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Ágrip 

Ritgerð þessi leitast við að svara rannsóknarspurningunni „hvaða lýðræðislegu áskoranir 

rísa af gagnamiðaðri markaðssetningu stjórnmálaafla?“. Í kjölfar uppljóstrana er varða til-

högun markaðssetningar fyrirtækisins Cambridge Analytica sem starfaði m.a. fyrir Trump 

herferðina í Bandaríkjunum og Brexit herferðina í Bretlandi hefur vaknað umræða innan 

samfélagsins um slíka markaðssetningu og hvort hún megi teljast eðlileg. Í ritgerðinni eru 

kenningar um rökræðu- og leiðtogalýðræði raktar ásamt kenningum um réttlæti. Þá er 

aðferðafræði stjórnmálamarkaðssetningar skoðuð í sögulegu ljósi og markaðsnálganir 

kannaðar og síðar bornar að lýðræðiskenningunum tveimur ásamt markaðsmódeli 

Cambridge Analytica. Niðurstöður ritgerðarinnar eru að fjórar megin áskoranir rísi af 

gagnamiðaðri markaðssetningu, mismununarvandi er varðar aukið aðgengi efnaðra 

stjórnmálaafla að slíkum verkfærum, upplýsingavandi er varðar ósamrýmanlegar 

upplýsingar og freistnivanda í þágu þeirra sem hafa upplýsingalega yfirburði að bera. 

Þátttökuvandi er varðar misnotkun á bergmálsklefum samfélagsmiðla til þess að letja 

jaðarhópa og aðra sem reynast illmóttækilegir fyrir skilaboðum stjórnmálaafla frá þátt-

töku í kosningum rís einnig af slíkri markaðssetningu. Ásamt aðgreiningarvanda, sem felst 

í því hversu erfitt getur reynst að greina á milli jákvæðrar og neikvæðrar gagnamiðaðrar 

markaðssetningar, bæði fyrir kjósandann og löggjafann. Þörf er á frekari rannsóknum á 

þessu sviði, sérstaklega í ljósi þess hversu nýtilkomið fræðisvið stjórnmálamarkaðs-

setning er ásamt skjótari viðbrögðum stjórnvalda við tæknibyltingum. En líkt og sýnt er 

fram á í ritgerðinni gæti aðgerðarleysi rýrt enn frekar traust almennings til stjórnvalda, 

fært völdin frekar í hendur hinna efnameiri og fælt jaðarhópa frá þátttöku í lýðræðinu. 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

The objective of this thesis is to answer the research question “what democratic 

challenges arise from political data-driven marketing?”. A public discourse regarding 

political marketing has opened up following the revelations regarding Cambridge 

Analytica and the role it played during the 2016 Trump campaign in the USA and the 

Brexit campaign in Britain. Two dominant democratic theories are explored, democratic 

competitive elitism and discourse democracy, along with theories on justice and equality. 

The history of political marketing is then briefly explored along with three major theories 

of political marketing management. These theories on marketing and democracy are then 

compared, along with the Cambridge Analytica marketing model. The findings suggest 

that there are four main challenges that arise from data-driven political marketing. 1) The 

discrimination problem, which concerns the increased access to established political 

parties with access to higher funds compared with newer and poorer parties. 2) The 

asymmetric information problem, which stems from informational dominance and the 

risk that its’ use will lead to adverse selection. 3) Participation problem, the misuse of 

social media echo chambers to discourage marginalized groups and individuals unlikely 

to subscribe to party messaging from participating in the democratic process. 4) The 

problem of differentiation, which stems from difficulties discerning a difference between 

positive and negative data-driven marketing, both for the public and the legislature, 

disincentivizing regulation and participation. Further research is needed on the subject, 

especially considering how new the field of Political Marketing is. There is also a need for 

swifter legislative responses to the fast pace technological environment. Inaction could 

further diminish the publics’ trust in politics, move more of the power to wealthy parties 

and discourage disenfranchised groups from democratic participation.  
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1. Inngangur 

Fulltrúalýðræði hefur orðið órjúfanlegur þáttur í gangverki nútíma lýðvelda. Kemur það 

að stærstum hluta til vegna hentugleika, þar sem erfitt væri fyrir almenning að taka 

upplýsta afstöðu til alls þess sem löggjafinn tekur til umfjöllunar hverju sinni (Guðmundur 

Hálfdánarson, 2000). Byggir slíkt fyrirkomulag á því að kjósendur velji sér fulltrúa til þess 

að móta og skorða regluverk ríkisins. Fer það eftir hverju ríki fyrir sig hvort seta þessara 

fulltrúa eigi sér tímamörk eður ei, þó hún sé ávallt bundin við kjörtímabil. Hafa því margir 

því atvinnu um áraraðir af því að starfa sem stjórnmálamenn og er lifibrauð þeirra 

ítrekuðu endurkjöri háð. En svo þeir nái því endurkjöri, eða kjöri almennt, verða þeir að 

kynna sig og stefnumál sín sig.  

Lítill hvati er fyrir kjósendur að velja sér fulltrúa sem þeir vita lítið eða ekkert um. 

Svo fulltrúalýðræði uppfylli skilgreint hlutverk sitt, að almenningur velji sér fulltrúa til 

þess að framkvæma vilja sinn, verða kjósendur að hafa aðgang að réttum og viðeigandi 

upplýsingum svo ákvörðun þeirra megi vera á rökum reist og að fulltrúi þeirra sé það í 

reynd. En geta þeir nokkurn tímann verið vissir um að þær upplýsingar sem stjórnmálaöfl 

senda frá sér séu réttar? Einstaklingar sem bjóða sig fram í leiðtogahlutverk gera það 

oftast nær sökum staðfastrar trúar á það að uppfylling hugsjóna þeirra, framar pólitískra 

andstæðinga, geti orðið samfélaginu til betrunar. En uppfylling þeirra hugsjóna sem og 

lifibrauð þeirra reiðir sig á ítrekað endurkjör. Því skapast hvati til þess að beita brögðum 

til þess að tryggja eftir fremsta megni að niðurstöðurnar verði stjórnmálamanninum í vil. 

Sá hvati styrkist enn fremur þegar jákvæðar niðurstöður veita honum völd, háar tekjur og 

yfirburðastöðu innan samfélagsins. Í slíku samkeppnisumhverfi er hætt við að myndist 

nokkurs konar vígbúnaðarkapphlaup þar sem stjórnmálaöfl keppast um hver beiti bestu 

brögðunum. Og hætt er við að þau sem ekki taka þátt í kapphlaupinu verði skilin eftir í 

rykinu og fáir kjósendur veiti málstað þeirra eftirtekt. En hvaða ráðum beita stjórnmálaöfl 

til þess að koma hugmyndum sínum á framfæri og hljóta yfirburði yfir keppinauta sína? 

Og hvernig hafa þessar lausnir þróast í gegnum tíðina? 

 Alexander Nix, fyrrum stjórnarformaður ráðgjafa- og greiningafyrirtækisins 

Cambridge Analytica er sagður hafa sagt „Ef þú þekkir persónuleika þeirra einstaklinga 

sem þú villt höfða til, þá getur þú sniðið skilaboð þín svo þau höfði á skilvirkari máta til 

þeirra lykil áheyrnarhópa.“ (Halpern, 2018). En þann 17. mars 2018 birtu The Guardian 

og New York Post greinar sem flettu ofan af víðáttumikilli söfnun Cambridge Analytica á 
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gögnum í gegnum Facebook-forritið „thisisyourdigitallife“. Innan forritsins tóku notendur 

persónuleikapróf gegn greiðslu ásamt því að veita fyrirtækinu aðgang að þeim gögnum 

sem Facebook hafði fyrir safnað um þá. En leyfi notandans veitti fyrirtækinu aðgang nafni 

hans, kyni, staðsetningu, fæðingardegi, stjórnmálaskoðunum, hjúskaparstöðu, 

trúarskoðunum, notkunarstöðu á miðlinum ásamt aðgangi að einkaskilaboðum 

notandans. Um 300 þúsund einstaklingar skráðu sig inn á forritið en sökum galla í 

regluverki Facebook hlaut það einnig aðgang að upplýsingum vina þeirra (Meredith, 

2018). Fyrirtækið sjálft segist hafa undir höndum yfir 5000 mismunandi gagnapunkta um 

yfir 230 milljónir Bandaríkjamanna, eða um það bil 71% íbúa landsins og eru slagorð þess 

„data drives all that we do“ eða „gögn knýja allt sem við gerum“ (Cambridge Analytica, 

e.d.). Cambridge Analytica er talið eiga hlut í niðurstöðum kosninga víðs vegar um 

heiminn, en frægustu dæmin eru sigur Donalds Trump í forsetakosningum Bandaríkjanna 

árið 2016 og Brexit atkvæðagreiðslan sama ár (Meredith, 2018). Slíkar upplýsingar vekja 

mikilvægar spurningar, hvað varða stjórnmálaöfl og markaðssetningu þeirra í ljósi 

hlutverks þeirra og áhrifa á lýðræðið. 

Ritgerð þessari er ætlað að varpa ljósi á hinar nýju áskoranir og álitaefni sem lýðræðið 

stendur frami fyrir í kjölfar þeirrar gífurlegu tæknibyltingar sem orðið hefur á sviði 

gagnamiðaðrar markaðssetningar. Hefst hún á umfjöllun um lýðræðiskenningar og 

mismunandi hugmyndir um tilgang stjórnmálaafla og hlutverk þeirra innan lýðræðisins. 

Þá verður þróun markaðssetningar stjórnmálaafla í áranna rás stuttlega reifuð í því skyni 

að varpa ljósi á það hvort virkilegur eðlismunur sé til staðar á gagnamiðaðri 

markaðssetningu og markaðssetningu fortíðar. En því hefur verið haldið fram að sú 

markaðssetning sem Cambridge Analytica og fleiri stunda í dag sé í grunninn ekki 

frábrugðin þeirri gagnaöflun og -beitingu sem stjórnmálaöfl hafa stundað síðustu áratugi. 

Munurinn liggi fyrst og fremst í tvennu, annars vegar að auðveldara og ódýrara sé nú að 

komast yfir mikið magn upplýsinga um kjósendur og hins vegar að með nýjungum í 

stafrænni tækni sé fljótlegra, auðveldara og ódýrara að vinna með þessar upplýsingar á 

skilvirkan máta. Að lokum verða lýðræðiskenningarnar bornar að hugmyndafræði 

stjórnmálamarkaðssetningar til þess að komast að snoðum um hvort þær eigi samleið eða 

hvort lýðræðinu stafi hætta af nútíma markaðssetningu eða hvort hún sé því mögulega til 

betrunar.  
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2. Lýðræði 

Lýðræði hefur verið skilgreint á ýmsan máta. Einfaldasta skilgreiningin er sú að það sé 

stjórnarfyrirkomulag þar lýðurinn ræður. En nær ómögulegt er að bera hugmyndafræði 

markaðssetningar að svo lauslegri skilgreiningu, enda segir hún lítið til um þann grunn 

sem liggur að baki lýðræðinu og hvernig það virkar. Því verða hér tvær kenningar um 

lýðræði teknar til umfjöllunar: leiðtogalýðræði annars vegar og rökræðulýðræði hins 

vegar. Umfjöllunin verður skorðuð við þessar tvær kenningar skýrleikans vegna, en 

vissulega er til staðar urmull annarra kenninga um hvernig lýðræðinu skuli hagað. 

Kenningarnar tvær gera skil á mjög ólíkum forskriftum lýðræðis, bæði hvað 

hugmyndafræði og virkni varðar. Eru þær sprottnar af mismunandi fræðilegum 

bakgrunni og leiða af sér eigin röksemd innan samtíma lýðræðisumræðu. Má í raun segja 

þær andstæður á rófi lýðræðiskenninga. Hugmyndafræði leiðtogalýðræðis reiðir sig á 

raunhyggju (e. political realism) og hefur henni verið beitt sem prófstein um eðli 

lýðræðisins um árabil. Þátttökulýðræðiskenningar, svo sem rökræðulýðræðiskenningin, 

spretta síðar sem andsvar við hugmyndum leiðtogalýðræðissinna. En hafa vinsældir 

þeirra farið stigvaxandi á undanförnum áratugum. Urðu kenningar þessa hvað helst fyrir 

valinu sökum þess rýmis sem þær hafa hlotið innan samtíma lýðræðisumræðu í bland við 

breiða fræðilega skírskotun þeirra.  

2.1. Leiðtogalýðræði (e. democratic competitive elitism) 

Hugmyndafræðin að baki leiðtogalýðræði á sér langa forsögu, en byggir hún að hluta til á 

hugmyndum Platóns úr Ríkinu og Machiavellis úr Furstanum (Henneberg, Scammel og 

O‘Shaugnessy, 2009). En hugmyndir austurríska stjórnmálahagfræðingsins Joseph 

Schumpeter hafa reynst hvað áhrifamestar á þessu sviði í samtímanum. Gerði hann 

framkvæmd lýðræðisins að umfjöllunarefni sínu í ritinu Kapítalismi, sósíalismi og 

lýðræði. Þar segir hann lýðræðishugmyndir nytjahyggjumanna byggja á því að til sé 

nokkuð sem kalla mætti almannahagsmunir og -vilji. Nytjahyggjumenn telji að vilji 

borgaranna endurspegli ávallt hagsmuni meirihlutans og að þeir hafi bæði einbeittan vilja 

og skýra hugmynd um hverjir þeir hagsmunir séu. Til þess að framkvæma þennan 

sameiginlega vilja þurfi oft á tíðum sérfræðinga, líkt og læknir framkvæmir vilja 

sjúklingsins. Þá sé það til heilla skilvirkninnar vegna að einvörðungu séu lagðar þær 

ákvarðanir sem mikilvægastar eru í þjóðaratkvæðagreiðslu en almennt dugi til að notast 

við ráð eða þing einstaklinga sem kjörið er af almenningi til þess að kjósa um þau 

hversdagslegu (Schumpeter, 1976, bls. 250-251). Þessa einstaklinga yrði kjósandinn svo 
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að velja óháð þrýsting frá hagsmunahópum. Þar sem slíkar raddir þjóna ekki vilja 

almennings og falla ekki undir þau gögn lýðræðisferlisins (1976, bls. 254). 

Schumpeter hafnar alfarið hugmyndinni um algilda almannahagsmuni sem 

almenningur gæti sammælst um á röklægan máta. Almannahagsmunir muni ávallt líta 

mismunandi út fyrir mismunandi einstaklingum og hópum (1976, bls. 251). Þá segir hann 

jafnframt að ef svo væri að skoðanir og vilji borgaranna væru skýr og sjálfstæð gögn sem 

ferill lýðræðisins gæti unnið með. Að jafnvel þó farið væri eftir þeim gögnum tímalega og 

á röklægan máta, þá leiddi úrvinnsla þeirra ekki endilega til pólitískrar ákvarðanatöku 

sem endurspeglaði vilja almennings (1976, bls. 254).  

Leggur hann til viðsnúning á hinni hefðbundnu skilgreiningu lýðræðislegrar 

aðferðarfræði og segir „[...]hin lýðræðislega aðferðarfræði er það stofnanalega 

fyrirkomulag sem framkallar pólitískar ákvarðanir þar sem einstaklingar öðlast völdin til 

ákvörðunartöku í gegnum samkeppni um atkvæði fólksins.“ (1976, bls. 269). Þá segir 

hann að þegar öllu sé á botninn hvolft sé meginregla lýðræðis sú að þeir fari með völdin 

sem hafi meiri stuðning á bak við sig en andstæðingarnir og hlutverk kjósendanna sé að 

skaffa stjórn, þ.e. ríkisstjórn eða þing (1976, bls. 273). Hann bendir þó á að í 

þingræðisríkjum falli það í verkahring þingsins að mynda ríkisstjórn (1976, bls. 276). 

Skilgreinir hann flokk sem hóp einstaklinga sem hreyfist sem einn í samkeppninni um 

pólitísk völd. Segir hann brögð stjórnmálaafla til þess að komast til valda, s.s. auglýsingar, 

slagorð og baráttusöngvar, ekki einvörðungu fylgihluti heldur kjarna stjórnmálanna 

(1976, bls. 283). Schumpeter gengur út frá því að flokkarnir séu í raun verkfæri 

leiðtoganna meðan þeir hafa stuðning. Kjarni kenningar hans er að kjósendur geti losað 

sig við óhæfa leiðtoga en á meðan þeir hafi völdin geti þeir stjórnað eftir eigin höfði 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2008). Þannig tryggir lýðræðið friðsöm valdaskipti.  

Schumpeter bendir á að sambandið milli frelsis og lýðræðisins sé flóknara en oft sé 

haldið á lofti. Þegar komi að jafnrétti til kosninga sé mismunun margvísleg og oft á tíðum 

óumflýjanleg, þar nefnir hann aldurstakmörk sérstaklega. En almenna reglan er sú að 

einstaklingar undir 18 ára aldri hafi ekki kosningarétt. Takmarkanir kosningaþátttöku eru 

ekki andlýðræðislegar í eðli sínu samkvæmt Schumpeter. Segir hann að svo fremur sem 

ríki sem útilokar ákveðinn hóp á keimlíkum forsendum og aldurstakmörk gangist við 

útilokuninni megi ekki titla takmörkunina andlýðræðislega. Samþykki utanaðkomandi 

aðila skipti þar ekki höfuð máli heldur borgara ríkisins (Schumpeter, 1976, bls. 244). 
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Þá segir hann að samþykki meirihluta þjóðarinnar eitt og sér dugi ekki til svo 

ríkisstjórn megi teljast lögmæt. Enda hafi margur einræðisherrann verið studdur af 

flestum stéttum þjóðarinnar. Því telur hann það ómögulegt að mynda nokkuð sem hægt 

væri að kalla ríkisstjórn myndaða af borgurum. Hlutverk stjórnvalda sé ekki að tala fyrir 

kjósendur eða framkvæma vilja þeirra heldur gera það sem þeir telja þjóðinni til heilla. En 

þurfi þó að hafa það hugfast að völd þeirra séu bundin samþykki þjóðarinnar, þar sem það 

er hún sem kýs þá til valda. Því þurfi að vera skýrt hver fari með valdið svo kjósendur geti 

fengið það metið hverjum þeir vilja veita umboð sitt. Það sé mikilvægt að hvorki kjósendur 

né hagsmunahópar innan samfélagsins reyni að hafa áhrif á ákvarðanatöku eða 

stefnumótun milli kosninga. Meðal annars sé það vegna þess að hagsmunahópar séu 

einvörðungu ábyrgir gagnvart eigin meðlimum en stjórnvöld gagnvart heildinni. Þeir 

gætu orðið þess valdandi að stjórnvöld missi sjónar af heildarmyndinni og missi af 

hagsmunum smærri, áhrifaminni hópa (Schumpeter, 1976).  

Sjónarhorn Schumpeters er það sem stundum er kallað hagfræðilegt, 

stjórnmálamenn og kjósendur skynsamir gerendur sem bregðast við hvötum í sókn eftir 

markmiðum sínum. Það er fjarri að kjósendur séu gjörsamlega valdlausir samkvæmt 

Schumpeter, þar sem skilgreining hans reiðir sig á mynd lýðræðis þar sem öllum er frjálst 

að taka þátt í samkeppninni um völd. Lýðræði verður að stjórnskipun þar sem leiðtogar 

hljóta ákvörðunarvald í gegnum samkeppni um atkvæði almennings, kerfi lotubundinna 

friðsælla valdaskipta milli tveggja eða fleiri hópa leiðtoga. Æðsta vænting sem hægt er að 

hafa til leiðtogalýðræðis er að það velji hæfustu leiðtogana og skapi skipulag til þess að 

hafa hemil á ofgnótt þeirra. Schumpeter undirstrikar þó mikilvægi þess að í það minnsta 

ríki almenn sátt séu um aðferðafræði samkeppninnar, ef ekki fullkomin (Henneberg, 

Scammel og O‘Shaugnessy, 2009).  

Hugmyndir um leiðtogalýðræði eru oft gagnrýndar fyrir neikvæða sýn sína á lýðræðið 

og möguleika þess. Ásamt höfnun fræðimanna af skólanum á hugmyndum frjálslyndra og 

sósíalista um frelsi, jafnræði, sjálfsákvörðunarrétt og möguleika mannkynsins. En svar 

leiðtogalýðræðisfræðinga við slíkri gagnrýni er að þeir reiði sig á raunsæi, þ.e. að sagan 

og félagsvísindin sýni að valdastétt sé til staðar innan allra samfélaga og valdakerfa Þá sé 

það óumflýjanleg staðreynd að valdið skuli vera í höndum þeirra hæfustu (Henneberg, 

Sammel og O‘Shaugnessy, 2009). 
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2.2. Rökræðulýðræði (e. deliberative democracy) 

Rökræðulýðræði er lýðræðiskenning sem snýr að virku samtali stjórnvalda og borgara. 

Ákvarðanataka á alltaf að vera á rökum reist og leiðtogar lýðræðisríkja eiga alltaf að færa 

opinberlega fram rök fyrir ákvörðunum sínum og hlusta eftir sjónarmiðum og rökum 

borgaranna. Ákvarðanir skulu vera bindandi en þær má taka til endurskoðunar hvenær 

sem er komi fram rök eða ástæður til þess. Röksemdirnar sem lýðræðisform þetta fer fram 

á ættu að vera með því móti að frjálsir og jafnir einstaklingar sem leita eftir sanngjörnum 

skilmálum um samvinnu geti ekki hafnað þeim með skynsamlegum rökum (Gutmann og 

Thompson, 2004).  

 Þýski félagsfræðingurinn og heimspekingurinn Jürgen Habermas (1996) setur 

fram þrjár kjörmyndir af lýðræðinu í grein sinni „Three normative models of democracy“. 

Það eru frjálslynda líkanið um lýðræði (e. liberal view), þjóðræðislíkanið (e. republican 

view) og rökræðulíkanið (e. discoursive view). Kjörmyndir Habermas af þjóðræðis og 

frjálslynda líkaninu um lýðræði má tengja við kenningu Isiah Berlin um jákvætt og 

neikvætt frelsi, þar sem neikvætt frelsi einkennist af frelsi undan afskiptum og ytri 

hvötum en jákvætt frelsi mótast í gegnum þátttöku eða afskipti borgaranna – það er frelsi 

til þess að taka þátt (Berlin, 1969) 

 Borgararéttindi frjálslynda líkansins, samkvæmt Habermas (1996), skilgreinast 

hvað helst af neikvæðu frelsi. Borgurunum er frjálst að gera hvað svo sem þeir vilja svo 

fremur sem þeir brjóta engin lög. Hlutverk ríkisins skorðast við það að tryggja 

borgurunum þetta frelsi – grunn réttindi. Viðhalda lögum og reglu svo borgararnir megi 

ótruflaðir uppfylla langanir sínar. Lýðræði er því leið til þess að samtvinna mismunandi 

eiginhagsmuni og framkalla einn almannavilja á friðsælan og skilvirkan máta. Hlutverk 

stjórnmálaafla innan þessa kerfis er því ekki að móta eftir hugsjón heldur einfaldlega að 

stjórna og reyna að sætta ólík sjónarmið og hagsmuni. Innan frjálslynda kerfisins er öllum 

frjálst að velja hvort þeir taki þátt eður ei, hvort sem það er með kosningu eða framboði 

(1996, bls. 21-22).  

 Habermas taldi hugmyndina um samtvinnaða eiginhagsmuni ekki ganga upp, slíkt 

fyrirkomulag drægi ekki fram stjórnarfarslega heild heldur hóp af einstaklingum sem 

keppast við að uppfylla eigin hagsmuni. Sýn þeirra á ríkið væri þá heldur fjarlæg, 

borgararnir eiga takmarkað hlutverk innan ríkisins utan þess að mynda starfhæfa stjórn 

og ríkið þar með umborið til þess að halda friðinn og setja ramma utan um samkeppnina 
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og markaðinn. Ríkið hefur ekkert siðferðilegt hlutverk innan þessa samhengis, það er 

einstaklingsins að ákvarða eigin siðferðilegu stefnu (1996, bls. 23-26).  

 Habermas segir þjóðræðislíkanið byggja á þeirri hugmynd að stjórnmál séu hluti 

af eðli og siðferði mannsins. Borgararéttindi skilgreinast því af jákvæðu frelsi, borgurum 

er frjálst að uppfylla stjórnmálalegt eðli sitt með þátttöku í mótun samfélags síns (1996, 

bls. 22-23). Hugmyndina um stjórnmálalegt eðli mannsins má rekja aftur til gríska 

heimspekingsins Aristótelesar. En sagði hann hvern þann sem leitast við að lifa sem bestu 

lífi leitast við að búa í borgríkinu, maðurinn væri í eðli sínu pólitískt dýr. Einungis með því 

að sameinast ríkinu gæti maðurinn fyllilega uppfyllt eðli sitt og án þess væri hann engu 

betri en dýrin. Ríkið samkvæmt Aristóteles náttúrulegt, sagði hann það spretta af 

náttúrulegum samböndum mannsins, samböndum sem ælu af sér fjölskyldur ælu af sér 

þorp sem að lokum ælu af sér ríkið (Aristóteles, 1999). Þá segir Habermas að 

stjórnvaldinu innan þjóðræðislíkansins er ekki einvörðungu ætlað að tryggja jafnan rétt 

til þátttöku heldur einnig að skapa merkingarbærar leiðir fyrir borgarana til þess að taka 

þátt í stjórnmálum. Hlutverk þess er að hvetja til og stuðla að borgaralegum mætti og að 

almannaviljanum sé framfylgt. Lýðræði er því í raun lífstíll, það er vettvangur 

framþróunar og breytingar. Þátttaka er lykilatriði í þjóðernislíkani lýðræðis, 

stjórnmálalegt jafnrétti felst í því að allir geti virkilega tekið þátt og geri það í raun. Því má 

samfélagið ekki verið sett upp á þann máta að einstaklingar geti ekki tekið þátt vegna 

efnahagslegra aðstæðna eða hygla yfirstéttinni (1996, bls. 22-23). 

 Habermas gagnrýndi þjóðræðislíkanið fyrir að vera of siðferðilega hlaðið. Það væri 

óraunhæft og jafnvel hættulegt að ætlast til svo algilds siðferðis. Svo sveimhuga sýn gæti 

leitt til þvingunar eða kúgunar af hálfu meirihlutans (1996, bls. 23-26). Rökræðulíkan 

Habermas leitast við að samtvinna þessi tvo líkön. Forðast að falla í sömu gildrur en byggja 

á styrk þeirra. Lögmæti rökræðulíkansins sprettur, samkv. Habermas, af eiginleika þess 

til að framkalla sanngjarnt samkomulag og jafna rökræðu sem reiðir sig á kerfi 

samningaviðræðna og rökræða sem sterkt regluverk gildir um og mótun opinbers 

umræðuvettvangs. Byggir það á þeirri hugmyndafræði þjóðræðislíkansins að 

borgararéttindi feli í sér meira en verndun eignarréttar og reglulegar kosningar. Að 

stjórnmál veittu borgurum tækifæri til þess að skipuleggja líf sín sem heild og ákvarða 

reglur samfélags síns í sameiningu. Krefst hún skuldbindingar við hið lýðræðislega ferli 

og að stjórnmálaumræða hljóti áberandi stað innan samfélagsins. Stjórnarformið krefst 

þess að umræðan sé byggð á raunhæfum forsendum og að þátttakendur geri ráð fyrir því 



Félagsvísinda- og lagadeild Háskólinn á Bifröst Haustönn 2018 

Berglind Sunna Bragadóttir  Lýðræði ∣ 8 

að allir geti tekið þátt í umræðunni og skorað þær hugmyndir sem lagðar eru fram á hólm. 

Hugmyndin gengur út á að tryggja að frjálsir og jafnir borgarar hafi aðgang að mótun 

samkomulags um markmið og norm sem miðar að hagsmunum heildarinnar og að sú 

þátttaka sé á jafningjagrundvelli. Þá þurfa þátttakendur að treysta því að aðrir innan 

umræðunnar séu ekki bundnir hagsmunum, beint eða óbeint. En Habermas taldi borgara 

ólíklegri til þátttöku og til þess að komast að sameiginlegri niðurstöðu ef allir 

þátttakendur gengu ekki inn í fyrirkomulagið á þessum forsendum (1996, bls. 26-30).  

Fræðimenn sem aðhyllast rökræðulýðræðiskenningunni, eða hugmyndum um 

þátttökulýðræði almennt gagnrýna raunhyggju (e. realism) leiðtogalýðræðis-

kenningarinnar. Þeir viðurkenna að þátttaka og þekking kjósenda mætti vera meiri en 

hafna þeirri hugmynd að þetta sé óbreytanlegt. Rökræðulýðræðiskenningin undirstrikar 

þá hugmynd að lýðræði byggi á vilja fólksins og kjarni hennar er virk umræða innan 

samfélagsins sem heildar. Andmæla margir rökræðukenningamenn rökum Schumpeters 

að ekki sé til nokkuð sem kallist almannavilji, að almenningur sé ekki fær um röklæga 

ákvarðanatöku. Þvert á móti reiðir rökræðulýðræði sig á röklægt almannaálit 

(Henneberg, Scammel og O‘Shaugnessy, 2009).  

Bent hefur verið á að reynslugögn stangist á við mannssýn þátttökulýðræðis-

kenningarinnar. Hún líti fram á vitsmunalegum takmörkunum og eiginhagsmunasemi 

manna ásamt skorti á hvata til þátttöku í svo ítarlegri og tímafrekri umræðu (Chapell, 

2008). Þær ströngu kröfur sem þátttökulýðræðið setur á umræðuna, að hún megi ekki 

vera kúgun, blekkingu eða eiginhagsmunum háð. Walzer (1999) bendir á milljónir manna 

geti ekki tekið þátt í rökræðum á borð við þær sem Habermas sér fyrir sér á sama tíma, 

því eins og Parkinson (2006) bendir á verður, ef fylgja á svo ströngum kröfum verði að 

skipta þátttakendum niður í litla hópa þar sem þeir hafa jafnan tíma til þess að leggja fram 

röksemdarfærslur sínar og svara öðrum. Mörg tæki svo sem rökræðuhópar (e. 

Deliberative Mini-Publics), borgaraþing og rökræðukannanir hafa verið þróuð af 

þátttökulýðræðissinnum til að skapa þessar aðstæður rökræðunnar en gagnrýnendur 

hafa bent á að svo stýrt umhverfi geti dregið úr vilja borgara til þátttöku. Auk þess sem 

umræða í svo stýrðu umhverfi sé ekki lýsandi fyrir umræðuna í samfélaginu sem slíku 

(Lafont, 2015) 
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2.3. Lýðræði og jafnrétti 

Frelsisyfirlýsing Bandaríkjanna hefst á hinum fleygu orðum, hér í þýðingu Jóns Ólafssonar 

(1887) :  

Vér ætlum þessi sannindi auðsæ af sjálfum sér: -- að allir menn eru skapaðir jafnir; að þeir 
eru af skapara sínum gæddir ýmsum ósviftanlegum réttindum; að á meðal þessara réttinda 
eru líf, frelsi og viðleitni til velvegnunar; að stjórnir eru með mönnum settar til að tryggja 
þessi réttindi, og að réttmæti valds þeirra grundvallast á samþykki þeirra sem stjórnað er 
[...] 

Bendir þetta til þess að jöfnuðar hugsjón hafi verið samofin lýðræðishugmyndum allt frá 

því að útbreiðsla þeirra hófst að nýju á 18. öld. Þá birtast einnig í yfirlýsingunni hugmyndir 

um ákveðin grunnréttindi borgaranna og að völd yfir þeim séu sáttmála og samþykki 

bundin. En líkt og kemur fram í köflunum hér að ofan eru jafnrétti og frelsi fyrirferðarmikil 

gildi í hugmyndum bæði Schumpeters um leiðtogalýðræði og Habermas um 

rökræðulýðræði og ástæða til þess að kanna jafnréttishugmyndir sérstaklega í þessu 

samhengi. 

2.3.1. Jafnt aðgengi að upplýsingum 

Eins og áður segir er nálgun Schumpter á leiðtogalýðræði hagfræðileg. En svo hin 

ósýnilega hönd markaðsins stuðli að heilbrigðu, virku hagkerfi þarf til jafnt aðgengi að 

upplýsingum. Talað er um ósamhverfar upplýsingar (e. asymmetric information) þegar 

tveir aðilar sem hyggjast skipta hvor við annan á markaði hafa ekki sömu vitneskju, s.s. 

þegar seljandi notaðs bíls veit meira um ástand hans en kaupandinn og hefur þar með að 

bera upplýsingalega yfirburði gagnvart kaupandanum. Slíkar aðstæður kunna að leiða til 

freistnivanda (e. moral hazard) þar sem sá aðili sem hefur að bera upplýsingalega 

yfirburði færir sér í nyt upplýsingarnar sem hinn aðilinn hefur ekki. Kunna slíkar 

aðstæður að leiða til hrakvals (e. adverse selection) þar sem síðri vara er valin sökum 

ósamhverfra upplýsinga. Þegar ógerlegt verður fyrir neytandann að greina milli æðri og 

síðri vöru sökum ósamhverfra upplýsinga flæmir það hina æðri af markaði, þar sem 

ábatasamara verður að skipta í síðri vörum (Akerlof, 1970).  

 

Tafla 1: Ósamhverfar upplýsingar 

Upplýsingalegir 
yfirburðir

Freistnivandi Hrakval
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Ósamhverfar upplýsingar í samhengi stjórnmálanna væru því þegar stjórnmálaöfl vita 

meira um áform sín en kjósendur, freistnivandi ætti sér stað þegar slíkum upplýsingum 

væri beitt til þess að villa um fyrir kjósendum og hrakval þegar kjósendur kysu flokka 

byggt á fölskum forsendum. Myndi þetta þá samkvæmt kenningunni fæla góð 

stjórnmálaöfl út af markaði þar sem frekari hvati er til staðar til þess að blekkja kjósendur. 

Sú hugmynd Schumpeters að skynsamir neytendur á markaðstorgi stjórnmálanna velji 

hæfasta leiðtogann reiðir sig því á jafnt aðgengi að upplýsingum og gegnsæi svo það skili 

ætluðum árangri.  

 Upplýsingalegir yfirburðir stjórnmálaafla stríða þá einnig gegn hugmyndafræði 

rökræðulýðræðisins, en hugmyndafræði hennar grundvallast á umræðu byggðri á 

raunhæfum forsendum, að allir eigi þátt í mótun almannaviljans og að borgarar ríkisins 

séu jafnir. Enn fremur bjaga ósamhverfar upplýsingar forsendur opinberrar umræðu og 

samkv. kenningu Habermas er hætt við því að þær geri borgara fráhverfa þátttöku í 

umræðunni. Segir hún það nauðsynlega forsendu farsællar opinberrar umræðu að 

borgarar geti treyst því að aðrir þátttakendur hennar séu ekki hagsmunum bundnir.  

2.3.2. Ójöfnuður skal vera í hag hins verr stadda 

John Rawls leitaðist við að svara því hvernig frjálslynt lýðræðissamfélag gæti verið sem 

réttlátast og beinir sjónum sínum sér í lagi að stofnunum í riti sínu Kenning um réttlæti 

(e. A Theory of Justice). Kenning Rawls er sáttmálakenning (e. contract theory), en byggja 

slíkar kenningar á þeirri grunnhugmynd að réttmætt vald byggi á samþykki þeirra sem 

heyra undir það. Að samfélag byggist á samningi eða samkomulagi sem ofar er öllum 

öðrum lögum og valdsmönnum (Pogge, 2007).  

Kenning Rawls fjallar um réttlæti stofnana. Varar hann við því að rugla saman 

réttlætiskenningum er varða einstaklinga við þær er varða stofnanir. Skilgreinir hann 

stofnanir sem opinbert kerfi reglna og stofnana með þeim réttindum og skyldum, völdum 

og friðhelgi sem þeim fylgja (Rawls, 1999, bls. 47). Rawls segir að með sama hætti og beri 

að hafna ósönnum kenningum, hversu fágaðar og hagkvæmar sem þær kunna að vera, 

beri að hafna eða endurskipuleggja lög og stofnanir sem reynast ósanngjarnar (1999, bls. 

3). Stofnanir skuli gæta meðalreglu og reglur þeirra vera öllum birtar, fyrirsjáanlegar og 

skiljanlegar þar sem einstaklingar verði að kunna skil á afleiðingum gjörða sinna og geta 

treyst á að örlög þeirra séu ekki bundin geðþótta (1999, bls. 51). 

 Rawls leggur til fávísisfeldinn (e. vail of ignorance) svo einstaklingar öðlist 

eiginleikann til þess að hugsa af óhlutdrægni um grundvallarreglur samfélagsins. Er það 
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hugsanaferli þar sem einstaklingurinn ímyndar sér hvaða grundvallarreglur hann kysi að 

lifa við ef hann vissi ekki hver hlutskipti sín kynnu að verða, s.s. kyn sitt, líkamlegt atgervi, 

þjóðfélagsstöðu eða stétt, hæfileika eða skort þar á o.s.frv. (1999, bls. 11). Með aðstoð 

feldarins mótar hann réttlætisreglurnar (e. principles of justice). Rawls talar um réttlæti 

sem sanngirni (e. justice as fairness), vildi hann finna réttlætisreglur sem frjálsir, 

skynsamir einstaklingar myndu samþykkja út frá eigin hagsmunum í ástandi óvissu um 

stöðu sína innan samfélagsins (1999, bls. 57). Fyrri réttlætisreglan kallast frelsisreglan. 

Segir hún að hver þegn skuli hafa sama rétt og aðrir til fyllsta frelsis sem samrýmanlegt er 

sama frelsi annars manns (1999, bls. 64). Seinni reglan kallast mismununarreglan, 

samkvæmt henni skal allur ójöfnuður vera með því móti að ætla megi að hann sé þeim 

verst settu í hag. Þá skal ójöfnuður vera tengdur stöðum og stöðum sem opnar eru öllum 

og öllum skuli gefast tækifæri til að keppast á jafnræðisgrundvelli um hvaða sérstöðu sem 

vera skal (1999, bls. 65-70). Við mótun reglnanna styðst hann við samræmiskenningu um 

sannleikann (Rawls, 2001, bls. 10). Segir hún að svo siðaregla megi teljast gild verði hún 

að samræmast viðteknum skoðunum og sjónarmiðum einstaklingsins. Því verður að bera 

siðareglur að þeirri mælistiku við ákvörðun siðareglna – samræmist reglan almennum 

skilningi manna um réttlæti eða teygir á honum innan ásættanlegra marka? (Rawls, 1999, 

bls. 17-18). 

 Þegar ósamhverfni upplýsinga er borin að réttlætisreglum Rawls má sjá að 

upplýsingalegir yfirburðir yrðu að vera í hag kjósenda til þess að teljast réttlætanlegir 

samkv. mismununarreglunni. Séu slíkir yfirburðir í höndum ákveðins stjórnmálaafls en 

ekki annars grefur það undan þeim jafnræðisgrundvelli sem Rawls telur að þurfi að 

keppast á um hvaða sérstöðu sem vera skal. Því mætti telja það stríða gegn 

réttlætishugmynd Rawls að stjórnmálaöfl blekki kjósendur sína til þess að ná kjöri, enda 

teygi það um of á almennum skilningi manna um réttlæti.  

2.3.3. Samfélag manna byggir á trausti 

Femíníski heimspekingurinn Virginia Held (1987) lagði upp með það markmið að skapa 

kjörmynd af samfélagi sem ekki væri reist á samfélagssáttmála í grein sinni 

Ósamningsbundið samfélag: Femínískt sjónarhorn (e. Non-Contractual Society: A 

Feminist View). Þar sagði hún nútíma samfélag mettað af hugmyndafræði 

sáttmálakenninga og samskipti manna smættuð niður í viðskipti. Leiðandi hugmyndir 

gengju út frá mannssýn þar sem maðurinn er sjálfstæður, eigingjarn, óáhugasamur og 

röklægur. Þessi röklægi maður gangi svo inn í samfélagssáttmála byggt á hagsmunum 
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sínum. Held segir þennan þankagang karlægan enda heimsýn kvenna sjaldan tekna til 

greina af fræðimönnum til þessa. Samfélög manna séu meira en vettvangur til þess að 

uppfylla eiginhagsmuni borgaranna. Samninga er þörf þegar skortur er á trausti milli 

aðila, til þess að ganga úr skugga um að allir standi við sitt og þeim mun minna traust sem 

er til staðar, þeim mun flóknari þarf samningurinn (eða sáttmálinn) að vera. Notar hún 

samband móður og barns sem dæmi í þessu samhengi og spyr hvar hinir röklægu 

eiginhagsmunir liggi. Sáttmálakenningarmenn geti ekki gert sér í hugarlund samfélag sem 

hóp af einstaklingum sem bundnir eru af sameiginlegum hagsmunum, umhyggju og 

trausti, áþekku sambandi móður og barns (bls. 1-5).  

 Samkvæmt Held er regluverk byggt á sáttmálahugsun dæmt til þess að skorðast 

einvörðungu við takmarkaðan hluta hinnar mannlegu upplifunar. Þau verndi ákveðin 

siðferðileg réttindi þegar borgararnir eru of siðblindir eða veikgeðja til þess að virða þau 

án reglu laganna. Regla laganna verði því að viðmiði og siðferðilegur kjarni samfélagsins. 

Hegðun aðila á markaði snýst þá um að ganga eins langt og hægt er án þess að vera staðinn 

af því að brjóta settar reglur í þeim tilgangi að öðlast forskot á keppinauta sína. Lög séu 

ekki kjörmynd siðferðis, né geti stjórnvald – byggt einvörðungu á samtvinnuðum 

eiginhagsmunum eða sameiginlegum skort á áhuga veitt slíka kjörmynd. Sem hægt væri 

að beita til þess að skilja og bæta samfélag manna og siðferði, markaðurinn sé enn síður 

fær um að veita slíka kjörmynd (bls. 5).  

 Komist kjósendur á snoðir um það að stjórnmálaöfl hafi blekkt þá dregur það úr 

trausti þeirra á stjórnmálaöflum, því liggur í augum uppi m.v. hugmyndir Held að þeim 

mun meiri blekking sem á sér stað þeim mun flóknari regluverk og stofnanir þurfi að vera 

til staðar. En erfitt er að bera hagfræðilegar hugmyndir að kenningum Held þar sem hún 

gefur lítið fyrir hugmyndir um samfélag byggt á sáttmála um tilhögun ríkisins sem og 

hagfræðilega sýn af hinum skynsama neytenda. Veitir hún þó aðra, sjaldgæfari, sýn á 

lýðræðið. Séu stjórnmálaöfl sett í hlutverk móður og kjósendur í hlutverk barnsins, mætti 

telja upplýsingalega yfirburði stjórnmálaaflanna óumflýjanlega. Foreldrar hafa nær 

undantekningarlaust að bera frekari þekkingu en börnin þeirra. Þeim yfirburðum er þó 

sjaldnast beitt í hag foreldrisins heldur til verndunar eða í hag barnsins. Foreldrar leitast 

við að miðla þekkingu til barnanna sinna eftir þörfum og þroska, sé hylmt yfir 

upplýsingum er það í því skyni að vernda barnið eða upplifun þess. Fært í samhengi 

stjórnmála mætti segja það þá ásættanlegt fyrir ríkið að hylma yfir upplýsingum eða 

blekkja borgara sína sé það þeim í hag eða til verndunar sameiginlegra hagsmuna. Ríkið 
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leitist þó við að upplýsa kjósendur sína eftir fremsta megni og betra líf þeirra. Rétt eins og 

þegar hún er borin að Rawls yrði freistnivandi þar sem villt er um fyrir kjósendum því að 

vera þeim í hag. 

 Held veitir sterk mótrök gegn hugmyndum raunhyggjumanna um hinn rökræna 

mann, homo economicus, drifinn áfram af eigin hagsmunum sem framkvæmir ekkert án 

þess að hafa skýran ábata af. Hegðun foreldra gagnvart börnunum sínum er ekki bundin 

kostnaðar-ábatagreiningu heldur sameiginlegum hagsmunum, umhyggju og trausti. 

Engan sáttmála þarf til svo foreldrar elski börnin sín. Fórni heilsu, fjármagni og tíma til 

þess að veita þeim sem besta byrjun í lífinu.  
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3. Markaðssetning 

3.1. Að höfða til fjöldans 

Stjórnmálamenn hafa alltaf markaðssett sig með einhverju móti og beitt fjölbreyttum 

leiðum til þess að draga til sín athygli. Aristóteles lagði áherslu á mikilvægi mælsku og 

sannfæringarkrafts stjórnmálamanna í riti sínu Mælskufræðin, en þar benti hann einkum 

á að hætt væri við að góðir ræðumenn misnotuðu sannfæringarkraft sinn og höfðuðu um 

of til tilfinninga áhorfenda, en hann gaf lítið fyrir slíka menn og taldi að á endanum kæmist 

alltaf upp um þá (Garver, 2017). En orð voru ekki eina leiðin til þess að höfða til fjöldans, 

rómverskir keisarar beittu skylmingaþrælum til þess að hafa ofan af fyrir fjöldanum og 

sýna fram á völd sín og evrópskir konungar byggðu glæstar borgir og hallir. Því er vert að 

kanna framþróun markaðssetningar stjórnmálaafla í gegnum tíðina.  

Aukin skilvirkni framleiðslu miðbik 20. aldar í bland við nýtilkomna massamiðlun 

breytti umhverfi aðila á markaði til muna og þar með markaðssetningartækninni. 

Skilvirkara varð að framleiða staðlaða vöru sem höfðaði til stórs hóps en að sníða vöruna 

að þörfum hvers viðskiptavinar. Viðskiptasambönd þar sem að kaupmaðurinn átti nær 

dagleg samskipti við viðskiptavini sína og hafði því góða tilfinningu fyrir því hvernig best 

væri að uppfylla þarfir hans fjöruðu nær alveg út og viðskiptatryggð dróst saman í 

kjölfarið. Með þessu urðu markaðssetning og framleiðsla óskilvirkari þar sem reynt var 

að selja einstaklingum staðlaða vöru með stöðluðum upplýsingum (Chen og Popvich, 

2003). Þessi umfjöllun Chen og Popvich um almenna markaðssetningu rímar vel við 

þróun markaðssetningar stjórnmálaafla á þeim tíma.  

 Bandarísku forsetakosningarnar árið 1800 eru víða þekktar fyrir áróður og árásir 

beggja frambjóðenda, stuðningsmenn Thomas Jefferson dreifðu orðróm um það að John 

Adams væri konungssinni á meðan stuðningsmenn Adams sögðu Jefferson trúlausan. Þar 

að auki voru kosningasöngvar og níðvísur um andstæðinginn sungnar á 

kosningaviðburðum (Duverge, 2016). Krafðist markaðssetning þessi samskipta í persónu 

og gerði frambjóðendunum erfitt fyrir að höfða til stórs fjölda hóps í einu, þó þeir hafi 

vissulega reynt eins og best þeir gátu.  

Aukið aðgengi að prentvélum studdi aukna skilvirkni við það að koma boðskapnum 

til skila. Veitti hún Alexander Hamilton og félögum tækifæri til þess að dreifa 

Sambandsritgerðunum (e. Federalist papers) vítt og dreift nánast nafnlaust. Krafðist þessi 

tækni minni vinnu en dreifðu boðskapnum víðar (Teal, 2010). 
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Þessi skilvirkni jókst enn fremur með tilkomu útvarps og sjónvarps. Í stað þess að 

bíða þess að kjósendur leituðu þá uppi í dagblaðinu eða á kosningafund, gátu 

frambjóðendur sjálfir haft frumkvæði af samskiptunum. Sjónvarpið er sögð ein höfuð 

ástæða þess að John F. Kennedy hlaut kjör sem Bandaríkjaforseti fram yfir Nixon. 

Skoðanakannanir í kjölfar fyrstu kappræðna þeirra sem áttu sér stað í útvarpi sýndu 

Nixon sem skýrann sigurvegara og þótti Kennedy ekki nægilega vel að sér í þeim efnum 

sem um var rætt. Þetta snerist fljótt upp í andhverfu sína eftir aðrar kappræðurnar sem 

haldnar voru í sjónvarpssal. Áhorfendum þótti hinn ófarðaði og sveitti Nixon ekki eiga roð 

í hinn sjónvarpsvæna Kennedy (Teal, 2010).  

Þessi forskrift hefur að nokkru leyti haldið sér, staðlaðar sjónvarpsauglýsingar þar 

sem frambjóðendur segja aðeins frá sjálfum sér og stefnumálum sínum eru enn þann dag 

í dag ein algengasta og kostnaðarsamasta markaðssetningarleið stjórnmálaafla. 

Úthringiver eru enn nýttar ásamt kosningabæklingum í pósti (Duverge, 2016). Þá hefur 

árásarauglýsingum ekki heldur linnt og þær hafa þær rutt sér aukins rúms á Íslandi á 

undanförnum árum, þar sem hópar á borð við „Kosningar 2017“ og „Kosningavaktin“ 

reyna að koma óorði á hugmyndafræðilega andstæðinga sína (Brynjólfur Þór 

Guðmundsson, 2017).  

3.2. Að höfða til einstaklingsins 

En þrátt fyrir að stjórnmálaöfl notist vissulega enn þá við massamiðlun til þess að ná til 

fjöldans hefur áhersla á einstaklinginn aukist hægt og rólega undanfarna áratugi. Payne 

og Frow (2013) benda á að fyrirtæki hafi í auknum máli séð hag sinn í því að einbeita sér 

heldur að því að viðhalda viðskiptatengslum en að afla sér nýrra. Það krefðist 

stefnumiðaðrar stjórnunar viðskiptatengsla (e. customer relationship management) og 

skapaði frjóan jarðveg fyrir gagnamiðaða markaðssetningu (e. data-driven marketing).  

Braverman (2015) skilgreinir gagnamiðaða markaðssetningu sem leið til þess 

beita gögnum á fjöl þættan máta, í gegnum fjölbreyttar boðleiðir á skapandi máta sem 

sniðinn er að hverjum og einum. Í því skyni að skapa og rækta samband seljanda og 

neytenda sem hagnast báðum aðilum. Skilgreining þessi rímar vel við skilgreiningar fleiri 

fræðimanna á sviðinu, en athyglinni er iðulega beint að styrkingu sambands neytenda og 

seljanda báðum aðilum til hagsbóta. Þá er stefnumiðuð stjórnun viðskiptatengsla1 ein 

tegund slíkrar markaðssetningar, er henni ætlað að snúa þessari ópersónulegu þróun að 

                                                        
1 Hér eftir CRM – stytting á ensku heiti þess Customer Relations Management 
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nokkru leyti við með því að auðvelda fyrirtækjum að kynnast viðskiptavininum, safna um 

hann upplýsingum, auka samskipti og gera þau skilvirkari. Nálgunin er sniðin að bættri 

arðsemi hluthafa og notast við gagnabanka og aðrar tæknilausnir til þess að bæta skilning 

á þörfum viðskiptavinarins ásamt því að styrkja samband hans og seljandans (Payne og 

Frow, 2005). CRM tengir hina ýmsu snertipunkta viðskiptavinarins við fyrirtækið s.s. bein 

samskipti, símsamskipti, flettur á Internetinu, tölvupóst, auglýsingar o.s.frv. sem oft er 

stýrt af mismunandi kerfum. Með þessu eru öll tækifæri til upplýsingaöflunar nýtt, þ.e. 

öllum upplýsingum sem hann veitir seljandanum er safnað saman í gagnagrunn og þær 

nýttar til þess að bæta samskipti og auka viðskipti (Chen og Popvich, 2003). 

Fyrsti vísirinn að slíkri þróun hjá stjórnmálaöflum er að finna á áttunda áratugnum 

þegar úthringiver tóku að ryðja sér rúms. Fyrst í formi lítilla vera innan kosningaskrifstofa 

flokkanna en fljótlega var starfinu útvistað til stærri sérhæfðra fyrirtækja. Þannig gátu 

starfsmenn selt kreditkort á daginn og frambjóðendur á kvöldin. Má segja að þessi tækni 

sé fyrsti vísirinn að persónumiðaðri markaðssetningu stjórnmálaafla. En þau veittu 

tækifæri til þess að sníða skilaboð eftir lýðfræðibreytum. Þeir sem seldu til kvenna notuðu 

mismunandi skilaboð eftir aldri þeirra og búsetu og enn annað til þess að selja körlum. En 

símtölin veittu ekki einvörðungu tækifæri til einhliða samskipta – þau voru ekki síður 

gagnleg við söfnun upplýsinga. Hægt var að safna saman áhersluefnum á skilvirkari og 

persónubundnari máta en t.d. í gegnum staðlaða svarmöguleika á skoðanakönnun. Þá var 

hægt að móta samtalið eftir svörum viðmælandans (Teal, 2010).  

Hlutverk mælitækja á borð við rýnihópa og skoðanakannanir í markaðssetningu 

stjórnmálaafla jókst á tíunda áratugnum. Nýttu stjórnmálaöfl rýnihópa bæði til þess að 

móta stefnu sína fyrir komandi kosningabaráttu, Ronald Reagan nýtti þá til þess að 

forprófa kosningaslagorð og Bill Clinton beitti þeim til þess að prófa og móta stefnumál. 

Þá notaðist breski verkamannaflokkurinn mikið við slíka hópa til þess að veita þeim sýn 

inn í huga kjósenda, fyrsta kosningaherferð Tony Blair er dæmi um slíkt (Savigny, 2007). 

Þrátt fyrir að flest stjórnmálaöfl í nútímasögu hafi notast við skoðanakannanir í 

einhverjum mæli breyttist notkunin og bætti í á níunda áratugnum. Clinton beitti þeim til 

þess að ákvarða hvort hann ætti að opinbera söguna að baki Lewinsky málsins og hvort 

hann ætti að senda herlið til stuðnings í Kosovo og er hann sagður hafa eytt níu sinnum 

meira í kannanir en forveri sinn (Gregen, 2000).  

Tilkoma Internetsins skapaði ný tækifæri til vaxtar. Þá sérstaklega miðaðar 

auglýsingar (e. targeted advertisment). Miðaðar auglýsingar eru hannaðar til þess að auka 
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líkurnar á því að notendur sjái þær, skoði og að þær birtist þeim sem líklegir eru til þess 

að kaupa þær. Þannig er þeim komið fyrir á stöðum þar sem notendur eru líklegastir til 

þess að smella á þær. Er þeim miðað á einstaklinga eftir lýðfræðiupplýsingum, 

persónuleikagreiningu, hegðun eða annarri hegðun sem hægt er að safna gögnum sem 

einstaklingurinn sjálfur lætur frá sér bæði meðvitað og ómeðvitað (Techopedia, e.d.). 

Meðal þeirra upplýsinga sem Facebook beitir við miðun auglýsinga eru 

notendaupplýsingar sem gefnar meðvitað eru upp við skráningu, upplýsingar sem gefnar 

erur í skyn á borð við vafrann þinn eða upplýsingar sem gefnar eru upp ómeðvitað líkt og 

gögn sem koma fram við kaup í gegnum viðskiptavildarkort. Þá beita þeir einnig 

upplýsingum sem miðillinn safnar um vöfrunarsögu notenda og þau forrit sem notendur 

nota (bæði innan Facebook og til þess að skrá sig inn á Facebook), hvað notendur gera 

innan þeirra forrita og afskipti þeirra af auglýsingum (Tiku, 2018). 

Í viðtali við Wong (2018) segir Ian Gould, sem sérhæfir sig í auglýsingum 

stjórnmálaafla frá þeim tækifærum sem hann sá í borðaauglýsingum á tíunda áratugnum. 

Segir Gould að það hafi verið skýrt að miðaðar auglýsingar hentuðu stjórnmálaöflum vel, 

hann hafi í mörg ár reynt eins og best hann gat að selja flokkum hugmyndina en enginn 

hafi bitið á „Ég bjó til heila kynningu um Internetið og tækifærin til þess að tengjast, rekja, 

afla fjár og persónumiða.“ (Wong, 2018). Árið 1998 fékk hann loks örvæntingarfullan 

frambjóðanda sem átti takmarkað framboðsfé eftir til þess að bíta á og gefa 

borðaauglýsingum tækifæri. Þessi fyrsta útfærsla borðaauglýsinga í þágu stjórnmálaafls 

gat miðað sérstökum skilaboðum til ákveðinna markhópa og rakið viðbrögð þeirra. Gaf 

þetta svo góða raun að ári síðar skrifaði Cyrus Krohn, deildarstjóri stjórnmálaauglýsinga 

hjá Microsoft Network, í Slate að það væri ekki lengur spurning hvort slíkar auglýsingar á 

vefnum virkuðu, heldur hvort þær virkuðu of vel (Krohn, 1999).  

Næsta bylting í markaðssetningu stjórnmálaafla átti sér stað með tilkomu 

samfélagsmiðla. En þar sem oft gætir misskilnings þar sem samfélagsmiðlum (e. social 

media) og stafrænum miðlum (e. digital media) er blandað saman er gott að staldra hér 

við og skilgreina hvað samfélagsmiðlar eru. Stafrænir miðlar vísa til þess efni sem deila 

má á netinu, texta, myndum, hljóði og myndböndum. En þrátt fyrir að samfélagsmiðlar 

snúist gjarnan um deilingu á slíku efni byggir greinarmunurinn þarna á milli á 

áheyrendahópnum og þeim samskiptum sem eiga sér stað. Staðrænir miðlar deila efni 

einhliða en á samfélagsmiðlum, líkt og orðið gefur til kynna, myndast einskonar samfélag 

þar sem í það minnsta tveir aðilar eiga í samskiptum. Eru þeir forrit sem byggja á 
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hugmyndafræðilegum og tæknilegum stoðum vefs 2.0 og gera ráð fyrir sköpun og deilingu 

notenda á efni (e. user generated content) (Baldvin Þór Bergsson, 2014). 

Árið 2008 var það samþykkt staðreynd að kosningaherferð Baracks Obama nýkjörins 

Bandaríkjaforseta væri sú byltingarkenndasta í mannaminnum og spilaði tilkoma 

samfélagsmiðla þar lykilhlutverk. Ógrynni greina voru skrifaðar og greiningarfundnir 

haldnir til þess að reyna að komast til botns í því hvernig Obama fór að þessu. Adrew 

Rasiej, annar stofnandi vefsíðunnar TechPresidents, sat einn slíkan fund en þaðan er haft 

eftir honum að „Aukin vitund stjórnmálamanna á mætti samfélagsmiðla og vefverkfæra 

mun breyta stjórnmálabransanum á sama máta og uppgötvunin að jörðin er hnöttur 

breytti siglingarbransanum.“ (Stirland, 2008). Ein af helstu breytingunum var það hversu 

auðvelt það er orðið að deila upplýsingum með jafningjum. Aðeins nokkrar mínútur tekur 

að dreifa kosningaefni t.d. af YouTube á allan vina- og kunningjahópinn, nokkuð sem hefði 

tekið marga daga fyrir aðeins tveimur áratugum síðan. Það var orðið handhægara en 

nokkru sinni fyrr að taka þátt í stjórnmálaumræðu og baráttu, ekki lengur skorðað við 

aðeins þá ástríðufyllstu. Kosningateymi Obama innihélt teymi sem sérhæfði sig í 

tæknilausnum og markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Notuðust þeir m.a. við nýtt 

viðmót Facebook undir nafninu Facebook Connect, sem gerði stuðningsmönnum kleift að 

dreifa upplýsingum um viðburði beint af vefsíðu herferðarinnar (Stirland, 2008). En 

viðmótið safnaði einnig öllum upplýsingum sem notendur höfðu veitt Facebook: fullt nafn, 

myndir, færslur, vinalisti o.s.f. Þótti það handhægt þar sem það krafði notendur ekki um 

jafn mörg skráningarskref og höfðu áður verið vaninn (Techopedia, e.d.). Facebook Login 

leysti þetta viðmót síðar af hendi. Brown (2003) segir að þessa þróun megi mögulega rekja 

til íronískrar meðvitundar neytandans. Þessi kynslóð neytenda sé meðvituð um það að 

auglýsendur séu að reyna að hafa áhrif á þá og sannfæra um að kaupa vörur þeirra og velji 

því að hafa samskipti við auglýsendur sem þeir sjá sem hreinskilna og opinskáa í 

samskiptum sínum.  

Það væri vissulega ofmat að segja notkun á samfélagsmiðlum það eina forskotið sem 

Obama hafði á keppinauta sína, Ries (2008) nefnir þrjú atriði sem leiddu til sigurs: 

einfeldni, samkvæmni og samhengi. Þá segir hann samkvæmni hafa verið sérlega 

mikilvægt þar sem keppinautar hans, fyrst Clinton og síðar McCain, skiptu reglulega um 

áhersluefni og nálgun, þetta hafi Obama herferðin forðast eftir fremsta megni. En þeir 

hjálpuðu óneitanlega og vöktu aðra stjórnmálamenn til vitundar um mátt þeirra og 
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notagildi. Gætti áhrifa þessa hérlendis fyrst í alþingiskosningunum 2013, en þar nýttu 

80% frambjóðenda sér Facebook í kosningabaráttunni (Birgir Guðmundsson, 2013).  

En þrátt fyrir að samfélagsmiðlar hafi verið þar komnir inn í myndina var notkun á 

þeim gögnum sem miðlarnir sækja lítil sem engin. Rannsókn gerð á notkun frambjóðenda 

í Bandarísku þingkosningunum 2012. Þátttakendur voru spurðir hvernig framboð notuðu 

samfélagsmiðla og hvert hlutverk þeirra hafi verið. Greina mátti fimm þemu í svörum við 

fyrstu spurningunni. 1. Að helsta hlutverk samfélagsmiðla væri að koma upplýsingum til 

stuðningsmanna fremur en að eiga samskipti við þá. 2. Áhersla á að skapa jákvæða ímynd 

(árásarauglýsingum var beitt á hefðbundnari miðlum). 3. Þátttakendur töldu 

samfélagsmiðla auka þátttöku kjósenda og virkja þá í baráttunni, helst með því að deila 

pólitískum skilaboðum á vegginn hjá sér. 4. Þrátt fyrir að engin skýr lína hafi verið dregin 

fram töldu þátttakendur engu að síður mikilvægt að eyða skilaboðum notenda ef þau færu 

yfir ákveðin mörk, yrðu mjög dónaleg eða sýndu af sér kynþáttahatur. 5. Bein samskipti 

voru í lágmarki, ef til þess kom var það til þess að svara einföldum praktískum 

spurningum um hvernig hægt væri að aðstoða eða hvernig ætti að gefa peninga. Svör við 

seinni hluta spurningarinnar sögðu samfélagsmiðlum hafa verið beitt til fjáröflunar, til 

þess að mann gera frambjóðendur og prófa eða ítreka ákveðin skilaboð (Bor, 2014). Á 

þessu má sjá að áhersla framboðanna var enn að miðla upplýsingum til sem flestra í einu 

fremur en að fullnýta markaðstækni á borð við CRM til þess að miða skilaboðin heldur að 

einstaklingum. Þó höfðu þeir hafist handa á þessu stigi við að nota samfélagsmiðla sem 

tæki til þess að prófa skilaboð og hvernig þau höfðuðu til mismunandi hópa.  

3.3. Að höfða til sálarinnar 

Að morgni 9. nóvember 2016 vissu fjölmiðlamenn, stjórnmálaspekingar og margir 

Bandaríkjamenn vart hvað á sig stóð veðrið. Gegn flest öllum spám hafði Donald Trump 

borið sigur úr bítum og verið kjörinn 45. forseti Bandaríkjanna. Töldu margir sig standa í 

keimlíkum sporum og átta árum áður, tæknilegir yfirburðir hafi enn á ný gert útslagið. 

Síðar hafa upplýsingar um íhlutanir rússnesku leyniþjónustunnar í kosningunum komist 

upp á yfirborðið og leiða rannsóknir allra upplýsingaþjónusta Bandaríkjanna í ljós að 

áhrifa þeirra hafi notið, en enn er undir rannsókn nákvæmlega að hvaða leyti rússnesk 

yfirvöld höfðu afskipti og hver þau áhrif voru (House Permanent Select Committee on 

Intelligence, 2018). En líkt og komið var inn á í inngangi voru fleiri þættir sem höfðu þar 
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áhrif. Steve Bannon kosningastjóri Trumps stofnaði Cambridge Analytica2 ásamt 

milljarðamæringnum Robert Mercer. Það var forritarinn og síðar uppljóstrarinn 

Cristopher Wylie sem átti hugmyndina að tækninni sem var lykilinn að velgengni CA. 

Tækni Wylies fólst í því að safna upplýsingum af Facebook prófílum milljóna 

Bandaríkjamanna og notast við þær upplýsingar til þess að búa til sálfræði- og 

stjórnmálaskoðana greiningar (Cadwalladr, 2018). 

Voru þær byggðar á tækni sálfræðinganna Michal Kosinski og David Stinwell við 

Sálgreiningardeild Cambridge háskóla. Stinwell þróaði síðar Facebook forritið 

myPersonality, sem naut fljótt mikilla vinsælda. Það gaf stig eftir fimm 

persónueiginleikum: opinskáni, meðvitund, úthverfni, viðkunnanleika og taugaveiklun. 

Þar með skapaði hann leið til þess að safna ekki einvörðungu lýðfræðiupplýsingum og 

notkunarupplýsingum heldur einnig persónueinkennum sem hægt var að vega á móti 

þeim hlutum sem notendur líkaði við á Facebook. Á meðal þeirra sem keyptu þessa tækni 

af Kosinski og Stinwell voru flugvélaframleiðandinn Boeing og Varnarmálaráðuneyti 

Bandaríkjanna (Cadwalladr, 2018).  

 Wylie tók að þróa slíka tækni árið 2013 í þágu frjálslyndra demókrata í Bretlandi 

en slakt fylgi þeirra vakti forvitni hans. Demókratarnir bitu ekki á agnið en hann var 

fljótlega settur í samband við SCL Elections, móðurfyrirtæki CA. Þar var honum veitt fullt 

frelsi til þess að þróa og prófa hugmyndir sínar, á þeim tíma vann varnarmálaleggur SCL, 

SCL Defense, fyrir varnarmálaráðuneyti bæði Bretlands og Bandaríkjanna. Sérhæfði 

fyrirtækið sig í sálfræði hernaði, sem samkv. fræðum Bandaríska hersins eru ein af fimm 

víddum hernaðar. að breyta hugmyndum fólks ekki með sannfæringu heldur 

„upplýsingalegum yfirburðum“ (e. informational dominance). Byggja þeir á blöndu af 

orðrómum, dreifingu rangra upplýsinga og falsfrétta. Á sama tíma vann SCL Elections fyrir 

stjórnmálaöfl í meira en 200 kosningum um gjörvallan heim, þá helst í þróunarríkjum. Það 

var svo haustið 2013 sem Wylie kynntist Steve Bannon, í viðtali við Carole Cadwalladr 

hann sagði um fyrsta fund þeirra 

Bannon fattaði þetta um leið. Hann trúir á Andrew Breitbart kenninguna að stjórnmál séu 
neðanstraums frá menningunni, að til þess að breyta stjórnmálunum verðir þú að breyta 
menningunni. Og tískusveiflur reynast gagnlegir staðgenglar þess. Trump er eins og par af 
Uggs eða Crocs skóm í rauninni. Hvernig færðu ungt fólk til þess að hugsa „Oj. En ljótt“ 
fram að þeim tímapunkti að allir klæðist þeim? Það voru beygjuskilin sem hann var að 
leitast eftir. (Cadwalladr, 2018).  

                                                        
2 Hér eftir CA 
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Stuttu seinna var Cambridge Analytica stofnað, en hængur var á. Til þess að sannfæra 

fjárfestinn Mercer um að taka þátt þurfti Wylie að sýna fram á að tæknin sem hann hafði 

verið að beita hjá SCL virkaði og til þess þurfti hann gögn. Fyrst leitaði Wylie til Kosinski 

til þess að fá aðgang að myPersonality gögnunum, en þær umræður strönduðu fljótt. Þá 

hóf hann viðræður við Aleksandr Kogan sem bauðst til þess að endurtaka gagnaöflun 

þeirra Kosinski og Stinwell. Í því skyni setti Kogan á laggirnar fyrirtækið Global Science 

Research. Kogan notaði fjármagn frá Mercer til þess að greiða einstaklingum fyrir að taka 

persónuleikapróf á vefnum. Að því loknu veitti forrit Kogans thisismydigitallife honum 

aðgang að Facebook prófílum allra þátttakenda og vina þeirra. En hann hafði leyfi frá 

Facebook til þess að safna þessum gögnum í fræðilegum tilgangi. Módel og algrím CA voru 

byggð á þessum gögnum, sem og sálgreiningarnar (Cadwalladr, 2018). Þessum módelum 

var síðar beitt til þess að höfða til skoðana sem lágu undir yfirborðinu, nær ómeðvitað hjá 

kjósendum. Þá voru þau einnig notuð í þeim tilgangi að letja kjósendur við að mæta á 

kjörstað og segir Wylie að þeldökkir hafi verið þeirra á meðal. Færslum um það að Hillary 

Clinton hafi látið þau ummæli falla um þeldökk ungmenni að þau væru „ofur rándýr“ (e. 

„superpredator“) miðað í áttina að svörtum kjósendum til þess að draga úr hvata þeirra 

til þess að mæta á kjörstað. Þá prófuðu þeir skilaboð og slagorð á borð við „tæmum 

mýrina“ (e. „drain the swamp“) og „byggjum vegginn“ (e. „build the wall“) á kjósendum 

löngu áður en Trump lýsti yfir framboði. Þeir hópar sem brugðust jákvætt við slíkum 

skilaboðum áttu sér ekki endilega málsvara í hefðbundinni lýðfræðigreiningu (Solon, 

2018).  

 Á þessari umfjöllun má sjá að Bannon, Wylie og félagar færðu sig heldur langt frá 

hefðbundinni skilgreiningu CRM og gagnamiðaðrar markaðssetningar. Hefðbundin 

nálgun stefnir að því að mjaka neytandanum í átt að vörunni með stuðning gagna. Sýna 

honum vörur sem eru keimlíkar þeim sem hann áður hefur skoðað á stað þar sem hann er 

líklegur til þess að sjá þær, virkja hann til þátttöku og færa samskiptin á persónulegra stig. 

Samanburður á kosningabaráttu Obama og Trump er algengur í þessu samhengi en vert 

er að benda á að teymi Obama safnaði upplýsingum í gegnum sértilgert kosningaapp og 

vissu notendur þess því að þeir væru að veita kosningaherferð upplýsingar sínar en CA 

safnaði sínum upplýsingum í gegnum persónuleikapróf og óskýrt var fyrir notendum í 

hvaða skyni upplýsingunum yrði síðar beitt (Solon, 2018). Umfjöllun þessi sýnir fram á þá 

framþróun og eðlisbreytingu sem orðið hefur. Að mörgu leyti kemur hún til vegna 

handhægni, Adams og Jefferson breiddu út óhróðri hvor um annan maður á mann, Nixon 
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og Kennedy náðu til fleiri sökum tilkomu sjónvarps og útvarps. Hægt var að sníða skilaboð 

betur eftir tilkomu símans og miða þeim skilaboðum með tilkomu Internetsins. 

Auðveldara varð að sannfæra stuðningsmenn um að dreifa skilaboðum með tilkomu 

samfélagsmiðla og hægt var að sníða skilaboðin og miða með nákvæmni til ákveðinna 

kjósenda með tilkomu stórra gagnabanka og persónuleikagreininga. Ómögulegt er að 

segja til um hvort að stjórnmálamennirnir sjálfir hafi breyst, hvort Adams og Jefferson 

hefðu nýtt slíka tækni hefðu þeir haft aðgang að henni. En hægt er að segja með vissu að 

verkfærin eru orðin umtalsvert háþróaðari og gagnaöflunin víðfeðmari.   
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4. Leiðir góð markaðssetning til betra lýðræðis? 

Standist hugmyndir Schumpeters um leiðtogalýðræði skoðun mætti leiða líkur að því að 

góð markaðssetning væri lýðræðinu til betrunar, hlutverk almennings að skapa starfhæfa 

stjórn verður auðuppfylltara eftir því sem aðgengi að upplýsingum um hugmyndir þeirra 

sem sækjast eftir völdunum verður meira. Sé markaðssetningin í formi hugmynda og 

röksemdafærsla fyrir þeim hugmyndum mætti einnig halda því fram að hún greiddi 

leiðina í átt að rökræðulýðræði. Sérstaklega nú á tímum samfélagsmiðla þar sem umræða 

stórra hópa um málefnin er orðin auðveldara, þó deila mætti um hvort að sú umræða sem 

fer þar fram standist ströngustu skilyrði rökræðulýðræðissinna.  

Quelch og Jocz (2008) færa rök fyrir því að markaðssetning og lýðræði hafi sömu 

sex markmiðin: skipti (e. exchange), neyslu (e. consumption), val (e. choice), upplýsingu 

(e. information), þátttöku (e. engagement) og innlimun (e. inclusion). Nota þeir 

hugmyndina um „góða markaðssetningu“ (e. good marketing) til þess að skapa fjarlægð 

við mögulegar neikvæðar tengingar lesenda við markaðssetningu almennt. Sem oft á 

tíðum er talin vera til þess eins að ráðskast með neytendur. Benda þeir á að flest fyrirtæki 

leitist við að innlima sem stærstan viðskiptavinahóp og telja að það væri lýðræðinu til 

framdráttar ef stjórnmálaöfl léku þetta eftir. Segja þeir góða markaðssetningu valdefla 

neytendur -- seljendur sem láti orðstír sig varða stríði við skynsama neytendur í leit að 

lægra verði undirbúna til þess að prútta. Skapa þeir því sýn keimlíka þeirri sem 

Schumpeter dregur upp þar sem stjórnmálaöfl og kjósendur haga sér á sama hátt og aðilar 

markaðsins. Kenning þeirra hefur síðar verið gagnrýnd fyrir takmarkaða sýn á það 

hvernig markaðssetning fyrirtækja leitast oft á tíðum við að leika á fáfróða neytendur en 

veiti viljugum og slyngum neytendum meira vægi (Krishnamurthy, 2009). Og að hún dragi 

ekki upp nægilega skýra mynd af því hvernig frjáls markaður drífur stjórnmál og 

markaðinn, kenningin nái því ekki að draga upp sannfærandi mynd af lýðræði sem 

markaði (Turner, 2008). 

 Henneberg, Scammel og O‘Shaugnessy benda á það hversu mikið hugmyndafræði 

stjórnmálamarkaðssetningar reiðir sig á lýðræðishugmyndir Schumpeters, hann hafi 

verið einn af fyrstu pólitísku kenningasmiðunum til þess að tengja kosningabaráttu við 

sölu (2009, bls. 179). Líkt og kemur fram hér að ofan taldi Schumpeter þau brögð sem 

stjórnmálaflokkar beita til þess að draga að sér atkvæði: auglýsingar, slagorð, 

kosningafundir, söngvar osf. ekki bjaga ferli lýðræðisins, þess í stað taldi hann þau 

nauðsynleg svo ferlið gengi upp. Þá bera þau leiðtogalýðræðiskenninguna að þremur 
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skólum stjórnmálamarkaðsfræðinnar: sölumiðaða nálgun (e. selling-oriented model), 

tækjamiðaða nálgun (e. instrumentally oriented) og sambands nálgun (e. relationally 

oriented).  

Sölumiðuð nálgun er oft tengd við hefðbundna markaðssetningu stjórnmálaafla, 

byggða á loforðum og markaðsefni á rætur sínar að rekja til eiginlegra hugsjóna sem oft 

eru tengdar ákveðnu málefni s.s. kynþætti, þjóðerni eða svæði. Nútíma dæmi um 

hreyfingar sem notast við slíka markaðssetningu eru málefnamiðaðir flokkar svo sem 

græningjaflokkar eða svæðisbundnir flokkar, þar sem hugsjónin mótar bæði stefnu og 

markaðssetningu og þær markaðssetningar sem valdar einkennast af útsendingum af 

flokksfundum, slagorðum, plaggötum og stuttum auglýsingum (2009, bls. 169). Þessa 

nálgun mætti tengja við snemmsögu stjórnmálamarkaðssetningar þar sem markmiðið var 

að höfða til fjöldans með aðstoð batnandi tækni sem stækkaði áheyrendahópurinn. 

Tækjamiðuð nálgun markaðssetningar er sambland tækni og formúlukenndrar 

nálgunar. Notast hún við mælitæki á borð við rýnihópa og skoðanakannanir til þess að 

móta herferðir og eru skilaboðin heldur mótuð af kjósendum en hugsjón 

stjórnmálamannsins. Háþróaðar stýrðar kosningaherferðir þar sem ákveðnum 

skilaboðum er miðað til ákveðinna hópa á skilvirkan máta í gegnum fjölda markaðstækja 

eru afsprengi þessarar markaðstækni sem hefur einnig verið kölluð eltistefna (2009, bls. 

179). Tækjamiðaða nálgun mætti tengja við byrjunarstig einstaklingsmiðaðrar 

markaðssetningar í sögulegu samhengi. Þar sem símaver, skoðanakannanir og rýnihópar 

voru notuð til þess að öðlast aukinn skilning á hugmyndum og skoðunum kjósandans. Þar 

sem samfélagsmiðlum var beitt til þess að dreifa skilaboðunum og gera kjósendur að 

virkum þátttakendum en ekki enn til þess að mynda sterkara samband milli kjósenda og 

stjórnmálaafls.  

Þá þróun mætti hins vegar tengja við sambandsmiðaða markaðssetningu. Dregur 

hún innblástur sinn frá samfélagsmiðlamarkaðssetningu undanfarins áratugs. Áherslan 

hefur færst yfir á mótun langtíma sambands og samskipta við kjósendur sem er báðum 

aðilum til hagsbóta. Byggir nálgunin enn frekar á tækjamiðaðri nálgun þar sem stefnan er 

mótuð með aðstoð kjósenda en sambandsnálgun reiðir sig heldur á bein samskipti við 

stóran hóp. Henneberg et al. nefna borgarstjórabaráttu Ken Livingstones og Boris Johnson 

árið 2009 sem dæmi um sambandsmiðaða markaðssetningu (2009, bls. 170). Svipa þær 

mjög til kosningaherferðar Barack Obama 2008 sem rakin er hér að ofan og leiða má líkur 

að nokkur innblástur hafi verið dreginn þaðan. Þá er ekki hægt að draga beina tengingu 
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milli sambandsmiðaðrar markaðssetningar Henneberg et al. og gagnamiðaðrar 

markaðssetningar Wiley og Bannons, þær eru vissulega tengdar þar sem báðar reiða sig 

mjög á samfélagsmiðla s.s. Facebook og YouTube til þess að deila skilaboðum og mynda 

tengingar. En áherslur sambandsmiðaðrar markaðssetningar eru heldur tengdar CRM 

módeli hefðbundinnar markaðssetningar, mótun langtíma sambands við viðskiptavininn 

sem er báðum aðilum til hagsbótar. 

 En þá er komið að kjarna málsins, bætir góð markaðssetning lýðræðið? Þar sem 

Schumpeterískar kenningar eru bæði grunnurinn að hugmyndafræði leiðtoga og 

sölumiðaðrar stjórnmálamarkaðssetningar passa þær hvor annarri vel. Sú tækni sem 

hefðbundin sölumiðuð markaðssetning beitir er samkv. Schumpeter nauðsynleg 

lýðræðinu. Ganga báðar kenningar út frá nálgun þar sem gæði eru framleidd og síðar seld 

neytanda – þ.e. stjórnmálaöfl selja kjósendum hugmyndafræði sína og nálgun. En sú 

nálgun er einmitt ástæða þess að bæði tækjanálgun og sambandsnálgun eiga illa við 

leiðtoga. Það er hlutverk leiðtogans að móta stefnuna og kjósenda að velja hæfasta 

leiðtogann sem ratar bestu leiðina. Því á markaðssetning þar sem kjósendur móta 

stefnuna og stjórnmálamenn fara eftir hugmyndum þeirra illa við.  

 Þá mætti ætla að seinni tvær nálganinar rími heldur við rökræðulýðræðið. Ganga 

þær báðar út frá þeirri hugmynd að kjósendur vísi leiðina að stefnumótun og 

markaðssetningu. En líkt og Henneberg et al. benda á þá krefst raunverulegt 

rökræðulýðræði þess að borgararnir eigi í samræðum í rými sem er laust við stjórnun, 

beina eða óbeina og málflutning byggðan á eiginhagsmunum. Þar sem þeir geta átt í 

samræðum á jafningjagrundvelli í leit að röklægu almannaáliti, en segja það jafnframt 

umdeilanlegt hvort slíkt rými hafi nokkurn tíman verið til og hvort tilurð þess gæti yfir 

höfuð átt sér stað (2009, bls. 179). Ljóst er að hugmyndafræði sölumiðaðrar 

stjórnmálamarkaðssetningar stangast á við rökræðulýðræðið. Þar er talað til kjósendur 

en ekki við þá og þátttaka þeirra í lýðræðinu í raun í lágmarki. Tækjamiðuð nálgun veitir 

þeim aukna rödd en hafa rökræðulýðræðissinnar áhyggjur af mögulegum popúlískum 

áhrifum hennar. Skoðanakannanir og rýnihópar veita álit og innsýn en þær skoðanir eru 

ekki endilega afurð raunhæfra forsenda Habermas heldur gætu þær verið hrein viðbrögð, 

fordómar eða hreinn uppspuni. Krefjast þær takmarkaðrar íhugunar og eru oft í rými sem 

hannað er af hagsmunaaðilum.  

Sambandsnálgun passar rökræðulýðræðinu best af þeim kenningum sem rætt er 

um. Vissulega skapa samfélagsmiðlar og markaðssetning stjórnmálaafla þar ekki hið 
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hreina rökræðurými sem krafist er, en líkt og „Change“ herferðin sýndi fram á þá auðvelda 

þeir kjósendum þátttöku og virkja einstaklinga sem mögulega myndu annars ekki taka 

þátt í stjórnmálaumræðu og baráttu. Veita þeir stjórnmálaöflum aðhald þegar þau fara 

fram úr vilja fólksins. Krefur hún stjórnmálaöfl um að hlusta á stoðeiningar á borð við 

flokksmeðlimi og stuðningsmenn, en þeir veita utanaðkomandi hagaðilum og óbundnum 

kjósendum einnig aukið vægi. Samfélagsmiðlahreyfingar á borð við #metoo, unnar af 

hagsmunahópum, sýna vel fram á þennan punkt. Hófst hreyfingin á því að konur voru 

beðnar um að deila áfram ákveðnum texta undir myllumerkinu #metoo ef þeir höfðu 

orðið fyrir kynbundnu ofbeldi eða kynferðislegri áreitni. Óx hún stöðugt og varð til þess 

að heilu starfsstéttirnar deildu greinasöfnum með reynslusögum af kynbundnu ofbeldi. 

Orsakaði þetta útbreidda umræðu innan samfélagsins sem krafði þannig stjórnvöld um 

aðgerðir gegn ofbeldinu, óháð stefnu eða hugmyndafræði stjórnmálaaflanna. Leiddi þetta 

einnig til viðbragða innan fyrirtækja, skólastofnana og stjórnvaldsins en 

viðbragðsáætlanir vegna kynferðislegrar áreitni/kynbundins ofbeldis eru víðar orðnar 

kröfur. Talsmenn rökræðulýðræðis gefa mögulega lítið fyrir slíkar markaðssetningar-

aðferðir í höndum stjórnmálaafla en gæti það stafað af skorðaðri sýn á stjórnmála-

markaðssetningu og hversu gagnleg hún getur reynst gegn leiðtogaræði (Henneberg, 

Scammel og O‘Shaugnessy, 2009, bls. 180). En líkt og #metoo sýndi fram á þá er hún ekki 

einvörðungu verkfæri stjórnmálaafla heldur einnig hagsmunahópa innan samfélagsins. 

Henneberg et al. segja heildstæða gagnrýni á stjórnmálamarkaðssetningu verða að taka 

tillit til þess að hún er ekki einvörðungu skorðuð við flokka eða efri stéttina, á tímum 

samfélagsmiðla geta jafnvel hinir valdlausu beitt verkfærum hennar (2009, bls. 180).

 Því mætti draga þá ályktun að Quelch og Jocz hafi haft rétt fyrir sér að nokkru leyti 

til, góð markaðssetning getur stutt lýðræðið og aðstoðað það við að ná takmarki sínu. Sölu 

nálgun er í raun nauðsynleg leiðtogalýðræðinu samkv. Schumpeter – enda í samræmi við 

kenningar hans að stórum hluta til. Og sambandsmiðuð nálgun getur stutt við 

rökræðulýðræðið þrátt fyrir að hún uppfylli ekki allar kröfur þess um hlutlægan vettvang.   
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5. Cambridge Analytica og lýðræðið 

Við skoðun á þremur helstu nálgunum stjórnmálamarkaðssetningar: sölunálgun, 

tækjanálgun og sambandsnálgun má sjá að aðferðafræði markaðsfræði á borð við þá sem 

CA beitti í bandarísku forsetakosningunum 2016 og Brexit kosningunum falla illa inn í þau 

mót. 

Kosningabarátturnar og stefna aflanna sem sem þeim var ætlað að þjóna voru 

mótaðar af gögnum um kjósendur, þrátt fyrir að hefðbundnum leiðum á borð við 

auglýsingar og slagorð hafi verið beitt til þess að dreifa skilaboðunum svo áfram. Því fellur 

nálgunin ekki innan móts sölumiðaðrar nálgunar. Beinast lægi við að tengja CA við 

sambandsnálgun markaðssetningar þar sem að hún notast við mörg af sömu 

verkfærunum, þá sérstaklega samfélagsmiðla. En grunnur sambandsmiðaðrar 

markaðssetningar, hvort sem henni er beitt í pólitískum eða praktískum tilgangi, er 

myndun langtíma sambanda, virkja almenning til þátttöku og færa samskiptin yfir á 

persónulegra stig. Því væri nær að segja markaðssetningartækni CA falla undir þróaðra 

form tækjamiðaðrar nálgunar. Stórir gagnabankar fullir af fjölbreyttum upplýsingum sem 

aflað er í gegnum forrit á samfélagsmiðlum hafa tekið við af rýnihópum og 

skoðanakönnunum. Gögnin eru því í raun áreiðanlegri fyrir vikið, í staðin fyrir að treysta 

því sem kjósendur segja nægir að horfa á gjörðir þeirra og dæma út frá því, sérstaklega 

þegar gögnin innihalda persónuleikapróf til viðbótar virkni á netinu, samskipta í 

einkaskilaboðum, áhugamál og almennum lýðfræðiupplýsingum. Viðvaranir leiðtoga-

lýðræðiskenningamanna um mögulega popúlíska beitingu tækjamiðaðrar 

markaðssetningar ríma vel við raunveruleika markaðssetningar CA. Höfðu þeir áhyggjur 

af því að sjónvarpsvænni stjórnmálamenn næðu frekar árangri en aðrir. Að þeir væru 

dæmdir á persónu töfrum framar hæfni. 

Þó er vert að skoða aðferðafræði CA eina og sér burt séð frá mögulegum tengingum 

við tækjamiðaða nálgun. En sú nálgun nær ekki utan um aðferðafræði CA í heild, gerir hún 

ráð fyrir skoðanakönnunum og rýnihópum, ekki þeim gífurlega stóru gagnagrunnum sem 

þekkjast í dag. Til þess að auka skýrleika við samanburð mætti brjóta aðferðafræði 

Camebridge Analytica niður í fimm megin skref: 

1. Safna gögnum – Kogan safnar gögnum í gegnum thisismydigitallife á Facebook 

2. Móta stefnu eftir gögnunum – Wylie hannar algrím og módel til þess að spá fyrir 

um þær stefnur og hugmyndir sem kjósendur gætu verið móttækilegir fyrir m.v. 

gögn Kogans. 
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3. Beita samfélagsmiðlum til þess að prófa þá stefnu og slagorð herferðarinnar – 

Prófanir á „build the wall“, „crooked Hillary Clinton“ ofl. áður en kosningabaráttan 

hófst. 

4. Notast við falsfréttir til þess að mjaka kjósendum sem móttækilegir eru fyrir 

stefnunni nær málstaðnum og sannfæra hann um þann raunveruleika sem 

frambjóðandinn leggur fram – Tækni sem byggð er á „tæknilegum yfirburðum“ SCL 

defence og SCL elections (móðurfyrirtæki CA), sem þegar hafði reynst áhrifarík í 

200 kosningum um víðallan heim, beitt til þess að styrkja enn frekar þann 

bergmálsklefa (e. echochamber) sem samfélagsmiðlar skapa með miðun á efni.  

5. Miða neikvæðum orðrómum og falsfréttum að jaðarhópum eða hópum sem 

ólíklegir eru til stjórnmálaþátttöku og eru ekki móttækilegir fyrir stefnu 

frambjóðandans til þess að hvetja þá frá því að mæta á kjörstað – Skilaboð um 

ummæli Hillary Clinton um svört ungmenni sem „superpredators“ notuð til þess 

að hvetja svart lágtekjufólk frá því að mæta á kjörstað og fréttir af meintri fölsun á 

niðurstöðum frambjóðendakosningu Demókrata notuð til þess að hvetja 

stuðningsmenn Bernie Sanders, sérstaklega unga stuðningsmenn, frá því að mæta 

á kjörstað.  

Þegar fyrsta til þriðja skref CA módelsins er skoðað í ljósi leiðtogalýðræðiskenningarinnar 

má sjá að þar koma upp sömu vandamál og rísa af tækjamiðaðri markaðssetningu. Stefnan 

er ekki mótuð af leiðtoganum sem er svo valinn af kjósandanum þar sem stefna hans er 

best, heldur spáir frambjóðandinn fyrir um hvaða stefna höfði til kjósenda og mótar 

málflutning sinn eftir því. Fjórða skrefið, notkun falsfrétta til þess að í raun hræða 

kjósendur í átt að frambjóðandanum stríðir einnig gegn hugmyndafræði 

leiðtogalýðræðisins. Schumpeter gerði ekki athugasemd við gagnrýninn málflutning 

andstæðingsins en það að dreifa blekkingum og falsfréttum grefur undan möguleikum 

kjósandans á því að velja hæfasta frambjóðandann. Það að fæla mögulegar kjósendur frá 

því að mæta á kjörstað með því að sannfæra þá um að það þjóni litlum tilgangi er í eðli 

sínu andlýðræðislegt.  

 Rökræðulýðræði byggir á framlagi almennings til stefnumótunar og því stangast 

öflun gagna um skoðanir þeirra ekki beint á við hana. Gagnaöflun sem byggir á söfnun 

hrágagna um hegðun fólks og ályktanir um skoðanir þeirra eru dregnar út frá hvað þeim 

líkar við á Facebook, hvaða vefsíður þeir skoða, hvaða vörur þeir kaupa og frammistöðu á 

persónuleikaprófi í Facebook forriti á ekkert skylt við grunngildi rökræðulýðræðisins. Slík 
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hegðun byggir hvorki á ígrundun, rökræðu né raunhæfum forsendum heldur hvatsemi, 

hugsunarlausri afþreyingu og oft á tíðum forvitninni einni. Því eiga rökræðulýðræði og 

skref eitt til þrjú í markaðssetningarmódeli CA enga samleið. Hvað skref fjögur varðar þá 

vinna falsfréttir beint gegn hugmyndafræði rökræðulýðræðisins um upplýstan almenning 

sem tekur ígrundaðar ákvarðanir. Eins og áður sagði þá er umræðuvettvangurinn 

lykilatriði innan rökræðulýðræðis kenningarinnar, reiðir rökræðulýðræðið sig á að 

frjálsir og jafnir borgarar komist í gegnum rökræna umræðu að skilning um markmið og 

reglur samfélagsins sem fela í sér jafnan hag allra. (Habermas, 1996, bls. 22). Dreifing 

falsfrétta í bergmálsklefum samfélagsmiðla skekkir hugmyndir almennings og vinnur 

gegn innlimandi skoðana- og viljamótun. Markmiðið er ekki að kalla fram vilja fólksins og 

framkvæma hann heldur að fella hann í það mót sem hentar frambjóðandanum hverju 

sinni.  

 Gagnamiðuð markaðssetning Cambridge Analytica fellur því illa að þeim 

lýðræðiskenningum sem hér eru teknar til skoðunar. Í inngangi var reifaður grunn-

tilgangur markaðssetningar stjórnmálaafla: að hvetja kjósendur til þess að velja sér 

fulltrúa til þess að framkvæma vilja sinn, með því að upplýsa þá um hugmyndir og stefnu 

frambjóðenda svo ákvörðun þeirra megi vera á rökum reist. Markaðsmódel Cambridge 

Analytica virðist í raun ekki hannað til þess að uppfylla þetta grunnhlutverk. Öllu heldur 

vinnur hún að því að hvetja stuðningsmenn til þess að velja ákveðinn fulltrúa með því að 

upplýsa þá um hugmyndir og stefnur sem mótaðar eru af gögnum um þá sjálfa. Einnig hafa 

þeir unnið markvisst að því að letja þá sem ólíklegir eru m.v. þessi sömu gögn til þess að 

velja þennan tiltekna fulltrúa til að kjósa.  

 Módel CA grundvallast í raun á ósamrýmanlegum upplýsingum. Stjórnmálaafl sem 

ræður CA til þjónustu við sig hefur að bera upplýsingalega yfirburði, bæði fram yfir 

kjósendur hvað tilætlanir þess varðar og samkeppnisaðila sem ekki hefur aðstöðu til 

slíkrar gagnaöflunar. Freistnivandi á sér stað þegar þessum upplýsingum er beytt gegn 

kjósendum svo þeir velji aflið fram yfir samkeppnisaðilann og hrakval þegar þeir velja 

aflið byggt á fölskum forsendum.  

5.1. Stafar lýðræðinu hætta af gagnamiðaðri markaðssetningu? 

Mikilvægt er að gera greinarmun á almennri gagnamiðaðri markaðssetningu og 

gagnamiðaðri markaðssetningu Cambridge Analytica. Eins og fjallað var um hér að ofan 

þá miðar gagnamiðuð markaðssetning að því að beita gögnum á fjölþættan máta í gegnum 

fjölbreyttar boðleiðir á skapandi máta sem sniðinn er að hverjum og einum til þess að 
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móta samband neytenda og seljanda sem hagnast báðum. Gagnamiðuð markaðssetning 

og sambandsnálgun stjórnmálamarkaðssetningar haldast því hönd í hönd. 

 Hefðbundin gagnamiðuð markaðssetning og gagnamiðuð markaðssetningar CA 

eiga það sameiginlegt að notast við gögn um neytendur til þess að sníða markaðssetningu 

betur að þeim, í raun mætti spyrja að því hvort að módel CA sé næsta skref í þróun 

gagnamiðaðrar markaðssetningar. En þar sem CA notar upplýsingarnar til þess að miða 

falsfréttum, orðrómum og áróðri á hópa eftir algrími sínu, notast gagnamiðuð 

markaðssetning við þau til þess að miða skilaboðum að móttækilegum hópum og móta 

samband við kjósandann, eða í það minnsta að skapa tilfinningu fyrir því að samband sé 

til staðar. Með því að skapa samband myndast traust milli neytenda og seljanda sem bæði 

gerir neytandann líklegri til þess að halda áfram viðskiptum og mæla með seljandanum 

meðal jafningja (Payne og Frow, 2005). Saga af umræðufundi um velgengni 

kosningaherferðar Barack Obama árið 2008 lýsir þessu fyrirbæri nokkuð vel, en þar sagði 

maður frá því að 82 ára gamall faðir hans hafi dreift kosningamyndböndum Obama 

herferðarinnar af YouTube til allra fimmtíu meðlimanna á póstlistanum sínum (Stirland, 

2008). Handhægni samfélagsmiðlanna í bland við sambandsnálgun Obama 

herferðarinnar virkjaði þennan mann sem hæpið mætti telja að hefði gegnið á milli húsa 

til þess að dreifa skilaboðunum til þátttöku. En eins og áður sagði á rökræðulýðræði besta 

samleið með sambands nálgun stjórnmálamarkaðssetningar einmitt vegna þessarar 

virkjunar almennra borgara til þátttöku og umræðu um stjórnmál, þrátt fyrir að 

hugmyndafræðirnar eigi ekki fullkomna samleið.  

 Sambandsmyndun milli kjósenda og stjórnmálaafla með aðstoð gagna getur verið 

af hinu góða og orðið til aukinnar þátttöku hins almenna borgara í stjórnmálum og aukið 

áhuga hans á þeim almennt. Þá mætti færa fyrir því rök að sambandsmyndun geti átt sér 

stað án svo víðtækrar gagnaöflunnar. En mál Cambridge Analytica dregur athyglina að því 

hversu óskýr mörk sambandsmyndunar og óbeinnar stjórnunar eru.  
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6. Niðurstöður  

6.1. Samantekt 

Samband markaðssetningar og lýðræðisins hefur alla tíð verið flókið. Auðvelt er að draga 

upp neikvæða mynd af því sambandi þar sem markaðssetning gangi út á að fegra ímynd 

frambjóðenda og þjóni eiginhagsmunum þeirra. Kjósendur lúti þar með lægra haldi og séu 

bundnir við það að velja á milli mismunandi glansmynda. En þegar hinar mismunandi 

nálganir stjórnmálamarkaðssetningar eru skoðaðar út frá lýðræðiskenningunum má sjá 

að það þarf ekki endilega að vera svo. Þvert á móti geta vissar tegundir markaðssetningar 

stutt við lýðræðið með því að greiða leið frambjóðenda að kjósendum og auka þátttöku 

kjósenda í lýðræðisferlinu. 

 Sölumiðuð markaðssetning einkennist af flokksfundum, slagorðum, plaggötum og 

stuttum auglýsingum þar sem skilaboðin eru byggð á hugsjónum frambjóðandans og 

markmiðið er að selja kjósendum þær hugmyndir.. Samtíma hugmyndir um 

leiðtogalýðræði byggja að stórum hluta til á kenningum Joseph Schumpeter og reyndust 

þær einnig mótandi fyrir kenningarlegan grunn sölumiðaðrar markaðssetningar. Dróg 

hann upp mynd af lýðræðinu, sem hann taldi lýsandi og raunhæfa, þar sem hlutverk 

kjósandans var að velja hæfasta leiðtogann, það væri leiðtogans að móta stefnuna og selja 

kjósandanum hana. Hann hefði sennilega talið sölumiðaða markaðssetningu ekki bara 

ásættanlegan heldur nauðsynlegan þátt í gangverki lýðræðisins. 

Rökræðulýðræðiskenningin deilir ekki sömu sýn á sölumiðaða markaðssetningu. 

Grundvallast sú útfærsla lýðræðisins á opinni samræðu borgaranna byggða á raunhæfum 

forsendum og hlutlægni í rými sem laust er við stjórnun, beina eða óbeina og málflutning 

byggðan á eiginhagsmunum. Stangast hún á við sölumiðaða nálgun þar sem stefnan kemur 

frá leiðtogunum og er seld kjósendum en í rökræðulýðræði móta borgararnir stefnuna og 

leiðtogarnir fylgja henni eftir. Enn eru til stjórnmálaöfl sem notast við sölumiðaða 

markaðssetningu, en þeim fer fækkandi. Blómaskeið hennar var nokkuð langt en merki 

hennar er að finna í kosningabaráttu Jefferson og Adams um forsetaembætti 

Bandaríkjanna árið 1800 og var hún ráðandi fram á seinni hluta níunda áratug síðustu 

aldar.  

Af þeim nálgunum stjórnmálamarkaðssetningar sem eru hvað mest áberandi á 

sambandsnálgun best við rökræðulýðræðið þrátt fyrir að hún uppfylli ströng 

rökræðuskilyrði þess ekki fyllilega. Hvetur nálgunin til myndunar langtíma sambands 
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milli borgara og stjórnmálaafla. Krefur hún þau um að hlusta á stoðeiningar á borð við 

flokksmeðlimi og stuðningsmenn, en svo þau megi auka fylgi sitt verða stjórnmálaöfl 

einnig að veita utanaðkomandi hagaðilum og óbundnum kjósendum aukið vægi. Eitt 

helsta verkfæri hennar eru samfélagsmiðlar sem opnir eru öllum að kostnaðarlausu og er 

nálgunin því ekki einvörðungu bundin við stjórnmálaflokka eða efnaða heldur hvers kyns 

herferðir og hagsmunahópa sem vilja veita málefnum sínum aukinn hljómgrunn, oft í 

þeim tilgangi að ná athygli stjórnvalda. En nútíma gagnamiðuð markaðssetning fellur 

undir regnhlíf sambandsnálgunar.  

Tækjamiðaða markaðssetningu má tengja við tímabilið milli blómaskeiðs 

sölumiðaðrar og sambandsmiðaðrar markaðssetningar. Líkt og sambandsnálgun 

grundvallast hún í því að safna gögnum frá kjósendum og móta stefnu og markaðssetningu 

út frá þeim. Gagnaöflun átti sér ýmist stað í gegnum símaver, rýnihópa og 

skoðanakannanir. En þar sem draga má línu milli hefðbundinnar tækjamiðaðrar 

markaðsetningar og markaðsmódels CA má segja að sú gagnaöflun hafi þróast og sé orðin 

umtalsvert víðfeðmari en áður. Prófanir á markaðssetningu og stefnumálum eiga sér stað 

á samfélagsmiðlum í stað rýnihópa og úrtakið því umtalsvert stærra, gögnum er aflað af 

óafvitandi notendum samfélagsmiðla sem innihalda upplýsingar á borð við vöfrunarsögu, 

áhugamál, vinafjölda, innkaup á Internetinu, einkasamtöl og svör persónuleikamats til 

viðbótar við þær grunn lýðfræðiupplýsingar og skoðanir sem áður voru aðgengilegar 

þeim sem notuðust við slíka nálgun. Tækjamiðuð markaðssetning fellur illa bæði að 

leiðtoga- og rökræðulýðræðiskenningunni. Eins og áður sagði miðar leiðtogalýðræðið við 

að stefnan sé mótuð af flokkunum fremur en markhóparannsóknum í aðdraganda 

kosninga. Að vísu mætti halda því fram að það sé að einhverju marki í anda 

rökræðulýðræðis því að í gegnum þetta sé kjósendum veitt aukið vægi, en 

rökræðulýðræðissinnar hafa bent á að upphafning óígrundaðra viðhorfa á þennan hátt ýti 

mögulega undir popúlisma. Þá lýsa gögn sem fengin eru með slíku móti ekki endilega 

hugmyndum borgaranna heldur byggja þau oft á hugsanalausum athöfnum, viðbrögðum 

eða fordómum 

Aðferðafræði CA við markaðssetningu er ekki hrein tækjamiðuð markaðssetning, 

þar sem hún tekur á sig mörg af einkennum sambandsmiðaðar nálgunar og er þeim oft 

ruglað saman. Á yfirborðinu miðar aðferðafræði CA að tenglsamyndun á 

samfélagsmiðlum en þegar litið er dýpra má sjá að líkindin eru einvörðungu það, 
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yfirborðskennd. Dreifing falsfrétta og hvatning ákveðinna hópa frá kjörstað aðskilur 

aðferðafræði CA frá hinum hefðbundnu nálgunum markaðssetningar stjórnmálaafla.  

Stangast bæði á við hugmyndafræði rökræðulýðræðisins, dreifing falsfrétta vinnur 

gegn hugmyndafræði þess um upplýsta borgara sem taka ígrundaðar ákvarðanir. Með því 

að fæla ákveðna einstaklinga frá því að kjósa grefur markaðstækni CA undan þeim 

jafnréttisgrundvelli sem þarf til þess að reisa rökræðulýðræði. Þá stangast dreifing 

falsfrétta á við hugmyndafræði leiðtogalýðræðisins enda gerir það kjósendum erfiðara 

fyrir að velja hæfasta leiðtogann. Það sama á við um tilraunir til að andstæðinga frá því að 

kjósa.  

6.2. Áskoranir 

Út frá þessum forsendum má draga þá ályktun að góð markaðssetning geti bætt lýðræðið, 

stutt við grunnstoðir þess og aukið þátttöku. Er það ekki skorðað við eldri gerðir 

markaðssetningar heldur á það einnig við um vissa gerð gagnamiðaðar markaðssetningar. 

Það fer þó eftir því hvernig gögnunum er beitt og til hvers. En eins og sýnt hefur verið fram 

á hér að ofan hefur gagnamiðuð markaðssetning ekki einvörðungu jákvæð áhrif á 

lýðræðið. Af henni rísa fjórar megin áskoranir fyrir lýðræðið: Aðgreiningarvandi, 

mismununarvandi, upplýsingavandi og þátttökuvandi.  

6.2.1. Mismununarvandinn 

Efnahagslegir yfirburðir hafa löngum stýrt aðgangi að kjósendum að einhverju leyti. Eitt 

skýrasta dæmi þess er sjónvarpið og aðgangur að því en kosningaauglýsingar reyndust 

jafn áhrifaríkar og þær voru kostnaðarsamar. Mörg ríki hafa gert kröfu um að 

stjórnmálaöfl fái jafnan umfjöllunartíma á sjónvarpsstöðvum, þá sérstaklega ríkisreknum, 

til þess að stemma stigu við áhrifum slíkrar mismununar. En þó er raunin enn að 

fjárhagslega stæðari stjórnmálaöfl hafa meiri aðgang að hefðbundnum fjölmiðlum. Þegar 

samfélagsmiðlarnir komu til sögunnar virtust þeir ljósið í myrkrinu fyrir ný, fátækari 

stjórnmálaöfl. Þar gat hver sem er komið skilaboðum sínum áleiðis sér að kostnaðarlausu. 

En fljótlega tóku menn að sjá sér færi á leik í markaðssetningu á samfélagsmiðlum. Upp 

spruttu auglýsingastofur og markaðssetningarfyrirtæki sérhæfð í samfélagsmiðlum, hvött 

áfram af miðlunum sjálfum sem selja sniðnar auglýsingar og upplýsingar um notendur í 

gegnum viðbætur á borð við Facebook Connect. Því er hætt við að þeir 

jöfnunarmöguleikar sem samfélagsmiðlar hafa verði að litlu ef ekkert er viðhafst í þessum 

efnum.  
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 Rawls segir að hvers kyns mismunun skuli vera hinum verr stadda í hag og að frelsi 

hvers og eins skuli samrýmanlegt fyllsta frelsi annars manns. Því myndi jákvæð 

mismunun í samhengi markaðssetningar greiða leið efnaminni stjórnmálaafla að sterkum 

markaðssetningarleiðum fram yfir þær efnameiri. Þetta er ekki raunin þegar það kemur 

að gagnamiðaðri markaðssetningu, þá sérstaklega ekki þeirri sem fyrirtæki á borð við CA 

stunda. Aðgangur að svo stórum gagnabönkum og fágaðri markaðstækni er 

kostnaðarsamur. Vissulega er hægt að stunda markaðssetningu á samfélagsmiðlum en 

kostnaður fer hækkandi eftir aðgangi að kjósendum og miðun skilaboða.  

 Þegar slík mismunun á tækifærum eftir efnahag er könnuð með augum 

lýðræðiskenninganna tveggja má sjá að hún brýtur í bága við þær báðar. 

Leiðtogalýðræðiskenningin er umburðarlyndari gagnvart mismunun og hafði 

Schumpeter orð á því að algert jafnrétti væri ekki til og gæti raunar aldrei orðið. En hann 

lagði áherslu á að allir ættu að hafa færi á því að taka þátt í samkeppninni um völd svo 

lýðræðið geti framkallað hæfasta leiðtogann. Jöfnuður situr í hjarta kenninga um 

rökræðulýðræði og regináherslan sú að allir hafi jöfn tækifæri til þátttöku.  

6.2.2. Upplýsingavandin 

Af framansögðu er ljóst að efnahagslegum yfirburðum fylgja einnig upplýsingayfirburðir. 

Bæði gagnvart kjósendum og öðrum, verr fjárhagslega stæðum, stjórnmálaöflum. Þar 

skapast freisting til þess að beita ósamrýmanlegum upplýsingum til þess að öðlast 

samkeppnisforskot. Þannig geta efnameiri stjórnmálaöfl keypt aðgang að ógrynni 

upplýsinga um kjósendur. Þessum gögnum má svo beita til þess að skekkja mynd kjósenda 

af andstæðingum sínum og málefnunum með miðuðum falsfréttum. Ef marka má 

kenningu Akerloef um ósamrýmanlegar upplýsingar grefur þetta undan vilja heiðarlegri 

stjórnmálaafla til þátttöku og standa þau frami fyrir kostunum að beita sömu brögðum 

eða hverfa frá. Þannig myndast kerfi þar sem stjórnmálaöfl finna sig knúin til þess að beita 

markaðstækni sem stangast oft á við þeirra eigin gildi og hugmyndafræði tveggja ráðandi 

lýðræðiskenninga dagsins í dag. Þegar kjósendur komast svo að snoðum um kerfi sem 

miðar fremur að því að leika á þá en sannfæra dregur úr trausti og þátttöku þar sem þeir 

telja sig ekki lengur geta treyst frambjóðendum. Þá draga bjagaðar forsendur úr getu 

borgaranna til þess að velja hæfasta leiðtogann þar sem að rökræn niðurstaða þeirra 

reynist ósönn ef forsendurnar standast ekki. 
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6.2.3. Þátttökuvandinn 

Það getur reynst einfalt að miðla falsfréttum og ákveðnum skilaboðum til jaðarhópa sem 

reynst hafa illmóttækilegur fyrir skilaboðum stjórnmálaafla og þannig fæla þá frá þátttöku 

í kosningum. Í raun þarf einvörðungu að misnota bergmálsklefa samfélagsmiðlanna út frá 

grunn lýðfræðigögnum. Fáguð algrím og markaðssetningarmódel gera útilokunina þó 

skilvirkari svo hægt sé að virkja alla mögulega stuðningsmenn. Færa má fyrir því rök að 

slík vélabrögð brjóti í bága við frelsisreglu Rawls, að frelsi hvers manns skuli vera jafnt 

fyllsta sambærilega frelsi annars. Þrátt fyrir að þátttaka þessara einstaklinga sé ekki 

hömluð með beinum aðgerðum er kerfisbundið dregið úr hvata þeirra til þess að mæta á 

kjörstað. Stuðningsmenn mæta hins vegar engum hömlunum og eru heldur hvattir til þess 

að mæta og nýta kosningarétt sinn. Frelsi þeirra er því ekki samrýmanlegt. Samkvæmt 

kenningu Schumpeter er einhverskonar takmörkun á kosningarétti s.s. aldurstakmörk 

nær óumflýjanleg. Telur hann slíka takmörkun einvörðungu réttmæta ef þeir sem beita 

takmörkuninni gangast við henni. 

En bragðið færi fyrir lítið ef þeir sem reyna kerfisbundið að fæla andstæðinga sína 

frá því að taka þátt myndu opinberlega gangast við því. Þá vaknar einnig spurningin um 

það hvernig stjórnmálaumhverfi þar sem slík hegðun viðgengst myndi líta út. Þar sem að 

stjórnmálaöfl keppast um að hvetja stuðningsmenn sína og letja andstæðinga til og frá 

þátttöku. Afraksturinn yrði að öllum líkindum ringlaðir kjósendur sem bæru takmarkað 

traust til stjórnvalda og fjölmiðla þar sem upplýsingarnar væru orðnar of misvísandi.  

6.2.4. Aðgreiningarvandinn 

Segja má að aðgreiningarvandinn sé lykil áskorunin sem rís af gagnamiðaðri markaðs-

setningu, stangist ein tegund hennar á við hugmyndir um lýðræðið meðan hin styður við 

þær mætti telja það rökrétt að úthýsa annarri meðan hin fær að standa, en það er hægara 

sagt en gert. Í aðgreiningarvandanum felst hversu erfitt er að greina milli „góðrar“ og 

„slæmrar“ gagnamiðaðrar markaðssetningar. Sé sambandsmiðuð markaðssetning séð 

sem góð markaðssetning sökum þeirra jákvæðu áhrifa sem hún getur haft út frá 

sjónarhorni rökræðulýðræðisins veltur upp sú spurning hvort að jákvæðir kostir hennar 

séu nægilegir til þess að hætta á „slæma“ gagnamiðaða markaðssetningu líkt og CA 

stundaði. Segja má að CA taki á sig mynd sambandsmiðaðrar markaðssetningar, út á við 

einkennast herferðir þeirra af því að deila fréttum er varða herferðina á samfélagsmiðlum 

og ræða um áhrif þeirra á kosningafundum, virkja fylgismenn í því að deila skilaboðum og 

einkunnarorðum hennar áfram til jafningja, spyrja þá álits og almennt auka þátttöku 
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þeirra í lýðræðisferlinu. En undir niðri miðar nálgunin að því að styrkja tryggð þeirra sem 

móttækilegir eru fyrir skilaboðum stjórnmálaaflsins með falsfréttum, sem síðan er miðað 

er til þeirra sem út frá gögnunum teljast óæskilegir til þess að hvetja þá frá því að taka þátt 

yfir höfuð. Tækni sem þróuð var í hernaðarskyni fyrir bresku og bandarísku 

varnarmálaráðuneytin, einni af fimm víddum hernaðar, er miðað að kjósendum í því skyni 

að stýra hendi þeirra í átt að þeirri niðurstöðu sem óskað er. Þá er einnig æskilegt að draga 

fram þá staðreynd að bandarísk og bresk stjórnvöld virðast út frá þeim gögnum sem Wylie 

lak frá CA hafa átt við niðurstöður á annað hundrað kosninga, hvað helst í þróunarríkjum. 

Teljist beiting slíkrar markaðssetningar af stjórnmálaöflum gagnvart borgurum ríkisins 

óásættanleg hlýtur það sama að ganga yfir þegar litið er til þess að tækninni sé beitt í 

hernaðarskyni gegn öðrum þjóðum og stjórnvöldum þeirra.  

 Aðgreiningarvandinn dregur fram hversu erfitt það er að sporna gegn slíkri 

beitingu gagna af hálfu stjórnmálaafla frá sjónarhorni löggjafans sé gagnamiðuð 

markaðssetning þeirra almennt leyfð. Þá reynist það kjósendum enn erfiðara að greina 

kjarnann frá hisminu, hvaða stjórnmálaöfl reynast heiðarleg og hver ekki þar sem 

markaðssetning þeirra er nærri óaðgreinanleg.  
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7. Umræður 

Ekki er til eitt einfalt svar um það hvort gagnamiðuð markaðssetning sé jákvæð eða 

neikvæð. Hefur hún á undanförnum þremur áratugum orðið ráðandi í markaðssetningu 

fyrirtækja og ef marka má þá þróun sem hefur átt sér stað undanfarinn áratug má það 

sama segja um markaðssetningu stjórnmálaafla. Samkvæmt hugmyndafræði 

gagnamiðaðrar markaðssetningar og stefnumiðaðrar stjórnunar viðskiptatengsla, er 

mótun langtímasambands við neytandann þar sem traust er myndað milli aðila og báðir 

hagnast af lykillinn að arðbærri starfsemi þar sem þörfin fyrir ítrekaða nýliðun með 

tilfallandi kostnaði er lágmörkuð. Myndar þessi nýja tækni sóknarfæri til jöfnunar í 

markaðssetningu stjórnmálaafla þar sem ódýrari markaðsaðferðir standa nú til boða og 

aðgengi að kjósendum er ekki lengur bundið takmörkun dagskrárvalds fjölmiðla. En svo 

slík jöfnun geti átt sér stað er brýnt að bregðast við þeim áskorunum sem dregnar eru 

fram hér að ofan. Þá er þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði. Stjórnmála-

markaðssetning er tiltölulega nýtilkomið fræðasvið og rannsóknir því enn takmarkaðar, 

þá komu gögn um markaðssetningarmódel Cambridge Analytica ekki upp á yfirborðið fyrr 

en í mars á þessu ári og því hefur ekki gefist nægur tími til þess að rannsaka áhrif þess til 

hlítar. Stöndum við frami fyrir því enn á ný að tæknin hefur tekið fram úr löggjafanum og 

þörf er á auknum viðbragðshraða í þessum efnum. Aðgerðarleysi gæti rýrt enn frekar 

traust almennings til stjórnvalda, fært völdin frekar í hendur hinna efnameiri og fælt 

jaðarhópa frá þátttöku í lýðræðinu
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