aðjúnkts 

við stjórnmálafræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Ritgerðin er metin til 30 

ECTS eininga lokaverkefnis til meistaranáms í fjölmiðla- og boðskiptafræði. Rannsóknin 

sem er hluti af lokaverkefninu var unnin á tímabilinu september til nóvember 2018. 

Stjórnendur Pírataspjallsins og Stjórnmálaspjallsins reyndust hjálpsamir við gerð 

rannsóknar og eiga þakkir skilið. Þá eiga leiðbeinandi minn Ragnar Karlsson og vinur minn 

Gústav A. B. Sigurbjörnsson sérstakar þakkir skilið fyrir dýrmæta hjálp við skriftirnar.  
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1 Inngangur 

Maðurinn lifir á tímum örra tæknilegra framfara. Félagsmiðlum vex ásmegin á ógnarhraða 

og því er vert að rannsaka einkenni þeirra og þátttöku notenda þeirra í pólitískum 

umræðum, enda eru þær grundvallaratriði í lýðræðissamfélögum nútímans. Hvernig 

félagsmiðlar eru notaðir til lýðræðislegrar þátttöku og hvernig þeir eru metnir sem 

vettvangur til þess getur gefið mikilvæga innsýn í íslenskt samfélag. Markmið þessa 

verkefnis er að öðlast betri skilning á íslenskum pólitískum spjallhópum á Facebook og 

pólitískum umræðum sem fara fram innan vébanda þeirra. Með því að greina innihald 

spjallhópanna og kanna viðhorf meðlima þeirra er hægt að benda á stöðu spjallhópanna í 

íslensku lýðræðissamfélagi. Markmið verkefnisins er einnig að draga fram einkenni og 

takmörk félagsmiðla sem vettvang til lýðræðislegrar þátttöku og skoða niðurstöður 

rannsóknarinnar í því ljósi. 
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2 Íslenskt lýðræði 

Ísland býr við lýðræðislegt stjórnarfar. Í íðorðasafni í alþjóðastjórnmálum er lýðræði skilgreint 

sem „stjórnarfar þar sem almenningur getur með (leynilegum) kosningum haft úrslitavald í 

stjórnarfarsefnum. Einnig notað í merkingunni réttur og aðstaða einstaklinga og hópa til að láta 

í ljós vilja sinn og hafa áhrif á samfélagsleg málefni.“1 Þegar talað er um lýðræði er gjarnan 

gerður greinarmunur á tvenns konar lýðræði. Annars vegar stjórnskipunarlýðræði sem fjallar 

um skipulag grunnstofnana samfélagsins hvað varðar valddreifingu, ábyrgðardreifingu og 

hvernig valdhafar þessara stofnanna eru valdir á friðsaman hátt og hins vegar 

ákvörðunarlýðræði sem snýst um hvernig skuli taka ákvörðun í hópi fólks.2 Hefðbundin pólitísk 

þátttaka almennra borgara lýðræðisríkja einkennist helst af kosningum og stór hluti íslenskra 

kjósenda lítur á það sem borgaralega skyldu sína að kjósa sé mið tekið af mikilli 

kosningaþátttöku hér á landi.3  Þátttaka einskorðast þó ekki við kosningar heldur eru til ýmsar 

óhefðbundnar leiðir til að hafa áhrif á stjórnmálin eða fulltrúana sem kosnir eru. Dæmi um þetta 

er að ganga í samtök sem vinna fyrir einhverjum málstað, taka þátt í fundum, skrifa 

blaðagreinar, þrýsta á stjórnmálamenn og skrifa nafn sitt á undirskriftalista.4 Stjórnskipan 

Íslands einkennist af fulltrúalýðræði þar sem forseti landsins, fulltrúar löggjafarþings og 

sveitarstjórna eru valdir með kosningum allra kjörgengra íbúa. 

Íslenska þjóðríkið hefur þróast töluvert með tilliti til kosningaréttar þegna landsins. Í fyrstu 

Alþingiskosningunum árið 1844 var kosningarréttur einungis í höndum karla sem höfðu náð 25 

ára aldri og höfðu afnotarétt af fasteign sem var metin yfir ákveðnu lágmarksvirði.5 Frá árinu 

1984 og til dagsins í dag er það stjórnarskrárvarin réttur allra að geta kosið svo framarlega sem 

þeir hafa náð 18 ára aldri, eru með íslenskan ríkisborgararétt, og lögheimili á Íslandi þegar 

kosning fer fram.6 Frá árinu 1844 allt til ársins 1944, þegar Ísland krafðist loks sjálfstæðis undan 

stjórn Dana, þróaðist almennur kosningarréttur og þingræði nær samhliða þeirri þróun sem átti 

sér stað í Danmörku á þeim tíma.7 Árið 1916 höfðu konur nýlega öðlast kosningarétt og hlutfall 

                                                 
1 Ágústa Þorbergsdóttir, Kristín U. Friðjónsdóttir og Silja B. Ómarsdóttir, ritstj., í Íðorðasafn í 

alþjóðastjórnmálum og stjórnmálafræði, (Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar, 2012), 16. 
2 Ólafur P. Jónsson, „Hvað er lýðræði?“ Vísindavefurinn, http://visindavefur.is/svar.php?id=16021 (sótt 29. 

desember 2018). 
3 Gunnar H. Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 2. útg. (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2007), 50; Ibid., 56. 
4 Ibid., 59. 
5 Ibid., 37. 
6 Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
7 Gunnar H. Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 37. 
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þjóðarinnar á kjörskrá tvöfaldaðist frá árinu 1914 en varð þá aðeins um 32%.8 Ýmsar 

takmarkanir á kosningarétt voru þá enn í gildi sem voru afnumdar ein af annarri fram til ársins 

1984 þegar kosningaaldurinn var færður í 18 ár en engar stórvægilegar breytingar hafa orðið 

síðan.9 Með þessari þróun jókst hlutfall þjóðarinnar á kjörskrá jafnt og þétt sem mældist síðast 

73,4% allra landsmanna í alþingiskosningunum í október 2017.10 

Hér á landi eru Alþingiskosningar haldnar að jafnaði á fjögurra ára fresti sem veitir þegnum 

þjóðarinnar reglulega möguleika á að hafa áhrif á hvaða fulltrúar stýra landinu.11 

Kosningaþátttaka á Íslandi er meiri en víðast hvar annars staðar en þrátt fyrir að fleiri hafi rétt 

til að kjósa í dag eru færri að nýta rétt sinn því þátttaka í alþingiskosningum hefur farið 

minnkandi síðustu þrjátíu ár.12 Í Alþingiskosningum árið 1987 eftir að kosningarrétturinn hafði 

verið færður niður í 18 ár mældist kosningaþátttaka í um 90%.13 Síðan þá hefur hún farið 

minnkandi og mældist síðast í um 81% í Alþingiskosningunum 2017.14 Á það jafnt við um 

konur sem karla en konur hafa verið duglegri en karlar að sækja kjörstaðina í alþingiskosningum 

síðan árið 1991.15  

Minnkandi kosningaþátttaka er oft talin afleiðing þverrandi tengsla kjósenda við 

stjórnmálaflokkana.16 Niðurstöður úr þjóðarpúlsi Gallup í febrúar 2018, um hversu mikið eða 

lítið traust fólk ber til ýmissa opinberra stofnanna á skalanum 0-100, benda til þess að traust til 

Alþingis stendur að meðaltali í aðeins 29 af 100 mögulegum.17 Minnkandi kosningaþátttaka 

virðist a.m.k. ekki vera afleiðing dvínandi stjórnmálaáhuga sem hefur í raun aukist á s.l. þremur 

áratugum.18 

                                                 
8 Ólafur Þ. Harðarson, „The Icelandic Electoral System 1844-1999“ í The Evolution of Electoral and Party 

Systems in the Nordic Countries, ritstj. Arend Lijphart og Bernard Grofman, (New York: Agathon Press, 2002), 

101-166. 
9 Gunnar H. Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 39. 
10 Hagstofa Íslands, „Alþingiskosningar 28. október 2017,“ fréttatilkynning 28. október 2017, 

https://hagstofa.is/utgafur/utgafa/kosningar/althingiskosningar-28-oktober-2017/ (sótt 2. janúar 2019). 
11 Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 
12 Gunnar H. Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 62. 
13 Ibid., 52. 
14 Hagstofa Íslands, „Greidd atkvæði, kjósendur á kjörskrá og kosningaþátttaka eftir sveitarfélagi og kyni 2003-

2017,“ Alþingiskosningar, 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__althingi__althkjosendur/KOS02101.px/table/tableV

iewLayout1/?rxid=c4cf0083-af0e-4c6a-a75f-88e600584224 (sótt 2. janúar 2019). 
15 Gunnar H. Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 52; Hagstofa Íslands, „Greidd atkvæði, kjósendur á kjörskrá og 

kosningaþátttaka eftir sveitarfélagi og kyni 2003-2017. 
16 Gunnar H. Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 51. 
17 Gallup, „Traust til stofnana,“ þjóðarpúls, https://www.gallup.is/nidurstodur/thjodarpuls/traust-til-stofnana/ 

(sótt 2. janúar 2019). 
18 Sjá töflu 1. 
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Tafla 1. Áhugi Íslendinga á pólitík samkvæmt gögnum úr íslensku kosningarannsókninni 1987– 

201619 

 1987 1995 2003 2009 2016 

Mjög mikill áhugi 6 7 10 10 10 

Mikill áhugi 15 17 19 23 22 

Nokkur áhugi 48 45 43 43 44 

Lítill áhugi 27 26 23 19 21 

Enginn áhugi 6 5 5 5 3 

Tafla 1 sýnir niðurstöður úr rannsókn Ólafs Þ. Harðarson sem benda til þess að samhliða 

dvínandi kosningaþátttöku virðist áhugi á stjórnmálum hafa aukist síðan 1987. Á s.l. þremur 

áratugum hafa „mjög mikill áhugi“ og „mikill áhugi“ aukist á meðan „lítill“ og „enginn áhugi“ 

hafa dvínað. Í dag eru þeir sem telja sig hafa „nokkurn-,“ „mikinn-„ og „mjög mikinn“ áhuga á 

stjórnmálum samtals um þrír af hverjum fjórum samkvæmt niðurstöðum frá 2016.20 

Niðurstöður sömu rannsóknar sýna að meirihluti þátttakenda telur það skipta máli hvað maður 

kýs sem bendir til þess að meirihlutinn tekur stjórnmálum alvarlega. 

Í lýðræðissamfélagi er þörf á frjálsum kosningum í kjölfar opinnar almennrar umræðu þar 

sem borgarar hafa aðgang að mikilvægum upplýsingum til þess að geta tekið upplýsta 

ákvörðun. Grunnstef lýðræðisins er að allir meðlimir þess hafi hagsmuna að gæta sem eru fyrir 

áhrifum sameiginlegra ákvarðana, allir geti myndað sér skoðun á bestu eða skástu ákvörðuninni 

bæði fyrir sig og heildina og bestu ákvarðanirnar eru þær sem hafa verið kynntar og rökræddar 

á almannafæri.21 Ákvarðanir almennings í íslensku lýðræðissamfélagi einkennast þá fyrst og 

fremst af kosningu fulltrúa í valdastöður. Allur aðdragandinn að kosningunum hvað varðar 

upplýsingasöfnun kjósenda, umræður þeirra um málefni og fulltrúa, og svo loks 

skoðanamyndun þeirra getur haft áhrif á niðurstöður kosninga. 

                                                 
19 Ibid.; Ólafur Þ. Harðarson, „íslenska kosningarannsóknin 2009,“ Félagsvísindastofnun, 

http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/islenska_kosningarannsoknin/ICENESSecondrelease/2014/icenes_2009_opin_a

dgangur_islenska_3utg.sav (sótt 2. janúar 2019); Gunnar H. Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 57. 
20 Ólafur Þ. Harðarson, „íslenska kosningarannsóknin 2016,“ Félagsvísindastofnun, 

http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/icenes_2016_opinn_adgangur_islenska_1utg.sav (sótt 2. janúar 2019). 
21 David Beetham. Democracy: A Beginner‘s Guide (Oxford: Oneworld, 2005), 3. 
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3 Internetið og félagsmiðlar 

Internetið er sífellt útbreiddari samskiptavettvangur síðan það kom til sögunnar í 

Bandaríkjunum árið 1969.22 Internetið hefur margvíslegt notagildi einkum sem hjálpargagn í 

viðskiptum og samskiptum, og einnig við upplýsingaöflun og afþreyingu.23 Að vísu hafa þessir 

kostir allir verið til staðar fyrir innleiðingu Internetsins en stafræni háhraða eiginleiki þess hefur 

rutt úr vegi takmörkunum vegalengda, landamæra og rýmis sem takmarkaði dreifigetu og 

tímanleika eldri boðskiptakerfa. Castells telur að með komu nýrrar samskiptatækni hafi 

mannkynið færst inn í nýtt tæknilegt skeið: „Það sem er nýtt á okkar öld er ný samsetning af 

upplýsingatækni. Ég staðhæfi að hún táknar meiri breytingar í sögu tækninnar heldur en tæknin 

sem fylgdi iðnbyltingunni, eða fyrri upplýsinga byltingunni (prentlistinni).“24 

Internetið er útbreitt meðal Íslendinga og 97% íbúa á aldrinum 16-74 ára eru reglulegir 

notendur.25 Á Íslandi eru a.m.k. 99% allra íbúa tengdir við Internetið sem er nóg til að skipa 

okkur í annað sætið, á eftir Noregi með 99,2%, meðal annarra Evrópuþjóða þar sem meðaltalið 

mælist um 85%.26 Til viðmiðunar mælist aðgengi að Interneti annars staðar hæst að meðaltali í 

Norður-Ameríku en þar eru um 95% íbúa með tengingu að því. Lægst er aðgengið í Afríku eða 

um 36%. Á heimsvísu er talið að um 55% mannfjöldans séu tengdir Internetinu.27 Ójöfnuður á 

milli heimshorna í aðgangi að netinu hefur verið nefndur „stafræna gjáin“ eða „stafræna sundið“ 

(e. digital divide) þar sem félags- og hagfræðilegir þættir, sem og landfræðilegir, eru sagðir 

útskýra hvernig aðgengi að Internetinu er háttað á ójafna vegu milli heimshluta, þjóða og hópa 

manna innan einstakra samfélaga.28 Á meðal félags- og hagfræðilegra þátta sem nefndir eru 

sem áhrifavaldar á útbreiðslu Internetsins eru tekjur, menntun, aldur, kynþáttur, þjóðaruppruni 

og kyn sem breikka bilið en rannsóknir sýna að möguleikar einstaklinga til að tengjast 

Internetinu ráðast af slíkum þáttum og hafa þannig áhrif á ójafna aðstöðu manna, hópa og 

einstaklinga.29 Þar sem nær allir Íslendingar eru tengdir Internetinu má segja að stafræna gjáin 

sé lítil hér á landi. 

                                                 
22 James Curran, „The internet of history: Rethinking the internet‘s past,“ í Misunderstanding the Internet, 2. 

útg., ritstj. James Curran, (London: Routledge, 2016), 49. 
23 David Hesmondhalgh, The Cultural Industries, 3. útg., (London: Sage, 2013), 322. 
24 Manuel Castells, „Materials for an exploratory theory of the network society.“ British Journal of Sociology 51, 

nr. 1 (2000): 10. 
25 Hagstofa Íslands, „Ferðamál, samgöngur og upplýsingatækni,“ Hagtíðindi 1 (2015): 1. 
26 Internet World Stats, „Internet, Facebook and Population Stats for Europe December 2017 Statistics,“ Internet 

in Europe Stats, https://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe (sótt 24. nóvember, 2018). 
27 Internet World Stats, „World Internet Usage and Population Statistics,“ Internet Usage Statistics: The Internet 

Big Picture, https://www.internetworldstats.com/stats.htm (sótt 24. nóvember, 2018). 
28 Terry Flew, New Media, 4. útg. (Oxford: University Press, 2014), 23. 
29 Ibid. 
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Árið 1998 er Internetið komið til allra landa og upp úr aldamótum koma félagsmiðlar á 

borð við Myspace, Facebook og Twitter til sögunnar.30 Grundvöllur félagsmiðlanna er önnur 

útgáfa vefsins „Web 2.0“ sem gefur notendum kost á að „skoða og breyta“ (e. read-write) efni 

á Internetinu með gagnvirkum hætti. Í „Web 1.0“, fyrri útgáfu vefsins, áttu notendur aðeins kost 

á að „skoða“ (e. read-only) efni á Internetinu með ógagnvirkum hætti.31 Vefforrit hafa þróast 

frá einhliða efnisveitum (frá framleiðenda til neytenda) með takmarkaða gagnvirkni þeirra á 

milli yfir í vettvang þátttöku og samvinnu þar sem notendur sjálfir geta framleitt efni.32 Tim 

O‘Reilly, sá sem festir hugtakið Web 2.0 í sessi, segir útgáfuna einkennast m.a. af róttækri 

valddreifingu og trausti meðal notenda, þátttöku í stað útgáfustarfsemi, stjórn á eigin gögnum 

sem hægt er að móta að vild og samansafn vitsmuna notenda sem geta deilt þekkingu með hvor 

öðrum.33 Innleiðing Web 2.0 hefur ýtt undir fullyrðingar um að Internetið bjóði upp á 

fjölmiðlamarkað sem einkennist af sveigjanleika frekar en stöðlun, gnægð efnis frekar en skorti 

og frumkvöðulsstarfi í stað stórra fjölmiðla og fjarskiptafyrirtækja sem voru áður nær einráð 

um alla efnisframleiðslu megnið af 20. öldinni.34 Kappsamt eðli stórra fyrirtækja á undir högg 

að sækja frá samvinnuhvöt og sameiningarkrafti notenda en það sem þykir einkennandi fyrir 

Internetið í web 2.0 útgáfunni er stór aukið framboð af efni og nær ótæmandi möguleikar til 

sköpunar efnis af notendum sjálfum.35 

  

                                                 
30 Curran, „The internet of history: Rethinking the internet‘s past,“ 49. 
31 Ibid. 
32 Flew, New Media, 35. 
33 Christian Fuchs, „Social media: a critical introduction,“ 2. útg. (Los Angeles: Sage, 2017), 34. 
34 Des Freedman, „Web 2.0 and the death of the blockbuster economy,“ í Misunderstanding the Internet, ritstj. 

James Curran, (London: Routledge, 2012), 69. 
35 Ibid., 74. 
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4 Nettengt lýðræðissamfélag

Ýmsir fræðimenn halda því fram Internetið skuli færa einstaklingum meira vald en þeir höfðu 

áður og það ætti að draga úr möguleikum á afskiptum ríkisvaldsins á miðlinum.36 Douglas 

Kellner sér fyrir sér að að nýju miðlarnir og tölvutækni yrði notuð til að þjónusta hag 

einstaklinga í stað fyrirtækjaelítunnar (e. corporate elites).37 Það skuli ekki að ráðskast með 

einstaklinga heldur fræða þá og upplýsa, og kenna þeim hvernig þeir eiga að nota tæknina til 

eigin nota til að tjá „þeirra eigin upplifanir og hugðarefni“ og efla lýðræðislega umræðu og 

fjölbreytileika.38 Með þessu myndu fleiri tegundir af röddum og hugmyndum verða hluti af 

„netlýðræði“ (e. cyberdemocracy) framtíðarinnar. 

Árið 1996 semur Barlow, aðgerðarsinni og netfrjálshyggjumaður (e. cyberlibertarian), 

sjálfstæðisyfirlýsingu „netheima“ (e. cyberspace) sem viðbrögð við einni af reglugerðum 

bandaríska þingsins sem var talin draga úr sjálfræði Internetsins:  

Ríkisstjórnir iðnríkja, þið þreyttu risar holds og stáls, ég kem frá netheimum, hins nýja 

heims hugans. Af hálfu framtíðarinnar, bið ég ykkur sem eruð úr fortíðinni að láta okkur í 

friði. . . . Við höfum enga kjörna ríkisstjórn, né erum við líkleg til að vilja hafa slíka. . . . 

Ég lýsi yfir að hið hnattræna félagslega rými sem við erum að skapa skuli vera óháð 

harðstjórninni sem þið leitist við að þröngva upp á okkur. . . . Við munum skapa 

siðmenningu hugans í netheimum. Megi hún vera mannlegri og sanngjarnari en heimurinn 

sem ríkisstjórnir ykkar hafa skapað.39 

Þær vonir voru bundnar við hinn upprunalega Web 1.0 netheim að hann myndi einkennast af 

hnattrænu samfélagi sem væri veraldlegra, umburðarlyndara, minna þjóðernissinnað og opnara 

fyrir gildum frjáls markaðar en hefðbundin samfélög.40 Með komu hins gagnvirka Web 2.0 

netheims á pólitísk þátttaka „íbúa“ þess að aukast og þá einkum meðal ungs fólks og þeirra 

hópa sem láta pólitík sig almennt ekki varða.41 Papacharissi sagði nýtt form stjórnmála myndast 

á Internetinu sem einkenndist af:  

. . . tjáningu á mótþróa við almennum stefnum. . . . [Þ]essi hugsanlega kraftmikli . . . mótþrói 

á upptök sín á einkasviði samskipta sem þýðir að borgarinn tekur virkan þátt og hann öðlast 

                                                 
36 Des Freedman, „The internet of rules: Critical approaches to online regulation and governance,“ í 

Misunderstanding the Internet, 2. útg., ritstj. James Curran, 117-144, (London: Routledge, 2016), 117-144. 
37 Douglas Kellner, Media Culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the 

postmodern, (London: Routledge, 1995), 337. 
38 Ibid. 
39 John P. Barlow, „A Declaration of the Independence of Cyberspace,“ Electronic Frontier Foundadion, 

https://www.eff.org/cyberspace-independence (sótt 2. janúar 2019). 
40 José Marichal, Facebook Democracy: The Architecture of Disclosure and the Threat to Public Life, (Surrey: 

Ashgate, 2012), 27. 
41 Yana Breindl og Pascal Francq, „Can Web 2.0 Applications Save E-Democracy? A Study of How New 

Internet Applications May Enhance Citizen Participation in the Political Process Online,“ Int’l J. Electronic 

Democracy 1, nr. 1 (2008): 25. 
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aðgang að stjórnmálum í umhverfi einkamiðla sem eru staðsett innan persónulegs og 

afvikins rýmis einstaklingsins.“42 

Tenging hinnar persónulegu hliðar við hið pólitíska svið á því að greiða leið notenda að 

pólitískri þátttöku þar sem þeir geta haft áhrif á ákvörðunartöku sem varðar mikilvæg málefni. 

Slík eflandi þátttaka á Internetinu myndar það sem Jenkins o.fl. fræðimenn hafa kallað 

„þátttökumenningu“ (e. participatory culture).43 Hugtakið þátttökumenning er oft notuð til að 

lýsa því hvernig notendur og neytendur koma að því að skapa menningu eða efni.44 Slík 

menning skapast þegar jafningjar mynda samfélög í kringum sameiginleg áhugamál (með því 

t.d. að hlaða inn myndböndum á Youtube, ritstýra greinum á Wikipedia í sameiningu, eða semja 

skilaboð á Twitter) og þróa með sér venjur í þátttöku sem geta leitt til félagslegra aðgerða (e. 

social action).45 Líkan þátttökumenningar er þá oft stillt upp samhliða hefðbundinni fjölmiðlun 

(dagblaðs, útvarps og sjónvarps) þar sem efnið er línulegt frá einum sendanda til margra 

viðtakanda. Sumir fræðimenn telja að líkan þátttökumenningar sé lýðræðiseflandi fyrir hinn 

nettengda heim því notendum og áhorfendum er kleift að framleiða sína eigin menningu á 

virkan hátt.46 

Fuchs hefur gagnrýnt Jenkins fyrir að hunsa mikilvæga þætti hugtaksins þátttökumenning 

hvað varðar mikilvæg einkenni þátttökulýðræðis.47 Jenkins hafi láðst að taka einkenni 

markaðshyggju, eignarhalds, ákvarðanatöku, stéttarskiptingu og dreifingu hagnaðar með í 

reikninginn:  

Netvangar í eigu Facebook, Google og annarra stórfyrirtækja miðla að miklu leyti 

menningarlegri tjáningu notenda Internetsins. Hvorki notendurnir né launuðu starfsmenn 

Facebook, Google og annarra taka viðskiptaákvarðanir þessara fyrirtækja. Þeir taka ekki 

„þátt“ í efnahagslegri ákvörðunartöku heldur er meinað aðgang að henni.48 

Samkvæmt Fuchs þarf sönn þátttökumenning að byggja á lýðræðislegu eignarhaldi. „Þátttaka 

þýðir að manneskjur hafi réttinn til þess að vera hluti af ákvörðunum og ráði yfir og stjórni 

formgerðinni sem hefur áhrif á ákvarðanir þeirra.“49 Þátttaka notenda Internetsins einkennist nú 

fremur af stafrænni vinnu (e. digital labour) í skiptum við aðgang að netmiðlum og að fyrirtæki 

netmiðla hirði arðinn af ólaunaðri vinnu þeirra. Fyrirtæki hagnast á því efni sem notendur skapa 

                                                 
42 Zizi Papacharissi, A private sphere: Democracy in a digital age, (Cambridge: polity, 2010), 131. 
43 Marichal, Facebook Democracy: The Architecture of Disclosure and the Threat to Public Life, 30. 
44 Fuchs, „Social media: a critical introduction,“ 65. 
45 Marichal, Facebook Democracy: The Architecture of Disclosure and the Threat to Public Life, 30. 
46 Fuchs, „Social media: a critical introduction,“ 65. 
47 Ibid., 68. 
48 Ibid. 
49 Ibid., 69. 
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(t.d. færslur á Facebook, myndbönd á Youtube, og tíst (e. tweet) á Twitter) með því að græða 

auglýsingatekjur á þeim netmiðlum sem halda utan um efnið.50 Fuchs telur að markaðshyggja 

hafi takmarkandi áhrif á menningarlega- og pólitíska notkun á félagsmiðlum og að þeir sem 

telja sig geta aðskilið vöruvæðingu frá pólitískum aðgerðum eða menningarlegri tjáningu fari 

villur vega í tæknilegri nauðhyggju (e. techno-determinism).51 Tæknileg nauðhyggja er það 

sjónarmið að félagslegar aðstæður og einkenni félagslegra kerfa ákvarðist fyrst og fremst af 

tækni og tæknilegum framförum og skiptist í jákvæð og neikvæð viðhorf gagnvart áhrifum 

tækni á samfélagið.52 Þeir sem aðhyllast tæknilega nauðhyggju telja að tæknilegum úrræðum 

megi beita til að draga úr efnahagslegum, félagslegum, pólitískum og menningarlegum 

ójöfnuði.53 Hugmyndir Jenkins um þátttökumenningu hafa mætt gagnrýni m.a. fyrir það að taka 

ekki tillit til þess að elítur og fyrirtæki hafi meiri áhrif en grasrótarhreyfingar. Jenkins telur 

gagnrýnina réttmæta en heldur í þá hugmynd að nýjar leiðir hafi skapast sem leyfa fleiri 

sjónarmiðum að komast að í mikilvægum ákvörðunarferlum og segist Jenkins vera málsvari 

aukins aðgangs þeirra sem skortir möguleika og þátttöku á netinu.54 

Algengt er að vísað sé til almannarýmishugmyndar Habermas í umræðu um lýðræðislegt 

hlutverk Internetsins og möguleika þess til að efna og ýta undir umræðu á meðal einstaklinga 

um samfélagsleg málefni.55 Habermas telur almannarýmið (e. public sphere) vera „. . . vettvang 

okkar félagslega lífs þar sem einhverskonar nálgun á almenningsáliti getur verið myndað. 

Aðgangur er tryggður öllum borgurum. Hluti almannarýmisins verður að veruleika í allri 

umræðu þar sem einstaklingar safnast saman til að mynda almenningsheild.“56 Þrátt fyrir að 

Habermas setti upphaflega fram hugmynd sína í samhengi við myndun borgaralegs samfélags 

og þróun lýðræðis frá miðri sautjándu öld og fram á 20. öld hefur hún vakið mikinn áhuga 

fræðimanna upp frá aldamótum í samhengi við Internetið og gagnvirka miðla.57 Í samhengi við 

gagnvirka miðla má nota þá hugmynd að almannarýmið einkennist af opnum og skynsömum 

samskiptum sem eru talin þungamiðja öflugs lýðræðis og leyfir fjölbreyttum skoðunum að njóta 

                                                 
50 Ibid., 35. 
51 Ibid., 71. 
52 Allan G. Johnson, „The Blackwell Dictionary of Sociology: A User‘s Guide to Sociological Language,“ 2. 

útg., (Malden: Blackwell, 2000), 325. 
53 Fuchs, „Social media: a critical introduction,“ 53. 
54 Henry Jenkins, „Rethinking convergence/culture,“ Cultural studies 28, nr. 2 (2014): 272. 
55 Peter Lunt og Sonia Livingstone, „Media studies‘ fascination with the concept of the public sphere: critical 

reflections and emerging debates,“ Media, Culture & Society 35, nr. 1 (2013): 87. 
56 Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, (Cambridge: Polity Press, 1984), 49. 
57 Lunt og Livingstone, „Media studies‘ fascination with the concept of the public sphere: critical reflections and 

emerging debates,“ 87. 
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sín á hverju málefni.58 Gagnrýni á hugmynd Habermas um almannarýmið felst meðal annars í 

sögulegri túlkun hans á myndun og einkennum borgalegs lýðræðis frá því um miðja 17. öld og 

fram á þá tuttugustu, pólitískri greiningu hans á kjörmynd um lýðveldisstjórnarfar beins 

lýðræðis sem erfitt væri að heimfæra á nútímasamfélag, og yfirsjón hans um ójafnan aðgang 

kynjanna, mismunandi stétta og þjóðarbrota að almannarýminu.59 Dahlberg, sem hefur rýnt í 

hugmyndir Habermas, segir innlimun einstaklinga í umræður (e. discursive inclusion) og 

jafnrétti vera skilyrði fyrir umræður í normatífu almannarými en ójöfnuður getur takmarkað 

aðgengi einstaklinga að umræðunni þegar: „. . .sumir drottna í umræðunni meðan aðrir rembast 

við að láta heyra í sér.“60 Þrátt fyrir þessa vankanta lifir hugmyndin um normatíft almannarými 

enn góðu lífi innan fræðanna og hefur m.a. verið reynt að yfirfæra hana á nettengd samfélög 

nútímans.61 

Benkler, einn helsti talsmaður hugmynda um lýðræðislega möguleika netsins, hefur tekið 

almannarýmis hugmyndir Habermas fegins hendi og freistað þess að útfæra þær til Internetsins. 

Í bókinni Wealth of Networks frá árinu 2006 talar hann fyrir tilkomu hins nettengda 

almannarýmis (e. networked public sphere).62  Benkler telur umskipti hafa átt sér stað frá 

almannarými hefðbundinna fjölmiðla, sem einkennist af fáum miðstýrðum tengipunktum, til 

almannarýmis nettengdra einstaklinga sem einkennist af mörgum tengipunktum 

upplýsingaflæðis og umhverfis þar sem kostnaður við að tjá sig á almannavettvangi fer stöðugt 

lækkandi.63 Benkler telur að hið nettengda almannarými sé móttækilegra fyrir margbreyttari 

málefnum þess fjölda fólks en fréttamiðlum væri fært að nálgast.64 Með tilkomu hins nettengda 

almannarýmis hefur þröskuldurinn verið lækkaður fyrir einstaklinga til að taka virkan þátt í stað 

þess að vera einungis hlutlausir lesendur, hlustendur eða áhorfendur.65 

                                                 
58 Lincoln Dahlberg, „Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from consensus to contestation,“ New 

media & society 9, nr. 5 (2007): 828. 
59 Lunt og Livingstone, „Media studies‘ fascination with the concept of the public sphere: critical reflections and 

emerging debates,“ 90. 
60 Lincoln Dahlberg, „The Internet and Democratic Discourse: Exploring the prospects of online deliberative 

forums extending the public sphere,“ Information, Communication & Society 4, nr. 4 (2001): 623. 
61 Dahlberg, „Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from consensus to contestation,“ 828. 
62 Yochai Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, (New 

Haven: Yale, 2006), 212. 
63 Ibid. 
64 Ibid., 242. 
65 Ibid., 212. 
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Sunstein segir að þrátt fyrir að Benkler skrifaði bókina Wealth of Networks í árdaga 

félagsmiðlanna hafi hugmyndir Benkler ennþá vægi.66 Sunstein segir að hugmyndir Benkler 

séu enn í fullu gildi en að rökin sem hann noti eigi það til að flækja niðurstöður hans um hið 

nettengda almannarými þegar kemur að „sundrun“ (e. fragmentation) hópa.67 Hann vitnar í 

Benkler og hvernig hann talar um að heimasíður sem innihalda svipað efni og áhugamál þyrpast 

saman á þann veg að þær tengja mun frekar í hvor aðra og mynda þar af leiðandi sterkari bönd 

á milli sín en annarra heimasíða.68 Á þennan veg „sundrast“ hóparnir frá hvor öðrum m.t.t. 

pólitískrar þekkingar og sjónarmiða en Habermas hefur varað við því að Internetið leiði til 

sundrunar umræðuvettvangsins og að hver hópur haldi sig aðgreindan frá öðrum hópum.69 

Umhverfi þar sem heimasíður þyrpast saman og notendur eiga það til að aðskilja sig frá þeim 

sem hafa sjónarmið sem þeir eru ósammála, og lesa og vitna frekar í einstaklinga sem hafa 

svipaðar skoðanir, leiðir óhjákvæmilega til aðgreiningar (e. polarization).70 Sunstein segir að 

almannarýmið sé þó klárlega nettengt og hugmyndir (kynntar í Twitter tísti eða í Facebook 

færslu) geti fengið mikinn byr innan stórra hópa fólks en að þessi mikla sundrun getur verið 

vandamál. Rasmussen er svipaðrar skoðunar. Hann segir að almannarými Internetsins og 

persónulegra miðla, í samanburði við gamla almannarýmið sem réðist af fundum á almannafæri 

og hefðbundnum fjölmiðlum, knýji áfram aðgreint almannarými hvað varðar fjölda og 

fjölbreytni umræðuefna og þátttakenda.71 Hann hefur einnig bent á að sem framgangsmáti til 

stuðnings lýðræðis er Internetið takmarkað að því leyti að það setur þarfir einstaklinga framar 

sjónarmiðum almannarýmisins.72 

Þau tæknilegu einkenni sem Internetið hefur eru sögð gera félagsmiðla kjörna fyrir 

samtíma, þverþjóðlegar, róttækar, og pólitískar aðgerðastefnur.73 Lykil einkennin eru auðveld 

samskipti milli pólitískra hópa, aukinn sýnileiki málefna, aukinn aðgangur undirskipaðra og 

möguleikinn á betri skipulagningu „nýrra“ pólitískra mótmæla á alþjóðlegan og valddreifðan 

hátt.74 Notkun félagsmiðla hefur verið tengd við aukna virkni í almennri pólitískri þátttöku þar 
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sem niðurstöður rannsóknar Wike og Castillo sýna að notendur eru líklegri til að taka þátt í 

pólitískum aðgerðum en þeir sem ekki eru notendur félagsmiðla.75 Félagsmiðlar eru lofaðir fyrir 

að vera uppsprettan að róttækum aðgerðarstefnum og byltingum víða um heiminn. Dæmi um 

þetta er Indignado hreyfingin á Spáni, Occupy hreyfingin í Bandaríkjunum, og Arabíska vorið 

í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku.76 Dean hefur gagnrýnt aðgerðasinna hinna nýju miðla 

fyrir að hafa of mikla trú á hugmyndafræði netkerfa og þýðingu á þátttöku innan þeirra fyrir 

opinbera umræðu (e. publicity):  

Aðgerðasinnar halda áfram að undirstrika lýðræðislega möguleika Internetsins þrátt fyrir 

aukinn efnahagslegan ójöfnuð. . . Þeir halda áfram að dásama hugmyndina um aukin 

verðmæti í netkerfum eins og um töfra ferli . . . væri að ræða. [T]öfrar netkerfa sem myndu 

umbreyta stjórnmálum rétt eins og þau umbreyttu efnahaginum í eitthvað annað.77 

Eitt af áhyggjuefnum aukinnar notkunar félagsmiðla er að hefðbundnar aðgerðarstefnur eru að 

missa liðskraft. Með því einu að skrifa nafn sitt á undirskriftalista til styrktar málstað eða deila 

ítarefni á félagsmiðlum um brýn málefni telja aðgerðasinnar sig vera að hjálpa málstað sínum 

og hafa þessar takmörkuðu leiðir til að krefjast úrbóta verið nefndar „slæpistefnur“ (e. 

slacktivism).78 Morozov segir slæpistefnur leiða til „borgaralegs lauslætis“ þar sem nettengdum 

aðgerðasinnum finnast þeir vera að leggja sitt af mörkum og sinna mikilvægum störfum þegar 

þeir hafa í raun lítil pólitísk áhrif.79 Margir virðast hafa áhuga á að styðja brýnan málstað með 

sem minnsta erfiði t.d. með því að dreifa boðskap málstaðarins með því að deila honum sem 

tísti á Twitter eða „líka“ (e. like) við hann á Facebook. Morozov segir þó slæpistefnur 

áhrifaríkar þegar vekja þarf athygli á staðbundnum málefnum, t.d. þegar safna þarf saman hóp 

af sjálfboðaliðum, en síður áhrifaríkar í málefnum sem hafa dreifðari aðgerðasinnahóp t.d. í 

tilvikum vitundarvakningu á þjóðarmorðum eða loftslagsbreytingum.80 Þegar fjarlægðir aukast 

er erfiðara fyrir aðgerðahópa að sameina krafta sína en aðgerðastefnur á netinu hafa verið 

gagnrýndar fyrir að hlúa ekki að því persónulega tengslaneti sem er nauðsynlegt til þess að 

halda aðgerðarstefnum við.81 Sem dæmi er tengslanet notenda Twitter af ópersónulegum toga 
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þar sem persónuleg nánd takmarkast vegna rafrænna samskipta en Valenzuela, Arriagada og 

Scherman benda á að formgerð Facebook býður upp á bæði persónulegt og ópersónulegt 

tengslanet sem getur virkað eflandi fyrir aðgerðarstefnur á Facebook.82 
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5 Félagsmiðlar sem upplýsingaveitur 

Internetið er mikill nægtarbrunnur efnis og upplýsinga sem er auðvelt fyrir alla þá sem hafa 

aðgang að netinu að nálgast. Benkler segir nettengd samfélög (e. network society) hneigjast að 

„sjáðu bara sjálfur“ (e. see for yourself) menningu sem hefðbundnir fjölmiðlar bjóða ekki upp 

á.83 Notendur Internetsins geta nálgast þær upplýsingar sem þeir vilja milliliðalaust og lagt mat 

á þau sjálfir. Rök eru færð fyrir því að auðveldur aðgangur að Internetinu leiði af sér gnægð af 

upplýsingum sem hafi sjálfkrafa pólitískan ávinning í för með sér.84 Aðgangur að sem mestu 

magni upplýsingum er talinn valdeflandi fyrir einstaklinga í lýðræðissamfélögum þegar kemur 

að ákvörðunartöku. Vandamál geta vissulega skapast þar sem notendur ná ekki fyllilega að 

greiða úr þeim upplýsingum sem þeir hafa aðgang að og að leggja mat á gæði þeirra.85 Sú gnægð 

upplýsinga sem Internetið geymir getur leitt til offramboðs upplýsinga (e. information 

overload) sem getur reynst notendum erfitt viðureignar.86 Patterson telur að slíkt offramboð 

upplýsinga geti jafnvel leitt til útbreiðslu villandi upplýsinga og dregið úr skilningi tiltekins 

hóps notenda og bendir á að:  

Í fjölmiðlaumhverfi margra valkosta eru þeir minna upplýstu meira hneigðir til að hallast 

að skemmtiefni á meðan þeir meira upplýstu [hallast að fréttaefni] . . . [sem] leiðir til aukins 

ójafnaðar á þekkingu milli þeirra sem eru upplýstari og hinna síður upplýstu.87 

Einstaklingar sem eru sér meðvitaðir um þá valkosti sem Internetið hefur upp á að bjóða geta 

stjórnað að miklu leyti hvaða efni þeir vilja nálgast. Séu þeir að nota Internetið til að nálgast 

skemmtiefni frekar en upplýsandi efni eru þeir ekki endilega að fræðast meira en þeir sem nota 

síður Internetið einungis á þeim forsendum að það geymir gnægð af efni. Þegar kemur að 

félagsmiðlum hins vegar er mögulega um aðrar kringumstæður að ræða þegar kemur að 

upplýsingu notenda um mikilvægari málefni en þau sem ætluð eru til dægrastyttingar. 

Samkvæmt niðurstöðum viðhorfskönnunar Rainie og Smith segja um 75% notenda félagsmiðla 

að vinir þeirra semdu færslur með a.m.k. einhverju efni sem væri af pólitískum toga.88 Ef 

notendur félagsmiðla eru áhugasamir um færslur vina sinna geta þeir sér ómeðvitað upplýst sig 

um pólitísk málefni þótt þeir hneigist ekki sérstaklega að áhuga á stjórnmálum. Í sömu rannsókn 

kemur fram að þeir notendur félagsmiðla sem hafa séð vini sína birta pólitískt efni sem þeir eru 
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ósammála segjast 66% þeirra hunsa efnið, en aðeins 28% segjast yfirleitt koma með eitthvað 

andsvar við því.89 Það er því einnig möguleiki að notendur skauti framhjá pólitískum færslum 

vina og kunningja sinna og þá sérstaklega ef um er að ræða skoðanir sem þeir eru ósammála. 

Þeir sem kjósa að koma með andsvör sækjast eftir frekari pólitískum upplýsingum á 

félagsmiðlum. Niðurstöður rannsóknar Velasques og Rojas sýna marktæka fylgni á milli 

pólitískrar tjáningar á Facebook og Twitter og væntinga um að nálgast nýjar pólitískar 

upplýsingar á félagsmiðlunum.90 

Upplýsingar sem notendur deila á félagsmiðlum eru almennt gæðalitlar. Niðurstöður 

rannsóknar Conroy, Feezell og Guerrero á pólitískri þátttöku á spjallhópum á Facebook sýna 

að notendur deila almennt ekki nýjum upplýsingum og þær upplýsingar sem þeir deila eiga það 

til að vera nokkuð ónákvæmar, samhengislausar, illa studdar gögnum og gildishlaðnar.91 

Þátttaka í umræðum innan hópanna hefur því engin marktæk áhrif á pólitíska þekkingu meðlima 

þeirra og virðist ekki virka hvetjandi fyrir meðlimi til að verða sér úti um frekari pólitískar 

upplýsingar.92 Þeir notendur sem hafa áhuga á því að afla sér þekkingar og skilnings um 

mikilvæg málefni á félagsmiðlum en hafa hvorki tíma til þess né tök á því að sannreyna allar 

upplýsingarnar þurfa þ.a.l. að leita til þeirra sem þeir treysta fyrir því að veita bestu 

upplýsingarnar. 

Að mati Lazarsfeld o.fl. eru áhrif fjölmiðla á kosningahegðun fólks takmörkuð og eru frekar 

til að ýta undir skoðanir kjósenda í stað þess að breyta þeim.93 Samkvæmt tveggja þrepa 

tilgátunni sem Lazarsfeld setti fram hafa svokallaðir skoðanaleiðtogar (e. opinion leaders) 

einkum áhrif á skoðanir kjósenda. Einkenni slíkra skoðanaleiðtoga er að þeir fylgjast meira með 

fjölmiðlum en hinn hefðbundni kjósandi og miðla vitneskju sinni til annarra og hafa þannig 

áhrif á aðra í gegnum persónuleg samskipti og trausts sem þeir njóta.94 Það má vera að slíka 

skoðanaleiðtoga megi finna innan félagsmiðla. Þegar nýjar upplýsingar koma fram leita 

einstaklingar frekar til aðila sem þeir treysta til að greina frá mikilvægustu upplýsingunum í 

stað þess að þurfa að nálgast þær sjálfir og mynda sér sína eigin skoðun á þeim. Það getur verið 
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tímafrekt og mikil vinna að vera sífellt upplýstur um málefni líðandi stundar og þá er gott að 

geta leitað til einhvers „sérfræðings“ sem hefur kynnt sér málið. 

Félagsmiðlar eru kjörinn vettvangur til að koma skoðunum sínum á framfæri og deila 

fréttum og upplýsingum til fjölda manns. Innan félagsmiðla berast upplýsingar á milli manna í 

gegnum félagsleg tengslanet þar sem umræður og samfélög myndast.95 Í dag nálgast 

einstaklingar, sérstaklega yngra fólk, fréttir í síauknum mæli á félagsmiðlum. Samkvæmt 

niðurstöðum könnunar Pew-stofnunarinnar frá árinu 2018 segjast 20% fullorðinna 

Bandaríkjamanna oft nálgast fréttir í gegnum félagsmiðla miðað við 18% í sömu könnun frá 

árinu 2016.96 Samkvæmt könnuninni frá 2018 segjast 18-29 ára nota félagsmiðla til að nálgast 

fréttir í 36% tilvika. Fréttaöflun í gegnum félagsmiðla lækkaði þó með hækkandi aldri. Þessar 

niðurstöður benda eindregið til þess að með komandi kynslóðum verði félagsmiðlar helsta 

fréttauppspretta í Bandaríkjunum. Standage hefur lýst þróuninni frá hefðbundinni 

upplýsingamiðlun yfir í hina stafrænu á þann veg að: 

Í dag eru bloggin nýju pésarnir. . . . Nettengd félagsleg tengslanet eru nýju kaffihúsin. 

Deilisíður fjölmiðlaefnis eru nýju bækurnar. Þær eru allar . . . félagslegur vettvangur sem 

gera hugmyndum kleift að ferðast manna á milli, í bylgjum gegnum tengslanet fólks sem 

tengist félagslegum böndum, í stað þess að þurfa að troða sér í gegnum . . . flöskuhálsa 

ljósvakamiðla.97 

Notendum Internetsins er gert kleift að nálgast upplýsingar nær eingöngu gegnum 

tengslanet félagsmiðlanna sem þeir eru hluti að. Það vekur spurningar um ágæti þekkingar og 

vitsmuna þeirra sem reiða sig æ meira á slíkar upplýsingar því þegar kemur að vinsælum 

skoðanaleiðtogum myndast jafnvel bara nýir flöskuhálsar. Skoðanaleiðtogar sigta út efni til að 

deila eða ræða um og hafa þar með ákveðið dagskrárvald (e. agenda setting) yfir því sem er til 

umfjöllunar hverju sinni. Dagskrárvald fjallar um það hvernig fjölmiðlar hafa áhrif á hvað 

áhorfendur hugsa um fremur en hvernig þeir hugsa.98 Dæmi um þetta væri að fjalla um ákveðin 

málefni síður en önnur sem gæti hugsanlega haft áhrif á ákvörðun kjósenda á kosningadegi. 

Umdeilt er hvort dagskrá fjölmiðla hafi áhrif á almenning eða almenningur hafi áhrif á dagskrá 
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fjölmiðla. Rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl milli þeirra málefna sem birtast í fjölmiðlum 

hverju sinni og hversu mikilvæg málefnin eru í hugum kjósenda.99 

Til að nálgast mikilvæg málefni frá sem flestum sjónarmiðum þurfa notendur að vera opnir 

fyrir upplýsingum og skoðunum úr öllum áttum. Internetið og félagsmiðlar virðast þó stuðla að 

aukinni aðgreiningu á notendum.100 Gagnrýnisraddir hafa bent á að þrátt fyrir flóru fjölbreyttra 

skoðanna á Internetinu sé spurning hvort verið sé að viðra þær í umræðum og að almennilegt 

kapp sé lagt í að greiða úr þeim skoðunum sem standa á skjön við hvor aðra.101 Meira er um að 

einstaklingar sæki í félagsskap með þeim sem eru með sömu skoðanir og myndi þannig 

einangraða hópa sem styrkja þær skoðanir sem meðlimir hópanna hafa í stað þess að draga þær 

í efa og gagnrýna þær.102 Niðurstöður rannsóknar Batorski og Grzywinska benda til þess að 

pólitískir spjallhópar á Facebook eru sundraðir og einkennast af þyrpingum einstaklinga með 

einsleitar pólitískar skoðanir.103 Slíkir hópar eru einkum þekktir sem „bergmálshellar“ þar sem 

þátttakendur heyra aðeins bergmál sinna eigin sjónarmiða en ekki mótrök. Sunstein segir 

félagsmiðla auðvelda myndun slíkra bergmálshella en bendir á að þó þeir geti ýtt undir 

aðgreiningu notenda hafi þeir einnig jákvæðar hliðar.104 Hann telur bergmálshella mikilvæga í 

sundurleitum samfélögum því þeir: „. . . stuðli að þróun á skilningi, þekkingu og afstöðu sem 

myndi annars vera, falin, þögguð eða bæld niður í almennri umræðu.“105 Því megi líta á 

bergmálshella sem nokkurs konar æfingasvæði til að reyna fyrir sér nýjar hugmyndir og 

annarskonar skoðanir án þess að eiga á hættu að þeim verði ýtt til hliðar og þaggaðar sjálfkrafa 

niður. Jafnframt segir Sunstein bergmálshella „. . . bæta félagslegar umræður, lýðræðislegar eða 

annarskonar, nákvæmlega vegna þess að . . .  oft [er á þeim þörf] fyrir nýjar hugmyndir og 

sjónarmið sem munu bæta helling við almenna umræðu.“106 Þegar hugmyndirnar eru loks 

kynntar til leiks hafa þær fengið svigrúm til þess að vera ræddar og úthugsaðar svo almennileg 

umræða geti átt sér stað í kringum þær á almennum vettvangi. Langvarandi einangrun innan 

bergmálshella getur auðveldlega leitt kimamyndunar og að skoðanir og hugmyndir komist 

aldrei út fyrir hinn afmarkaða hóp. Til stuðnings hugmyndum um jákvæðar hliðar bergmálshella 

bendir Sunstein á réttindabaráttu undirskipaðra hópa og hreyfinga sem áður voru talin byggja á 

                                                 
99 Ibid. 
100 Sunstein, #Republic: divided democracy in the age of social media, 155. 
101 Dahlberg, „Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from consensus to contestation,“ 828. 
102 Ibid. 
103 Dominik Batorski og Ilona Grzywinska, „Three dimensions of public sphere on Facebook,“ Information, 

Communication & Society 21 (2018): 356. 
104 Sunstein, #Republic: divided democracy in the age of social media, 86-87. 
105 Ibid. 
106 Ibid., 89. 



27 

öfgakenndum skoðunum, en eru víða samþykkt í dag og nefnir hann afnám þrælahalds, jafnrétti 

kynjanna og hjónabönd samkynhneigðra sem dæmi.107 Þessir undirskipuðu hópar þurftu 

vettvang til þess að koma saman og skerpa á rökum fyrir málefnum þeirra áður en þeir viðruðu 

skoðanir sínar á almannafæri og var bergmálshellirinn kjörinn til þess. 

  

                                                 
107 Ibid., 86. 
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6 Facebook 

Félagsmiðillinn Facebook er dæmigert afsprengi gagnvirku Web 2.0 útgáfu vefsins. Það sem 

einkennir félagsmiðilinn er möguleikinn á gagnvirkni og þátttöku á stafrænum félagslegum 

vettvangi þar sem notendur geta skapað og deilt efni og nálgast efni annarra. Facebook er 

vinsælasti félagsmiðillinn í dag, með 2,27 milljarða mánaðarlegra notenda á heimsvísu og 1,49 

milljarða daglegra notenda.108 Íslendingar hafa nær allir tileinkað sér félagsmiðilinn en 

samkvæmt könnun sem MMR gerði í maí árið 2018 segjast 93% Íslendinga vera skráðir á 

Facebook.109 

Facebook er vinsæll vettvangur upplýsinga og samskipta en grundvöllurinn fyrir 

félagsmiðlinum er hvorki lýðræðisleg þátttaka né pólitísk samskipti þannig frekar má líta á 

notendur hans sem neytendur.110 Notendur félagsmiðilsins eru þó ekki sammála því niðurstöður 

viðhorfskönnunar Vesnic-Alujevic sýna að aðspurðir eru sammála um að Facebook er kjörinn 

vettvangur fyrir gagnvirk pólitísk samskipti.111 Þessi samskiptavettvangur er byggður á 

grundvelli sjálfskynningar (e. self-promotion) notenda og hannaður til að hámarka eyðslu 

neytenda.112 Persónulegar sjálfskynningar notenda miðilsins sem þeir veita að eigin frumkvæði 

og tölfræðilegar upplýsingar um hegðun þeirra eru seldar auglýsendum svo þeir geti kynnt vörur 

sínar á hnitmiðaðan hátt gegnum Facebook.113 Fenton bendir á hvernig sýn Zuckerberg, 

stofananda og framkvæmdastjóra Facebook, felur í sér að mynda lítil persónuleg tengslanet 

milli notenda félagsmiðilsins þar sem leitarniðurstöður hans og efni væri litað af skoðunum og 

reynslu tengslanets þeirra.114 Í júní 2016 verður sú sýn að hluta til að veruleika þegar Facebook 

gefur út tilkynningu um að félagsmiðillinn væri að betrumbæta „tilkynningar“ (e. news feed) 

sínar á þann veg að þær yrðu hlutlægari, persónulegari og einstakari en áður.115 Í 

fréttatilkynningu Facebook kemur einnig fram að í tilkynningum verður áhersla lögð á að sýna 

fyrst efni frá vinum og vandamönnum, skemmtiefni og fréttum sem væru „þýðingarmiklar“ 

                                                 
108 Facebook, „Stats,“ Company info, https://newsroom.fb.com/company-info/ (sótt 3. janúar 2019). 
109 MMR, „Facebook trónir á toppnum,“ fréttatilkynning 29. júní 2018, https://mmr.is/frettir/birtar-

nieurstoeeur/689-facebook-tronir-a-toppnum (sótt 3 janúar 2019). 
110 Alice E. Marwick, Selling yourself: Online identity in the age of a commodified internet, (Washington: 

University of Washington Press, 2005), 9. 
111 Lucia Vesnic-Alujevic, „Political participation and web 2.0 in Europe: A case study of Facebook“ Public 

Relations Review 38 (2012): 469. 
112 Fenton, Digital, Political, Radical, 40. 
113 Freedman, „Web 2.0 and the death of the blockbuster economy,“ 82. 
114 Natalie Fenton, „The internet and social networking,“ í Misunderstanding the Internet, ritstj. James Curran, 

(London: Routledge, 2012), 140. 
115 Facebook, „Building a Better News Feed for You,“ fréttatilkynning 29. júní 2016, 

https://newsroom.fb.com/news/2016/06/building-a-better-news-feed-for-you/ (sótt 3. janúar 2019). 
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fyrir notendur. Þessi áhersluatriði Facebook eru útskýrð á frekar óljósan hátt og notendur sjálfir 

virðast ekki vera nógu upplýstir um hvernig þessar tilkynningar á Facebook virka. Samkvæmt 

könnun Pew frá árinu 2018 segjast 53% fullorðinna Bandaríkjamanna ekki skilja af hverju 

ákveðnar færslur birtast í tilkynningunum frekar en aðrar.116 Með þessari „þýðingarmiklu“ 

betrum bót eiga notendur síður að verða varir við upplýsingar og efni sem þeir vilja ekki sjá og 

frekar að verða varir við efni sem þeir vilja sjá. Þetta heldur þeim notendum sem eru að sækjast 

í dægrastyttingu lengur inni á Facebook sem skilar sér í auknum auglýsingatekjum fyrir 

fyrirtækið sem eru um 99% af heildartekjum þess.117 Reiknirit á Facebook eru notuð til að sía 

efni og aðlaga upplýsingarnar sem birtast notendum að áhugamálum þeirra.118 Sé tengslanet 

einstaklings á félagsmiðlum samsett af notendum sem eru vanir að deila ítarefni um ákveðin 

málefni þá er það þau málefni sem eru mest áberandi í þeim tilkynningum sem viðkomandi 

fær.119 Niðurstöður rannsóknar Yang, Barnidge og Rojas gefa þó til kynna að síun reiknirita er 

ekki fyllilega næg til að útiloka að notendur sjái pólitískar skoðanir sem eru á skjön við þeirra 

eigin og þá sérstaklega ef þeir sækjast mikið í fréttir og mál tengd stjórnsýslu.120 Þetta á einnig 

við um valkvæða síun upplýsinga af hendi notendanna sjálfra því jafnvel þótt notendur verða 

varir við pólitískan ágreining á félagsmiðlum eru þeir ekki endilega að sía út þær upplýsingar 

sem stangast á við skoðanir þeirra. Niðurstöður Yang, Barnidge og Rojas sýna einnig að meðal 

notenda félagsmiðla hafa hvorki þátttaka í pólitískum umræðum né magn pólitískra ágreininga 

sem þeir urðu varir við marktæka fylgni við valkvæða síun þeirra á pólitískum upplýsingum á 

félagsmiðlum.121 Yang, Barnidge og Rojas segja niðurstöðurnar gefa til kynna að félagsmiðlar 

auki fjölbreytni samskipta sem eiga sér stað innan félagslegra netkerfa. Þannig fá fleiri 

sjónarmið að njóta sín og notendur verða upplýstari um mikilvæg málefni. 

Facebook veitir notendum þá tæknilegu kosti að efla tengslanet sitt með því að „vingast“ 

(e. add friend) við aðra notendur eða einfaldlega „fylgjast með þeim“ (e. follow). Notendur hafa 

einnig þann möguleika að „losa sig við vini“ (e. unfriend) þannig að þeir hafa ekki áður veittan 

aðgang að Facebook síðu viðkomandi eða „útilokað“ (e. block) aðra notendur frá því að geta 

                                                 
116 John Gramlich, „8 facts about Americans and Facebook,“ Pew Research Center, 24. október 2018, 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/24/facts-about-americans-and-facebook/ (sótt 3. janúar 2019). 
117 Facebook, „Facebook Reports Third Quarter 2018 Results,“ Investor Relations, 
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119 Sunstein, #Republic: divided democracy in the age of social media, 2. 
120 JungHwan Yang, Matthew Barnidge og Hernando Rojas, „The politics of „Unfriending“: User filtration in 
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átt samskipti við sig á Facebook.122 Með þessum kostum geta notendur félagsmiðilsins sérsniðið 

tengslanet sitt eftir hentugleikum sem aftur vekur spurningar um hvaða afleiðingar það getur 

haft á pólitískar skoðanir notenda. Niðurstöður könnunar Pew frá 2012 benda til þess að þeir 

sem nota félagsmiðla eru almennt ekki fullir ástríðu gagnvart pólitík og að vinskapur á 

félagsmiðlum snúist almennt ekki um pólitískar umræður.123 Þá segjast 18% notenda 

félagsmiðla annað hvort hafa losað sig við vini eða lokað á notendur sem höfðu samið pólitískar 

færslur. Ástæðurnar fyrir því eru að þeim finnst færslurnar vera of tíðar eða móðgandi, 

færslurnar hefðu leitt til rifrildis, þær móðga mögulega vini þeirra eða eru á skjön við pólitískar 

skoðanir þeirra. Af þeim notendum sem slitu vinskap eða tengslum segjast 31% hafa gert það 

við náinn vin og 18% við fjölskyldumeðlim sem gefur til kynna að sumir notendur velja 

pólitíska hugmyndafræði umfram tengslanet sitt jafnvel þótt um nákomna einstaklinga er að 

ræða.124 Á hinn bóginn segjast 16% notenda hafa vingast við einhvern eða fylgst með 

einhverjum vegna þess að þeir hafa svipaðar pólitískar skoðanir.  

Sé tilgangur Internetsins meðal annars að efla hlutlæga þekkingu notenda er hætta á að 

Facebook, vinsælasti félagsmiðill þess, komi í veg fyrir þá þróun með því að birta notendum 

afmarkað efni sem er bundið tengslaneti þeirra og bjóða notendum valkostinn að útiloka þá sem 

þeir eru ósammála. Í lýðræðislegu samhengi getur þetta haft áhrif á þá notendur sem hafa 

takmarkaðan aðgang að mikilvægum upplýsingum úr ólíkum áttum sem þeir þurfa nauðsynlega 

á að halda til skoðunarmyndunar og skynsamlegrar ákvörðunartöku t.a.m. í kosningum. Það 

kann þó að vera að hægt sé að létta á takmörkunum af hálfu reiknirita Facebook á 

upplýsingaflæði og þeim sjónarmiðum sem stangast á sjónarmið notenda með því að þeir gerist 

meðlimir í „hóp“ (e. group) þar sem margir notendur geta komið saman án þess þó að tilheyra 

sama tengslaneti. 

Möguleikinn á að stofna til hópa á Facebook veitir notendum félagsmiðilsins vettvang til 

þess að deila efni og hugmyndum, og ræða hin ýmsu málefni ofan í kjölinn við valda 

einstaklinga. Innan hópanna er meðlimum kleift að stofna til og taka þátt í umræðum á einfaldan 

og fljótvirkan hátt hvar og hvenær sem er. Nýtt efni birtist efst í viðmóti hópanna og fær þannig 

sýnileika líkt og forsíða á dagblaði fær. Staðsetning meðlima er ekki fyrirstaða svo lengi sem 

nettenging er í boði og þeir hafi tæki til að tengjast Internetinu. Tími er heldur ekki fyrirstaða 

                                                 
122 Facebook, „What is blocking and how do I block someone?,“ Help Center, 

https://www.facebook.com/help/168009843260943 (sótt 3. janúar 2019). 
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vegna þess að deilt efni vistast innan hópanna og hægt er að taka upp þráð eldri umræðna sem 

flytjast samstundis aftur efst í viðmótið ef bætt er við þær. Þetta gefur þeim sem tóku þátt í 

umræðunni áður meldingu um að búið sé að bæta einhverju við umræðuna. Möguleikinn er því 

fyrir hendi að taka málefni og kryfja þau alveg niður í kjölinn ef áhugi er fyrir því. Hópar gera 

meðlimum þá einnig kleift að ræða við ókunnuga og kynnast þeim fjölbreyttu sjónarmiðum og 

skoðunum sem þeir kunna að hafa hvort sem um er að ræða skoðanabræður eða pólitíska 

mótherja. Hóparnir bjóða meðlimum þannig upp á möguleikann að spreyta sig í pólitískum 

umræðum eða þá að styrkja tengslanet sitt ef þeir kynnast einhverjum sem hefur svipaðar 

pólitískar skoðanir. Þessi möguleiki er þó ekki alltaf nýttur þar sem niðurstöður rannsóknar 

Batorski og Grzywinska benda til þess að einungis lítill hluti Facebook notenda eru virkir í 

almennum pólitískum umræðum innan pólitískra hópa á miðlinum.125 

Þeir Facebook hópar sem eru til rannsóknar í þessari ritgerð eru Pírataspjallið og 

Stjórnmálaspjallið en þeir hafa báðir öll þau einkenni sem lýst eru hér að ofan. Spjallhóparnir 

eru þó „lokaðir“ sem þýðir að notendur þurfa að biðja stjórnendur þeirra um aðgang til að gerast 

meðlimir í þeim og eiga á hættu að vera reknir úr hópunum ef þeir haga sér ekki samkvæmt 

stífum hegðunar- og siðgæðisreglum sem meðlimum hópanna eru settar.126 Þá er alltaf hætta á 

því að þeir meðlimir sem stjórnendum er í nöp við verði reknir úr spjallhópunum. Slíkar 

aðgerðir eru ekki í anda hugmyndarinnar um almannarýmið þar sem öllum borgurum er tryggð 

þátttaka í umræðunni.127 

  

                                                 
125 Batorski og Grzywinska, „Three dimensions of public sphere on Facebook,“ 356. 
126 Sjá viðauka 1 og 2. 
127 Habermas, The Theory of Communicative Action, 49. 
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7 Tjáning og almenningsálit 

Stefna Facebook er að notendur komi fram undir sínu rétta nafni og að unnt sé að rekja allar 

aðgerðir þeirra og athugasemdir t.a.m. í pólitískum umræðum langt aftur í tímann.128 Notendur 

Facebook þurfa þ.a.l. að vera meðvitaðir um neikvæðar afleiðingar sem málflutningur þeirra 

getur haft þar sem hægt er að rekja hann til þeirra. Frelsi til tjáningar og skoðunar er öflug stoð 

fyrir opinberar umræður sem gegnir mikilvægu hlutverki í hinu lýðræðislega ferli og er 

stjórnarskrárvarinn réttur hér á landi.129 Það er vert að hafa í huga þegar umræður fara fram að 

þær séu skynsamlegar til þess að komast megi að bestu eða skástu niðurstöðunni. Gastil hefur 

rannsakað umræður og ákvörðunartökur hópa. Hann segir almenna umræðu fólgna í „. . . 

samræðu sem felur í sér skynsamleg orðaskipti, gagnrýna hlustun og einlæga 

ákvarðanatöku.“130 Réttur Íslendinga til að tjá sig og láta í ljós skoðanir sínar er þó bundinn því 

að hægt sé að ábyrgjast skoðanir fyrir dómi og að þær séu ekki ærumeiðandi fyrir aðra.131 

Einstaklingar verða því að vera varkárir í máli þegar þeir tala opinberlega á félagsmiðlum til að 

forðast lagaleg viðurlög.  

Nýlega var lektor í Háskólanum í Reykjavík sagt upp vegna skoðanna sinna um þátttöku 

kvenna á vinnumarkaði sem hann opinberaði á lokuðum Facebook spjallhóp.132 Rektor skólans 

tók fram í yfirlýsingu um málið að: „. . . orðræða sem hvetur til mismununar eða haturs á 

grundvelli kyns, kynhneigðar, fötlunar eða kynþáttar er ekki liðin innan háskólans. . .“ og var 

lektornum sagt upp þrátt fyrir að hafa tjáð sig utan Háskólans og ekki beinlínis í forsvari fyrir 

hann.133 Gagnrýnar skoðanir sem eru opinberaðar á félagsmiðlum geta einnig haft neikvæð 

félagsleg áhrif. Birgir Örn Guðjónsson, þekktur á félagsmiðlum sem Biggi Lögga, spurði á 

Facebook síðu sinni í lok októbers 2018: „Ræður kona alltaf yfir lífinu sem vex innan með 

henni?“134 Hann varpaði spurningunni fram í umræðu um frumvarp um lengingu þungunarrofs. 

Þessi spurning hratt af stað mikilli gagnrýni á félagsmiðlinum Twitter þar sem hann var „hafður 

                                                 
128 Facebook, „What names are allowed on Facebook?,“ Help Center, 
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að háði og spotti.“135 Að lokum eyddi Birgir færslunni út af Facebooksíðu sinni m.a. vegna þess 

að hann kærði:  

„. . . [sig ekki um] að vera stimplaður sem einhver ákveðinn með því að hafa skoðun á því. 

Í samfélagsumræðu dagsins í dag þarf oft bara eitt mál til að gefa manni stimpil sem fylgir 

manni hugsanlega í mörg ár.“136 

Jafnvel þótt hin umdeilda athugasemd er í formi spurningar finnur Birgir sig knúinn til að 

ritskoða sjálfan sig til að forðast „dómstól götunnar“ og upphrópanir og sleggjudóma um sig og 

skoðun sína á frumvarpinu. Líklegast er Birgir þarna að tala um „stimplun“ (e. stigma) í anda 

Goffman sem hélt því fram að stimplun kæmi í veg fyrir viðurkenningu einstaklinga sem 

fullgildra samfélagsþegna.137 Slíkt óformlegt taumhald frá öðrum einstaklingum getur leitt til 

þrýstings til að hverfa frá umræðunni ef skoðanir eru á skjön við almenningsálitið. Nefna má 

margvísleg slíks taumhalds en samkvæmt könnun Rainie og Smith á félagsmiðlum segjast 37% 

þeirra sem hafa deilt pólitísku efni með öðrum notendum hafa fengið mjög neikvæð viðbrögð í 

kjölfarið.138 

Skoðanir um málefni sem meirihluti almennings telur gildar eru auðveldari að tjá á 

almannafæri en umdeildar skoðanir. Noelle-Neumann taldi að almenningsálitið myndaðist í 

kringum umdeild málefni sem væri hægt að tjá á almannafæri án þess að eiga í hættu á að 

einangrast frá samfélaginu.139 Hún sagði einstaklinga geta annað hvort verið í þeirri stöðu að 

skoðanir þeirra hljóti auknar vinsældir og þær séu tjáðar af sjálfsöryggi eða að einstaklingar 

verði óöryggir, varkárir og hlédrægir í tjáningu óvinsælla skoðana sem leiðir til „þagnarsvelgs“ 

(e. spiral of silence).140 Niðurstöður viðhorfskönnunar Rainie og Smith sýna að 22% notenda 

félagsmiðla segjast hafa ákveðið að deila ekki pólitísku efni eða tjá sig um pólitísk málefni til 

að koma í veg fyrir að einhver kæmist í uppnám eða móðgaðist.141 Í niðurstöðum kemur einnig 

fram að aðeins 25% notenda félagsmiðla segjast vera alltaf eða oftast sammála pólitísku efni 

sem vinir þeirra deila, 64% segjast vera stundum sammála og þá 11% sem segjast sjaldan eða 

                                                 
135 Hjálmar Friðriksson, „Biggi lögga sér eftir orðum sínum – Hafður að háði og spotti á Twitter: „Um hálftíma 

síðar sá ég eftir því,““ dv.is, 31. október 2018, http://www.dv.is/frettir/2018/10/31/biggi-logga-ser-eftir-ordum-

sinum-hafdur-ad-hadi-og-spotti-twitter-um-halftima-sidar-sa-eg-eftir-thvi/ (sótt 3. janúar 2019). 
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aldrei sammála. Það virðist því vera lítið hlutfall notenda félagsmiðla sem deila pólitísku efni 

sem gengur í berhögg við skoðanir vina þeirra. 

Í reglum Pírataspjallsins kemur m.a. fram að „. . . [v]ert er fyrir blaðamenn þá sem taka þátt 

eða . . . fylgjast með umræðum . . . að hafa í huga að umræður sem eiga sér stað hér endurspegla 

ekki stefnu Pírata nema það sé sérstaklega tekið fram.“142 Möguleikinn er alltaf fyrir hendi að 

óvinsælar skoðanir komi til tals og hafa stjórnendur spjallsins því þessa klausu með til að 

fyrirbyggja tengsl við slíkar umræður og væntanlega fyrst og fremst tengsl við stefnur sem þeim 

eru ekki að skapi. Notendur félagsmiðla þurfa að sýna varkárni í tjáningu skoðana sinna þar 

sem þær geta mögulega haft í för með sér neikvæðar lagalegar, efnahagslegar eða félagslegar 

afleiðingar og virkað fráhrindandi fyrir þátttöku notenda í umræðunni. 

  

                                                 
142 Sjá viðauka 1. 
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8 Notendur félagsmiðla og pólitísk þátttaka 

Vaxandi vinsældir félagsmiðla hafa hvatt fræðimenn til að kanna hvaða hlutverki þeir gegna í 

lífi einstaklinga innan lýðræðislegra samfélaga og hvort þeir séu raunverulegur vettvangur þar 

sem pólitískar umræður og rökræður geta átt sér stað, ekki síst meðan á kosningabaráttu 

stendur.143 Notendur félagsmiðla virðast vera nokkuð virkir í pólitískri þátttöku innan þeirra 

sem utan. Niðurstöður könnunar Rainie og Smith sýna að 37% notenda félagsmiðla segjast hafa 

samið færslur með pólitísku efni a.m.k. öðru hverju, 47% notenda segjast hafa líkað (e. like) 

við eitthvað pólitískt efni, og 38% segjast hafa svarað pólitískri færslu annarra með jákvæðu 

viðmóti.144 Niðurstöður rannsóknar Steinberg benda til þess að notendur félagsmiðla séu 

líklegri til að nýta kosningarétt sinn en þeir sem nota ekki félagsmiðla.145 

Pólitísk þátttaka á netinu á það til að haldast í hendur við hefðbundna pólitíska þátttöku. 

Niðurstöður rannsóknar Vesnic-Alujevic benda til fylgni á milli pólitískrar þátttöku á 

félagsmiðlum og pólitískrar þátttöku almennt.146 Pólitísk þátttaka á netinu er m.a. mæld í hversu 

oft þátttakendur leita að pólitískum upplýsingum, tíðni deilinga á pólitísku ítarefni og tíðni á 

lestri eða þátttöku í pólitískum umræðum. Þeir þátttakendur sem oftar stunda pólitíska þátttöku 

á netinu eru einnig almennt pólitískt virkari, s.s. með því að neyta kosningaréttar, sækja fundi, 

taka þátt í sjálfboðaliðastörfum eða styrkja pólitísk samtök fjárhagslega. Niðurstöður 

rannsóknar Hampton, Goulet og Purcell sýna að Facebook notendur sem nota miðilinn oft á 

dag eru 250% líklegri til að taka þátt í pólitískum fundum, 135% líklegri til að hafa áhrif á 

kosningarákvörðun annarra og 96% líklegri til að segjast ætla að kjósa.147 

Notendur félagsmiðla eru gjarnan yngri og með lengri skólagöngu en þeir sem nota ekki 

félagsmiðla.148 Yngra fólk virðast vera fljótara að aðlagast nýrri samskiptatækni en þeir sem 

eldri eru og líklegri til að nota hana meira í daglegu lífi. Rannsókn Wike og Castillo sýnir að 

ungt fólk víðs vegar um heiminn er líklegra til pólitískrar þátttöku á netinu en þeir sem eldri 

                                                 
143 Rainie og Smith, “Social Networking Sites and Politics,” http://www.pewinternet.org/2012/03/12/social-
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eru. 149 Aldursbilið 18-29 ára er líklegra en eldri aldursbil til þess að semja færslur á netinu um 

félagsleg eða pólitísk málefni í 12 af 14 löndum þar sem viðhorfskönnun þeirra er gerð. Sem 

dæmi hafa 36% Pólverja á aldursbilinu 18-29 ára deilt skoðunum sínum á netinu miðað við 

einungis 4% Pólverja á aldursbilinu 50 og yfir. Þessi pólitíska þátttaka hefur þá mögulega 

eitthvað að gera með hæfni og þekkingu yngri kynslóðanna á félagsmiðlum. Niðurstöður 

rannsóknar Velasques og Rojas sýna jákvæða fylgni á milli þess hvernig notendur Facebook og 

Twitter meta samskiptahæfni sína á félagsmiðlunum og að hve miklu leyti þeir telja sig viljuga 

til að tjá pólitískar skoðanir sínar á félagsmiðlunum.150 Samskiptahæfni á félagsmiðlum má læra 

eins og hvað annað en rannsókn Yu gefur til kynna að tíð þátttaka notenda leiðir til þess að þeir 

eigi auðveldara með að tjá pólitískar skoðanir sínar.151 Yu segir  niðurstöðurnar einnig sýna að 

jafnvel ópólitísk þátttaka á félagsmiðlum ýtir undir aukna trú notenda á hið pólitíska svið sem 

getur talist jákvæð þróun innan lýðræðislegs samfélags.152 

Þátttöku á félagsmiðlum er einnig á misjafnan veg farið eftir kyni. Rannsókn Vicente og 

Novo sýnir marktæka neikvæð fylgni milli kyns og pólitískrar þátttöku á félagsmiðlum.153 

Konur reynast ólíklegri en karlar til að lesa um og tjá skoðanir sínar um félagsleg og pólitísk 

málefni, sem og skrifa undir áskoranir eða veita pólitíska ráðgjöf á almannafæri. Niðurstöður 

Vicente og Novo benda einnig til þess að þeir einstaklingar sem eru líklegastir til að vera á 

félagsmiðlum eru langskólagengnir, í vinnu og búa í þéttbýli.154 

Félagsmiðlar eru vettvangur þar sem notendur með ólíkar pólitískar skoðanir geta mæst í 

umræðum um mikilvæg málefni sem leiðir óhjákvæmilega til þess að þeir verða varir við 

skonaðir sem þeir eru ósammála. Rannsókn Kim leiddi í ljós marktæka jákvæða fylgni á milli 

notkunnar félagsmiðla og að verða var við pólitískar skoðanir sem eru á skjön við manns eigin 

skoðanir.155 Bara við það eitt að verða varir við pólitískan ágreining getur hvatt notendur til 

þátttöku í pólitískum umræðum. Niðurstöður rannsóknar Kim og Chen sýna að pólitísk þátttaka 
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á félagsmiðlum eykst þegar notendur verða varir við pólitískar skoðanir sem er á skjön við 

þeirra eigin skoðanir.156 Niðurstöður rannsóknar Vraga o.fl. sýna að því að pólitískur 

ágreiningur ýtti fremur en hitt undir aukna þátttöku ungs fólks á Facebook, sem annars hefur 

almennt ekki áhuga á pólitík.157 Virkustu þátttakendurnir í pólitískum málefnum á 

félagsmiðlum eru á öndverðum meiði við hvorn annan samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Rainie og Smith.158 Bæði mjög frjálslyndir og mjög íhaldssamir notendur (í bandarísku 

pólitísku samhengi) eru oftast líklegastir til að hafa staðið með eða á móti öðrum í pólitískum 

ágreiningum á félagsmiðlum. Pólitískur ágreiningur í umræðu á Facebook getur þó einnig haft 

letjandi áhrif á þátttöku í umræðum eftir persónuleika notenda. Rannsókn Vraga o.fl. sýnir að 

bæði áhugi á pólitík og að forðast átök (e. conflict avoidance) eru mikilvægustu forspárgildi 

fyrir viðhorfum notenda til bæði pólitískrar tjáningar og hegðunar sem snýst um að semja 

pólitískar færslur (e. posting behaviors) á Facebook.159 Umræður sem innihalda pólitískan 

ágreining hvetja til þátttöku þeirra notenda sem víla ekki fyrir sér ágreining en letja þá sem 

forðast ágreining til þátttöku. Jafnframt sýnir rannsókn Vraga o.fl. að því að pólitískur 

ágreiningur getur virkað hvetjandi á þá notendur sem hafa lítinn áhuga á pólitík við það að svara 

pólitískum færslum.160 

Þegar kemur að viðhorfum notenda til áhrifa á pólitískrar þátttöku á netinu virðast þeir gera 

sér grein fyrir að þeir hafi í raun lítil áhrif á almennt pólitískt umhverfi. Niðurstöður úr rannsókn 

Hoffman o.fl. benda til þess að notendur félagsmiðla telja að pólitísk þátttaka þeirra á 

félagsmiðlum (t.d. í formi umræðu) hefur ekki mikil, ef einhver, bein áhrif á breytingar í 

ríkisstjórn eða stjórnsýslu. 161 Þátttakendur í rannsókninni telja þátttökuna sjálfa mikilvægari en 

áhrifin sem hún gæti haft og þeir líta meira á pólitíska þátttöku sína á félagsmiðlum sem 

samskipti fremur en tilraun til að hafa áhrif á pólitík almennt. 162 
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9 Markmið rannsóknar og tilgátur 

Spjallhóparnir sem eru til rannsóknar í þessu verkefni eru Pírataspjallið og Stjórnmálaspjallið. 

Nýjar umræður hefjast daglega inni á hópunum þar sem mismunandi málefni eru rædd og eru 

breytileg eftir því hvað er að gerast í samfélaginu hverju sinni. Spjallhóparnir eru tveir af 

fjölmennustu íslensku pólitísku spjallhópum á Facebook. Stjórnmálaspjallið er skilgreint sem: 

„[a]lmennur hópur fyrir alla [þá] sem hafa áhuga á stjórnmálaumræðunni [sem] [og] málefnum 

Alþingis og sveitarfélaga“ og Pírataspjallið er skilgreint sem: „. . . vettvangur fyrir almennt 

spjall um starfsemi [Pírata]flokksins og málefni líðandi stundar.“ Allir meðlimir beggja 

spjallhópa geta hafið umræður, tekið þátt í þeim eða lesið þær. Með þetta í huga er spurt: 

Eru umræður á Facebook spjallhópum Pírata- og Stjórnmálaspjallsins eflandi fyrir lýðræði? 

Til að svara því þarf að huga að því hvað sé átt við með lýðræði. Hugmyndin um 

rökræðulýðræði (e. deliberative democracy) fjallar um að lýðræði gangi ekki einungis út á 

atkvæðagreiðslu í kosningum. Gunnar Helgi Kristinsson segir rökræðulýðræði ganga út á að: 

. . . óskir fólks og hugmyndir geti tekið breytingum eftir að það hefur rökrætt þær og þannig 

orðið fært um að skilja eðli valkosta frá breiðari sjónarhóli en áður. Þannig verði líklegra 

að ákvarðanataka leiði til réttlátra niðurstaðna og taki mið af ólíkum hagsmunum og 

sjónarmiðum.163 

Forsendur rökræðulýðræðis eru þær að skoðanir manna séu ekki auðmótanlegar og fyrir fram 

gefnar og að kjósendur hafi aðgang að vönduðum upplýsingum og skynsamlegri umræðu. Það 

er út frá þessari sýn sem rannsóknarspurningin er lögð fram en einnig þeim 

grundvallarhugmyndum um lýðræði að allir meðlimir þess hafa hagsmuna að gæta sem eru fyrir 

áhrifum sameiginlegra ákvarðana, allir geta myndað sér skoðun á bestu eða skástu ákvörðuninni 

bæði fyrir sig og heildina og bestu ákvarðanirnar eru þær sem hafa verið kynntar og rökræddar 

á almannafæri.164 
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Tafla 2. Skilgreiningar á hugtökum í rannsókn 

Hugtök Merking 

Meðlimur  Sá sem getur bæði samið og svarað færslu í spjallhóp 

Þráður Færsla og öll svör sem hún inniheldur 

Færsla Upphafsinnlegg sem er samið af meðlim spjallhóps 

Virk færsla Færsla með a.m.k. 1 svar 

Óvirk færsla Færsla með engin svör 

Málshefjandi Höfundur færslu 

Svar Svar við færslu eða öðru svari 

Svarandi Sá sem svarar færslu eða svari 

Ítarefni Það ítarefni sem tengt er í þegar færslur eru samdar 

Þátttaka Fjöldi svara við hverja færslu 

Þátttakandi Sá sem semur færslu eða svarar færslu 

Í töflu 2 má sjá hvaða merking er bundin ýmsum hugtökum sem verða notuð í framsetningu 

tilgátna og rannsóknarniðurstöðum þessa verkefnis. „Meðlimir“ eru þeir sem hafa valkost á því 

að semja, svara og lesa færslur í spjallhóp. „Þráður“ nær utan um færslu meðlims, öll svör við 

henni og svör við öðrum svörum við henni. „Færsla“ er upphafsinnlegg sem meðlimur getur 

samið í spjallhóp. Færsla telst „virk“ ef hún inniheldur a.m.k. eitt svar og „óvirk“ ef hún fær 

engin svör. „Málshefjandi“ er sá sem er höfundur færslu í spjallhóp. „Svar“ getur bæði verið 

svar við færslu eða öðru svari. „Svarandi“ er sá sem svarar færslu eða öðru svari. „Ítarefni“ er 

það efni í formi vefslóðar sem tengt er í þegar færslur eru samdar. Í innihaldsgreiningu er 

þátttaka mæld í þeim fjölda svara sem eitthvert umræðuefni fær og þáttakendur eru þeir sem 

semja eigin færslu eða svara færslu annarra. 

9.1 Tilgátur 

Til að mæla hvort umræður á spjallhópunum séu eflandi fyrir lýðræði er lagt upp með þrjár 

megintilgátur ásamt aukatilgátum sem af þeim eru dregnar.165 Miðað er við að ef meirihluti 

undirtilgátna hverrar megintilgátu er studdur er sú megintilgáta studd. 

T1. Jafnræði ríkir milli þátttakenda í umræðu: 

T1a. Talsverður hluti meðlima eru málshefjendur: Miðað er við að ef lægra hlutfall en 20% 

meðlima eru að semja færslur er um lágt hlutfall að ræða en mikilvægt er að málefni frá sem 

flestum sjónarmiðum eru rædd til að komast að bestu eða skástu niðurstöðunni. 166 
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T1b. Meirihluta færsla er svarað: Tilgangur rökræðulýðræðis er að útkljá eins mikið af 

pólitískum ágreiningum eins og mögulegt er í stað þess að beita þvingunum eða þöggun.167 

T1c. Meirihluti meðlima tekur þátt í að svara færslum: Til að rökræðulýðræði eigi sér stað 

og að skoðun allra fái að heyrast þurfa meðlimir að taka virkan þátt í að rökræða málefni. 

Niðurstöður rannsóknar Batorski og Grzywinska benda til þess að einungis lítill hluti Facebook 

notenda eru virkir í almennum pólitískum umræðum innan pólitískra hópa á miðlinum.168 

T1d. Fjöldi svara dreifist jafnt á færslur meðlima: Til að málefni allra fái jafnan byr þarf 

þátttaka í umræðum að vera jöfn. Dahlberg segir innlimun einstaklinga í umræður og jafnrétti 

vera skilyrði fyrir umræður í normatífu almannarými.169 

T1e. Kynjahlutfall þátttakenda samsvarar kynjahlutfalli meðlima spjallhópanna: Miðað 

verður við að ef prósentustigsmunur helst undir tíu bæði hvað varðar málshefjendur og 

svarendur er um samsvörun að ræða. Samkvæmt Vicente og Novo eru konur síður líklegar en 

karlar til að lesa um og tjá skoðanir um félagsleg og pólitísk málefni.170 

T1f. Félags- og efnaleg staða meðlima samsvarar félags- og efnalegri skiptingu 

þjóðarinnar: Miðað er við að ef prósentustigsmunur mælist undir tíu er um samsvörun að ræða 

en eitt tilvik út fyrir þau mörk nægir til að hafna tilgátunni. Mikilvægt er að raddir úr öllum 

kimum samfélagsins heyrist en niðurstöður rannsóknar Vicente og Novo benda sýna að þeir 

einstaklingar sem eru líklegastir til að vera á Internetinu eru vel menntaðir, starfandi og búa í 

þéttbýli.171  

T2. Þátttakendur eru upplýstir um pólitísk málefni. 

T2a. Umræðuefnin eru að meirihluta þau sömu á milli spjallhópa: Aðeins er tekið mið af 

þeim undirflokkum umræðuefna sem mælast með a.m.k. tíu svör samanlagt í báðum 

spjallhópum en undirflokkar með færri svör teljast ekki hafa leitt til umræðna. Ef umræðuefnin 

eru þau sömu á milli spjallhópa má ætla að þeir séu ekki þessir bergmálshellar sem taldir eru 

leiða til þeirrar aðgreiningar sem fræðimenn tala um.172 

                                                 
167 Mark E. Warren, „What Should and Should Not Be Said: Deliberating Sensitive Issues,“ Journal of Social 

Philosophy 37, nr. 2 (2006): 167. 
168 Batorski og Grzywinska, „Three dimensions of public sphere on Facebook,“ 356. 
169 Dahlberg, „The Internet and Democratic Discourse: Exploring the prospects of online deliberative forums 

extending the public sphere,“ 623. 
170 Vicente og Novo, „An empirical analysis of e-participation. The role of social networks and e-government 

over citizens' online engagement,“ 385-386. 
171 Ibid., 385. 
172 Dahlberg, „Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from consensus to contestation,“ 828; Sunstein, 

#Republic: divided democracy in the age of social media, 86-87. 
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T2b. Þátttaka eftir umræðuefnum er sambærileg milli beggja spjallhópa: Tekið er mið af 

mun á samanlögðum svarfjölda þeirra undirflokka sem finnast í báðum spjallhópum. Ef meira 

en helmings mun er að ræða er þátttaka talin ósambærileg. Því meiri sem þátttaka er í umræðum 

því meiri er sýnileiki viðkomandi umræðu fyrir meðlimi spjallhópanna. Ef þátttaka eftir 

umræðuefnum er ójöfn á milli spjallhópa verður sýnileiki umræðuefnanna einnig ójafn fyrir 

meðlimi spjallhópanna. Þetta getur leitt til ójafnrar þekkingar meðlima á milli spjallhópa og 

líklegra að um bergmálshella sé að ræða líkt og fræðimenn hafa talað um.173 

T2c. Ítarefnið í færslunum er fengið af fréttamiðlum og annarskonar efnisveitum: Miðað er 

við að hvorki fréttamiðlaefni né annarskonarefni fari yfir 60% hlutfalls af ítarefni. Mikilvægt 

er að efni eigi uppruna á fréttamiðlum og öðrum upplýsingaveitum til að koma í veg fyrir 

miðstýringu upplýsingaflæðis líkt og Benkler talar um.174 Fleiri málefni kunna að heyrast með 

minni miðstýringu efnis. 

T2d. Meirihluti meðlima telur umræður spjallhópanna gera sig meira upplýsta um pólitísk 

málefni: Samkvæmt Conroy, Feezell og Guerrero eru upplýsingar sem meðlimir á pólitískum 

spjallhópum á Facebook deila með hvor öðrum úreltar, ekki í samhengi, eða illa studdar með 

gögnum, og hafa ekki áhrif á pólitíska þekkingu meðlima.175 

T2e. Meirihluti meðlima telur sig verða var við pólitískar skoðanir í umræðum sem eru á 

skjön við hans eigin skoðanir: Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Kim er marktæk jákvæð 

fylgni á milli notkunnar félagsmiðla og sýnileika pólitískra skoðana sem stangast á við eigin 

skoðanir.176 Að verða var við skoðanir af öndverðum meiði og skoðanir manns sjálfs getur leitt 

til aukinnar pólitískar þátttöku á netinu samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Kim og Chen.177 

T2f. Meirihluti meðlima telur að stjórnendur leyfi allar pólitískar umræður: Mikilvægt er 

að öll málefni séu rædd því bestu ákvarðanirnar eru þær sem hafa verið kynntar og rökræddar 

á almannafæri.178 

T3. Umræður spjallhópanna hafa mótandi áhrif á skoðanir þátttakenda. 

                                                 
173 Ibid; Ibid. 
174 Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, 242. 
175 Conroy, Feezell og Guerrero, „Facebook and political engagement: A study of online political group 

membership and offline political engagement,“ 1543-1544. 
176 Kim, „The contribution of social network sites to exposure to political difference: The relationships among 

SNSs, online political messaging, and exposure to cross-cutting perspectives,“: 975. 
177 Kim og Chen, „Social media and online political participation: The mediating role of exposure to cross-

cutting and like-minded perspectives,“ 327. 
178 Beetham, Democracy: A Beginner‘s Guide, 3. 
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T3a. Meirihluti meðlima telur að umræður í spjallhópunum auki pólitískan áhuga hans: 

Gögn úr stjórnmálarannsókn Ólafs Þ. Harðarsonar frá 2016 gefa til kynna að 76% Íslendinga 

hafa nokkurn, mikinn eða mjög mikinn áhuga á pólitík og að áhugi hafi farið vaxandi síðan 

1987.179 Vert er að athuga hvort umræður á Facebook spjallhópum hafi einhver áhrif á þá þróun. 

T3b. Meirihluti meðlima telur að umræður í spjallhópunum auki pólitíska þátttöku hans. 

Niðurstöður rannsóknar Steinberg sýna að þátttaka notenda á félagsmiðlum eykur líkurnar á að 

þeir nýti kosningarétt sinn.180 Niðurstöður rannsóknar Vesnic-Alujevic bendir til jákvæðra 

tengsla milli þátttöku í pólitískum umræðum á Facebook og almennri pólitískri þátttöku. 

T3c. Meirihluti meðlima telur að umræður í spjallhópunum hafi fengið hann til að skipta 

um skoðun á einhverju pólitísku málefni: Það hlýtur að vera merki um skoðanamótandi áhrif ef 

meðlimur skiptir um skoðun á einhverju pólitísku málefni við það eitt að lesa eða taka þátt í 

umræðum. 

T3d. Meirihluti meðlima telur að umræður í spjallhópunum hafi fengið hann til að skipta 

um skoðun á hvaða stjórnmálaflokk hann muni kjósa næst. Það hlýtur að vera merki um 

skoðanamótandi áhrif ef meðlimur skiptir um skoðun á hvaða stjórnmálaflokk hann muni kjósa 

næst við það eitt að lesa eða taka þátt í umræðum. 

  

                                                 
179 Ólafur Þ. Harðarson, „íslenska kosningarannsóknin 2016,“ 

http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/icenes_2016_opinn_adgangur_islenska_1utg.sav. 
180 Steinberg, „Exploring Web 2.0 political engagement: Is new technology reducing the biases of political 

participation?,“ 114. 
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10  Aðferðir 

Blönduðum rannsóknaraðferðum í formi innihaldsgreiningar og spurningakönnunar er beitt til 

að prófa tilgátur. Aðferðafræðin er af megindlegum toga þar sem tilgátur eru settar fram og 

prófaðar með afleiðslu en slíkar rannsóknir fjalla um að leggja fram kenningarlega 

grundvallaðar tilgátur, þar sem hugtökin í tilgátunum eru aðgerðabundin, og svo safnað gögnum 

til að svara rannsóknarspurningunni.181 

Rannsóknirnar eru með lýsandi sniði sem hentar vel fyrir markmið og tilgátuprófun. Þar 

sem tilgangur spurningakönnuninnar er að kanna viðhorf þá telst hún til lýsandi rannsóknar.182 

Lýsandi rannsóknir bjóða upp á söfnun gagna fyrir tölfræðilegar niðurstöður sem lýsa tilteknum 

einkennum og þróun án þess þó að geta kveðið upp úr um orsakir. Slík lýsing getur hins vegar 

gefið mikilvægar upplýsingar um það sem skoðað er og greint frá stöðu mála í raunverulegum 

aðstæðum.183 

10.1 Innihaldsgreining 

10.1.1 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun innihaldsgreiningar á sér stað 15. og 16. september 2018. Færslur eru vistaðar 

með vistunaraðgerð sem Facebook býður upp á. Í fyrstu er gerð tilraun til að vista færslurnar á 

.pdf formi en vegna takmarkanna á lengdinni sem slík skjöl hafa er ekki hægt að vista langa 

þræði og því er ákveðið að innihaldsgreina þræðina beint af Facebook. Innihaldsgreiningin sjálf 

fer fram 16. september til 4. nóvember. Ekki er tekið er tillit til breytinga sem geta orðið á 

þráðunum á greiningartímanum. 

10.1.2 Þátttakendur 

Þýðin sem liggja rannsókninni til grundvallar samanstanda af meðlimum og umræðum íslensku 

spjallhópanna Pírataspjallið og Stjórnmálaspjallið á Facebook. Meðlimir Pírataspjallsins eru 

12.973 og meðlimir Stjórnmálaspjallsins 9.758 þegar innihaldsgreining hefst. Erfitt er að 

nálgast bakgrunnsupplýsingar um þýðið en með hentugleikaúrtaki á sitthvorum spjallhóp er 

áætlað kynjahlutföll þar sem tíundi hver meðlimur er greindur eftir kyni. Hentugleikaúrtak af 

þessu tagi sparar tíma í rannsókn en gerir niðurstöður vafasamar og gæti gefið ranga mynd af 

                                                 
181 Gabe T. Wang og Keumjae Park, Student Research and Report Writing: From Topic Selection to the 

Complete Paper (West Sussex: Wiley, 2016), 95. 
182 Ibid., 85. 
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Trials,“ Diabetes Research and Clinical Practice 88 (2010): 8. 
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raunveruleikanum.184 Hentugleikaúrtakið sýnir að á Pírataspjallinu eru um 37% meðlima konur 

en um þriðjungur á Stjórnmálaspjallinu. Í úrtaki innihaldsgreiningarinnar lenda allir þeir 

málshefjendur, svarendur, færslur, svör og ítarefni sem birtast á spjallhópunum á 

mánaðartímabilinu 15. ágúst til 14. september (báðir dagar meðtaldir). Úrtak Pírataspjallsins 

samanstendur af 139 málshefjendum, 882 svarendum, 454 færslum, 8.306 svörum og 355 

ítarefnum. Úrtak Stjórnmálaspjallsins samanstendur af 134 málshefjendum, 635 svarendum, 

586 færslum, 7.014 svörum og 454 ítarefnum. 

10.1.3 Mælitæki 

Til að sannreyna tilgátur T1a, T1b, T1c, T1d, T1e, T2a, T2b og T2c er megindlegri 

innihaldsgreiningu beitt. Meginliðir innihaldsgreiningar eru að tilnefna sundurgreinanlegar 

einingar fyrir gögnin (e. unitizing), taka úrtak af heildarþýði efnisins (e. sampling), skrá eða 

kóða gögnin (e. recording / coding), þyrpa efninu saman í viðráðanlegar framsetningar (e. 

reducing), draga ályktanir í samhengi við fyrirbærið sem verið er að rannsaka (e. inferring) og 

segja frá niðurstöðum sem svar við rannsóknarspurningunni (e. narrating).185 

Tilnefndar einingar í innihaldsgreiningu eru málshefjendur, svarendur, færslur, svör og 

ítarefni á spjallhópunum. Fjöldi málshefjenda, svarenda, færslna og svara er mældur með 

einfaldri talningu. Nöfn málshefjenda, svarenda og fjöldi færslna eru færð jafn óðum inn í excel 

skjal. Umræðuefni eru flokkuð með „gagnadrifnu“ (e. data-driven) skipulagi sem fjallar um að 

rannsakandi styðst ekki við fyrirliggjandi gögn til að flokka einingar heldur flokkar þær 

jafnóðum og þær koma í ljós. Gagnadrifið skipulag í innihaldsgreiningu hentar vel þegar um er 

að ræða ítarlega flokkun á efni en til að greina almennilega muninn á umræðuefnum milli 

spjallhópa er þörf á nákvæmni.186 Önnur rök fyrir því að flokka umræðurnar jafnóðum eru að 

þær geta auðveldlega tekið breytingum þegar um hitamál er að ræða og hugsanlegir möguleikar 

á mismunandi umræðuefnum geta verið nær óteljandi. Umræðuefnið er alltaf flokkað eftir 

innihaldi færslunnar með tilliti til svaranna. Í þeim tilvikum þar sem umræðan snýr að einhverju 

öðru en innihald færslunnar gefur til kynna er umræðuefnið flokkuð eftir svörunum. Dæmi um 

þetta er að ef færslan fjallar um „ríkisstjórnina 2018“ en „efnahagshrunið 2008“ er ráðandi í 

umræðunni er umræðuefnið flokkað sem „efnahagshrunið 2008.“ Í þeim tilvikum þegar enginn 

texti fylgir með færslunni heldur einungis ítarefni er reynt að leggja mat á ítarefnið og flokka 

                                                 
184 Giddens, Sociology, 54. 
185 Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, 2. útg., (Thousand Oaks: Sage, 
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umræðuefnið eftir umfjöllunarefni þess. Dæmi um þetta er að ef ítarefnið er myndband af 

Donald Trump Bandaríkjaforseta er umræðuefnið flokkað sem „erlend stjórnmál“ í 

undirflokkinn „Bandaríkin“ nema umræðan snýr að einhverju öðru. Í slíkum tilfellum er 

umræðuefnið flokkað út frá svörum við færsluna. Þegar blandaðar umræður eiga sér stað og 

mögulegt er að flokka umræðuefni í fleiri en einn undirflokk er það efni sem er ráðandi í 

umræðunni út frá fjölda svara látið ráða efnisflokkuninni. Undirflokkum er reglulega slegið 

saman og gengið úr skugga um að þeir skarist ekki á né útiloka hvern annan. Dæmi um slíkan 

samslátt er þegar umræðum um „krabbamein,“ „kulnun í starfi“ og „þunglyndi“ er slegið saman 

í undirflokkinn „sjúkdómar og kvillar.“ 

Alls eru greindir tíu flokkar og 107 undirflokkar af umræðuefnum sem gefur kost á 

ítarlegum samanburði. Flokkar umræðuefna eru „efnahagur,“ „erlend stjórnmál,“ „fjölmiðlar,“ 

„heilbrigðismál,“ „innlend stjórnmál,“ „lýðfræði,“ „lög og regla,“ „trúarbrögð og 

hugmyndafræði,“ „umhverfismál“ og „annað.“ Undirflokka umræðuefna og hvernig þeir eru 

greindir má sjá í kóðunarskema í viðauka 3.  

Ítarefni er fyrst flokkað eftir því hvort það fylgi með færslu eða ekki. Ef það fylgir færslu 

er það flokkað nánar í „ítarefni af fréttaveitum,“ „ ítarefni af annarskonar efnisveitum“ eða „efni 

ekki lengur til staðar.“187 Ítarefni af fréttaveitum er svo nánar flokkað í „innlendar fréttasíður“ 

(t.d. ruv.is, visir.is eða stundin.is) eða „erlendar fréttasíður“ (t.d. edition.cnn.com, 

theguardian.com eða expressen.se). Ítarefni af annarskonar efnisveitum er nánar flokkað í 

„vefsíður“ (t.d. althingi.is eða wikipedia.org), „myndbönd“ (t.d. af youtube.com eða 

facebook.com) og „blogg“ (t.d. af wordpress.com eða facebook.com). 

10.1.4 Gæði rannsóknar 

Öllum forsendum innihaldsgreiningar er mætt. Forsendurnar byggja á rannsóknarhefð 

raunvísinda þar sem viðfangsefnið þarf að vera texti; úrtakið þarf að endurspegli þýði; hægt er 

að endurtaka rannsóknina; aðferðum er lýst af nákvæmni svo ljóst sé hvernig rannsókn var 

framkvæmd; og niðurstöður byggjast á ályktunum sem dregnar eru á grundvelli mynsturs sem 

finna má í textanum.188 

Kosturinn við innihaldsgreininguna er að ekkert brottfall er á úrtaki þýðisins þar sem allar 

færslur á tímabilinu eru greindar. Í megindlegum aðferðum þarf úrtak að vera vel valið og góður 

fulltrúi fyrir þýðið sem er rannsakað, allir einstaklingar í þýðinu verða að eiga möguleika á að 

                                                 
187 Í örfá skipti við innihaldsgreiningu er ítarefni ekki lengur til staðar (e. attachment unavailable) með færslu en 

það sést að ítarefni hafi verið þar áður. 
188 Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 
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lenda í úrtakinu, og brottfall má ekki vera mikið.189 Þetta eru nauðsynlegar forsendur fyrir því 

að hægt sé að alhæfa niðurstöður úr rannsóknum á úrtakinu yfir á þýðið. Það tímabil sem lendir 

í úrtaki er valið vegna tæknilegra takmarkana og þess vegna um hentugleikaúrtak að ræða. 

Einhverja hluta vegna sýnir Facebook ekki eldri færslur en frá miðjum degi 14. ágúst og er því 

ákveðið að láta úrtakið spanna tímabilið 15. ágúst til 14. september 2018. Þrátt fyrir þessar 

takmarkanir má ætla að tímabilið sé dæmigert fyrir báða spjallhópa þar sem engar 

þjóðarkosningar né stórvægilegir fréttnæmir atburðir eiga sér stað á þessu tímabili. 

10.2 Viðhorfskönnun 

10.2.1 Gagnasöfnun 

Viðhorfskönnunin er fyrst sett inn á spjallhópana 10. október 2018 og er auglýst tvisvar á dag 

fram að 28. október þegar gagnasöfnun lýkur. Stjórnendur spjallhópanna veita leyfi til þess að 

auglýsa könnunina reglulega sem er annars óheimilt. Spurningalistinn er settur upp á „Google 

Forms“ og svörum safnað saman í Excel skjal. 

10.2.2 Þátttakendur 

Þýði viðhorfskönnunar eru allir meðlimir beggja spjallhópanna. Við upphaf könnunar eru 

meðlimir Pírataspjallsins 12.967 talsins og meðlimir Stjórnmálaspjallsins 9.881 talsins. 

Samsetning spjallhópanna hafur því breyst örlítið frá því að innihaldsgreining hefst þegar 

meðlimir eru 12.973 á Pírataspjallinu og 9.758 á Stjórnmálaspjallinu. Úrtakið er valið með 

hentugleikaúrtaki því könnunin nær einungis til þeirra sem verða varir við hana inni á 

spjallhópunum. Alls taka 204 þátt í könnuninni eða 122 á Pírataspjallinu og 82 á 

Stjórnmálaspjallinu. Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda er að finna í niðurstöðuhluta 

viðhorfskönnunar þar sem ítarlega er gert grein fyrir þeim. 

10.2.3 Mælitæki 

Til að sannreyna tilgátur T1f, T2d, T2e, T2f, T3a, T3b, T3c og T3d er stuðst við megindlega 

þversniðs (e. cross-sectional) rannsókn í formi viðhorfskönnunar sem birtist sem nokkurskonar 

sneiðmynd af því úrtaki sem er skoðað en að kanna viðhorf með slíkri könnun er mest 

viðeigandi rannsóknaraðferðin fyrir lýsandi rannsókn sem þessa.190 Viðhorfskannanir eru mikið 

notaðar innan félagsfræðinnar og eru viðeigandi nálgun fyrir lýsandi, útskýrandi og rannsakandi 

kannanir á mörgum einstaklingum til að komast að þeim viðhorfum og skoðunum sem þeir 

                                                 
189 Sigurlína Davíðsdóttir, „Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?,“ í Handbók í aðferðafræði 
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190 Wang og Park, Student Research and Report Writing: From Topic Selection to the Complete Paper, 85. 
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kunna að hafa.191 Viðhorfskannanir byggja á rannsóknaraðferð þar sem hver spurning getur 

innihaldið mörg aðferðafræðileg atriði sem eru breytileg eftir gerð spurninga. Þau atriði sem 

ber að hafa í huga eru uppbygging spurningalistans, orðalag spurninganna og margvíslegar 

hættur sem óreyndir rannsakendur kunna að lenda í.192 Í viðhorfskönnun er þessum atriðum 

fylgt og jafnframt spurt lokaðar spurningar og tryggt að allir svarmöguleikar eru tæmandi. 

Almennt skal notast við  kerfisbundna og hlutlæga söfnun á upplýsingum til að geta alhæft um 

þýðið út frá úrtakinu er til skoðunar.193 Í grunninn fjallar slík alhæfing um að geta sett raunhæfa 

mynd á þann hóp sem er til skoðunar án þess þó að þurfa að rannsaka alla í hópnum. Þessi 

rannsóknaraðferð hentar vel til að fá heildaryfirlit yfir hópana sem eru skoðaðir þar sem 

tölfræðilegir útreikningar gefa vísbendingar um þá eiginleika sem flestir í hópnum hafa.194 

10.2.4 Gæði rannsóknar 

Réttmæti mælinganna fjallar um hvort viðhorfskönnunin mæli í raun þá hugarsmíð sem til 

rannsóknar er.195 Aðgerðarbinding lýðræðis og þær rannsóknir sem liggja að baki tilgátunum 

(sem má sjá í kafla 9 í þessari ritgerð) eru grunnurinn fyrir réttmæti mælinganna sem gerðar 

voru. Tilgáturnar eru mældar út frá viðhorfum meðlima spjallhópanna en ekki beinum 

athugunum á þeim atriðum sem þær stóðu fyrir sem býður upp á þá vankanta að viðhorfin 

endurspegli ekki raunverulegar aðstæður þótt þátttakendur viðhorfskönnunarinnar telja svo 

vera.196  

Það er dæmigert fyrir þversniðsrannsóknir að innra réttmæti sé veikt og er því erfitt að finna 

orsakasamband milli breyta enda tilgangur rannsóknar að benda á einkenni núverandi stöðu 

ekki finna ástæðurnar að baki henni. Ytra réttmæti má tryggja með slembiúrtaki en þar sem um 

hentugleikaúrtak er að ræða er það einnig veikt.197 Þar af leiðandi er ógerlegt að alhæfa 

niðurstöður viðhorfskönnuninnar yfir á þýðið en rannsóknir hafa gott alhæfingargildi ef úrtakið 

er vel valið og brottfallið ekki óhóflega mikið.198 Hvað áreiðanleika varðar er þó hægt að 

                                                 
191 Ibid., 90. 
192 Þorlákur Karlsson, „Spurningakannanir: Uppbygging, orðalag og hættur,“ í Handbók í Aðferðafræði og 

Rannsóknum í Heilbrigðisvísindum, ritstj. Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, (Akureyri: Háskólinn 

á Akureyri, 2003), 331-355; Grétar Þór Eyþórsson, „Spurningakannanir: Um orð og orðanotkun, uppbyggingu 

og framkvæmd,“ í Handbók í aðferðafræði rannsókna, ritstj. Sigurlína Davíðsdóttir, (Akureyri: Háskólinn á 

Akureyri, 2013), 454-455. 
193 Sigurlína Davíðsdóttir, „Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?,“ 230. 
194 Ibid., 231. 
195 Alan Bryman, Social Research Methods, (Oxford: Oxford University Press, 2012), 47. 
196 Giddens, Sociology, 54. 
197 Ibid. 
198 Sigurlína Davíðsdóttir, „Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir?,“ 230. 
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endurtaka könnunina en spurningalistann er að finna í viðauka 4. Viðhorfskönnunin hefði betur 

mátt bjóða upp á svarkosti á 5 punkta Likert skala en vegna yfirsjónar rannsakanda og flýtis við 

að koma viðhorfskönnun inn á spjallhópana án tafar var það ekki möguleiki. 

10.3 Siðferðileg álitamál rannsóknar 

Þegar kemur að siðferðilegum álitamálum í rannsóknum er engin ein rétt leið til að takast á við 

þau. Wang og Park segja að líta þarf á hugsanleg álitamál sérstaklega og þá í samráði við 

leiðbeinanda eða siðanefnd ef siðferðilegur vandi skapast sem þykir erfiður að eiga við en í 

þessu verkefni skapaðist engin slíkur vandi.199 Wang og Park lista þó upp nokkrar góðar 

viðmiðunarreglur hvað varðar siðferðisleg álitamál eins og t.d. að nauðsynlegt er að láta 

þátttakendur vita að um rannsókn sé að ræða, þátttakendur veiti leyfi til að nota gögnin, 

þátttakendum sé ekki gert mein á neinn hátt, þátttakendur varðir með nafnleynd og litið á þá 

sem samstarfsmenn en ekki viðfangsefni.200 Í viðhorfskönnuninni er þátttakendum frjálst að 

taka þátt, fullum trúnaði er heitið, minnst er á upplýst samþykki þeirra og þátttakendum gert 

grein um hver tilgangur könnunar og rannsóknar væri. Þátttakendur treysta almennt séð 

rannsakanda til að fara með gögn og upplýsingar í trúnaði og ef það traust er ekki til staðar má 

gera ráð fyrir að svörin endurspegli ekki sönn viðhorf þátttakenda.201 Hvað innihaldsgreiningu 

varðar kemur hvergi kemur fram í reglum spjallhópanna að ekki megi birta efni af 

spjallhópunum en virkir meðlimir á þessum spjallhópum eru fáir og þarf því að hafa í huga að 

aðgát sé höfð þegar vitnað er í umræður þátttakenda.202 Við innihaldsgreiningu er upplýsingum 

um þátttakendur (nöfn þeirra, fjölda færslna o.þ.h.) haldið til haga sem trúnaðargögnum á 

afviknum stað og þeim eytt 7. janúar 2018. 

10.4 Úrvinnsla 

Í báðum rannsóknaraðferðum er gögnum safnað saman í Excel og niðurstöður ýmist reiknaðar 

út með því forriti eða handvirkt með reiknivél. 

  

                                                 
199 Wang og Park, Student Research and Report Writing: From Topic Selection to the Complete Paper, 162. 
200 Ibid. 
201 Grétar Þór Eyþórsson, „Spurningakannanir: Um orð og orðanotkun, uppbyggingu og framkvæmd,“ í 

Handbók í aðferðafræði rannsókna, 470. 
202 Sjá viðauka 1 og 2. 
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11  Niðurstöður innihaldsgreiningar 

11.1 Málshefjendur og svarendur 

Þegar innihaldsgreining hefst eru 12.973 meðlimir á Pírataspjallinu og 9.758 meðlimir á 

Stjórnmálaspjallinu. Hentugleikaúrtak meðlima á sitthvorum spjallhóp var tekið til að áætla 

kynjahlutfall þeirra því þær upplýsingar voru ekki fyrirliggjandi. Um það bil tíundi hver 

meðlimur var greindur eftir kyni í hvorum spjallhóp. 

Tafla 3. Fjöldi meðlima í spjallhópum og áætluð kynjaskipting þeirra 

Meðlimir Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið 

Karlkyns meðlimir* 8.165,15 (62,9%) 6.523 (66,8%) 

Kvenkyns meðlimir* 4.807,85 (37,1%) 3.235 (33,2%) 

Meðlimir samtals 12.973 9.758 

*Áætlað 

Karlar eru í meirihluta í báðum spjallhópum. Tafla 3 sýnir að konur eru um þriðjungur meðlima 

beggja spjallsíða með 37,1% hlutfall á Pírataspjallinu og 33,2% hlutfall á Stjórnmálaspjallinu. 

Tafla 4. Fjöldi málshefjenda og kynjaskipting þeirra  

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið 

Karlkyns málshefjendur 109 (78,4%) 117 (87,3%) 

Kvenkyns málshefjendur 28 (20,1%) 16 (11,9%) 

Óvitað* 2 (1,4%) 1 (0,7%) 

Málshefjendur samtals 139 (1,1% meðlima P) 134 (1,4% meðlima S) 

Skýringar: 

Bókstafurinn „P“ stendur Pírataspjallið og bókstafurinn „S“ fyrir 

stjórnmálaspjallið 

* Ekki hægt að greina kyn vegna takmarkaðs aðgangs að bakgrunnsupplýsingum 

Tafla 4 sýnir að málshefjendur eru í algerum minnihluta miðað við fjölda meðlima í 

spjallhópum með aðeins 1.1% málshefjenda á Pírataspjallinu og 1,4% málshefjenda á 

Stjórnmálaspjallinu sem hafnar tilgátu T1a um að talsverður hluti meðlima séu málshefjendur. 

Af öllum málshefjendum beggja spjallhópa eru karlar í meirihluta. Kvenkyns málshefjendur 

eru aðeins 20,1% á Pírataspjallinu og 11,9% á Stjórnmálaspjallinu sem hafnar tilgátu T1e um 

að kynjahlutfall þátttakenda samsvari við kynjahlutfalli meðlima spjallhópanna sem má sjá í 

töflu 3. Málshefjendur sem eru meðlimir beggja spjallhópa eru aðeins 18 talsins eða 0,08% af 

samanlögðum fjölda meðlima beggja spjallhópa. 
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Tafla 5. Fjöldi færslna á Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið 

Virkar færslur 339 (74,7%) 431 (73,6%) 

Óvirkar færslur 115 (25,3%) 155 (26,4%) 

Samtals 454 586 

Á töflu 5 sést að 74,5% færslna á Pírataspjallinu og 73,6% færslna á Stjórnmálaspjallinu eru 

virkar (með a.m.k. einu svari) sem styður tilgátu T1b um að meirihluta færsla er svarað. 

Umræður ná þ.a.l. ekki að myndast í um fjórðungi allra færslna beggja spjallhópa.203 

Tafla 6. Fjöldi svarenda og kynjahlutfall á Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið 

Karlkyns svarendur 692 (78,5%) 496 (78,1%) 

Kvenkyns svarendur 187 (21,2%) 138 (21,7%) 

Óvitað* 3 (0,3%) 1 (0,2%) 

Svarendur samtals 882 (6,8% meðlima P) 635 (6,5% meðlima S) 

Skýringar: 

Bókstafurinn „P“ stendur fyrir Pírataspjallið og bókstafurinn „S“ fyrir 

stjórnmálaspjallið. 

*Takmarkaður aðgangur að bakgrunnsupplýsingum svarenda 

Í töflu 6 má sjá að svarendur eru undir 7% allra meðlima bæði á Pírataspjallinu og á 

Stjórnmálaspjallinu og er því einungis lítill hlutur meðlima sem tekur virkan þátt í umræðum 

sem hafnar tilgátu T1c um að meirihluti meðlima taki virkan þátt í að svara færslum. Líkt og 

með málshefjendur má einnig finna hlutfallslegan mun á kyni svarenda beggja spjallhópa. 

Kvenkyns svarendur eru þá aftur í minnihluta með einungis 21,2% svarenda á Pírataspjallinu 

og 21,7% svarenda á Stjórnmálaspjallinu sem hafnar einnig tilgátu T1e. Þeir meðlimir sem taka 

þátt í umræðum á báðum spjallhópum eru 111 talsins eða 0,5% af samanlögðum fjölda meðlima 

beggja spjallhópa. 

                                                 
203 Athugið að færslur eru fleiri en málshefjendur vegna þess að sumir þeirra sömdu fleiri en eina færslu. 
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Tafla 7. Fjöldi og tölfræði svara 

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið 

Fjöldi svara (hlutfall af heildarsvörum) 

Topp 10 færslur  2.246 (27,0%) 1.292 (18,4%) 

Topp 10 málshefjendur 4.005 (48,2%) 3.630 (51,7%) 

Svör samtals 8.306 (100%) 7.014 (100%) 

Tölfræðiupplýsingar svara* 

Lægsta gildi svara 1 1 

Miðgildi svara 170 216 

Hæsta gildi svara 419 196 

Meðaltal svara á færslu 24,5 16,3 

*Aðeins er tekið mið af virkum færslum 

Tafla 7 sýnir hversu mikil þátttaka mæld í svörum er á spjallhópunum. Þegar greindar eru topp 

10 færslurnar miðað við fjölda svara má sjá að hlutur þeirra er um 27% á Pírataspjallinu af 339 

virkum færslum og 18,4% á Stjórnmálaspjallinu af 431 virkri færslu. Þátttaka í þessum topp tíu 

færslum kemst fyrir á aðeins um 3% allra virkra færslna á Pírataspjallinu og 2,3% allra virkra 

færslna á Stjórnmálaspjallinu sem gefur til kynna að mikið af þátttökunni á sér stað í fáum 

færslum. Þegar greindir eru topp tíu málshefjendur eftir fjölda svara við færslum þeirra kemur 

í ljós að þeirra færslur mælast með 48,2% þátttöku á Pírataspjallinu og 51,7% þátttöku á 

Stjórnmálaspjallinu. Helmingur allrar þátttöku beggja spjallhópa dreifast því á aðeins tíu 

málshefjendur af 139 á Pírataspjallinu og tíu málshefjendur af 134 á Stjórnmálaspjallinu sem 

eru um 7% af málshefjendum beggja hópa. Enginn þessara málshefjenda er þó meðal tíu hæstu 

á báðum spjallhópum í einu. Tafla 7 sýnir einnig að meðaltal svara í hverri færslu er töluvert 

minna en miðgildið sem bendir til ójafnrar dreifingar. Miðað við þessar niðurstöður má áætla 

að tilgátu T1d um að fjöldi svara dreifist jafnt á færslur sé hafnað. 
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11.2 Umræðuefni spjallhópa 

Umræðuefnin greinast í tíu flokka sem hafa allir mismikla þátttöku mælda í svörum á milli 

spjallhópa. Samtals eru svörin 15.322 talsins og skiptast í 8.306 svör á Pírataspjallinu og 7.014 

svör á Stjórnmálaspjallinu með mun upp á 1.292 svör. 

 

Mynd 1. Þátttaka eftir flokkum umræðuefna í Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

Á mynd 1 má sjá hvernig þátttaka skiptist á spjallhópana eftir umræðuefnum.204 Mesta munur 

á þátttöku á milli spjallhópa er í umræðuefninu „heilbrigðismál“ þar sem yfir fimmfalt fleiri 

svör mældust á Pírataspjallinu. Minnstur munur á þátttöku er í umræðuefninu „lög og regla“ 

með aðeins 52 fleiri svör á Pírataspjallinu. Önnur umræðuefni sem fá meiri þátttöku á 

Pírataspjallinu eru „efnahagur,“ „trúarbrögð og hugmyndafræði“ og „innlend stjórnmál.“ Þau 

mælast með frá u.þ.b. helmingi til tvöfalt fleiri svör en á Stjórnmálaspjallinu. „Erlend 

stjórnmál“ og „fjölmiðlar“ eru bæði með yfir tvöfalt fleiri svör á Stjórnmálaspjallinu miðað við 

Pírataspjallið. Umræðuefnið „umhverfismál“ á Stjórnmálaspjallinu mælist næstum fjórfalt á við 

Pírataspjallið. Umræðuefnið „lýðfræði“ fær mesta sameiginlega þátttöku beggja spjallhópa 

(miðað við öll 15.320 svör beggja spjallhópa) með 2.914 svör eða 19,0% af heildarþátttöku. 

Þátttaka í umræðuefninu „lýðfræði“ mælist með um helmingi fleiri svör á Stjórnmálaspjallinu. 

Þessar tölur benda til ójafnrar þátttöku í umræðum á milli spjallhópa. 

11.3 Samanburður umræðuefna milli spjallhópa 

Hver flokkur er greindur nánar í tilheyrandi undirflokka. Til að skoða betur ójafnvægið á 

þátttöku í umræðum á milli spjallhópa þarf að bera saman undirflokkana líka. Athugið að 

                                                 
204 Flokkurinn „annað“ inniheldur m.a. umræðuefni sem ekki er hægt að skilgreina vegna skorts á upplýsingum, 

persónuleg málefni meðlima og óflokkanlegt spaug af einhverju tagi. 
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myndirnar sem koma hér að neðan sýna ekki þá undirflokka sem hafa færri en 10 svör samtals 

en þær upplýsingar má finna í neðanmálsgrein við hverja mynd. 

11.3.1 Efnahagur 

Umræðuefnið „efnahagur“ skiptist í 1.695 svör á Pírataspjallinu með 20,4% hlut af 

heildarsvörum spjallhópsins og 781 svar á Stjórnmálaspjallinu með 11,1% hlut af 

heildarsvörum spjallhópsins. Umræðuefnið fær mesta þátttöku af heildarþátttöku 

Pírataspjallsins. 

 

Mynd 2. Þátttaka í umræðu um efnahagsmál205 

Á mynd 2 má sjá að þátttaka í undirflokkunum „auðlindir og orka,“ „ferðamannaiðnaður,“ 

„fjármálahrunið 2008,“ „íslensk fyrirtæki og bankar,“ „lán og verðtrygging,“ „ráðstöfun 

ríkisfés“ og „skattar og gjöld“ mælist samtals yfir fimmfalt meiri á Pírataspjallinu með 978 

svörum á móti 187 á Stjórnmálaspjallinu. Undirflokkurinn „sjávarútvegur“ fær mikla þátttöku 

í báðum spjallhópum og mælist í samtals 712 svörum með aðeins 89 fleiri svör á Pírataspjallinu. 

„Evrópska efnahagssvæðið“ er eini undirflokkurinn sem mælist næstum jafn í þátttöku. 

Undirflokkarnir „erlendir fjárfestar“ og „neyslu- og neytendavörur“ fá einungis þátttöku á 

Stjórnmálaspjallinu og „landbúnaður“ einungis þátttöku á Pírataspjallinu. 

                                                 
205 Færri en 10 svör samtals fyrir undirflokk umræðuefnisins „efnahagur:“ Pírataspjallið: „Milliríkjasamningar:“ 9 

svör og „stéttarfélög:“ 1 svar. Stjórnmálaspjallið: engin tilvik. 
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11.3.2 Erlend stjórnmál 

Umræðuefnið „erlend stjórnmál“ skiptist í 618 svör á Pírataspjallinu með 7,4% hlut af 

heildarsvörum spjallhópsins og 1.576 svör á Stjórnmálaspjallinu með 22,5% hlut af 

heildarsvörum spjallhópsins. 

 

Mynd 3. Þátttaka í umræðu um erlend stjórnmál206

Mynd 3 sýnir að þátttaka í undirflokknum „Bandaríkin“ mælist í samtals 1.335 svörum eða 

60,8% af samanlagðri þátttöku beggja spjallhópa í umræðu um erlend stjórnmál. Þátttaka í 

undirflokknum „Bandaríkin“ á Stjórnmálaspjallinu mælist þá meira en tvöföld á við 

Pírataspjallið. Undirflokkarnir „Svíþjóð,“ „Þýskaland“ og „Evrópusambandið“ fá meiri 

þátttöku á Stjórnmálaspjallinu með samtals 280 svör á móti 45 svörum á Pírataspjallinu. „Ísrael-

Palestína“ fær einnig meiri þátttöku á Stjórnmálaspjallinu með 250 Svör á móti 20.207 Heilir 8 

undirflokkar fá þátttöku einungis á öðru hvoru spjallinu en „Bretland,“ „Danmörk,“ „Norður-

Kórea“ og „Venesúela“ eru einungis ræddir á Stjórnmálaspjallinu og „Atlantshafsbandalagið,“ 

„Pólland,“ „Rússland“ og „Sýrland“ eru einungis ræddir á Pírataspjallinu. 

11.3.3 Fjölmiðlar 

Umræðuefnið „fjölmiðlar“ skiptist í 78 svör á Pírataspjallinu með um 1% hlut af heildarsvörum 

spjallhópsins og 181 svar á Stjórnmálaspjallinu með 2,6% hlut af heildarsvörum spjallhópsins. 

Umræðuefni fær minnsta þátttöku af heildarþátttöku beggja spjallhópa. 

                                                 
206 Færri en 10 svör samtals fyrir undirflokk umræðuefnisins erlend Stjórnmál: Pírataspjallið: „Ástralía:“ 3 svör, 

„Líbía:“ 6 svör og „Mexíkó:“ 1 svar. Stjórnmálaspjallið: „Argentína:“ 9 svör, „Íran:“ 5 svör, „Kanada:“ 1 svar, 

„Noregur:“ 1 svar, „Sádí-Arabía:“ 3 svör, „Suður-Afríka:“ 2 svör og „Tyrkland:“ 2 svör. 
207 Nær allar umræður um stjórnmál annað hvort í Ísrael eða Palestínu innihalda umræður um báðar þjóðirnar og 

deilurnar á milli þeirra og þess vegna er ákveðið að slá þeim saman í einn undirflokk. 
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Mynd 4. Þátttaka í umræðu um fjölmiðla208 

Mynd 4 sýnir að undirflokkurinn „fjölmiðlar almennt“ fékk svipaða þátttöku í báðum 

spjallhópum með 13 fleiri svör á Pírataspjallinu. Undirflokkurinn „falsfréttir“ var einungis 

ræddur á Pírataspjallinu en undirflokkarnir „Fréttablaðið“ og „Ríkisútvarpið“ voru einungis 

ræddir á Stjórnmálaspjallinu. 

11.3.4 Heilbrigðismál 

Skörp skil í þátttöku í umræðum milli spjallhópa má sjá þegar greindir eru undirflokkarnir  fyrir 

umræðuefnið „heilbrigðismál.“ Umræðuefnið  skiptist í 1.542 svör á Pírataspjallinu með 18,6% 

hlut af heildarsvörum spjallhópsins en einungis 293 svör á Stjórnmálaspjallinu með 4,2% hlut 

af heildarsvörum spjallhópsins. 

 

Mynd 5. Þátttaka í umræðu um heilbrigðismál209 

Mynd 5 sýnir að þátttaka í undirflokknum „áfengi, vímuefni og meðferð“ mælist þrefaldur í 

svörum á Pírataspjallinu miðað við sama undirflokk á Stjórnmálaspjallinu. Mest þátttaka mælist 

í undirflokknum „bólusetningar og smitvarnir“ á Pírataspjallinu með yfir áttfalda þátttöku 

miðað við Stjórnmálaspjallið. Undirflokkarnir „heilbrigðiskerfið,“ „sjálfsvíg,“ og „sjúkdómar 

og kvillar“ eru nær eingöngu ræddir á Pírataspjallinu fyrir utan eitt mælt svar fyrir 

                                                 
208 Færri en 10 svör samtals fyrir undirflokk umræðuefnisins „fjölmiðlar:“ Pírataspjallið: Engin tilvik. 

Stjórnmálaspjallið: „Fréttatíminn á Stöð 2:“ 3 svör. 
209 Færri en 10 svör samtals fyrir undirflokk umræðuefnisins „heilbrigðismál:“ Pírataspjallið: „Ljósmæður:“ 3 svör 

og „málefni fatlaðra:“ 1 svar. Stjórnmálaspjallið: engin tilvik. 
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heilbrigðiskerfið á Stjórnmálaspjallinu. Undirflokkurinn "fóstureyðingar“ er einungis ræddur á 

Stjórnmálaspjallinu. 

11.3.5 Innlend stjórnmál 

Umræðuefnið „innlend stjórnmál“ skiptist í 811 svör á Pírataspjallinu með 9,8% hlut af 

heildarsvörum spjallhópsins og 453 svör á Stjórnmálaspjallinu með 6,5% hlut af heildarsvörum 

spjallhópsins. 

 

 

Mynd 6. Þátttaka í umræðu um innlend stjórnmál210 

Mynd 6 sýnir að þátttaka á Pírataspjallinu í undirflokkunum „Alþingi“ og „ríkisstjórn 2018,“ 

„Píratar,“ „ríkisstofnanir og ráðuneyti,“ „Sjálfstæðisflokkur“ og „æðstu stjórnsýslumenn“ er 

samtals um þreföld á við þátttöku á Stjórnmálaspjallinu með 619 svör á móti 214. Aftur á móti 

mælist þátttaka á Stjórnmálaspjallinu í undirflokkunum „borgarstjórn 2018,“ „fjárlagafrumvarp 

2019“ og „ýmsir stjórnmálamenn“ samtals um fjórföld á við Pírataspjallið með 192 svör á móti 

52. Undirflokkarnir „hátíðarfundur Alþingis 2018“ og „stjórnarskráin“ eru einungis ræddir á 

Pírataspjallinu en undirflokkurinn „Viðreisn“ er einungis ræddur á Stjórnmálaspjallinu. 

11.3.6 Lög og regla 

Þátttaka er svipuð á spjallhópunum fyrir umræðuefnið „lög og regla“ sem skiptist í 365 svör á 

Pírataspjallinu með 4,4% hlut af heildarsvörum spjallhópsins og 313 svör á Stjórnmálaspjallinu 

                                                 
210 Færri en 10 svör samtals fyrir undirflokk umræðuefnisins „innlend stjórnmál:“ Pírataspjallið: Engin tilvik. 

Stjórnmálaspjallið: „Miðflokkur:“ 7 svör, „Samfylking:“ 1 svar og „Vinstri hreyfing grænt framboð:“ 2 svör. 
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með 4,5% hlut af heildarsvörum spjallhópsins. Þegar þátttaka í undirflokkum er skoðuð má 

hvernig þátttaka dreifist ójafnt. 

 

 

Mynd 7. Þátttaka í umræðu um lög og reglu211 

Mynd 7 sýnir hvernig þátttaka skiptist ójafnt í undirflokkum að undanskildum undirflokknum 

„löggæsla“ sem mælist með 74 svör á Pírataspjallinu gegn 63 svörum á Stjórnmálaspjallinu. 

Þátttaka í undirflokkunum „hryðjuverk,“ og „skattalagabrot“ mælist margfalt meiri á 

Pírataspjallinu með 81 svar samtals á móti aðeins 4 svörum á Stjórnmálaspjallinu. Þátttaka í 

undirflokknum „kynferðisbrot“ á Stjórnmálaspjallinu mælist tvöföld á við þátttöku á 

Pírataspjallinu. Undirflokkarnir „glæpatíðni,“ „refsingar og afplánun,“ og „umferðarlagabrot“ 

eru einungis ræddir á Pírataspjallinu en undirflokkurinn „vopnuð afbrot“ einungis ræddur á 

Stjórnmálaspjallinu. 

11.3.7 Lýðfræði 

Umræðuefnið „lýðfræði“ skiptist í 1.240 svör á Pírataspjallinu með um 15% hlut af 

heildarsvörum spjallhópsins og 1.674 svör á Stjórnmálaspjallinu með 24% hlut af 

heildarsvörum spjallhópsins. Allir undirflokkar fyrir umræðuefnið „lýðfræði“ fengu þátttöku í 

báðum spjallhópum sem var eins dæmi í niðurstöðum innihaldsgreiningar. 

 

                                                 
211 Færri en 10 svör samtals fyrir undirflokk umræðuefnisins „lög og regla:“ Pírataspjallið: „Hatursglæpir:“ 3 svör. 

Stjórnmálaspjallið: „Dýraníður:“ 3 svör,  „fíkniefnabrot:“ 5 svör, „íkveikjur:“ 8 svör, „réttarkerfið:“ 1 svar og 

„þjófnaður:“ 1 svar. 
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Mynd 8. Þátttaka í umræðu um lýðfræði212 

Á mynd 8 sést að þátttaka er mest í undirflokknum „innflytjendur og hælisleitendur“ með yfir 

fimmfalda þátttöku á Stjórnmálaspjallinu eða 1.192 svör mæld miðað við aðeins 211 svör á 

Pírataspjallinu. Þátttaka í undirflokknum „húsnæðismál“ mælist frekar jöfn á milli spjallhópa 

með mun upp á 10 svör. Undirflokkarnir „kynjamál,“ „launamál,“ og „menntun“ mælast 

samtals með rúmlega fjórfalt meiri þátttöku á Pírataspjallinu með 815 svör gegn 211 svörum á 

Stjórnmálaspjallinu. Þátttaka í undirflokkunum „aldraðir og öryrkjar,“ og „fátækt“ mælist í 

báðum tilvikum með um helmingi fleiri svör á Stjórnmálaspjallinu en á Pírataspjallinu. 

11.3.8 Trú og hugmyndafræði 

Umræðuefnið „trú og hugmyndafræði“ skiptist í 1.383 svör á Pírataspjallinu með  16,7% hlut 

af heildarsvörum spjallhópsins og 982 svör á Stjórnmálaspjallinu með um 14% hlut af 

heildarsvörum spjallhópsins. Af öllum umræðuefnum er „trú og hugmyndafræði“ með mesta 

mælda þátttöku í undirflokkum sem aðeins er að finna í öðrum hvorum spjallhópnum með 

samtals 844 svör. 

                                                 
212 Færri en 10 svör samtals fyrir undirflokk umræðuefnisins „lýðfræði:“ Pírataspjallið: Engin tilvik. 

Stjórnmálaspjallið: Engin tilvik. 
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Mynd 9. Þátttaka í umræðu um trúmál og hugmyndafræði213 

Á mynd 9 má sjá að þátttaka í umræðuefninu „íslam“ er meira en sexföld á Stjórnmálaspjallinu 

með 648 svör miðað við 99 svör á Pírataspjallinu. Þátttaka í umræðuefninu „markaðshyggja“ 

mælist einnig meiri á Stjórnmálaspjallinu með 22 svör gegn 5 á Pírataspjallinu.  Umræðuefnin 

„fjölmenning“ og „trú almennt“ mælast samtals tvöföld á Pírataspjallinu með 393 svör miðað 

við 201 svar á Stjórnmálaspjallinu. Þátttaka í umræðuefninu „tjáninga- og skoðanafrelsi“ 

mælist hnífjöfn með 43 svör í báðum spjallhópum og þátttaka í „jafnaðarstefna“ mælist með 

mun upp á aðeins 2 svör. Umræðuefnin um „almúgastjórnmál,“ (e. populism) 

„kvenfrelsisstefnu,“ „kynþáttafordóma,“ „trúleysi“ og „veganisma“ eru einungis að finna á 

Pírataspjallinu og umræðuefnið „kristni“ er einungis að finna á Stjórnmálaspjallinu. 

11.3.9 Umhverfismál 

Umræðuefnið „umhverfismál“ var um fjórfalt meira rætt á Stjórnmálaspjallinu. Það skiptist í 

einungis 153 svör á Pírataspjallinu með 1,8% hlut af heildarsvörum spjallhópsins á móti 587 

svörum á Stjórnmálaspjallinu með um 8,4% hlut af heildarsvörum spjallhópsins. 

                                                 
213 Færri en 10 svör samtals fyrir undirflokk umræðuefnisins trú og hugmyndafræði: Pírataspjallið: Kaþólsk trú: 1 

svar, „lýðræði:“ 1 svar og „nasismi:“ 8 svör. Stjórnmálaspjallið: „Sameignarstefna:“ 1 svar. 
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Mynd 10. Þátttaka í umræðu um umhverfismál214 

Á mynd 8 má sjá að þátttaka í umræðuefnunum „innviðir,“ „loftslagsbreytingar“ og 

„samgöngur“ er meira en þreföld á Stjórnmálaspjallinu með samtals 560 svör miðað við 151 

svar á Pírataspjallinu. Umræðuefnið „úrgangur“ er meira rætt á Pírataspjallinu með 23 svör 

gegn 2 á Stjórnmálaspjallinu. Umræðuefnið „Hamfarir og slys“ kemur einungis til tals á 

Stjórnmálaspjallinu. 

11.4 Samtantekt undirflokka umræðuefna 

Af 107 greindum undirflokkum umræðuefna er þátttöku að finna í 82 þeirra sem mælist með 

a.m.k. 10 svör samanlagt í báðum spjallhópum. Af þessum 82 er þátttaka í 51 undirflokki beggja 

vegna eða um 62,2% af greindum umræðuefnum. Þessar niðurstöður styðja tilgátu T2a um að 

umræðuefni séu að meirihluta þau sömu á milli spjallhópa. Sá 31 undirflokkur þar sem þátttöku 

er ekki að finna í báðum spjallhópum mælist einungis í 1.852 svörum eða 12,1% af 

heildarsvörum beggja hópa. Undirflokkar umræðuefnisins „trú og hugmyndafræði“ hafa að 

geyma mestan svarfjölda sem aðeins er að finna á öðrum hvorum spjallhópnum með 844 mæld 

svör. Aftur á móti eru umræða um „lýðfræði“ með ekkert svar mælt sem aðeins er að finna á 

öðrum hvorum spjallhópnum. Samanburður milli spjallhópa á þátttöku í þeim undirflokkum 

sem er að finna beggja vegna gefur til kynna mun upp á alls 6.838 svör mæld eða um 50,8% af 

heildar svörum (að frádregnum svörum þeirra undirflokka sem ekki var að finna beggja vegna). 

Tilgátu T2b um að þátttaka eftir umræðuefnum er sambærileg milli beggja spjallhópa er því 

naumlega hafnað. 

11.5 Ítarefni 

Ítarefni frá fréttaveitum eða annarskonar efnisveitum fylgir meirihluta þeirra færslna sem 

málshefjendur semja. 

                                                 
214 Færri en 10 svör samtals fyrir undirflokk umræðuefnisins „umhverfismál:“ Pírataspjallið: Engin tilvik 

Stjórnmálaspjallið: Engin tilvik. 
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Tafla 8. Ítarefni í færslum 

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið 

Færslur með ítarefni 78,2% 77,5% 

Færslur án ítarefnis 21,8% 22,5% 

Hlufallsleg skipting ítarefnis 

Innlend fréttasíða 34,4% 39,2% 

Erlend fréttasíða 7,0% 13,7% 

Annarskonar efnisveita: Vefsíða  25,4% 18,1% 

Annarskonar efnisveita: Myndband 20,8% 19,4% 

Annarskonar efnisveita: Blogg 10,4% 8,6% 

Efni ekki lengur til staðar 2,0% 1,1% 

Tafla 8 sýnir að ítarefni fylgir með færslum í 78,2% tilvika á Pírataspjallinu og 77,5% tilvika á 

Stjórnmálaspjallinu. Ítarefni frá fréttamiðlum er í 41,4% tilvika á Pírataspjallinu og 52,9% 

tilvika á Stjórnmálaspjallinu. Um og yfir þriðjungur ítarefnis beggja spjallhópa eru innlendar 

fréttasíður og þá 4,8 prósentustigum hærra á Stjórnmálaspjallinu. Minna er af ítarefni frá 

erlendum fréttamiðlum eða 7,0% af færslum með ítarefni á Pírataspjallinu og 13,7% á 

Stjórnmálaspjallinu. Ítarefni í formi myndbands er í um fimmta hvert skipti sem ítarefni fylgir 

með í báðum spjallhópum. ítarefni í formi „bloggs“ er í um tíunda hvert skipti. Í samtals 12 

færslum beggja spjallhópa er ítarefnið ekki lengur til staðar og því ekki hægt að greina hvað 

það ítarefni var. Tenging í ítarefni frá fréttamiðlum er gróflega 40% alls ítarefnis á 

Pírataspjallinu og 50% alls ítarefnis á Stjórnmálaspjallinu sem styður tilgátu T2c um að 

ítarefnið í færslunum er fengið af fréttamiðlum og annarskonar efnisveitum. 
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12  Niðurstöður viðhorfskönnunnar 

12.1 Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda viðhorfskönnunnar 

Í viðhorfskönnun eru samtals 204 þátttakendur eða 122 á Pírataspjallinu og 82 á 

Stjórnmálaspjallinu. Af þeim þátttakendum könnunar sem svara henni á Pírataspjallinu segjast 

um 26% einnig vera meðlimir Stjórnmálaspjallsins og af þeim þátttakendum könnunar sem 

svara henni á Stjórnmálaspjallinu segjast um 43% vera meðlimir Pírataspjallsins. 

Tafla 9. Kynjaskipting þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið 

 hlutfall Áætlað hlutfall hlutfall Áætlað hlutfall 

Karlkyns þáttakendur 71,3% 62,9% 69,5% 66,8% 

Kvenkyns þátttakendur 27,9% 37,1% 29,3% 33,2% 

Óvitað 0,8% - 1,2% - 

Ekki viss / vil ekki svara 0,0% - 0,0% - 

Kynjaskipting þátttakenda viðhorfskönnunar reynist ekki samsvara áætlaðri kynjaskiptingu í 

spjallhópunum fullkomlega.215 Tafla 9 sýnir að á Pírataspjallinu er hlutfall karla 8,4 

prósentustigum hærra en áætlað hlutfall er og hlutfall kvenna er 9,2 prósentustigum lægra. Á 

Stjórnmálaspjallinu er hlutfall karla 2,7 prósentustigum hærra en áætlað er og hlutfall kvenna 

3,9 prósentustigum lægra. 

Tafla 10. Aldursskipting þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið Landið allt216 

19 ára eða yngri 0,8% 3,7% 8,8%* 

20-29 ára 14,8% 17,1% 15,3% 

30-39 ára 23,8% (20,7% 14,1% 

40-49 ára 23,8% 13,4% 12,7% 

50-59 ára 20,5% 15,9% 12,6% 

60-69 ára 9,8% 18,3% 10,2% 

70-79 ára 4,9% 9,8% 6,0% 

80 ára eða eldri 0,0% 1,2% 3,6% 

Ekki viss / vil ekki svara 1,6% 0,0% - 

*0-12 ára undanskildir vegna 13 ára aldurstakmarks fyrir Facebook reikning 

                                                 
215 Hentugleikaúrtak meðlima í sitthvorum spjallhóp er tekið til að áætla kynjahlutföll því þær upplýsingar eru 

ekki fyrirliggjandi. U.þ.b. 10 hver meðlimur var greindur eftir kyni. Tilgáta T1e um að kynjahlutfall þátttakenda 

samsvari kynjahlutfalli spjallhópanna er ekki prófuð með viðhorfskönnuninni því fyrirliggjandi gögn úr 

innihaldsgreiningunni eru talin réttmætari. 
216 Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi eftir kyni og aldri 1841-2018,“ Mannfjöldi, 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__1_yfirlit__Yfirlit_mannfjolda/MAN00101.px/table

/tableViewLayout1/?rxid=830e53b7-9de5-4df6-954e-cf01e8981a8c (sótt 4. janúar 2019). 
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Tafla 10 sýnir aldursdreifingu þátttakenda viðhorfskönnunar. Í samanburði á milli spjallhópa er 

hlutfall aldursbilsins 19 ára og yngri, til 29 ára á Stjórnmálaspjallinu að meðaltali 5,2 

prósentustigum hærra en hlutfall Pírataspjallsins. Aftur á móti er meðaltal hlutfalls aldursbilsins 

30-59 ára á Pírataspjallinu 6,1 prósentustigi hærra en meðaltalið á Stjórnmálaspjallinu. Þegar 

kemur að meðaltali aldursbilsins 60-79 ára er það um 7 prósentustigum hærra á 

Stjórnmálaspjallinu.  

Í samanburði við landið allt má sjá á töflu 10 að hlutfall meðlima á Pírataspjallinu á 

aldursbilinu 19 ára og yngri er 8 prósentustigum lægra. Hlutfall meðlima á aldursbilinu 20-29 

ára er nánast á pari við landshlutfallið. Hlutfall meðlima á aldursbilinu 30-59 ára er að meðaltali 

9,6 prósentustigum hærra en landshlutfallið en fer hæst í 11,8 meðal 40-49 ára. Hlutfall 

meðlima á aldursbilinu 60-79 ára er að meðaltali um einu prósentustigi lægra en landshlutfallið. 

Enginn þátttakandi viðhorfskönnunarinnar er 80 ára eða eldri á Pírataspjallinu. Á 

Stjórnmálaspjallinu er hlutfall aldursbilsins 19 ára og yngri 5,1 prósentustigi lægra en 

landshlutfallið. Hlutfall meðlima á aldursbilinu 20-29 ára er u.þ.b. 2 prósentustigum hærra en 

landshlutfallið. Hlutfall meðlima á aldursbilinu 30-59 ára er að meðaltali 3,5 prósentustigum 

hærra en landshlutfallið. Hlutfall meðlima á aldursbilinu 60-79 ára er að meðaltali sex 

prósentustigum hærra en landshlutfallið. Aðeins einn þátttakandi viðhorfskönnunarinnar er 80 

ára eða eldri en hlutfall aldursbilsins er þó aðeins 2,4 prósentustigum lægra en hlutfall landsins 

alls. Þar með er tilgátu T1f um að félags- og efnaleg staða meðlima samsvarar félags- og 

efnalegri skiptingu þjóðarinnar hafnað fyrir Pírataspjallið en studd fyrir Stjórnmálaspjallið hvað 

aldur varðar. 

Tafla 11. Búseta þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið Ísl. ríkisborgarar217 

Höfuðborgarsvæðið 57,4% 63,4% 55,9% 

Landsbyggðin 29,5% 29,3% 31,1% 

Erlendis 12,3% 7,3% 13,0% 

Ekki viss / vil ekki svara 0,8% 0,0% - 

Tafla 11 sýnir búsetu þátttakenda viðhorfskönnunarinnar og áætluð hlutföll íslenskra 

ríkisborgara. Í samanburði á milli hópa mælist hlutfall meðlima á Stjórnmálaspjallinu sem búa 

                                                 
217 Hlutföll eru reiknuð út frá gögnum hagstofunnar og þjóðskrá; Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi eftir 

sveitarfélögum, kyni, ríkisfangi og ársfjórðungum 2010-2018,“ Mannfjöldi, 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__1_yfirlit__arsfjordungstolur/MAN10001.px/table/t

ableViewLayout1/?rxid=e5741bc5-d1e7-4893-98dd-86ef4bc4355f  (sótt 4. janúar 2019); Þjóðskrá Íslands, 

„Hvar búa Íslendingar í útlöndum?,“ fréttatilkynning 22. febrúar 2018, https://www.skra.is/um-

okkur/frettir/frett/2018/02/22/Hvar-bua-islendingar-i-utlondum/ (sótt 4. janúar 2019). 
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á höfuðborgarsvæðinu sex prósentustigum hærra en á Pírataspjallinu. Hlutfall meðlima af 

landsbyggðinni mælist næstum það sama. Hlutfall meðlima sem búa erlendis mælist fimm 

prósentustigum hærra á Pírataspjallinu. 

Tafla 11 sýnir einnig að miðað við alla íslenska ríkisborgara mælist hlutfall meðlima beggja 

spjallhópa af höfuðborgarsvæðinu hærra með 1,5 prósentustigsmun á Pírataspjallinu og 7,5 

prósentustigsmun á Stjórnmálaspjallinu. Hlutfall meðlima beggja spjallhópa af landsbyggðinni 

er næstum á pari við hlutfall allra íslenskra ríkisborgara. Á Pírataspjallinu er hlutfall meðlima 

sem hafa búsetu erlendis nær sama og hlutfall allra íslenska ríkisborgara en 5,7 prósentustigum 

lægra á Stjórnmálaspjallinu. Þar með er tilgáta T1f studd á báðum spjallhópum hvað búsetu 

varðar. 

Tafla 12. Menntun þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið Landið allt218 

Grunnmenntun 12,3% 12,2% 31,0% 

Starfs- og framhaldsmenntun 32,8% 46,3% 35,5% 

Háskólamenntun 49,2% 37,8% 33,5% 

Ekki viss / vil ekki svara 5,7% 3,7% - 

Tafla 12 sýnir þá menntun sem þátttakendur viðhorfskönnunarinnar hafa lokið. Í samanburði á 

milli spjallhópa er hlutfall meðlima með grunnmenntun sambærilegt. Hlutfall meðlima á 

Stjórnmálaspjallinu með starfs- og framhaldsmenntun er 13,5 prósentustigum hærra en á 

Pírataspjallinu. Hins vegar er hlutfall meðlima með háskólamenntun á Pírataspjallinu 11,4 

prósentustigum hærra en á Stjórnmálaspjallinu.  

Tafla 12 sýnir einnig að miðað við landið allt eru báðir spjallhópar með fáa fulltrúa sem 

hafa aðeins lokið grunnmenntun þar sem hlutfall þeirra beggja er um 18 prósentustigum lægra 

en hlutfall landsins alls. Á Pírataspjallinu er hlutfall þeirra sem hafa lokið starfs- og 

framhaldsmenntun 2,7 prósentustigum lægra en hlutfall landsins, en hlutfall þeirra sem hafa 

lokið háskólamenntun er 15,7 prósentustigum hærra en landshlutfallið. Á Stjórnmálaspjallinu 

er hlutfall þeirra sem hafa lokið starfs- og framhaldsmenntun 10,8 prósentustigum hærra en 

landshlutfallið, en hlutfall þeirra sem höfðu lokið háskólamenntun er 4,3 prósentustigum hærra 

en landshlutfallið. Niðurstöður beggja hópa hafna tilgátu T1f hvað menntun varðar. 

 

                                                 
218 Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi eftir menntunarstöðu samkvæmt ISCED 2011 2003-2017, hlutfallsleg skipting,“ 

Menntun, 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__5_menntunarstada/SKO00002.px/table/table

ViewLayout1/?rxid=2eb40c1b-e648-42ce-a75f-0323f492553f (sótt 4. janúar 2019). 
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Tafla 13. Staða þátttakenda á vinnumarkaði á Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið Landið allt219 

Starfandi* 68,8% 75,6% 78,9% 

Í atvinnuleit 4,1% 2,4% 2,9% 

Ekki á vinnumarkaði 17,2% 14,6% 18,8% 

Í námi* 8,2% 14,7% 11,7% 

Ekki viss / vil ekki svara 6,6% 2,4% - 

*Sumir þátttakendur voru bæði starfandi og í námi þ.a.l. fer hlutfallið samanlagt yfir 100% 

Á töflu 13 má sjá hlutfallslega skiptingu þátttakenda viðhorfskönnunar eftir stöðu á 

vinnumarkaði. Í samanburði milli spjallhópanna er hlutfall starfandi meðlima á 

Stjórnmálaspjallinu 6,8 prósentustigum hærra en á Pírataspjallinu. Hlutfall meðlima á 

Stjórnmálaspjallinu sem eru í námi er líka hærra en á Pírataspjallinu með 6,5 prósentustiga mun. 

Hlutfall meðlima í atvinnuleit er um 4% á Pírataspjallinu og 2,4% á Stjórnmálaspjallinu. 

Hlutfall meðlima sem eru ekki á vinnumarkaði mælist 2,6 prósentustigum hærra á 

Pírataspjallinu, en hlutfall þeirra meðlima sem eru í námi mælist 6,5 prósentustigum hærra á 

Stjórnmálaspjallinu. 

Tafla 13 sýnir einnig að í samanburði við landið allt mældast báðir spjallhópar með lægri 

prósentustig þegar kemur að starfandi meðlimum eða 10,1 prósentustigum lægra hlutfall á 

Pírataspjallinu og aðeins 3,3 prósentustigamunur á Stjórnmálaspjallinu. Örlítill munur er á 

hlutfalli þeirra sem eru í atvinnuleit á spjallhópunum miðað við landshlutfall. Hlutfall þeirra 

sem eru ekki á vinnumarkaði á Pírataspjallinu mælist aðeins 1,5 prósentustigum lægra en 

landshlutfallið en 4,2 prósentustigum lægra á Stjórnmálaspjallinu. Hlutfall þeirra sem eru í námi 

mælist 3,5 prósentustigum lægra á Pírataspjallinu en 3 prósentustigum hærra á 

Stjórnmálaspjallinu miðað við landshlutfall. Niðurstöðurnar hafna þar með tilgátu T1f fyrir 

Pírataspjallið en styðja hana fyrir Stjórnmálaspjallið hvað stöðu á vinnumarkaði varðar.220 

                                                 
219 Hagstofa Íslands, „Vinnuafl, starfandi, atvinnulausir og vinnustundir - Mæling - Mánaðarlegar tölur 2003-

2018,“ Vinnumarkaður, 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__vinnumarkadur__vinnumarkadsrannsokn__1_manadar

tolur/VIN00001.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9d43a6d7-c498-4c76-81ce-8b69e04b0c1d (sótt 4. janúar 

2019); Hagstofa Íslands, „Fjöldi nemenda að hausti eftir skólastigi 1997-2017,“ Menntun, 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__0_yfirlit/SKO00000.px/table/tableViewLay

out1/?rxid=22b96f48-88c2-4a0a-b6a7-5510f0e3995a (sótt 4. janúar 2019). 
220 Tilgáta T1f er þó álitin höfnuð á báðum spjallhópum því miðað er við að eitt tilvik höfnunar nægir. 
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12.1.1 Þátttaka í umræðum 

Tafla 14. Þátttaka í umræðum á Pírata- og Stjórnmálaspjalli samkvæmt viðhorfskönnun 

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið 

Samið eigin færslur og svarað færslum 

annarra 

25,4% 30,5% 

Einungis samið færslur 15,6% 3,7% 

Einungis svarað færslum 35,2% 34,1% 

Einungis lesið færslur 23,0% 31,7% 

Ekki viss / Vil ekki svara 0,8% 0,0% 

Tafla 14 gefur til kynna að þeir sem svara viðhorfskönnuninni eru að meirihluta þeir sem hafa 

tekið þátt í umræðum í spjallhópunum (annað hvort með því að semja færslu, svara færslu eða 

bæði) með samtals 76,2% meðlima á Pírataspjallinu og 68,3% meðlima á 

Stjórnmálaspjallinu.221 Þátttaka er meiri á Pírataspjallinu þar sem 23,0% segjast einungis hafa 

lesið færslur á móti 31,7% á Stjórnmálaspjallinu. Hlutfall þeirra sem hafa einungis samið 

færslur er hærra á Pírataspjallinu með 15,6% meðlima á móti aðeins 3,7% á Stjórnmálaspjallinu. 

12.1.2 Pólitískur áhugi 

Ríkan pólitískan áhuga er að finna meðal svarenda viðhorfskönnunar í báðum spjallhópum. 

Tafla 15. Pólitískur áhugi þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli samkvæmt viðhorfskönnun 

 Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið Landið allt222 

Mjög mikill áhugi 36,9% 29,3% 10% 

Mikill áhugi 33,6% 43,9% 22% 

Nokkur áhugi 27,9% 22,0% 44% 

Lítill áhugi 1,6% 2,4% 21% 

Enginn áhugi 0,0% 2,4% 3% 

Ekki viss / Vil ekki svara 0,0% 0,0% - 

Tafla 15 sýnir að 37% meðlima á Pírataspjallinu og 29,3% meðlima á Stjórnmálaspjallinu 

segjast hafa mjög mikinn áhuga á pólitík. Þá segjast 33,6% meðlima á Pírataspjallinu og 43,9% 

meðlima á Stjórnmálaspjallinu hafa mikinn áhuga á pólitík. Gróflega fjórðungur meðlima 

beggja spjallhópa segjast hafa nokkurn áhuga á pólitík en þeir sem hafa lítinn eða engan áhuga 

eru 1,6% á Pírataspjallinu og 4,8% á Stjórnmálaspjallinu samtals. Á töflu 15 má einnig sjá að 

miðað við niðurstöður kosningarannsóknarinnar frá 2016 er mikill prósentustigsmunur á 

                                                 
221 Það má áætla að niðurstöður viðhorfskönnunarinnar eigi að miklu leyti meira við um þann litla hluta meðlima 

sem tekur almennt þátt í umræðum, sem niðurstöður úr innihaldsgreiningunni leiddu í ljós, frekar en hinn þögla 

meirihluta. 
222 Ólafur Þ. Harðarson, „íslenska kosningarannsóknin 2016,“ 

http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/icenes_2016_opinn_adgangur_islenska_1utg.sav. 
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hlutföllum m.t.t. beggja spjallhópa. Mjög mikill og mikill áhugi á Pírataspjallinu er 60,5 

prósentustigum hærra en landshlutfallið og 63,2 prósentustigum hærra á Stjórnmálaspjallinu. 

 

Mynd 11. Áhrif umræðna á pólitískan áhuga þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

samkvæmt viðhorfskönnun 

Samkvæmt mynd 11 er meirihluti meðlima beggja spjallhópa sammála um að umræður hafi 

ekki haft nein áhrif á pólitískan áhuga þeirra sem hafnar tilgátu T3a um að meirihluti meðlima 

telji að umræður hafi aukið pólitískan áhuga þeirra. Pólitískur áhugi er talinn hafa aukist vegna 

umræðna meðal um 27% meðlima á Pírataspjallinu en einungis 14,6% meðlima á 

Stjórnmálaspjallinu. Aftur á móti telja um 14% meðlima á Pírataspjallinu og 18,3% meðlima á 

Stjórnmálaspjallinu pólitískan áhuga sinn hafa minnkað vegna umræðnanna. 

12.1.3 Pólitísk þátttaka 

Allar mælingarnar á pólitískri þátttöku benda til töluverðar virkni svarenda viðhorfskönnunar 

beggja spjallhópa en hún mælist þó meiri á Pírataspjallinu fyrir allar mögulegar pólitískar 

aðgerðir sem spurt er um. 
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Tafla 16. Pólitísk þátttaka þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli samkvæmt viðhorfskönnun 

Pólitískar aðgerðir Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið 

Kosið að minnsta kosti í einum af þessum síðustu kosningum: 

sveitarstjórnar-, alþingis- eða forsetakosningum 

91,8% 84,1% 

Sett nafn sitt á áskorun til styrktar pólitísku málefni eða 

frambjóðanda 

60,7% 48,8% 

Styrkt stjórnmálaflokk fjárhagslega eða með sjálfboðavinnu 42,6% 28,0% 

Starfað fyrir- eða verið í framboði fyrir stjórnmálaflokk 36,9% 30,5% 

Tekið þátt í skipulögðum mótmælum 48,4% 36,6% 

Ekki viss / Vil ekki svara 0,8% 2,4% 

Á töflu 16 sést að munur á pólitískri þátttöku á milli hópa mælist mestur þegar kemur að því að 

hafa styrkt stjórnmálaflokk fjárhagslega eða með sjálfboðavinnu þar sem 42,6% meðlima 

Pírataspjallsins segjast hafa gert það á móti um 28% meðlima á Stjórnmálaspjallinu. Hlutfall 

meðlima Pírataspjallsins sem segjast hafa sett nafn sitt á áskorun til styrktar pólitísku málefni 

eða frambjóðanda, og tekið þátt í skipulögðum mótmælum, er u.þ.b. 12 prósentustigum hærra 

en á Stjórnmálaspjallinu fyrir bæði atriði. Mesta mælda pólitíska þátttaka beggja spjallhópa 

snýst um að hafa kosið í a.m.k. einum af síðustu sveitarstjórnar-, alþingis- eða 

forsetakosningum þar sem 91,8% meðlima Pírataspjallsins segjast hafa gert það á móti 84,1% 

meðlima Stjórnmálaspjallsins. Minnstan mun á pólitískri þátttöku er að finna þegar spurt er um 

hvort meðlimur hefur starfað fyrir- eða verið í framboði fyrir stjórnmálaflokk þar sem hlutfallið 

er 6,4 prósentustigum hærra á Pírataspjallinu. 

 

Mynd 12. Áhrif umræðna á pólitíska þátttöku þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

samkvæmt viðhorfskönnun 

Umræður á spjallhópunum virðast ekki hafa haft afgerandi áhrif á pólitíska þátttöku meðlima 

þeirra. Á mynd 12 má sjá að 64,8% meðlima á Pírataspjallinu og 73,2% meðlima á 

Stjórnmálaspjallinu telja umræður ekki hafa haft áhrif á pólitíska þátttöku þeirra sem hafnar 
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T3b um að meirihluti meðlima telur að umræður auki pólitíska þátttöku hans. Eru þá 19,7% 

meðlima á Pírataspjallinu og 12,2% meðlima á Stjórnmálaspjallinu á þeirri skoðun að umræður 

hafi aukið pólitíska þátttöku þeirra en 13,1% meðlima á Pírataspjallinu og 12,2% meðlima á 

Stjórnmálaspjallinu telja að umræður hafi minnkað pólitíska þátttöku þeirra. 

12.1.4 Pólitísk viðhorf 

Töluverður munur er á hlutfalli þeirra sem segjast hafa skipt um skoðun á einhverju pólitísku 

málefni vegna umræðna á milli spjallhópa. 

 

Mynd 13. Áhrif umræðna á skoðanir þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli samkvæmt 

viðhorfskönnun 

Á mynd 13 má sjá að hlutfall meðlima á Pírataspjallinu sem telja sig hafa skipt um skoðun á 

einhverju málefni er um 17 prósentustigum hærra en hlutfall meðlima á Stjórnmálaspjallinu. 

Hvorugur spjallhópurinn nær þó meirihluta í hlutfalli meðlima sem telja svo vera sem hafnar 

tilgátu T3c um að meirihluti meðlima telur að umræður í spjallhópunum hafi fengið hann til að 

skipta um skoðun á einhverju pólitísku málefni. Hlutfall þeirra sem segjast ekki hafa skipt um 

skoðun á neinu pólitísku málefni er hærra á Stjórnmálaspjallinu með um 66% meðlima á móti 

42,6% meðlima sem svo segja á Pírataspjallinu. 
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Mynd 14. Áhrif umræðna á kosningar þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli samkvæmt 

viðhorfskönnun 

Umræður beggja spjallhópa hafa ekki afgerandi áhrif á það hvort meðlimir telji sig hafa skipt 

um skoðun á hvaða stjórnmálaflokk það muni kjósa næst. Mynd 14 sýnir þó að 19,7% meðlima 

Pírataspjallsins hafa ákveðið að breyta kosningu sinni en aðeins um 6% meðlima 

Stjórnmálaspjallsins. Þá hafa um 64% meðlima Pírataspjallsins og 80,5% meðlima 

Stjórnmálaspjallsins ekki skipt um skoðun sem hafnar tilgátu T3d um að meirihluti meðlima 

telur að umræður í spjallhópunum hafi fengið hann til að skipta um skoðun á hvaða 

stjórnmálaflokk hann muni kjósa næst. 

12.1.5 Pólitísk þekking 

Eini afgerandi munurinn á milli spjallhópa hvað tilgátuprófanir varða er að finna í viðhorfi 

þátttakenda til þess hvernig þeir telja umræður breyta því hversu upplýstir þeir telja sig vera um 

pólitísk málefni. 
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Mynd 15. Áhrif umræðna á pólitíska þekkingu þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

samkvæmt viðhorfskönnun 

Á mynd 15 má sjá að 57,4% meðlima Pírataspjallsins telja sig vera meira upplýsta um pólitísk 

málefni á móti 42,7% meðlima Stjórnmálaspjallsins. Niðurstöðurnar styðja tilgátu T2d um að 

meirihluti meðlima telur umræður spjallhópanna gera sig meira upplýstan um pólitísk málefni 

fyrir Pírataspjallið en hafna henni fyrir Stjórnmálaspjallið. Um 44% meðlima 

Stjórnmálaspjallsins og 38,5% Pírataspjallsins telja sig vera hvorki meira né minna upplýstir 

um pólitísk málefni og hlutfall þeirra sem telja sig vera minna upplýstir vegna umræðna er um 

6% á Stjórnmálaspjallinu og 1,6% á Pírataspjallinu. 
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Mynd 16. Skoðanir í umræðum spjallhópanna sem þátttakendur eru ósammála samkvæmt 

viðhorfskönnun. 

Mynd 16 sýnir að nær allir þátttakendur viðhorfskönnunarinnar hafa orðið varir við pólitískar 

skoðanir sem þeir eru ósammála sem styður tilgátu T2e um að meirihluti meðlima telur sig 

verða var við pólitískar skoðanir í umræðum sem eru á skjön við hans eigin skoðanir. 

 

Mynd 17. Ritskoðun pólitískra umræðna að mati þátttakenda á Pírata- og Stjórnmálaspjalli 

samkvæmt viðhorfskönnun 

Meirihluti meðlima beggja spjallhópa eru sammála um að allar pólitískar umræður séu leyfðar 

sem styður tilgátu T2f um að meirihluti meðlima telji að stjórnendur leyfi allar pólitískar 

umræður fyrir báða spjallhópa. Mynd 17 sýnir þó að hlutfall þeirra sem telja svo á 

Pírataspjallinu mældist hærra með 16,8 prósentustiga mun milli spjallhópa. Hlutfall þeirra sem 
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telja að stjórnendur leyfa ekki allar pólitískar umræður mælist í um 28% á Pírataspjallinu og 

um 34% á Stjórnmálaspjallinu. 

12.2 Samantekt undirtilgátna 

Á Pírataspjallinu eru samtals sex undirtilgátur allra megintilgátna studdar og samtals tíu er 

hafnað. Á Stjórnmálaspjallinu eru samtals fimm undirtilgátur allra megintilgátna studdar og 

samtals 11 er hafnað. Megintilgáta T2 um að þátttakendur séu upplýstir um pólitísk málefni er 

studd fyrir báða spjallhópa þar sem meirihluti undirtilgátna eru studdur. 

Tafla 17. Samantekt undirtilgátna eftir spjallhópum 

Tilgátur Pírataspjallið Stjórnmálaspjallið 

T1 1a H H 

1b S S 

1c H H 

1d H H 

1e H H 

1f H H 

T2 2a S S 

2b H H 

2c S S 

2d S H 

2e S S 

2f S S 

T3 3a H H 

3b H H 

3c H H 

3d H H 

Skýring: 

Bókstafurinn „S“ merkir að tilgáta sé studd og bókstafurinn 

„H“ merkir að tilgátu sé hafnað 

Í töflu 17 má sjá samantekt þeirra tilgátna sem prófaðar eru á Pírataspjallinu og 

Stjórnmálaspjallinu. Megintilgátu T1 um að jafnræði ríki meðal meðlima spjallhópa í umræðu 

er hafnað með einungis eina undirtilgátu studda af sex í báðum spjallhópum. Megintilgáta T2 

um að þátttakendur séu upplýstir um pólitísk málefni er studd með fimm undirtilgátur af sex 

studdar á Pírataspjallinu og fjórar undirtilgátur af sex studdar á Stjórnmálaspjallinu. 

Megintilgátu T3 um að umræður spjallhópanna hafi mótandi áhrif á skoðanir þátttakenda er 

hafnað með höfnun á öllum fjórum undirtilgátum í báðum spjallhópum. 
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13  Umræður 

13.1 Sameiginleg einkenni spjallhópa 

Almennt eru meðlimir beggja spjallhópa nokkuð fjölbreyttur hópur hvað varðar félags- og 

efnalega stöðu. Kynjahlutfall meðlima beggja spjallhópanna er svipað þar sem áætlað er að um 

63% séu karlkyns á Pírataspjallinu og um 67% á Pírataspjallinu. Niðurstöður viðhorfskönnunar 

sýna að hvorugur spjallhópurinn fer yfir tíu prósentustig frá áætluðu hlutfalli og þátttaka í 

könnuninni þ.a.l. einkennandi fyrir kynjahlutfall meðlima beggja spjallhópa. Niðurstöður sýna 

jafnframt að báðir spjallhópar hafa málsvara allra aldursbila nema fyrir 80 ára og eldri á 

Pírataspjallinu. Viðhorfskönnunin leiðir einnig í ljós að flestir meðlimir spjallhópanna eru 

búsettir á höfuðborgarsvæðinu, næstflestir eru búsettir á landsbyggðinni og lítill hluti meðlima 

hefur búsetu erlendis. Hvorugur spjallhópur m.t.t. til hlutfalls búsetu meðlima víkur tíu 

prósentustigum frá landshlutfalli. Menntun meðlima beggja spjallhópa er tiltölulega mikil þar 

sem yfir 80% meðlima beggja spjallhópa hafa annað hvort lokið starfsmenntun og framhalds- 

eða háskólamenntun. Einungis hafa um 12% meðlima í báðum spjallhópum aðeins lokið 

grunnskóla. Meirihluti meðlima beggja hópa er í starfi þegar könnunin er tekin, undir 5% er í 

atvinnuleit, og rúm 15% er ekki á vinnumarkaði. Félags- og efnaleg samsetning hópanna rímar 

við rannsókn Vicente og Novo sem sýnir að þeir sem eru líklegastir til að nota félagsmiðla eru 

langskólagengnir, í starfi og búa í þéttbýli.223 Þegar bakgrunnsupplýsingar úr viðhorfskönnun 

eru teknar saman má sjá að tilgátu T1f um að félags- og efnaleg staða þátttakenda samsvari 

félags- og efnalegri skiptingu þjóðarinnar er hafnað á báðum spjallhópum. Hlutfall innan aldurs, 

búsetu, menntunar, og stöðu á vinnumarkaði má ekki reika meira en tíu prósentustigum frá 

landshlutfalli. Tilgáta T1f er studd varðandi búsetu en hafnað er viðkemur menntun í báðum 

hópum. Tilgáta T1f er studd er aldur varðar og stöðu á vinnumarkaði á Stjórnmálaspjallinu en 

aftur á móti höfnuð á Pírataspjallinu. Stjórnmálaspjallið er þ.a.l. nær því að vera málsvari 

þjóðarinnar m.t.t. þessara félags- og efnalegu þátta en hvorugur spjallhópurinn fullkominn 

málsvari. 

Ríkan pólitískan áhuga má finna meðal meðlima beggja spjallhópa. Mjög mikill og mikill 

áhugi mælist yfir 60 prósentustigum hærri í báðum spjallhópum en landshlutfallið samkvæmt 

kosningarannsókn 2016.224 Sárafáir meðlimir í hvorum hópi hafa lítinn eða engan áhuga á 

pólitík. Það verður að teljast eðlilegt þegar litið er til tilgangs hópanna sem umræðuvettvangs 

                                                 
223 Vicente og Novo, „An empirical analysis of e-participation. The role of social networks and e-government 

over citizens' online engagement,“ 385. 
224 Ólafur Þ. Harðarson, „íslenska kosningarannsóknin 2016,“ 

http://fel.hi.is/sites/fel.hi.is/files/icenes_2016_opinn_adgangur_islenska_1utg.sav. 
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um pólitísk málefni. Hlutfall þeirra sem telja umræður hafa haft áhrif á pólitískan áhuga sinn 

nær ekki meirihluta í báðum spjallhópum og er því tilgátu T3a hafnað. Almenn pólitísk þátttaka 

er mikil í báðum hópum, en 92% meðlima Pírataspjallsins og 84% meðlima 

Stjórnmálaspjallsins hafa neytt kosningaréttar a.m.k. í síðustu sveitarstjórnar-, alþingis-, eða 

forsetakosningum. Til viðmiðunar má þess geta að 81,2% kosningabærra manna neytti 

atkvæðisréttar síns í alþingiskosningunum 2017.225 Hlutfall þeirra sem telja umræður auka 

pólitíska þátttöku sína nær ekki meirihluta og er þá Tilgátu T3b hafnað. Hvorugur spjallhópur 

nær hlutfallslegum meirihluta hvorki í að hafa skipt um skoðun á einhverju málefni né hvaða 

stjórnmálaflokk það mun kjósa í næstu kosningum og er því tilgátum T3c og T3d einnig hafnað. 

Meðlimum spjallhópanna er frjálst að semja færslur en í raun er aðeins lítill hluti meðlima 

sem leggur til umræðuefni. Niðurstöður innihaldsgreiningar sýna að einungis um 1% meðlima 

beggja spjallhópa eru málshefjendur sem hafnar tilgátu T1a um að talsverður hluti meðlima séu 

málshefjendur.226 Takmarkað frumkvæði meðlima til þess að semja færslur getur verið merki 

um að öll sjónarmið fái ekki að njóta sín en mikilvægt er að málefni frá sem flestum séu rædd 

til að komast að sem bestri niðurstöðu.227 Þeir meðlimir sem svara færslum eru einnig lítill hluti 

allra meðlima. Einungis rúm 7% meðlima beggja spjallhópa svara færslum eða svörum annarra 

sem hafnar tilgátu T1c um að meirihluti meðlima tekur þátt í að svara færslum. Niðurstöðurnar 

ríma við rannsókn Batorski og Grzywinska sem sýnir að einungis lítill hluti Facebook notenda 

eru virkir í almennum pólitískum umræðum innan pólitískra hópa á miðlinum.228 Niðurstöður 

úr innihaldsgreiningu um þátttöku meðlima hópanna ríma ekki við niðurstöður 

viðhorfskönnunnar. Viðhorfskönnunin sýnir að 76% meðlima á Pírataspjallinu og 68,3% 

meðlima á Stjórnmálaspjallinu hafa annað hvort samið færslu, svarað færslu eða bæði samið og 

svarað færslu. Annað hvort hafa þátttakendur könnunarinnar tekið þátt í umræðum einhvern 

tímann fyrir eða eftir úrtakstímabil innihaldsgreiningarinnar, eða að þeir sem eru virkir hafi 

fremur svarað könnuninni en þeir sem teljast lítt virkir eða óvirkir. Þannig getur úrtaksaðferðin 

haft áhrif á niðurstöður viðhorfskönnunar.229 

                                                 
225 Hagstofa Íslands, „Greidd atkvæði, kjósendur á kjörskrá og kosningaþátttaka eftir sveitarfélagi og kyni 2003-

2017,“ 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__althingi__althkjosendur/KOS02101.px/table/tableV

iewLayout1/?rxid=c4cf0083-af0e-4c6a-a75f-88e600584224. 
226 Niðurstöður viðhorfskönnunarinnar gefa aðrar niðurstöður til kynna en þar sem svarhlutfallið er lágt og valið 

með hentugleikaaðferð verður frekar stuðst við niðurstöður innihaldsgreiningar. 
227 Beetham, Democracy: A Beginner‘s Guide, 3. 
228 Batorski og Grzywinska, „Three dimensions of public sphere on Facebook,“ 356. 
229 Vegna lágs svarhlutfalls í könnuninni er frekar stuðst við niðurstöður innihaldsgreiningar en líta má á 

niðurstöður viðhorfskönnunar sem meira einkennandi fyrir virka þátttakendur í umræðum; Áthugaverð 

niðurstaða könnunarinnar er sú að 15,6% meðlima á Pírataspjallinu segjast hafa einungis samið færslur og þá 
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Niðurstöður innihaldsgreiningar sýna að hlutur kvenkyns málshefjenda er lítill í báðum 

spjallhópum. Konur eru þó frekar virkari á Pírataspjallinu, eða 20% málshefjenda, miðað við 

einungis 12% á Stjórnmálaspjallinu. Hlutfall kvenkyns svarenda er einnig lítið, eða tæpur 

fimmtungur svarenda í báðum spjallhópum. Tilgátu T1e um að kynjahlutfall þátttakenda 

samsvari kynjahlutfalli spjalhópanna er því hafnað í tilviki málshefjenda og svarenda. Það er 

merkilegt hve lítil þátttaka kvenna er þegar litið er til þess að konur hafa fremur nýtt 

kosningarétt sinn í alþingiskosningum síðan 1991.230 Kosningaþátttaka virðist ekki haldast í 

hendur við þátttöku í umræðum innan pólitískra spjallhópa þar sem karlar eru duglegri að tjá 

sig en kjósa síður. Þessi kynjahlutföll ríma þó við niðurstöður rannsóknar Vicente og Novo um 

neikvæða fylgni kyns og þátttöku á netinu þar sem konur taka síður þátt en karlar í pólitískri 

umræðu á opinberum vettvangi.231 

Hvað það er sem útskýrir litla þátttöku meðlima óháð kyni er erfitt að segja um og ekki 

hluti af markmiðum rannsókna þessa verkefnis að svara. Í fræðilega hluta verkefnisins eru þó 

taldar upp ýmsar mögulegar ástæður fyrir lítilli þátttöku. Neikvæðar afleiðingar á því að tjá 

skoðanir sínar á opinberum vettvangi geta virkað fráhrindandi fyrir einstaklinga þar sem þeir 

tjá sig jafnvel ekki af ótta við neikvæðar lagalegar, efnahagslegar eða félagslegar afleiðingar. 

Þagnarsvelgur Noelle-Neumann gæti verið hér að verki og meðlimir hlédrægir í tjáningu 

óvinsælla skoðana sinna.232 Tjáningarfrelsi kann að vera stjórnarskrárvarinn réttur íslenskra 

ríkisborgara en til að nýta hann þarf kjark til að mæta mögulegri mótspyrnu frá samfélaginu 

þegar kemur að viðkvæmum málefnum sem fá ekki mikinn stuðning innan almenningsálitsins. 

Tilgáta T1b um að meirihluta færslna var svarað er studd þar þar sem u.þ.b. 75% færslum 

er svarað á báðum spjallhópum. Það getur talist jákvætt að flest málefni sem lagt er upp með 

séu rædd en það vekur upp spurningar um tæpan fjórðung færslnanna sem fá enga þátttöku. Að 

þeir sem semja þær færslur séu að rembast við að láta heyra í sér á meðan sumir drottna í 

                                                 

hvorki lesið né svarað færslum annarra á móti aðeins 3,7% á Stjórnmálaspjallinu. Þetta gefur til kynna meiri 

samskipti í aðra áttina á Pírataspjallinu og mögulega hefur ástæðan fyrir háu hlutfalli á Pírataspjallinu eitthvað að 

gera með tengingu við Pírataflokkinn. Þeir sem svöruðu könnuninni á þennan veg gætu hafa verið að dreifa 

einhverju flokkstengdu efni til annarra meðlima hópsins í stað þess að taka þátt í umræðum en þetta hlutfall 

mætti rannsaka frekar. 
230 Hagstofa Íslands, „Greidd atkvæði, kjósendur á kjörskrá og kosningaþátttaka eftir sveitarfélagi og kyni 2003-

2017,“ 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__kosningar__althingi__althkjosendur/KOS02101.px/table/tableV

iewLayout1/?rxid=c4cf0083-af0e-4c6a-a75f-88e600584224. 
231 Vicente og Novo, „An empirical analysis of e-participation. The role of social networks and e-government 

over citizens' online engagement,“ 385-386. 
232 Elisabeth Noelle-Neumann. „Public Opinion and the Classical Tradition: A Re-evaluation,“ 150. 
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umræðunni líkt og Dahlberg talar um.233 Tilgangur rökræðulýðræðis er að útkljá eins mikið af 

pólitískum ágreiningi eins og mögulegt er og það má vera að einhver ágreiningur sé óútkljáður 

í þessum óvirku færslum.234 Í niðurstöðum innihaldsgreiningar kemur einnig fram að þær 

færslur sem eru virkar fá mjög ójafna dreifingu á svörum sem hafnar tilgátu T1d en samkvæmt 

Dahlberg er innlimun einstaklinga í umræður og jafnrétti skilyrði fyrir opnu og virku 

almannarými.235 Þegar dreifing færslnanna er skoðuð nánar má sjá að innan beggja spjallhópa 

finnst ákveðin hópur af málshefjendum sem fær mesta þátttöku í færslum sínum. Topp tíu 

málshefjenda m.t.t. fjölda svara halda utan um u.þ.b. helming af allri mældri þátttöku. Þannig 

stýra færri en 8% af alls 273 málshefjendum helming allrar umræðu fyrir 22.731 meðlim beggja 

spjallhópa. Enginn þessara málshefjenda er þó á meðal tíu hæstu á báðum spjallhópum en 

aðeins 18 meðlimir hafa samið færslur innan beggja hópa. Skörun málshefjenda milli hópa er 

því afar lítil. Ef hinir nýju miðlar eiga að efla lýðræðislega umræðu og fjölbreytileika í 

netlýðræði framtíðarinnar líkt og Kellner talar um virðast þeir a.m.k. ekki endurspegla þá sýn 

ef aðeins fámennur hópur stýrir umræðunni.236 Það kann að vera að kostnaður við þátttöku í 

þessu nettengda almannarými Benkler sé minni en í almannarými Habermas en það einkennist 

enn af þeim ójöfnuði aðgangs sem upprunalega hugmyndin Habermas var gagnrýnd fyrir.237 

Það kann að vera að þessi mikla þátttaka í færslum hinna tíu hæstu útskýrist með tveggja 

þrepa líkani Lazarsfeld o.fl. um skoðanaleiðtoga sem miðla túlkun sinni á fjölmiðlaefni áfram 

til hinna meðlima spjallhópanna og hafi þannig áhrif á skoðanir þeirra.238 Að þessir tíu hæstu 

búi yfir einhverri þekkingu og skoðunum sem er almennt virt af öðrum meðlimum sem taka þá 

frekar þátt í umræðum þeirra. Aðrir meðlimir gætu réttilega bent á hlutdrægni í færslum 

málshefjenda og sett fram upplýsingar sem fara jafnvel gegn skoðunum í færslu málshefjanda 

en málshefjandinn hefur þá alltaf ákveðið vald í formi dagskrárvalds þar sem hann ákveður 

hvað skuli rætt og getur fengið þá sem lesa færsluna að hugsa til þess málefnis.239 Þessu til 

                                                 
233 Dahlberg, „The Internet and Democratic Discourse: Exploring the prospects of online deliberative forums 

extending the public sphere,“ 623. 
234 Warren, „What Should and Should Not Be Said: Deliberating Sensitive Issues,“ 167. 
235 Dahlberg, „The Internet and Democratic Discourse: Exploring the prospects of online deliberative forums 

extending the public sphere,“ 623. 
236 Kellner, Media Culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern, 337. 
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emerging debates,“ 90. 
238 Williams, Understanding Media Theory, 175. 
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stuðnings má þess geta að niðurstöður könnunar Pew frá árinu 2018 sýna að fimmti hver 

fullorðinn Bandaríkjamaður nálgast fréttir oft á félagsmiðlum.240 

Umræðuefni eru að meirihluta þau sömu á milli spjallhópa. Tilgáta T2a er studd þar sem 

u.þ.b. 62% af undirflokkum umræðuefna fá þátttöku í báðum spjallhópum. Til að mynda eru 

allir undirflokkar fyrir „lýðfræði“ (t.d. „fátækt,“ „húsnæðismál“ og „menntun“) ræddir á báðum 

spjallhópum og verður að teljast að þar megi finna mestan sameiginlegan áhuga á milli 

spjallhópa. Bandaríkin eru einnig mikið rædd innan beggja spjallhópa og það mun meira en 

nokkur önnur lönd sem bendir til þess að áhugi þátttakenda fyrir erlend stjórnmál liggur mest 

þar. Þar sem stór hluti umræðuefna er sá sami á milli spjallhópa má áætla að minni líkur séu á 

aðgreiningu á milli hópanna. Minni líkur eru á að um bergmálshella sé að ræða sem einkennast 

af einstaklingum sem sækja aðeins í félagsskap með skoðanabræðrum sem veita lítil mótrök.241 

Um helmingur af ítarefni beggja spjallhópa var efni frá fréttamiðlum sem gefur til kynna 

ákveðna miðstýringu á efni og orðræðu líkt og Benkler talar um.242 Hinn helming ítarefnisins á 

uppruna að rekja til annarskonar efnisveitna sem hefur ekki farið í gegnum síu meginstraums 

fréttamiðla og gefur þannig til kynna fjölbreytileika heimilda. Þar með er tilgáta T2c studd um 

að ítarefnið í færslunum væri fengið af fréttamiðlum og annarskonar efnisveitum. Þessi „sjáðu 

bara sjálfur“ menning sem hefðbundnir fjölmiðlar bjóða ekki upp á gerir notendum kleift að 

skoða heimildirnar sjálfir sem hlýtur að teljast jákvæð þróun fyrir þekkingu meðlima beggja 

spjallhópa.243 

Lítill hluti beggja spjallhópa telja umræður gera sig minna upplýsta um pólitísk málefni. 

Samkvæmt viðhorfskönnun telja um 39% á Pírataspjallinu og 44% á Stjórnmálaspjallinu að 

umræður gera sig hvorki meira né minna upplýstari. Aðeins um 2% þáttakenda á Pírataspjallinu 

og 6% þátttakenda á Stjórnmálaspjallinu telja umræður gera sig minna upplýsta um pólitískt 

málefni. Þessar niðurstöður koma á óvart þar sem rannsókn Conroy, Feezell og Guerrero bendir 

til þess að upplýsingar sem meðlimir á pólitískum Facebook spjallhópum séu almennt rýrar að 

gæðum, úreltar og illa rökstuddar.244 Nær allir þátttakendur viðhorfskönnunar í báðum 

spjallhópum telja sig hafa orðið varir við pólitískar skoðanir sem er á skjön við þeirra eigin 
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skoðanir sem styður tilgátu T2e fyrir báða spjallhópa. Kim og Chen benda á að slíkar aðstæður 

eiga að geta leitt til aukinnar þátttöku í pólitískum umræðum en eins og kemur fram hér að ofan 

er aðeins lítill hluti meðlima sem tekur þátt í þeim.245 

13.2 Aðgreinandi einkenni spjallhópa 

Þeir félags- og efnalegu þættir sem greina spjallhópanna að samkvæmt viðhorfskönnuninni eru 

ekki stórtækir en merkilegir engu að síður. Á Stjórnmálaspjallinu eru hlutfallslega fleiri 

meðlimir 29 ára eða yngri eða 60 ára og eldri en á Pírataspjallinu. Aftur á móti eru meðlimir á 

aldursbilinu 30-59 ára hlutfallslega fleiri á Pírataspjallinu þar sem mestur munur mælist á 

aldursbilinu 40-49 ára á milli spjallhópa. Smávægilegur munur er á búsetu milli spjallhópa. 

Hlutfall meðlima spjallhópanna sem býr á höfuðborgarsvæðinu mælist sex prósentustigum 

hærra á Stjórnmálaspjallinu og hlutfall meðlima sem býr erlendis mælist fimm prósentustigum 

hærra á Pírataspjallinu. Þegar kemur að menntun annarri en grunnmenntun má finna mestan 

hlutfallslegan mun á milli spjallhópa hvað varðar félags- og efnalega stöðu. Á 

Stjórnmálaspjallinu mælast þeir sem segjast vera starfs- og framhaldsmenntaðir um 14 

prósentustigum fleiri en á Pírataspjallinu. Á Pírataspjallinu mælast hins vegar háskólamenntaðir 

um 11 prósentustigum fleiri en á Stjórnmálaspjallinu. Hvað varðar stöðu á vinnumarkaði eru 

hlutfallslega fleiri í starfi á Stjórnmálaspjallinu með um 76% meðlima á móti 69% á 

Pírataspjallinu. Það á einnig við þegar kemur að námi þar sem um 15% meðlima á 

Stjórnmálaspjallinu og um 8% meðlima á Pírataspjallinu eru í námi þegar könnunin er tekin. 

Munur er á milli spjallhópa hvað varðar meðlimi sem telja umræður hafa annað hvort aukið 

eða minnkað pólitískan áhuga sinn. Á Pírataspjallinu er hlutfall þeirra sem segja að umræður 

auki pólitískan áhuga sinn um 14 prósentustigum hærra en þeir sem segja að þær minnki hann. 

Aftur á móti er hlutfall meðlima á Stjórnmálaspjalllinu sem segja að umræður minnki pólitískan 

áhuga sinn um 4 prósentustigum hærra en þeir sem segja að þær auki hann. Pólitísk þátttaka 

mælist hlutfallslega hærri fyrir allar pólitískar aðgerðir á Pírataspjallinu. Aðgerðirnar mælast 

að meðaltali um 10 prósentustigum hærri séu þær taldar saman og mælist munurinn mestur 

þegar meðlimir segjast hafa styrkt stjórnmálaflokk fjárhagslega eða með sjálfboðavinnu í 15 

prósentustigs mun. Hlutfall þeirra meðlima sem telja að umræður hafi aukið pólitíska þátttöku 

sína mælast um 8 prósentustigum hærri á Pírataspjallinu en á Stjórnmálaspjallinu. Á heildina 

litið virðast þær umræður sem eiga sér stað á Pírataspjallinu teljast betri fyrir meðlimi þess 

heldur en umræður á Stjórnmálaspjallinu teljast fyrir meðlimi þess m.t.t. pólitísks áhuga og 

                                                 
245 Kim og Chen, „Social media and online political participation: The mediating role of exposure to cross-

cutting and like-minded perspectives,“ 327. 



80 

aðgerða. Umræður á Pírataspjallinu virðast einnig hafa frekar mótandi áhrif á skoðanir því 

hlutfall þeirra sem segjast hafa skipt um skoðun á einhverju pólitísku málefni vegna umræðna 

mælist um 17 prósentustigum hærra en á Stjórnmálaspjallinu. Þetta á einnig við um hlutfall 

meðlima sem telja umræðurnar hafa fengið þá til að skipta um skoðun á hvaða stjórnmálaflokk 

þeir muni kjósa næst sem mælist um 14 prósentustigum hærra á Pírataspjallinu. Mögulega má 

skýra þetta á þann veg að þeir sem sækja í umræður á Pírataspjallinu eru að leita að upplýsingum 

um viðhorf og stefnur Pírataflokksins og hafi svo tekið ákvörðun um hvaða stjórnmálaflokk 

það muni kjósa út frá þeim upplýsingum. Tenging persónulegar hliðar á félagsmiðlum við hið 

pólitíska svið greiðir leið notenda að pólitískri þáttöku.246 

Þátttaka í þónokkrum undirflokkum umræðuefna er aðeins að finna í öðrum hvorum 

spjallhópnum. Sá flokkur sem inniheldur mestan svarfjölda þeirra undirflokka sem einungis er 

að finna á öðrum spjallhópnum er „Trú og hugmyndafræði“ með samtals 844 svör. Þar fá 

undirflokkarnir „almúgastjórnmál“ (e. populism), „kvenfrelsisstefna,“ „kynþáttafordómar,“ 

„trúleysi“ og „veganismi“ einungis þátttöku á Pírataspjallinu og undirflokkurinn „kristni“ 

einungis þátttöku á Stjórnmálaspjallinu. Aðrir undirflokkar sem aðeins er að finna í öðrum 

hvorum spjallhópnum eru t.a.m. „erlendir fjárfestar,“ „ríkisútvarpið,“ „sjúkdómar og kvillar,“ 

„hátíðarfundur Alþingis 2018,“ „stjórnarskráin,“ og „glæpatíðni.“ Það er álitamál hversu brýnt 

er að ræða þessi umræðuefni en staðreyndin er að þau eru aðeins að finna á öðrum 

spjallhópnum.  

Þau umræðuefni sem eru greind innan beggja spjallhópa fá ójafna þátttöku mælda í svörum 

og er þá tilgátu T2b hafnað. Til að mynda mælist undirflokkurinn „samgöngur“ með mun upp 

á 278 svör, „íslam“ með mun upp á 549 svör, „bólusetningar og smitvarnir“ með mun upp á 

708 svör og „innflytjendur og hælisleitendur“ með mun upp á 981 svar. Þegar heildar munurinn 

er lagður saman má sjá að hann nær yfir helming af heildarþátttöku í þeim umræðuefnum sem 

er að finna á báðum spjallhópum. Þetta þýðir að jafnvel þótt meirihluta allra umræðna sé að 

finna meðal beggja spjallhópa er ekki jafn mikla þátttöku að finna innan einstakra umræðuefna. 

Þetta eykur mögulega líkurnar að um bergmálshella og aðgreiningu hópa sé að ræða þar sem 

hópar eru sundraðir eftir pólitískri þekkingu og sjónarmiðum en Habermas hefur varað við því 

að Internetið leiði til sundrunar umræðuvettvangsins og að hópar haldi sig aðgreinda frá hvor 

öðrum.247 Langvarandi einangrun innan bergmálshella getur verið slæm en Sunstein bendir á 

að bergmálshellar hafi einnig sínar jákvæðu hliðar þegar kemur að því að viðra nýjar hugmyndir 
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þar sem undirskipaðir hópar geta safnast saman og skerpt á rökum sínum áður en skoðanir þeirra 

eru reyndar á almannafæri.248 

Viðhorf til hversu upplýstir meðlimir telji sig vera um pólitísk málefni eru mismunandi á 

milli spjallhópa. Hlutfall þeirra sem telja umræður gera sig meira upplýsta um pólitísk málefni 

er um 57% á Pírataspjallinu en aðeins um 43% á Stjórnmálaspjallinu. Þar sem meirihluti 

þessarar skoðunar næst einungis á Pírataspjallinu er tilgáta T2d studd í tilviki Pírataspjallsins 

en höfnuð í tilviki Stjórnmálaspjallsins. Þessi hlutföll mega þó teljast há því niðurstöður 

Conroy, Feezell og Guerrero benda til þess að efni sem notendur á pólitískum Facebook 

spjallhópum deila hafa almennt ekki áhrif á pólitíska þekkingu meðlima.249  

Til að geta rætt öll málefni þarf að vera leyfi fyrir því frá stjórnendum spjallhópanna. 

Meirihluti þátttakenda í báðum spjallhópum telja stjórnendur leyfa allar pólitískar umræður sem 

styður tilgátu T2f. Það er þó ákveðinn hluti þátttakenda sem telur stjórnendur ekki leyfa allar 

umræður með um 28% á Pírataspjallinu og 34% á Stjórnmálaspjallinu sem segja svo. Að 

stjórnendur spjallhópanna hafi valkost um að banna umræður er ekki í takt við hugmyndir 

O‘Reilly um þá róttæku valddreifingu, traust meðal notenda og samansafn vitsmuna sem hinir 

nýju netmiðlar eiga að einkennast af.250 Hvernig eiga notendur að deila þekkingu sinni og 

skoðunum með öðrum ef það er ekki leyfilegt að ræða öll málefni? Þessar niðurstöður benda til 

þess að einhver málefni fá ekki að njóta sín á báðum spjallhópum sem vert er að rannsaka nánar. 
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14  Lokaorð 

Þrjár megintilgátur og tilheyrandi undirtilgátur eru settar fram í þessari ritgerð til að meta hvort 

umræður á íslenskum pólitískum Facebook spjallhópum séu eflandi fyrir lýðræði. Tekið er mið 

af því hvort jafnræði ríki á meðal þátttakenda í umræðum, hvort þátttakendur séu upplýstir um 

pólitísk málefni og hvort umræðurnar hafi mótandi áhrif á skoðanir þátttakenda. Niðurstöðurnar 

benda til þess að einungis megintilgáta T2 um að meðlimir séu upplýstir um pólitísk málefni sé 

studd með meirihluta undirtilgátna studdar í báðum spjallhópum. Jafnræði ríkir því ekki meðal 

meðlima spjallhópanna né eru umræður innan spjallhópanna skoðanamótandi miðað við þær 

undirtilgátur sem settar eru fram. 

Gott aðgengi íslensku þjóðarinnar að Internetinu og sú staðreynd að nær allir íbúar eru 

skráðir sem notendur á Facebook gæti rennt stoðum undir þá hugmynd að Ísland sé ekki langt 

frá því að vera fyrirmyndarríki bjartsýnismanna um stafrænt almannarými. Það endurspeglast 

þó ekki í þátttöku meðal meðlima spjallhópanna sem eru til rannsóknar í þessari ritgerð. 

Einhverra hluta vegna er þátttaka meðlimanna dræm í umræðum þrátt fyrir ríkan pólitískan 

áhuga og ríka pólitíska þátttöku sé mið tekið af viðhorfskönnun. Hlutfall kvenkyns þátttakenda 

í umræðum samsvarar ekki kynjahlutfalli meðlima spjallhópanna þrátt fyrir að konur kjósi 

frekar í almennum kosningum en karlar sem hefur þá þýðingu að raddir kvenna hafa minna 

vægi í pólitískri umræðu innan spjallhópanna. 

Aðeins lítill hluti málshefjenda laðar að sér yfir helming af allri þátttöku í spjallhópunum 

og fá þeir að ráða hvað sé rætt innan spjallhópanna. Þetta minnir á miðstýringu hefðbundinna 

fréttaveita og vekur spurningar um hvort spjallhóparnir séu í raun vettvangur þar sem allir geta 

komið málefnum sínum á framfæri. Í lýðræðissamfélögum er nauðsynlegt að allar raddir fái að 

heyrast fyrir skynsamlega ákvarðanatöku og meðlimir spjallhópanna eru með fjölbreyttan 

félags- og efnalegan bakgrunn. Þátttaka í þessum spjallhópum virðist þó ekki einkennast af því 

jafnræði sem þarf til þess að öll málefni fái að njóta sín líkt og í normatífu almannarými 

Habermas eða nettengdu almannarými Benkler. Né virðist þátttakan einkennast af þeirri 

lýðræðiseflandi þátttökumenningu sem Benkler talar um. Það hafa að vísu langflestir 

Íslendingar valkostinn til þátttöku og félagsmiðlar á borð við Facebook eru vissulega vettvangur 

þar sem margir geta lagt orð í belg og tekið þátt í pólitískri umræðu. Það þýðir ekki að án þessa 

vettvangs væri slík þátttaka ekki möguleg en hún eykur vissulega þægindin til þess. Möguleikar 

til lýðræðislegrar þátttöku í formi pólitískra umræðna eru til staðar innan íslenskra pólitískra 

spjallhópa en þeir virðast hreinlega lítt eða illa nýttir. 
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Viðauki 1 -  Reglur Pírataspjallsins 

Lýsing: 

Velkomin á Pírataspjallið! Þetta er óformlegur vettvangur Pírata og áhugamanna um Pírata, hér 

má finna nýliða, fornpírata, blaðamenn, kjörna fulltrúa annarra flokka sem og allskonar 

áhugafólk. Þetta er vettvangur fyrir almennt spjall um starfsemi flokksins og málefni líðandi 

stundar. Skoðanir þær sem á spjallinu birtast þurfa hvorki né eru tengdar formlegri stefnu Pírata. 

Reglur Pírataspjallsins: 

1. Á Pírataspjallinu ber hver og einn ábyrgð á eigin orðum. Pírataspjallið fellur undir þær 

notendareglur sem Facebook setur öllum notendum og er meðlimum spjallsins bent á að kynna 

sér þær. Verði meðlimir varir við að aðrir brjóti þær reglur sem facebook setur er þeim bent á 

að nýta sér viðeigandi tilkynningarmöguleika Facebook. Brot á reglum Pírataspjallsins má 

tilkynna til stjórnenda og eru notendur hvattir til þess. 

2. Píratapjallið er almennt spjall og hefur undirspjallsvæði fyrir ýmis umræðuefni. Stjórnendur 

mega vísa póstum sem við eiga á undirspjallsvæði og frysta þá af þessari ástæðu. Stjórnendur 

mega frysta eða eyða póstum þar sem ásetningur gengur út á að kalla fyrst og fremst á neikvæð 

viðbrögð frekar en umræðu. Níð, uppnefni, ruslpóstun, hótanir eða annar dólgsháttur verður 

ekki liðinn á spjallinu og kalla á áminningar eða bönn skv. reglum 3 og 4. 

3. Séu ofangreindar reglur brotnar geta stjórnendur Pírataspjallsins veitt áminningar. Við þriðju 

áminningu er viðkomandi settur í tímabundið bann. Eftir að banni er aflétt er sá brotlegi á 

reynslutíma á Pírataspjallinu og meðan á reynslutíma stendur þarf ekki nema eina áminningu 

til að sá brotlegi sæti banni. Stjórnendur spjallsins ákveða hverju sinni hversu lengi bann gildir 

og hvenær eða hvort því verður aflétt. 

4. Brot sem kalla á varanlegt bann eru þessi: Beinar hótanir, en þær verða einnig tilkynntar til 

lögreglu, sala á lyfjum eða vímuefnum, birting á klámi, óviðeigandi auglýsingar. Einstaklingar 

sem eru gagngert að standa í niðurrifi og hafa fengið ítrekaðar áminningar. 

Vert er fyrir blaðamenn þá sem taka þátt eða eru að fylgjast með umræðum hér að hafa í huga 

að umræður sem eiga sér stað hér endurspegla ekki stefnu Pírata nema það sé sérstaklega tekið 

fram. Engar ákvarðanir eru teknar fyrir hönd félagsins hér. Við mælum með póstlistanum og 

kosningakerfunum okkar til að ná sambandi við skráða félagsmenn. 
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Viðauki 2 - Reglur Stjórnmálaspjallsins 

Lýsing: 

Almennur hópur fyrir alla sem hafa áhuga á stjórnmálaumræðunni semog málefnum Alþingis 

og sveitarfélaga.  

Reglur Stjórnmálaspjallsins:  

1. Stjórnendur Stjórnmálaspjallsins vilja hvetja alla þá sem að vilja taka þátt í umræðunni að 

gæta orða sinna og sýna fólki almenna kurteisi og virðingu þótt að um ágreining á málefni sé 

að ræða, persónuníð, meiðandi ummæli eða hvers kyns níðingsháttur sem til þess fallin að gera 

lítið úr e-h manneskju eða málefni, fær viðvörun frá admins, ef að viðkomandi sinnir ekki 

viðvörunni og heldur áfram á þeirri braut, verður vikið úr hópnum. Þeir sem eingöngu koma 

inná stjórnmálaspjallið til að skemma fyrir öðrum og gera lítið úr fólki eða stunda internet 

trolling, geta sætt tafarlausri brottvísun.  

(nánar um internet troll) https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_troll 

2. Á Stjórnmálaspjallinu ber hver og einn ábyrgð á eigin orðum. Stjórnmálaspjallið fellur undir 

þær notendareglur sem Facebook setur öllum notendum og er meðlimum spjallsins bent á að 

kynna sér þær. Verði meðlimir varir við að aðrir brjóti þær reglur sem facebook setur er þeim 

bent á að nýta sér viðeigandi tilkynningarmöguleika Facebook. Brot á reglum 

Stjórnmálaspjallsins má tilkynna til umsjónarmanna og eru notendur hvattir til þess. 

3.Stjórnendur geta veitt áminningar vegna brota á þessum reglum. Við þriðju áminningu er 

viðkomandi settur í tveggja til þriggja sólahringa bann og þurfa þrír umsjónarmenn að 

samþykkja bannið. Eftir að banni er aflétt er sá brotlegi á reynslutíma á Stjórnmálaspjallinu í 

eina viku og meðan á reynslutíma stendur þarf ekki nema eina áminningu til að sá brotlegi sæti 

einnar viku banni ef þrír umsjónarmenn samþykkja það. 

4. Brot sem kalla á varanlegt bann eru þessi: Beinar hótanir, en þær verða einnig tilkynntar til 

lögreglu, sala á lyfjum eða vímuefnum, birting á klámi, óviðeigandi auglýsingar eða annars 

konar ruslpóstun. Einn umsjónarmaður getur tekið ákvörðun um slíkt bann. 

5. Ef að sami linkur er settur inn oftar en 1x þá eru síðari birtingar teknar út.  

6. Menn eru umsvifalaust blokkaðir úr hópnum fyrir að spamma síðuna, með skjáskotum af 

samtölum eða öðru efni sem tengist ekki stjórnmálum á beinan eða óbeinan hátt.  

7. Hámark pósta fyrir hvern prófíl á dag eru þrír.   

8. Aldurstakmark 18. ára. (Miðast við kosninga og fullráða aldur.) 
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Viðauki 3 – Kóðunarskema innihaldsgreiningar 

Hlekkur: (URL fyrir færslu) – Til að nálgast færslu aftur 

Dagsetning: (dagur/mánuður/ár) – Lýsandi athugun 

Málshefjandi: (Nafn málshefjanda) – Sjá hve stór hluti meðlima semur færslur 

Umræðuefni: 

-Flokkur: (Flokkur sem umræðuefnið passar í*) 

-Undirflokkur: (Undirflokkur sem umræðuefnið passar í*) 

Ítarefni: 

 -Ekkert ítarefni fylgir færslu 

 Ítarefni af fréttaveitum: 

-Ítarefni af innlendri fréttasíðu (t.d. ruv.is, visir.is eða stundin.is). 

-Ítarefni af erlendri fréttasíðu (t.d. edition.cnn.com, theguardian.com eða 

expressen.se). 

 Ítarefni af annarskonar efnisveitum: 

-Ítarefni í formi heimasíðu (t.d. althingi.is eða wikipedia.org). 

 -Ítarefni í formi myndbands (t.d. youtube.com eða facebook.com). 

 -Ítarefni í formi bloggs (t.d. wordpress.com eða facebook.com). 

 -Ítarefni sem er ekki lengur til staðar (e. attachment unavailable). 

  

Svör: (Fjöldi svara sem eru undir færslu) – Mælieining á þátttöku eftir umræðum og 

málshefjendum. 

Svarandi: (Nafn svaranda) - Hve stór hluti tekur þátt í umræðum. 

*Breytilegt vegna gagnadrifins skipulags sem felst í að flokka jafnóðum og ný gögn finnast. 

Hér fyrir neðan má sjá alla greinda flokka, undirflokka og dæmi um hvernig skal flokka í þá: 

Greindir flokkar og undirflokkar: 

Annað: Efni sem erfitt er að flokka sem umræðuefni: Persónuleg málefni meðlima eða 

brandarar. 

Efnahagur: Umræðuefni um efnahagsmál. 

Greindir undirflokkar: Auðlindir og orka, erlendir fjárfestar, evrópska efnahagssvæðið, 

ferðamannaiðnaður, fjármálahrunið 2008, gjaldmiðlar, íslensk fyrirtæki og bankar, 
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landbúnaður, lán og verðtrygging, milliríkjasamningar, neyslu- og neytendavörur, ráðstöfun 

ríkisfés, sjávarútvegur, skattar og gjöld, stéttarfélög. 

Erlend stjórnmál: Umræðuefni sem tengjast erlendum stjórnmálum, stjórnmálamönnum og 

alþjóðasamböndum. Erlendir stjórnmálamenn eru flokkaðir eftir landinu sem þeir starfa í. 

Greindir undirflokkar: Argentína, Atlantshafsbandalagið, Ástralía, Bandaríkin, Bretland, 

Danmörk, Evrópusambandið, Íran, Ísrael-Palestína (Þjóðum skeytt saman því nær allar 

umræður um aðra hvora þjóðina innihalda umræður um hina þjóðina), Kanada, Líbía, 

Mexíkó, Norður-Kórea, Noregur, Pólland, Rússland, Sádí-Arabía, Suður-Afríka, Svíþjóð, 

Sýrland, Tyrkland, Venesúela, Þýskaland, Svíþjóð. 

Fjölmiðlar: Umræðuefni um fjölmiðla. 

Greindir undirflokkar: Falsfréttir, fjölmiðlar almennt (störf fjölmiðla innanlands sem utan), 

Fréttablaðið, Fréttatíminn á stöð 2. 

Heilbrigðismál: Umræðuefni um heilbrigðismál. 

Greindir undirflokkar: Áfengi-, vímuefni og meðferð, bólusetningar og smitvarnir, 

fóstureyðingar, heilbrigðiskerfið, málefni fatlaðra, ljósmæður, sjálfsvíg, sjúkdómar og kvillar 

(t.d. þunglyndi, kulnun, krabbamein) 

Innlend stjórnmál: Umræðuefni um stjórnmál, stjórnsýslu, ríkisreknar stofnanir og 

stjórnmálamenn. 

Greindir undirflokkar: Alþingi og ríkisstjórn 2018, borgarstjórn 2018, fjárlagafrumvarp 

2019, hátíðarþingfundur Alþingis 2018, Miðflokkur, Píratar, ríkisstofnanir og ráðuneyti (t.d. 

íslandsstofa, siðfræðistofnun og tryggingastofnun), Samfylking, Sjálfstæðisflokkur, 

stjórnarskráin, Viðreisn, Vinstri hreyfing grænt framboð, ýmsir stjórnmálamenn (kjörnir sem 

ókjörnir fulltrúar sem gegna ekki háu embætti), æðstu stjórnsýslumenn (t.d. forseti, 

forsætisráðherra, og fjármálaráðherra). 

Lög og regla: Umræður um Lög, reglu og glæpi. 

Greindir undirflokkar: Dýraníður, fíkniefnabrot, glæpatíðni, íkveikjur, kynferðisbrot, 

löggæsla (störf lögreglunnar), hatursglæpir, hryðjuverk, refsing og afplánun, réttarkerfið, 

skattalagabrot, umferðarlagabrot, vopnuð afbrot, þjófnaður. 

Lýðfræði: Umræður um lýðfræðimál 

Greindir undirflokkar: Aldraðir og öryrkjar, fátækt, húsnæðismál, innflytjendur og 

hælisleitendur, kynjamál (t.d. jafnrétti kynjanna, kynhneigð og kynþættir), launamál, 

menntun. 
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Trú og hugmyndafræði: Umræður um trú og hugmyndafræði 

Greindir undirflokkar: Almúgastjórnmál, fjölmenning, íslam, jafnaðarstefna, kaþólsk trú, 

kristni, kvenfrelsisstefna, kynþáttafordómar, lýðræði, markaðshyggja, nasismi, 

sameignarstefna, tjáningar- og skoðanafrelsi, trú almennt, trúleysi, veganismi. 

Umhverfismál: Umræður um umhverfismál og hamfarir. 

Greindir undirflokkar: Hamfarir og slys, innviðir, loftslagsbreytingar, samgöngur, 

úrgangur. 
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Viðauki 4 - Spurningalisti 

Skilaboð til stjórnenda spjallhópanna: 

Hæ 

Ég heiti Bjarni Jón Sveinbjörnsson og er meistaranemi í fjölmiðla- og boðskiptafræði við 

Háskóla Íslands. Ég er að vinna lokaverkefni um pólitískar umræður á Facebook og 

lýðræðislega þátttöku. Ég var að vonast til að fá að setja inn nafnlausa/órekjanlega 

viðhorfskönnun á Stjórnmálaspjallið með nokkrum spurningum. Ég mun einnig setja inn 

sömu spurningakönnun á Pírataspjallið/Stjórnmálaspjallið en þessir tveir spjallhópar eru þeir 

fjölmennustu og virkustu þegar kemur að pólitískum umræðum á Facebook hérlendis. Ég vil 

gera þetta með samþykki stjórnenda á spjallsíðunum og er tilbúinn að svara öllum 

spurningum hvað rannsóknina varðar. Það er mitt mat að pólitískar umræður á 

samfélagsmiðlum gegna veigamiklu hlutverki í lýðræðissamfélögum og tel ég skorta 

rannsóknir á þessum vettvangi. Könnunin og rannsóknin sjálf er órekjanleg og því er fullum 

trúnaði heitið enda yrði orðspor mitt eyðilagt ef ég myndi brjóta það loforð en spurningarnar 

eru ekkert sérstaklega persónulegar í eðli sínu heldur einblína á pólitískar umræður og 

þátttöku. Leiðbeinandinn minn er Ragnar Karlsson (email: ragnark@hi.is / sími: 525-4519) og 

getur hann staðfest þetta. Ég vil þakka ykkur fyrir að lesa þennan texta. Hér er könnunin fyrir 

ykkur til að skoða en vinsamlegast ekki deila henni inn á spjallsíðuna því ég er ekki tilbúinn 

að taka á móti svörum strax: „vefslóð fyrir könnun“ 

Viðhorfskönnun: 

Titill: Örstutt nafnlaus könnun á pólitískri umræðu á Stjórnmálaspjallinu (allir meðlimir eru 

velkomnir að taka þátt). 

Kynning: Þessi viðhorfskönnun er ætluð til rannsóknar á pólitískri umræðu í spjallhópum á 

Facebook. Markmiðið er að auka þekkingu á pólitískum umræðum á vettvangi 

samfélagsmiðla. Gert er ráð fyrir að þátttakendur veiti upplýst samþykki við svörun 

könnunnar. Rannsóknin er unnin sem hluti af lokaverkefni til meistaragráðu í fjölmiðla- og 

boðskiptafræði við Háskóla Íslands. Svaraðu vinsamlegast spurningum af einlægni. Þetta er 

nafnlaus könnun og er fullum trúnaði heitið. 

Spurningar: Engin af 16 spurningunum er valkvæð. Veldu „Ekki viss / vil ekki svara“ 

svarmöguleikann ef þú ert ekki viss um svarið eða vilt ekki svara spurningunni. 

 

1. Hvaða fullyrðing lýsir þátttöku þinni á Pírataspjallinu/Stjórnmálaspjallinu best? 

 1. Ég hef samið eigin færslu(r) á spjallinu (átt upphaf að umræðu) 
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 2. Ég hef svarað færslu(m) á spjallinu (tekið þátt í umræðu) 

 3. Ég hef bæði samið eigin færslu(r) og svarað færslu(m) á spjallinu 

 4. Ég hef einungis lesið færslu(r) á spjallinu 

 5. Ekki viss / vil ekki svara 

2. Hvernig myndirðu lýsa áhuga þínum á pólitík? 

 1. Ég hef mjög mikinn áhuga á pólitík 

2. Ég hef mikinn áhuga á pólitík 

3. Ég hef nokkurn áhuga á pólitík 

4. Ég hef lítinn áhuga á pólitík 

5. Ég hef engan áhuga á pólitík 

6. Ekki viss / vil ekki svara 

3. Hvernig telurðu umræður á Pírataspjallinu/Stjórnmálaspjallinu hafa breytt áhuga þínum á 

pólitík? 

 1. Pólitískur áhugi minn hefur aukist 

 2. Pólitískur áhugi minn hefur haldist óbreyttur 

 3. Pólitískur áhugi minn hefur minnkað 

 4. Ekki viss / vil ekki svara 

4. Hakaðu við þau atriði sem eiga við pólitíska þátttöku þína (það má velja fleiri en eitt): 

1. Ég kaus að minnsta kosti í einum af þessum síðustu kosningum: sveitarstjórnar-, 

alþingis- eða forsetakosningum 

2. Ég hef sett nafn mitt á áskorun til styrktar pólitísku málefni eða pólitískum 

frambjóðanda 

3. Ég hef styrkt stjórnmálaflokk fjárhagslega eða með sjálfboðavinnu 

4. Ég hef starfað fyrir stjórnmálaflokk eða verið í framboði fyrir stjórnmálaflokk 

5. Ég hef tekið þátt í skipulögðum mótmælum 

6. Ekki viss / vil ekki svara (sé þetta svar valið, vinsamlegast passið að einungis sé hakað 

í það) 

5. Hvernig telurðu að umræður á Pírataspjallinu/Stjórnmálaspjallinu hafi breytt pólitískri 

þátttöku þinni? 

 1. Pólitísk þátttaka mín hefur aukist 

 2. Pólitískt þátttaka mín hefur haldist óbreytt 

 3. Pólitískt þátttaka mín hefur minnkað 

 4. Ekki viss / vil ekki svara 

6. Hafa umræður á Pírataspjallinu/Stjórnmálaspjallinu leitt til þess að þú hafir skipt um skoðun 

á einhverju pólitísku málefni? 

 1. Ég hef skipt um skoðun á pólitísku málefni 

 2. Ég hef ekki skipt um skoðun á pólitísku málefni 

 3. Ekki viss / vil ekki svara 

7. Hafa umræður á Pírataspjallinu/Stjórnmálaspjallinu leitt til þess að þú hafir skipt um skoðun 

á hvaða stjórnmálaflokk þú munt kjósa næst? 

 1. Ég hef skipt um skoðun á hvaða stjórnmálaflokk ég mun kjósa næst 

 2. Ég hef ekki skipt um skoðun á hvaða stjórnmálaflokk ég mun kjósa næst 

 3. Ekki viss / vil ekki svara 
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8. Hvernig hafa umræður á Pírataspjallinu/Stjórnmálaspjallinu breytt því hversu upplýst(ur) þú 

ert um pólitísk málefni? 

 1. Ég er meira upplýst(ur) um pólitísk málefni 

 2. Ég er hvorki meira né minna upplýst(ur) um pólitísk málefni 

 3. Ég er minna upplýst(ur) um pólitísk málefni 

 4. Ekki viss / vil ekki svara 

9. Hefurðu séð pólitískar skoðanir í umræðum á Pírataspjallinu/Stjórnmálaspjallinu sem þú ert 

ósammála? 

 1. Ég hef séð pólitískar skoðanir sem ég er ósammála 

 2. Ég hef ekki séð pólitískar skoðanir sem ég er ósammála 

 3. Ekki viss / vil ekki svara 

10. Telurðu að allar pólitískar umræður séu leyfðar á Pírataspjallinu/Stjórnmálaspjallinu? 

 1. Ég tel að allar pólitískar umræður séu leyfðar 

 2. Ég tel ekki að allar pólitískar umræður séu leyfðar 

 3. Ekki viss / vil ekki svara 

11. Ertu einnig meðlimur spjallhópsins „Pírataspjallið“/„Stjórnmálaspjallið“ á Facebook þegar 

þessi könnun er tekin? 

 1. Ég er einnig meðlimur spjallhópsins „Pírataspjallið“/„Stjórnmálaspjallið“ 

 2. Ég er ekki meðlimur spjallhópsins „Pírataspjallið“/„Stjórnmálaspjallið“ 

 3. Ekki viss / vil ekki svara 

12. Hvert er kyn þitt? 

 1. Karl 

 2. Kona 

 3. Annað 

 4. Ekki viss / vil ekki svara 

13. Hver er aldur þinn? 

 19 ára eða yngri 

 20-29 ára 

 30-39 ára 

 40-49 ára 

 50-59 ára 

 60-69 ára 

 70-79 ára 

 80 ára eða eldri 

 Ekki viss / vil ekki svara 

14. Hvaða námsstigi laukst þú síðast? 

 1. Skyldunámi (grunnskóla-, gagnfræða-, eða landsprófi) 

 2. Starfsnámi (sjúkraliða-, póst-, ritara-, fiskvinnslu-, hússtjórnarnámi eða öðru námi) 

3. Verklegu framhaldsnámi eða iðnmenntun (sveins-, meistara-, vélstjóra-, stýrimannaprófi eða 

tækniteiknun) 

 4. Bóklegu framhaldsnámi (verslunar-, samvinnuskóla- eða stúdentsprófi) 

 5. Grunnnámi á háskólastigi (BA, BEd eða BS) 
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 6. Framhaldsnámi á háskólastigi (MA, MS eða PhD) 

 7. Ekki viss / vil ekki svara 

15. Hvað lýsir stöðu þinni á vinnumarkaði best? 

 1. Er í fullu starfi 

 2. Er í hlutastarfi 

 3. Er í atvinnuleit 

 4. Er í námi 

 5. Er í starfi og námi 

 6. Er ekki á vinnumarkaði 

 7. Ekki viss / vil ekki svara 

16. Hvar hefur þú búsetu? 

 1. Á höfuðborgarsvæðinu á Íslandi 

 2. Á landsbyggðinni á Íslandi 

 3. Erlendis 

 4. Ekki viss / vil ekki svara 


