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Ágrip 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að svara því hvort staðreyndakönnuðir séu áreiðanlegir, í ljósi sífellt 

umfangsmeiri notkunar staðreyndakönnunar til þess að ákvarða hvaða fréttir okkur birtast. 

Fréttaneysla almennings hefur færst sífellt meira yfir á samfélagsmiðla, en umfang 

upplýsingafölsunar og falsfrétta hefur knúið stjórnendur margra samfélagsmiðla til að leita leiða 

til að slá varnagla við þeim. Þetta hefur leitt síður eins og Facebook til þess að leita á náðir 

staðreyndakönnuða. Á samfélagsmiðlum velur fólk jafnan ekki eins markvisst og áður hvaða fréttir 

þeim birtast, né heldur frá hverjum, en það má færa rök fyrir því að það val hafi færst að einhverju 

leyti í hendur miðlunarvettvangsins sjálfs. Farið verður yfir helstu þekkingarfræðilegu gagnrýnina 

á staðreyndakönnun, eðli þekkingar og ágreinings, og fjallað um þessa þróun í ljósi hugsjónarinnar 

um internetið sem miðil frjáls upplýsingaflæðis sem er ekki hægt að stjórna af hálfu ríkja eða 

hefðbundnum hliðvörðum fjölmiðla.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to answer whether fact-checkers are reliable, in light of the increasing 

use of fact-checking to determine which news reach us. The news consumption of the public has 

increasingly transferred to social media, but the scope of misinformation and disinformation has 

driven many social media platforms to seek ways to combat them. This has led platforms such as 

Facebook to look to fact-checkers to help govern their platform. On social media the choice of 

which news is consumed is not as user-driven as before, with the platform itself having increased 

say in what shows up for each user. In this thesis the main epistemological criticisms of fact-

checking along with the nature of knowledge and disagreements will be covered in the light of the 

ideal of the internet as a platform of free flow of information that cannot be controlled by states or 

the traditional gatekeepers of the media. 
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð mun ég skoða staðreyndakönnun og rýna í þær aðferðir sem notaðar eru til þess 

að úrskurða um sannleiksgildi frétta og upplýsinga á netinu af hálfu svokallaðra 

staðreyndakönnuða (e. fact-checkers). Aðferðir staðreyndakönnuða verða skoðaðar með gagnrýnu 

hugarfari og tilliti til þekkingarfræðilegra sjónarmiða, allt frá því hvernig þeir velja upplýsingar, 

hvernig þeir kanna upplýsingar og hvernig þeir komast að niðurstöðum. Geta blaðamenn metið 

sannleiksgildi pólitískra fullyrðinga af hlutlægni? Hvernig geta þeir, í verki, fundið lausn á deilum 

um staðreyndir sem bundnar eru í djúpstæðum skoðanaágreiningi? 

Þá mun ég velta upp spurningum um gagnsemi þess að nota staðreyndakönnun til þess að 

sporna við uppgangi og dreifingu falsfrétta og villandi upplýsinga á netinu. Aðferðir 

staðreyndakönnuða verða kannaðar og gagnrýndar með tilliti til þekkingarfræðilegra sjónarmiða. 

Viðmið staðreyndakönnuða þegar kemur að vali á viðfangsefnum, og hvernig þeir komast að 

niðurstöðum (eða „kanna staðreyndir málsins“) verða tekin fyrir og gagnrýnd, og þvií velt upp 

hver nettóáhrifin af vinnu þeirra geti verið.  

Þá mun ég aðallega skoða aðferðir nokkurra helstu staðreyndakönnunarsamtaka 

Bandaríkjanna, þá sérstaklega Staðreyndakönnuð Washington Post (e. Washington Post Fact 

Checker, stofnað af Washington Post árið 2007), PolitiFact (stofnað af Tampa Bay Times árið 

2007, yfirtekið af Poynter Institute árið 2018) og FactCheck.org (stofnað árið 2003). 

Staðreyndakönnun í fjölmiðlum í þessu formi er nokkuð nýlegt fyrirbæri, og FactCheck.org er 

oftast lýst sem fyrstu eiginlegu samtökunum sem sérstaklega eru tileinkuð staðreyndakönnun, en 

það eru ekki nema 15 ár frá stofnun þeirra. Greinin hefur vaxið ört og nú er fjöldinn allur af 

mismunandi staðreyndakönnuðum um allan heim og á mörgum tungumálum. Samtök hafa verið 

stofnuð til að halda utan um starfsemi þeirra og halda þeim ábyrgum hvað varðar hlutlægni og 

gæðastaðla, sem nefnast Alþjóðastaðreyndakönnuðasamtökin (e. The International Fact Checking 

Network, ICFN). Vonin er að niðurstöður þessarar rannsóknar verði hægt að yfirfæra á fleiri 

staðreyndakönnuði sem vottaðir hafa verið af þeim samtökum, en þar má nefna AfricaCheck (fyrir 

öll Afríkuríki), Chequeado (Argentína), Pagella Politica (Ítalía), og El Objetivo (Spánn), en þar 

sem staðreyndakönnun hefur ekki náð fótfestu á Íslandi mun ég einungis koma til með að fjalla 

um þessa þrjá fyrrnefndu bandarísku staðreyndakönnuði. Þá mun ég reyna að varpa ljósi á það 
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hvernig samfélagsmiðlar eins og Facebook og Twitter nýta sér staðreyndakönnuði til þess að 

flokka fréttir eftir sannleiksgildi og til þess að draga úr dreifingu falsfrétta.  

Mikil breyting hefur orðið á umhverfi upplýsinga- og fréttaneyslu undanfarna tvo áratugi. 

Með tilkomu internetsins og samfélagsmiðla höfum við séð þessa neyslu færast meira og meira 

yfir á þessa miðla og mikilvægt er að rannsaka þá þróun svo hægt sé að betur skilja þetta nýja 

umhverfi. Þegar internetið var nýstárlegt fyrirbæri bundu menn miklar vonir við það sem miðil 

frjáls upplýsingaflæðis sem ekki var hægt að stjórna af hálfu ríkja eða hliðvörðum hefðbundinna 

fjölmiðla. Internetið hefur breytt samfélagi manna á fleiri vegu en hægt er að telja upp, en notkun 

samfélagsmiðla á staðreyndakönnun til þess að flokka upplýsingar verður greind með þessa 

hugsjón að leiðarljósi.  

Það er mjög einfalt að birta upplýsingar á netinu, og gríðarlegt magn upplýsinga streymir inn 

á netið á hverri stund. Þetta hefur mögulega haft það í för með sér að gæði þeirra upplýsinga sem 

fólk sér þar er almennt lakara en áður, að umhverfið sé mengað af röngum eða misvísandi 

upplýsingum.  

Þekkingarfræðilegum spurningum verður velt upp þegar kemur að því að greina sannleiksgildi 

frétta. Það er ekki víst að í öllum tilfellum sé einfaldlega hægt að „skoða staðreyndir málsins,“ en 

í öðrum tilfellum getur verið alvöru vafi á því hverjar staðreyndir málsins eru. Þá verður einnig 

rætt um staðreyndakönnun í pólitík og hvaða vandamál koma upp þegar kemur að því að ‚kanna 

staðreyndir‘ gildishlaðinnar pólitískrar orðræðu, sem lýtur oft að huglægum skoðunum og 

hugmyndum fólks um hvað sé rétt og rangt; huglægt gildismat, heimsmynd fólks og ‚smekksatriði‘ 

sem ekki standast samræmispróf við raunveruleikann eða staðreyndir. Miðlun upplýsinga og 

viðhorfa í pólitík er oft opinberlega hlutdræg og einkennist af litaðri frásagnarlist sem höfðar til 

tilfinninga og sómakenndar fólks. Sömu upplýsingarnar, hvort sem þær samræmast 

raunveruleikanum eður ei, má setja fram á marga máta. Þá er mikilvægt að huga til þess hvernig 

huglægt mat staðreyndakönnuða, heimsmynd þeirra og hugmyndafræðilegar linsur, geta 

ómeðvitað (eða vísvitandi) haft áhrif á það hvaða upplýsingar eru valdar til viðfangs, hvernig þær 

eru teknar saman eða í sundur, hvaða flötur þeirra er talinn skipta máli, og svo framvegis.  

Lög hafa verið sett á sumum stöðum í heiminum sem skylda samfélagsmiðla til þess að sporna 

við dreifingu rangra upplýsinga af hálfu notenda þeirra. Ef sú þróun heldur áfram gæti 

staðreyndakönnun orðið að forsendu fyrir þátttöku í almennri samfélagsumræðu. Þá verður litið til 

þess hvort að þróun í átt að umfangsmeiri notkun á staðreyndakönnun í blaðamennsku og 
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samfélagsmiðlum (sem sífellt verður erfiðara að greina í sundur) gæti leitt til ritskoðunar á 

einhvern hátt, eða nýst í einhverjum pólitískum tilgangi og hvernig þá; eða hvort að þessi þróun sé 

líklegri til þess að gera það að verkum að fjölmiðlar, notendur samfélagsmiðla, stjórnmálafólk og 

aðrir þátttakendur í almennri samfélagsumræðu passi betur upp á gæði við upplýsingabirtingu, og 

hvort það gæti leitt af sér heilbrigðara fjölmiðlaumhverfi sem auðveldar og ýtir undir upplýsta og 

skynsama umræðu.  

 

Í ljósi þess verður eftirfarandi rannsóknarspurningu varpað fram og leitast við að svara henni: 

Er fyrirbyggjandi staðreyndakönnun á þeim fréttum sem okkur birtast ákjósanleg, og er 

staðreyndakönnuðum treystandi til þess að ákvarða hvað er satt? 
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2. Um staðreyndakannanir: hverjar eru þær helstu og 

hvernig virka þær? 

Staðreyndakönnun á netinu og í fjölmiðlum er tiltölulega nýlegt fyrirbæri. Í þessari rannsókn mun 

ég að mestu beina sjónum að staðreyndakönnun frá Bandaríkjunum. Ástæðan er sú að þar eru 

staðreyndakannanir algengastar og lengst hefð fyrir þeim.  

Staðreyndakönnun sem sérstök fréttaskýringa- eða þjónustugrein spratt upp í Bandaríkjunum 

tiltölulega fljótt á árunum sem liðu á milli annað hvort hryðjuverkaárásanna í New York árið 2001 

eða innrásarinnar í Írak árið 2003 og forsetakosninganna árið 2008 þegar Barack Obama var 

kjörinn. FactCheck.org, sem er jafnan talinn vera fyrsti staðreyndakönnuðurinn á vefnum sem 

sérhæfir sig í bandarískum stjórnmálum, hóf starfsemi í desember 2003. Fjórum árum seinna, árið 

2007, voru hinir tveir stærstu staðreyndakönnuðirnir stofnaðir, PolitiFact og staðreyndakönnuður 

Washington Post (Marietta, 2015).  

Annar mjög vinsæll staðreyndakönnuður er Snopes.com. Snopes var stofnað árið 1994 og gekk 

þá út á að rannsaka flökkusagnir, gabb, blekkingar og gamlar þjóðsögur. Því er líklegt að Snopes 

hafi verið fyrsti enskumælandi staðreyndakönnuðurinn á vefnum og því brautryðjandi fyrir þann 

geira (Snopes Media Group, 2019). En Snopes sker sig úr varðandi þau viðfangsefni sem eru til 

rannsóknar, þar sem hinir staðreyndakönnuðirnir afmarka umfjöllun sína aðallega við málefni sem 

eru beintengd við bandarísk stjórnmál.  

 

2.1. Helstu staðreyndakönnuðir og aðferðir þeirra 

 

2.1.1. Alþjóðastaðreyndakönnuðasamtökin  

Alþjóðastaðreyndakönnuðasamtökin (e. International Fact-Checking Network; ICFN) eru samtök 

sem Poynter Institute stendur fyrir, sem halda utan um starfsemi staðreyndakönnuða með því að 

fylgjast með því hvort að staðreyndakönnuðir fylgi ákveðnum gæðastöðlum. Ef að 

staðreyndakönnuðir eru taldir fylgja þessum stöðlum eru þeir viðurkenndir af samtökunum 

(International Fact-Checking Network, 2019). 
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Til að fá vottun hjá IFCN þurfa staðreyndakönnuðir að uppfylla ákveðin skilyrði og skuldbinda 

sig til að gæta; hlutlægni og sanngirni (þ.e. að skoða allar hliðar málsins), gagnsæis þegar kemur 

að heimildum (þ.e. sýna hvernig vinnu er háttað og hvaðan upplýsingar koma), gagnsæis þegar 

kemur að upplýsingum um fjáröflun og stjórnarskipun fyrirtækis eða samtaka (enda ætti 

almenningur ætti að vita hver rekur fyrirtækið og hvernig því er viðhaldið), gagnsæis þegar kemur 

að aðferðafræði og loks hreinskilni og heiðarleika þegar kemur að leiðréttingum. 

Staðreyndakönnuðir ættu að vera öðrum framar þegar kemur að því að leiðrétta staðreyndirnar 

(International Fact-Checking Network, 2019). 

 

2.1.2. Hvernig staðreyndakönnun fer fram 

 

Staðreyndakönnuðir hafa aðgang að mjög stóru úrtaki af upplýsingum, fréttum og yfirlýsingum 

frá aðilum eins og stjórnmálamönnum og stofnunum sem þeir geta valið að taka að sér og rannsaka. 

Það mikla magn af upplýsingum sem þeir hafa úr að velja þýðir að þeir geta einungis valið lítið 

brot af þeim til þess að rannsaka. Þegar starfsmaður staðreyndakönnunarfyrirtækis hefur valið sér 

viðfangsefni til að rannsaka byrjar vinnan við að rannsaka hverjar staðreyndirnar í málinu eru. Ef 

staðhæfingin hefur eitthvað að gera með tölfræði getur rannsakandi mögulega leitað uppi þær tölur 

sem um er að ræða og þá er áhersla lögð á að vinna með traustar heimildir. Til dæmis gæti sá hinn 

sami leitað upp tölurnar á vef Seðlabankans til að bera saman við staðhæfingar 

Fjármálaráðuneytisins. Þá er lagt upp úr því og ætlast til þess að unnið sé með frumheimildir frekar 

en afleiddar ef það er mögulega hægt.  

Sú staða getur komið upp að staðreyndakönnuður þarf að leita til sérfræðinga til þess að vega 

og meta þau gögn sem hann hefur fundið. Ef það reynist erfitt að finna hlutlausan sérfræðing til 

þess að gefa álit er reynt að tala við sérfræðinga sem draga fram ‚báðar hliðar‘ málsins. Þegar 

staðreyndakönnuður er kominn með nægar upplýsingar til þess að átta sig á málinu er reynt að 

hafa samband við þann aðila sem könnunin beinist að, til þess að leyfa þeim að skýra málið. 

Staðreyndakönnuður geymir allar þær heimildir sem viðkomandi nýtti til að komast að niðurstöðu 

í málinu, oft líka þær heimildir sem ekki var beint vitnað í.  

Þegar komin er niðurstaða í málinu er greinargerð birt. Rannsókn staðreyndakönnuðar getur 

síðan verið yfirfarin af öðrum staðreyndakönnuðum fyrir birtingu. Hjá PolitiFact er rannsóknin til 
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dæmis áframsend til kviðdómsnefndar ritstjóra til þess að fá úrskurðað um lokaniðurstöður 

(lokaeinkunn) áður en að rannsókn er birt.   

2.2. Um samfélagsmiðla og gervigreind 

Sú spurning kemur oft upp hvort að gervigreind geti verið notuð við staðreyndakönnun. Það er 

áhugaverð pæling, en á þessum tímapunkti er líklegt að gervigreind geti ekki fengist við svoleiðis 

verkefni, þ.e. verkefni sem þarfnast ígrundunar og gagnrýninnar hugsunar og næmni fyrir 

samhengi umræðunnar. Gervigreind, eða kannski öllu heldur algrím, geta þó nýst 

staðreyndakönnuðum að einhverju leyti. Í fyrsta lagi geta algrím verið hjálpleg við að greina 

mynstur í fréttadreifingu. Þetta getur því skipt máli þegar kemur að því að velja viðfangsefni.  

Miklar rannsóknir hafa verið gerðar á dreifingu upplýsinga á netinu og samfélagsmiðlum, 

sérstaklega þegar að kemur að falsfréttum. Sýnt hefur verið fram á að almennt dreifast falsfréttir 

öðruvísi en ‚hefðbundnar‘ fréttir, og fleiri falsfréttum er deilt á samfélagsmiðlum en sönnum 

fréttum (Kim, Moravec, & Dennis, Combating Fake News on Social Media with Source Ratings: 

The Effects of User and Expert Reputation Ratings, 2019). Almennt þá dreifast falsfréttir mun 

hraðar en hefðbundnar fréttir. Þetta má skýra með því að falsfréttir geta innihaldið alls konar 

frumlegar og óvenjulegar upplýsingar sem að geta komið manni á óvart. Þegar maður rekst á 

einhverjar nýjar, áhugaverðar upplýsingar þá finnur maður sig gjarnan knúinn til þess að deila 

þeim með öðrum. Þetta er í raun afskaplega einföld formúla, þegar út í það er farið. Auðvelt er að 

setja efni inn á netið og nú er einnig nokkuð auðvelt að láta þær líta út sem traustvekjandi 

fréttasíður með fagmannlegu yfirbragði (Kim & Dennis, Says Who? The Effects of Presentation 

Format and Source Ratings on Fake News on Social Media, 2019).  

Samfélagsmiðlar eins og Twitter og Facebook nýta sér utanaðkomandi staðreyndakönnuði 

sem hafa verið vottaðir af Alþjóðastaðreyndasamtökunum til þess að flokka fréttir eftir 

sannleiksgildi þeirra. Staðreyndakönnuðir og samfélagsmiðlar vinna saman til þess að bera kennsl 

á vafasamar fréttir og rannsaka innihald þeirra (Lyons, 2018). Facebook-notendur geta tilkynnt 

efni sem sett er þar inn til Facebook og starfsmenn þeirra áframsenda það efni til 

staðreyndakönnuða sem geta þá ákveðið hvort að þeir vilji rannsaka fréttina. Ef að fréttir dreifast 

hratt eða á vafasaman hátt er það sjálfvirkt tilkynnt til starfsmanna Facebook (Facebook, 2019).  

Ef frétt hefur verið rannsökuð af staðreyndakönnuði og úrskurðuð ósönn (e. false) er mun 

ólíklegra að hún muni birtast Facebook-notendum á síðunni. Þá birtist fréttin notendum mun seinna 
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á tímalínunni (e. timeline), þannig að notandi þarf að skruna lengi niður síðuna til þess að sjá hana. 

Þetta dregur mjög mikið úr dreifingu þeirra frétta, eða um 80% skv. Facebook (Lyons, 2018).  

Þegar eitthvað er dæmt ósatt mun það því birtast seinna á tímalínunni og því munu þá fylgja 

tengdar greinar frá staðreyndakönnuðum. Ef að notandi reynir að deila efninu fá þeir tilkynningar 

um fleiri skýrslur um efnið. Einnig fá þeir tilkynningar ef eitthvað efni sem þeir hafa áður deilt 

hefur verið metið af staðreyndakönnuði (Facebook, 2019). Þegar að einstakar Facebook -

undirsíður og aðrar vefsíður á netinu deila endurtekið efni sem að er metið ósatt er þeim síðum 

gert ókleift að hafa tekjur af síðunni eða auglýsa á Facebook. Því meira af efni sem er metið ósatt, 

því minni dreifingu munu þessir aðilar fá á Facebook.  

Facebook heldur utan um lista þar sem fréttaveitur eru skráðar. Facebook hvetur útgefendur 

til þess að skrá síðurnar sínar á listann. Ef síður eru uppvísar að því að deila mikið af efni sem 

flaggað er ósatt eru þær teknar af listanum (Facebook, 2019). 

Þar sem mjög stór hópur fólks velur að nálgast fréttir á samfélagsmiðlum, einkum Facebook, 

mætti færa rök fyrir því að þessi notkun á staðreyndakönnun geti haft mikil áhrif á þær upplýsingar 

sem fólk sér.  

2.2.1. Mælikvarðar staðreyndakönnuða   

 

Margir af helstu staðreyndakönnuðum í Bandaríkjunum nota sanngildisskala sem virðast 

gamansamir og óalvarlegir, og þetta gefur staðreyndakönnunum stundum nokkuð æsifréttalegt 

yfirbragð sem margir tengja við svokallaðan skemmtimenntunarfréttastíl (e. infotainment). Þetta 

einskorðast ekki við staðreyndakönnun og er heldur ekkert nýtt. Sumir hafa þó gagnrýnt þessa 

nálgun og haldið því fram að þetta sé ekki eins sakleysislegt og það er oft er látið líta út fyrir; að 

það bæði endurspegli og ýti undir einfeldningslegan skilning á flóknum raunveruleika (Uscinski 

& Butler, The Epistemology of Fact Checking, 2013). Hér verður farið yfir það hvernig þeir 

staðreyndakönnuðir sem eru helst til umræðu birta niðurstöður rannsókna sinna og hvaða 

mælikvarða þeir nýta sér við það.  

2.2.1.1. Staðreyndakönnuður Washington Post 

Staðreyndakönnuður Washington Post (e. Washington Post Fact Checker) notar sanngildisskala 

sem vísar til aðalpersónu sígildu barnaskáldsagnanna um Gosa (e. Pinocchio), sem er viðardúkka 

sem var smíðuð af „pabba“ sínum, tréskurðarmanninum Geppeto; dúkka sem dreymir um að verða 
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alvöru strákur. Sagan um Gosa er til í mörgum útfærslum, en aðalatriðið fyrir sakir þessarar 

ritgerðar er að nefið á Gosa lengist þegar að hann segir ósannindi. Þegar að staðreyndakönnuðir 

Washington Post birta staðreyndakönnun eftir að hafa valið sér viðfangsefni til að rannsaka þá 

merkja þeir hana með allt að fjórum Gosum eftir sannleiksgildi þeirrar yfirlýsingar sem um er að 

ræða. Einn Gosi merkir að eitthvað sé að mestu satt (e. mostly true), en skv. Washington Post er 

hann notaður í tilfellum þegar yfirlýsing eða orðræða skyggir örlítið á staðreyndirnar, þegar sagt 

er vandlætislega frá sannindum, vanrækt að taka fram staðreyndir málsins eða ýkt, en þó koma 

engin bersögul eða afdráttarlaus ósannindi fram. Tveir Gosar eru gefnir fyrir afdráttarlausari 

úrfellingu staðreynda og ýkjur, þar sem einhverjar staðreyndavillur gætu hafa átt sér stað (en þó 

ekki endilega). Tveir Gosar gætu því þýtt að eitthvað sé hálfsatt (e. half true).  Þrír Gosar eru gefnir 

fyrir talverðar staðreyndavillur og/eða auðséðar og bersýnilegar mótsagnir í máli. Hins vegar þurfa 

engin ósannindi að koma fram til þess að þrír Gosar séu gefnir; það nægir að sannindi séu sett fram 

á óheiðarlegan máta. Að þau séu tekin úr samhengi með þeim afleiðingum að framsetningin sé 

mjög blekkjandi – en ljóst er að munurinn á tveimur og þremur Gosum er nokkuð óljós. Fjórir 

Gosar merkja hrein ósannindi, eða eins og staðreyndakönnuðurinn orðar það, haugalygi (e. 

whoppers). 

Þegar eitthvað er talið satt með öllu fær staðreyndakönnunin Geppeto hak (e. Geppeto 

Checkmark) og Gosamerki á hvolfi er gefið þegar að aðili virðist skipta um skoðun eða gefa frá 

sér yfirlýsingu sem stangast á við það sem að sá hinn sami hefur áður sagt (hræsni) (Kessler, 2017). 

2.2.1.2. FactCheck.org 

FactCheck.org er bandarískur staðreyndakönnuður sem að snýr sérstaklega að því að kanna 

sannleiksgildi yfirlýsinga frá helstu gerendum í bandarískum stjórnmálum. Þegar kemur að vali á 

staðhæfingum kemur fram á síðunni þeirra að þeir hyggist leggja jafn mikið af tíma í að fara yfir 

staðhæfingar frá ‚báðum hliðum‘ hefðbundinna bandarískra stjórnmála, þ.e. verja jafn miklum 

tíma í að skoða staðhæfingar frá báðum flokkum. Þá segjast þeir gera það með því að fara yfir 

yfirlýsingar sem koma frá þeim á sambærilegum vettvangi. Þar á meðal eru spjallþættir frá öllum 

helstu frétta- og afþreyingarveitum í BNA, auglýsingar í sjónvarpi, allt sem forsetinn segir, 

opinberar vefsíður frambjóðenda og stjórnmálamanna, fréttatilkynningar og það sem kemur frá 

þeim á samfélagsmiðlum (FactCheck.org, 2019). 
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FactCheck.org sker sig úr frá Staðreyndakönnuði Washington Post og PolitiFact að því leyti 

að þar birtast einungis niðurstöður rannsókna þegar að um ósannindi er að ræða. FactCheck.org 

notar því ekki samskonar skala/mælikvarða og hinir tveir staðreyndakönnuðirnir sem ég greini frá 

í þessum kafla. 

2.2.1.3. PolitiFact 

PolitiFact notast við punktaskala sem er kallaður Sannleiksmælirinn (e. Truth-O-Meter), sem er 6 

punkta skali sem fer frá satt (e. True) yfir í út í hött (e. Pants-on-Fire). Öllum úrskurðum er safnað 

í heildargagnagrunn sem tekur saman tölfræði eftir ræðumanni, umfjöllunarefni og fleiru. 

Starfsemin reiðir sig á skrefatengt ferli til að meta pólitískar fullyrðingar, sem er útskýrt í 

starfsmannahandbók sem ber heitið Handbók Sannleiksmælisins (e. Truth-O-Meter owners 

manual). Lokaúrskurður er ákveðinn af þremur ritstjórum sem vinna sem kviðdómarar, þar sem 

þeir greiða atkvæði um endanlega niðurstöðu með 5 meginreglur til hliðsjónar, til dæmis að „orð 

skipta máli“ og „samhengi skiptir máli“ (Graves, 2017).  Punktaskali PolitiFact er að mestu 

sambærilegur þeim hjá Staðreyndakönnuði Washington Post, en aðalmunurinn er sá að PolitiFact 

notar 6 punkta kerfi á meðan að Staðreyndakönnuðurinn notar 5 punkta. Punktarnir sex á 

Sannleiksmæli PolitiFact eru satt (e. true), sem gefið er þegar eitthvað er talið satt og sagt af 

heiðarleika, sem þýðir að engar upplýsingar eru látnar hjá líða; að mestu satt (e. mostly true), sem 

gefið er þegar eitthvað er rétt en þörf er á frekari útskýringu eða meiri upplýsingum; hálfsatt (e. 

half true), þegar að staðhæfing er sumpartinn rétt en tekur ekki fram mikilvæg atriði eða tekur hluti 

úr samhengi; að mestu rangt (e. mostly false), staðhæfing sem inniheldur einhvern sannleik en 

sleppir því að taka fram mjög mikilvægar upplýsingar, sem ef teknar væru fram myndu gefa aðra 

mynd af atburðum; rangt (e. false), staðhæfing sem er röng; og loks út í hött (e. pants on fire), 

staðhæfing sem er bæði röng og fáránleg.   

Staðreyndakönnuður Washington Post notar 5-punkta skala, en þar sem að bæði fimmti og 

sjötti punkturinn á skala PolitiFact merkir bein ósannindi er hægt að fella hinn sjötta niður og 

sameina við hinn fimmta ef nauðsyn krefst, til dæmis ef að bera á saman tölfræði um niðurstöður 

frá mismunandi staðreyndakönnuðum, en þá liggur best fyrir að halda sig við 5-punkta staðallinn.  
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3. Þekkingarfræði- og kenningarlegur kafli 

Hvernig getum við vitað hvort fréttir séu sannar eður ei? Til þess þarf einhvers konar viðmið. Fólk 

hefur lengi reynt að skilgreina og samræma hvað er í raun satt. Í þessum kafla verður ýmsum 

leiðum að sannleika velt upp í ljósi umræðuefnis ritgerðarinnar. 

3.1. Þekkingarfræði 

Þekkingarfræði er ein af helstu undirgreinum heimspekinnar, og hún fæst við spurningar um eðli 

þekkingar og rökstuðning fyrir skoðunum okkar. Hún fæst við spurningar eins og: Hvað felst í því 

að vita eitthvað, og hvernig getum við verið viss um það sem við vitum? Hvað er staðreynd og 

hvernig við getum vitað hvað er rétt og hvað rangt?  

Við reynum að halda okkur við vísindalega aðferð til þess að komast nær því að nálgast 

sannleikann um eiginleika umheimsins og þeirra fyrirbrigða sem að honum tilheyra. Vísindaleg 

nálgun liggur best við þegar kemur að raunvísindagreinum, þar sem aðhaldssamri nálgun er beitt 

við leit að sannleikanum, þar sem þekkingarleit er iðkuð í heftandi umhverfi sem ber með sér 

ströng aðgangsskilyrði (Graves, 2017).  

Í mörgum raunvísindageirum er þörf á heimullegri vitneskju og tæknilegum orðaforða - 

mikillar menntunar er krafist og meðmælum úr heimi akademíu – og oft er þörf á kostnaðarsömum 

búnaði. Þetta umhverfi og menningarsamhengi bæði formgerir og verndar (raun)vísindi og iðkun 

þeirra sem stofnun. Sömuleiðis einangrar það vísindalega umræðu og aðferð í höndum strangra 

hliðvarða (Graves, 2017). Ef staðreyndakannanir eiga að njóta tiltrúar þurfa þær að vera iðkaðar á 

sem vísindalegastan hátt til þess að öðlast þann hlutleysisblæ sem gæti veitt þeim trúverðugleika.  

Samband okkar við sannleikann og staðreyndir er að einhverju leyti byggt á því sem má kalla 

heilbrigða skynsemi. Við eigum það til að hugsa um staðreyndir á einfaldan, svart-hvítan hátt. 

Þegar við tölum um vísindalegar staðreyndir er venjulega átt við staðreyndir sem eru taldar óháðar 

gildiskerfi manna og séu ekki túlkunaratriði. Þetta er kallað samræmiskenningin (e. 

correspondence theory of truth) að sannleikanum. Með því er átt við að staðreynd er eitthvað sem 

er óumdeilanlega satt og sönn staðhæfing er sú sem samræmist staðreyndum raunveruleikans 

(David, 2016). Hugtakið ,staðreynd‘ er notað til þess að undirstrika sannleiksgildi einhvers, til að 

gefa í skyn að eitthvað sé satt.  

Svart-hvít nálgun að sannleikanum er mögulega nauðsynleg í daglegu lífi til þess að aðgreina 

raun frá röngu – hverju við eigum að trúa og hverju ekki. En þó þessi nálgun sé almennt séð 
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gagnleg leiðarstytting í hugsun okkar er hún ekki fullkomin og hættan er að hún dragi athyglina 

frá því hvernig sannleikurinn er samfélagslega mótaður - það sem við teljum satt er í raun 

sameiginlegt gildismat manna (Shapin, 1994). Þetta þarf ekki að eiga við um allt sem til teljum til 

staðreynda – tveir plús tveir gera líklega fjóra, hvort sem við gerum okkur grein fyrir því eða ekki 

og hvort okkur líkar það betur eða verr. En við getum varla gefið okkar að allt það sem við teljum 

til staðreynda sé eins rökfast og það. Ef við viljum skilja hvernig skoðanir verða viðurkenndar sem 

staðreyndir – á mismunandi tímabilum, í mismunandi menningarheimum, þurfum við að skoða 

þær í samhengi (sögulegu, menningarlegu).  

3.2. Lýðræði og bull 

Lýðræði er pólitískt fyrirkomulag sem byggt er á rökræðu sem meginstoð. Deilur um pólitísk 

ágreiningsmál eru oft beinlíns framsettar í formi kappræðu, sem er umræðuform þar sem 

þátttakendur keppast um að færa sem best rök fyrir sínu máli í því skyni að sannfæra viðmælenda 

eða áhorfendur (Aikin & Talisse, 2019).  

Fyrir utan að kjósa sér fulltrúa í kosningum er ætlast til þess að borgarar í lýðræðisríkjum séu 

meðvitaðir um samfélagið sem þeir búa í, virði lög og reglur, veiti embættismönnum og fulltrúum 

aðhald og taki þátt í þjóðlífinu. Nokkur grunngildi eru talin nauðsynleg til þess að lýðræði geti 

þrifist – réttindi eins og málfrelsi, frjáls fjölmiðlun og sanngjörn málsmeðferð. Borgarar eigi að 

leitast við að beita heilbrigðri hugsun til að gera þeim kleift að taka skynsamar ákvarðanir þegar 

kemur að stjórnmálum  (Aikin & Talisse, 2019).  

Við notum rökhugsun í nær allri okkar hugsun, en það sem að gerir vísindi og vísindalega 

aðferð mögulega er fyrst og fremst gagnrýnið hugarfar. Þegar tilraunir eru framkvæmdar þarf fyrst 

að gera sér upp hugmynd um hverjar niðurstöðurnar gætu verið, sem kallast tilgáta. Rannsókn er 

svo framkvæmd til þess að prófa tilgátuna. En þegar kemur að pólitískri umræðu er rökhugsun og 

rökræða lang mikilvægust og fyrirferðamest. Rök eru staðhæfingar sem settar eru fram til þess að 

styðja aðrar staðhæfingar (Ólafur Páll Jónsson, 2016).  

Rökhugsun og rökræða er nauðsynleg til þess að sameiginleg sjálfsstjórn borgara í lýðræði 

geti gengið upp. Það ber með sér skyldur til borgaranna sem þegna samfélagsins og sjálfs síns – 

meðal annars skyldu til þess að hugsa og rökræða vel. Þessi hugsjón og ímynd af lýðræðislegu 

samfélagi gæti hljómað nokkuð háfleyg og fjarlæg raunveruleika þess sem lýðræði er, en þetta er 

hugmyndin (Aikin & Talisse, 2019).  
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Kappræður eru mjög fyrirferðarmiklar í aðdraganda kosninga víðsvegar um heim. Vandinn 

við kappræður í anda Morfískeppna er að markmið þeirra er í grunninn að sannfæra fólk um að 

ein stefna – eða sá sem heldur henni fram – sé betri en önnur, fremur en að komast að því hvað er 

satt eða skynsamlegast fyrir þá sem fylgjast með kappræðunum. Stjórnmálamenn eru í samkeppni 

um atkvæði og því getur frammistaða í kappræðum haft mikil áhrif. En reynslan sýnir að í pólitík, 

eru a.m.k. tvær leiðir til að meta frammistöðu í kappræðum.  

Annarsvegar á grunni þeirra röksemdafærslna sem teflt er fram, þar sem gæði 

röksemdafærslna byggist á sannleiksgildi þeirra. Ef rökfærsla þátttakenda er byggð á lélegum eða 

röngum forsendum ætti hún ekki að telja. En hins vegar er frammistaða stjórnmálamanna oft metin 

eftir því hversu góðir þeir eru í að koma skoðunum sínum frá sér og þá getur orðheppni og aðrir 

þættir sem hafa lítið með sannleiksgildi að gera riðið baggamun (Aikin & Talisse, 2019).  

Því má segja að hættan sé sú að kappræðustjórnmál ýti undir bull í þeim skilningi sem Harry 

Frankfurt (2005) leggur í hugtakið. Í ritgerð sinni Um bull (e. On Bullshit) ræðir Frankfurt um 

muninn á bulli og lygum. Hann bendir á að til þess að hægt sé að segja að einhver sé að ljúga þarf 

sá hinn sami að telja sig vita hvað er rétt og halda vísvitandi einhverju öðru fram. Með öðrum 

orðum; það að ljúga er ekki það sama og að hafa rangt fyrir sér, hvort sem það er vegna þess að 

maður hefur ekki kynnt sér málið nægjanlega vel eða hefur gert mistök í röksemdafærslu. Bullarinn 

skeytir hins vegar ekkert sérstaklega um sannleiksgildi. Það eina sem að skiptir máli fyrir þann 

sem bullar er hvað öðrum finnst um hann. Hvort sem bullið er sett fram til þess koma sér úr klandri 

eða reyna að fá kjósendur til að greiða viðkomandi atkvæði í kosningum.  

Frankfurt bendir einmitt á að stundum segi fólk eitthvað á borð við að maður ætti „frekar að bulla 

sig í gegnum hlutina en að ljúga“, en þannig virðist það vera að bull sé ekki talið eins mikill ósiður 

og lygi.  

Í nútímanum og alveg sérstaklega í stjórnmálum, segir Frankfurt, skapast oft þær aðstæður að 

stjórnmálamenn telja sig þurfa að tjá sig með hraði um málefni sem þeir hafa hvorki sérþekkingu 

á eða hafa haft tíma til að kynna sér (Frankfurt, 2005).  

 

„Bull virðist til að mynda óumflýjanlegt þegar að aðstæður kalla á að einhver tjái sig um mál án 

þess að vita um hvað málið snýst eða hafa haft tök á því að kynna sér það. Þannig skapast 
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kjöraðstæður fyrir bull í hvert skipti sem skyldur, staða eða tækifæri fólks til þess að ræða eitthvert 

mál eru meiri en þekking þess á málinu.“ (Frankfurt, 20051) 

 

Í þessu ljósi getur staðreyndakönnun mögulega gert gagn – ef að við hefðum hlutlausan aðila 

til þess að fara yfir pólitískar kappræður og brjóta niður rökfærslur þátttakenda og sýna okkur 

hversu vel þeim tókst að rökræða, ekki bara heilla okkur með skemmtilegum töktum og persónu, 

þá getum við betur myndað okkur sannleiksbyggða skoðun á málinu. 

3.3. Skoðanir, þekking og rök 

Rök eru fullyrðingar sem eru settar fram til stuðnings öðrum fullyrðingum (Ólafur Páll Jónsson, 

2016). Röksemdafærsla gengur út á að draga ályktanir af forsendum. Það má setja fram á 

eftirfarandi hátt: 

 

Forsenda 1 

Forsenda 2 

Forsenda n 

_______________ 

Niðurstaða 

 

Tökum dæmi. Einhver segir: 

 

 Morgundagurinn verður ömurlegur. 

 

Þú spyrð viðkomandi, af hverju segir þú það? Þá ert þú að biðja hann um rök fyrir máli sínu. 

Svarað er, 

 Mér finnst það bara einhvern veginn. 

Það eru engin rök. Þú myndir velta fyrir þér hvort að eitthvað væri að angra viðkomandi. En ef 

svarað væri, 

 

 Á morgun er mánudagur, og mánudagar eru alltaf ömurlegir.  

 

 
1 Þýðandi: Sævar Finnbogason 
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Þá hefur viðkomandi fært rök fyrir því að morgundagurinn verði ömurlegur. Við getum verið 

ósammála þessum rökum; mögulega teljum við að viðkomandi sé dagavilltur og það sé ekki 

mánudagur á morgun, eða kannski erum ósammála því að mánudagar séu alltaf ömurlegir.  

 

Við getum tekið þessa fullyrðingu og rökin sem hafa verið færð fyrir henni og sett upp 

röksemdafærslu: 

 

Á morgun er mánudagur 

Mánudagar eru alltaf ömurlegir 

_______________________________ 

Morgundagurinn verður ömurlegur 

 

Ef að röksemdafærsla er gild þá getum við leitt af henni niðurstöðu. En þó að rökfærsla sé gild er 

ekki víst að niðurstaða hennar sé rétt. Vondar röksemdafærslur eiga það almennt sameiginlegt að 

annaðhvort leiði niðurstaðan ekki af forsendunum, eða að forsendurnar sem niðurstaðan byggir á 

séu ekki réttar. Ef forsendurnar eru réttar og röksemdafærslan gild, þá er talað um að 

röksemdafærslan sé traust (Ólafur Páll Jónsson, 2016). Það er þó ekki samasemmerki á milli þess 

að röksemdafærsla sé gild og traust og að hún sé góð. Röksemdafærsla er oft séð sem leið til þess 

að auka þekkingu og taka skynsamar ákvarðanir, en aðrir líta á rökfærslu sem fyrst og fremst tæki 

til þess að fá annað fólk til þess að fallast á sitt mál – megin tilgangurinn með því að færa rök fyrir 

einhverju hafi venjulega minna að gera með að komast að því hvað er rétt eða hvað er skynsamt 

en að sannfæra aðra.  

Góð röksemdafærsla getur þó verið mjög gagnleg til þess að hjálpa okkur að mynda góðar 

skoðanir sem eru í samræmi við staðreyndir. Samkvæmt Platon er þekking (1) skoðun sem er (2) 

sönn (samræmist staðreyndum raunveruleikans) og (3) rökstudd (Chappell, 2019). Við notum rök 

í daglegu lífi til þess að reyna að átta okkur á því hvað er að gerast í kringum okkur, og til þess að 

sannfæra aðra um að fallast á okkar skoðun.  

Skoðun okkar snýst um trú okkar - hverju við trúum að sé satt. Það er hægt að vera með rétta 

skoðun og ranga skoðun, og aðrar skoðanir sem eru algjörlega huglægar (t.d. smekksatriði). En 

það er ekki nóg að skoðun sé sönn til þess að hún sé þekking, en hún þarf líka að vera rökstudd.  

Ef að þú ert á skoðun sem að samrýmist staðreyndum, en hefur ekki forsendur til þess að trúa þeirri 

skoðun (skoðun sem er ekki byggð á heilbrigðum rökum, skoðun sem er ekki rökstudd), þá getur 
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hún ekki talist þekking samkvæmt þessari skilgreiningu. Stundum heyrir maður fólk réttlæta 

hugmyndir sem ekki samræmast raunveruleikanum með því að segja að þær séu einfaldlega þeirra 

skoðun, og að allir eigi rétt á sínum skoðunum. En ef að þú heldur fram skoðun sem að hreinlega 

ekki stenst ‚skoðun‘, þá hefur þú rangt fyrir þér. Ef að þú ert á þeirri skoðun að jörðin sé flöt, þá 

getur verið að þú hafir rétt á þeirri skoðun, en sú skoðun er einfaldlega röng og stenst ekki skoðun, 

ef svo má að orði komast.   

3.4. Þekkingarfræðileg gagnrýni á staðreyndakönnun 

Þegar kemur að hlutlægni og vísindalegri aðferðafræði er líklega mikilvægast fyrir 

staðreyndakönnuði að vanda til verka og gera ýtarlega grein fyrir hvaða skref voru tekin og hvernig 

það leiddi þá að niðurstöðunum sem um ræðir. Þetta skiptir máli, sérstaklega vegna þess að 

niðurstöður þeirra eru oft dregnar í efa. Gagnsæi er mikilvægt, en það þýðir að allar heimildir sem 

notaðar eru þurfa að vera aðgengilegar. Margir staðreyndakönnuðir eru meðvitaðir um þetta. Til 

að mynda  lætur PolitiFact alltaf heimildaskrá fylgja sínum greiningum þar sem allir heimildamenn 

og rit eru gefin upp, líka heimildir sem ekki var vitnað beint í en hafa verið höfð að leiðarljósi við 

upplýsingaöflun. Það gerir það að verkum að einungis er hægt að nota heimildir sem liggja ljósar 

fyrir öllum – í þjálfunarriti PolitiFact er til að mynda varað við því að staðhæfingar opinberra 

starfsmanna sem krefjist nafnleyndar hafi verið liðnar of lengi af fréttamönnum í Washington 

(Graves, 2017). Líklega liggur áhættan í því að heimildamenn sem krefjist nafnleyndar geti komist 

upp með það að segja einfaldlega ósatt, og nýtt nafnleynd sína til þess að dreifa áróðri eða óhróðri. 

Heimildaskrá sem fylgir hverri rannsókn kemst nærri því að líkjast ákveðinni vísindalegri 

samkvæmni (e. scientific reproducibility). Ein leið þess að virða gagnsæi, sem er einföld en ekki 

jafn augljós, felur í sér að telja einfaldlega upp öll þau skref sem tekin voru við rannsókn á 

staðhæfingum. Það fellur þó reyndar alltaf á rannsakanda að velja hvað hann hefur í þeirri 

samantekt, og sumar hliðar af rannsókninni munu mögulega ekki koma fram.  

Staðreyndakönnuðir setja venjulega fram afdráttarlausar niðurstöður og þurfa því að útskýra 

fyrir lesendum hvers vegna ákveðnar staðhæfingar verðskulda rannsókn, og hvernig ákveðnar 

heimildir eða sérfræðingar urðu fyrir valinu. Gagnsæi gerir það að verkum að lesandinn getur tekið 

upplýsta afstöðu til þess sem haldið er fram og það eykur trúverðugleika. 

Uscinski og Butler (2013) gagnrýna staðreyndakönnuði á þeim forsendum að þeir reyni oft að 

rannsaka staðhæfingar sem ekki er hægt að flokka hreint út sem staðreyndir heldur falli frekar 
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undir að teljast til skoðana, sem erfitt er að fella dóm um hvort séu sannar eða ósannar. Í öðrum 

tilfellum séu þau hefðbundnu tól blaðamennsku sem eru staðreyndakönnuðum tiltæk ekki nægilega 

góð til þess að rannsaka þær staðhæfingar sem eru til umfjöllunar. Þá gangi staðreyndakönnuðir 

oft lengra en að „kanna staðreyndir málsins“ og í það að ákvarða sjálfir hverjar staðreyndirnar eru 

(Uscinski & Butler, 2013). Þessi aðferð brýtur í bága við forsendur staðreyndakönnunnar: að hægt 

sé að bera saman staðhæfingar um pólitík, samfélag, hagfræði, mannkynssögu o.s.frv. – við 

„staðreyndirnar“ – framkvæma samræmispróf, svo hægt sé að ákvarða hvort að orðræða um þessi 

málefni sé lygi (David, 2016). Viðfangsefni pólitískrar umræðu eru flókin og í mörgum tilfellum 

túlkunaratriði; með öðrum orðum, það er hægt að vera ósammála um hvað er rétt (Uscinski & 

Butler, 2013).  

3.5. Vafasamar staðreyndakannanir 

Í umfjöllun sinni um staðreyndakönnun (2013) telja Uscinski og Butler upp fimm aðferðir og 

verklög sem staðreyndakönnuðir nota gjarnan við rannsóknir og gagnrýna þá aðferðafræði og 

vinnubrögð sem notuð eru. Hér mun ég gera grein fyrir nokkrum af þessum atriðum sem gagnrýnd 

eru með tilliti til aðferðafræði við þekkingaröflun – eða einfaldlega þekkingarfræði. 

3.5.1. Valskekkja 

Einn af helstu fræðilegu annmörkum staðreyndakönnunar er spurningin um hvað á að taka fyrir til 

rannsóknar. Staðreyndakönnuðir hafa því sem næst óteljandi fullyrðingar er viðkoma staðreyndum 

til að velja úr, eins og áður hefur komið fram. Stjórnmálafólk og flokkar, hagsmunasamtök, hópar 

aðgerðasinna o.s.frv. verja oft mestum sínum tíma í það að miðla upplýsingum til almennings. Úr 

því gríðarstóra mengi upplýsinga sem eru til staðar geta staðreyndakönnuðir einungis rannsakað 

smávægilegt hlutmengi. En staðreyndakönnuðir gefa almennt ekki upp sérlega skýr viðmið um 

hvað er valið til rannsóknar.  

Þær staðhæfingar sem eru teknar til rannsóknar eru þær sem að þeir halda að lesendur muni 

vilja fá nánari útskýringu á; eða eins og Bill Adair stofnandi PolitiFact sagði: „Við veljum 

staðhæfingar sem að við höldum að lesendur muni vera forvitnir um. Ef að einhver heyrir 

fullyrðingu og hugsar, ‚Er þetta satt?‘ þá er það eitthvað sem við munum skoða“ (Cohen, 2011).  

Án skipulagðrar og kerfisbundinnar aðferðar við val á viðfangsefnum gætu staðreyndakönnuðir í 

ógáti - eða vísvitandi – valið einungis hentug tilfelli (e. cherry pick), og þar af leiðandi búið til 

ónákvæma mynd af pólitískum gerendum (Uscinski & Butler, 2013). En fyrst að 
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staðreyndakönnuðir geta ekki skoðað allar fullyrðingar í heiminum er líklega óhjákvæmilegt að 

þær myndir sem eru teiknaðar upp af mismunandi pólitískum gerendum verði tiltölulega og 

hlutfallslega ónákvæmar – það er ekki hægt að ætlast til annars. Vandinn sem að þá liggur fyrir er 

hvort að staðreyndakönnun gæti hugsanlega verið álitin áróðurstæki í sjálfu sér, eða þurfi allavega 

að horfa á í ljósi þess möguleika? 

Ljóst er að ásetningur getur verið annar en endilega sá að ákvarða hvort að einstakar 

staðhæfingar samræmist staðreyndum raunveruleikans. Fyrsta skref er alltaf að velja hvaða 

staðhæfingar á að taka fyrir. Niðurstöður einstakra staðhæfinga segja oft mikið um heiðarleika 

tiltekinna pólitískra gerenda almennt. Á því er þó ákveðinn vankantur. 

Við getum tekið mjög almennt og einfalt dæmi um vandann sem að myndast við val. Segjum 

að Jón og Kalli séu í framboði til forseta. 100 staðhæfingar eru hafðar eftir báðum í framboði, en 

munurinn liggur í því að 95 af þeim staðhæfingum sem hafðar voru eftir Jóni eru réttar og 5 eru 

rangar, á meðan að einungis helmingur þeirra 100 staðhæfinga sem hafðar voru eftir Kalla voru 

réttar. Segjum að staðreyndakönnuður geti aðeins valið 5 staðhæfingar frá hvorum aðila til að 

rannsaka yfir kjörtímabilið, og hann velur þær sem að ex ante (í fyrstu, fyrirfram) virðast vera 

vitlausustu staðreyndirnar frá báðum aðilum. Hann velur þær 5 staðhæfingar frá Jóni sem eru 

rangar, og kemst að því að þær séu ósannar. Hann velur svo 5 af 50 röngum staðhæfingum sem 

hafðar voru eftir Kalla og kemst að því að þær séu ósannar. Við enda framboðsins eiga báðir aðilar 

5 staðhæfingar sem metnar voru rangar, og báðir virðast vera jafnir þegar kemur að (ó)heiðarleika. 

En staðhæfingar Jóns voru réttar í 95% tilfella á meðan hans Kalla voru einungis réttar í 50% 

tilfella, en valferli og úrtaksaðferð staðreyndakönnuðarins gera það að verkum að báðir virðast 

jafn miklir (og algjörir) lygarar.  

Aðferðir sem eru notaðar til þess að tryggja sanngirni við val á staðhæfingum gætu gert þetta 

vandamál enn verra. Takið eftir að í dæminu að ofan voru fimm fullyrðingar hafðar eftir báðum 

frambjóðendum, af 100 staðhæfingum frá hvorum í heildina. Vert er að minnast aftur á 

FactCheck.org í þessu samhengi. Eins og greint var frá fyrr í þessari ritgerð sker sá 

staðreyndakönnuður sig úr að því leyti að einungis eru birtar rannsóknir um staðhæfingar sem 

reynast rangar. Sá staðreyndakönnuður leggur mikið upp úr hlutleysi og sanngjarnri meðferð, og 

reynir því að leggja jafn mikinn tíma í að rannsaka staðhæfingar frá ‚báðum hliðum‘ bandarískra 

stjórnmála, til dæmis með því að afmarka umfjöllun sína við ákveðna stjórnmála- og 

fjölmiðlavettvanga. Dæmið hér að ofan er því sérstaklega viðeigandi. Það mætti færa rök fyrir því 



 

21 

 

að þær aðferðir sem að FactCheck.org notar í nafni þess að tryggja sanngirni og hlutleysi geri illt 

verra, þar sem þær sýna ekki fram á almennt sannleiksgildi staðhæfinga, heldur afmarkað 

sannleiksgildi staðhæfinga, og sýna þar með ekki endilega rétta heildarmynd. 

3.5.2. Samhengi, samþætting og sundurliðun 

Staðreyndakönnuðir taka oft saman margar staðhæfingar og sameina svo að verði til ein fullyrðing, 

eða sundurliða eina staðhæfingu yfir í nokkrar fullyrðingar um mismunandi staðreyndir. Þetta er 

óhjákvæmilegt, en Uscinski telur að það sé einfeldningslegt að telja að sú útlistun staðhæfinga sem 

upp er dregin sé óvilhöll og hlutlæg. 

Úrtak úr rannsókn Uscinski sýndi að u.þ.b. 40 prósent af rannsóknum staðreyndakönnuða 

sameinuðu nokkrar staðreyndafullyrðingar, sem gefur til kynna að það sé mjög algengt. Segjum 

að staðreyndakönnuðir sameini nokkrar staðhæfingar í eina rannsókn: einhverjar af þeim 

fullyrðingum sem koma fram geta verið kolrangar, á meðan aðrar eru alveg réttar. Rannsóknin fær 

niðurstöðuna að mestu satt (e. Mostly True). Til að gefa slíka úrskurði þarf mjög huglægt mat 

rannsakenda.  

Dæmi um þetta gæti verið: ræðumaður er að tala um rýrnun regnskóga. Hann vitnar í tölur 

sem segja að regnskógar hafi rýrnað um X yfir ákveðið tímabil og Y á tilteknum stað, og við gefum 

okkar að það séu réttar tölur. Segjum svo að hann bæti við að stjórnvöld í tilteknu landi, sem gefi 

lítið fyrir umhverfisverndarsjónarmið, hafi af ásetningi vanrækt verndarskyldu sína og vísvitandi 

leyft bændum á tilteknu svæði að kveikja skógarelda til þess að undirbúa landsvæði til ræktunar, 

sem er rétt. Hann heldur því einnig fram að þetta hafi verið stærsta breytan þegar við kemur rýrnun 

skóglandsins, sem er ekki rétt. Hann heldur því einnig fram að bændur hafi skynjað af orðræðu 

stjórnvalda að þeim sé óhætt að halda svona iðju áfram, sem er álitamál, og að stjórnvöld hafi 

dregið úr stuðningi við bændur, sem er almennt rétt, og aðgerðir þeirra beri þess merki að þau 

varist helst að styggja þann markhóp. 

Það er líklegt að álit margra sé að stjórnvöld hafi ekki brugðist nægilega vel og hratt við til 

þess að stoppa skógarelda, eða að þau hafi ekki sinnt verndarskyldu sem skyldi og horft í hina 

áttina þegar að bændur kveiktu eld. Stjórnvöld þvertaka hins vegar fyrir þessar ásakanir, en 

hyggjast engan sækja til saka út af málinu, samkvæmt ræðumanni, sem er þó óljóst í 

raunveruleikanum. 

Vandamálið sem kemur hér upp er bersýnilegt. Hvað á staðreyndakönnuðurinn að horfa á 

hér? Hann þarf að nýta sér mjög svo huglægt gildismat til að ákveða hvaða staðhæfingar hann á 
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að taka með í reikninginn. Hvað er miðpunktur frásagnarinnar og hvað eru aukaatriði? Hér eru 

nokkrar staðhæfingar: 

 

S1: Regnskógar hafa rýrnað X mikið yfir ákveðið tímabil og X mikið á tilteknu svæði (rétt) 

S2: Skógareldar af mannavöldum eru stærsta breytan þegar kemur að rýrnun skógana (rangt) 

S3: Eldur var kveiktur af bændum á þessu svæði til þess að greiða fyrir nýju landsvæði (bendir allt 

til þess) 

S4: Gæslu á svæðum sem brunnu var ekki sinnt sem skyldi (skiptar skoðanir, en við segjum rétt.) 

S5: Stjórnvöld brugðust seint og illa við til þess að hamla útbreiðslu skógarelda (álitamál) … 

S6: …af því að stjórnvöld gefi lítið fyrir umhverfismál og úr því hafi bændur áskilið sér rétt til 

þeirra verka (ómögulegt að vita ásetning stjórnvalda) 

S7: Stjórnvöld hyggjast ekki sækja neinn til saka fyrir brunann (upplýsingar um rannsókn liggja 

ekki fyrir) 

 

Ljóst er að málið er flókið og mikilvægt að horfa á samhengi hlutanna – það er ekki alveg víst 

hvað átti sér stað. Ræðumaður nefndi tölur um regnskógarýrnun, sumar réttar en aðrar ekki. Hann 

sagði að bændur hefðu kveikt skógareldana, en það er glæpur sem varðar við lög og enginn hefur 

verið sakfelldur enn – enginn hefur lagastöðu grunaðs aðila og almenningur hefur ekki aðgang að 

upplýsingum um rannsókn máls. Það er þó nokkuð líklegt þó að engin nöfn hafi verið nefnd, og 

fyrir sakir þessa dæmis þá er það alveg rétt. Hann ásakar stjórnvöld um meðvirkni, en engar 

sannanir liggja fyrir um það. 

Staðreyndakönnuðurinn getur ákveðið að taka fyrir staðhæfingu 1 eina og sér. Niðurstaða 

rannsóknar er sú að ræðumaður sagði alveg satt. Hann getur tekið S1 og S2 – en S1 samanstendur 

í raun af tveimur fullyrðingum, 1) rýrnun yfir tímabil og 2) rýrnun á tilteknu svæði. S2 er að 

skógareldar séu sú breyta sem olli mestri rýrnun, sem er hins vegar ekki satt. Ef að hver fullyrðing 

hefur jafnt gildi, þá er það spurning um reiknidæmi: S1-1 er rétt, S1-2 er rétt, S2 er rangt. 2/3 af 

staðhæfinunni er sönn. Gerum ráð fyrir 5-punkta skala (1=rangt, 5=rétt), en þá ætti niðurstaðan að 

liggja í miðjunni: 3 – hálfsatt – en 0,667 / 66,67% er nær miðpunkti skalans (0,6 / 60%) en næstu 

einkunn, að mestu satt (0,8 / 80%). En væri ekki nær að segja að þetta sé að mestu satt, þar sem 

meirihluti þess sem kom fram var satt? 
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Þetta fer allt eftir mati staðreyndakönnuðar: hvaða staðhæfingar honum finnst skipta máli. 

Mögulega finnst staðreyndakönnuði að lang mikilvægasta fullyrðingin sé sú ranga: þó að 

ræðumaður hafi sett fram alls konar mismunandi staðhæfingar í stærra samhengi hlutanna þá finnst 

staðreyndakönnuði það hreinlega vera agalegar ýkjur að segja að þessir skógareldar hafi verið svo 

umfangsmiklir. Hann telur það þá mögulega vera réttlætanlegt að taka þessa fullyrðingu fyrir, eina 

og sér, og gefur henni lægstu einkunn: 1 – rangt.  

Það sem staðreyndakönnuðir eru að gera þegar að þeir taka saman nokkrar staðhæfingar svo 

að úr verði ein fullyrðing til að rannsaka, eða sundurliða eina staðhæfingu í nokkrar mismunandi 

fullyrðingar, er að reyna að setja hlutina í samhengi. En það sem ég er að benda á hér er að 

staðreyndakönnun neyðist stundum til þess að taka hlutina úr samhengi, með því að taka einhverja 

tiltekna orðræðu út fyrir sviga til þess að framkvæma á innihaldi hennar samræmispróf við 

raunveruleikann, óháð því samhengi sem að orðræðan átti sér stað í. Það er spurning um hlutlægni, 

því samhengi hlutanna er túlkunaratriði. En eins og ég hef gert grein fyrir hér að ofan hefur 

staðreyndakönnuður mikið frelsi þegar kemur að því að túlka samhengi.  

Staðreyndakönnuðir vita auðvitað að hlutir eiga sér stað í samhengi við aðra hluti og engin 

orðræða á sér stað í tómarúmi – staðreyndakönnuðir greina mynstur eins og aðrir og finna sig þess 

vegna knúna til þess að setja hlutina aftur í samhengi. En viðeigandi samhengi hlutanna er næstum 

alltaf deilumál og er jafnan þrætuepli í pólitík (Uscinski & Butler, 2013).  

3.5.3. Orsakasambönd og að spá fyrir um framtíðina 

Staðhæfing um orsakatengsl heldur fram sambandi á milli tveggja eða fleirri breytilegra 

staðreynda. Til dæmis gæti forsetaframbjóðandi haldið því fram að ásigkomulag hagkerfisins hafi 

áhrif á kosningahegðun borgara – til dæmis að gott ásigkomulag hagkerfisins leiði til þess að 

núverandi stjórnarflokki muni ganga betur í kosningum en ella. Þessi staðhæfing hefur minna að 

gera með ástand hagkerfisins eða niðurstöður kosninga og meira að gera með tengslin milli þessara 

breytna: hvernig ein breyta hefur áhrif á hina þegar hún breytir um gildi.  

Orsakasambönd geta ekki verið staðfest með því að „leita uppi svarið“ eða „leita uppi 

staðreyndir málsins“ sem er hefðbundin aðferðafræði staðreyndakönnunar. Félagsvísindamenn 

hafa því tilhneigingu til þess að ræða um orsakasambönd í ljósi hve mikið af gögnum styðja eða 

styðja ekki við tilvist orsakasambands, frekar en að horfa á það sem já eða nei svar.  

Pólitískar stefnubreytingar eru oft ræddar í ljósi þeirra áhrifa sem þær kunna að hafa á 

framtíðina. Í úrtaki Uscinski af yfir eitt þúsund staðreyndarannsóknum snerust 18% um hvaða áhrif 
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mismunandi stefnur í stjórnmálum kynnu að hafa á framtíðina, þó að engin leið sé til þess að 

sannreyna slíkt. Segjum að Alþingi breyti lögum um skattheimtu – kannski til þess að örva 

fjárfestingu í einhverjum geira, hækka tekjur ríkisins ákveðið mikið, eða hafa áhrif á 

neytendahegðun. Mun þessi löggjöf bera árangur og hafa tilætluð áhrif?  

Við getum fylgst með því hvað gerist eftir að lögum um skatt er breytt til þess að sjá hvort að 

löggjöfin hafi tilætluð áhrif; en jafnvel þó að tilætluð breyting raungerist er aldrei víst hvort að það 

sé afleiðing af löggjöfinni. Mögulega hefðu sömu hlutir gerst óháð löggjöfinni – það er ekki víst 

að þeir séu í raun áhrif hennar (Uscinski & Butler, 2013).  

Uscinski vísar í nokkur tilfelli í rannsókn sinni þar sem að staðreyndakönnuðir hafi reynt að 

svara svona fullyrðingum. Hann telur að þetta sé til marks um annmarka svarthvítrar nálgunar, 

staðreynd eða ósannindi. Aftur svari staðreyndakönnuðir með einhverju allt öðru en staðreyndum. 

Spár um framtíðina er ekki hægt að samsvara (fullyrða að eigi við um) við raunveruleikann, 

heldur einungis við aðrar spár. Staðreyndakönnuðir bera því oft spár eins stjórnmálamanns á móti 

öðrum spám, t.d. frá sérfræðingum eða einhverjum hlutlausum aðilum. Þetta gefur rannsakendum 

frelsi til þess að velja „réttu“ framtíðarspána eftir geðþótta frá nokkrum mismunandi aðilum. Af 

því leiðir að sú spá sem rannsakanda finnst líklegust (eða líst best á) verður ofan á.   

Þó að ekki sé hægt að kanna neinar staðreyndir þegar kemur að umfjöllun um möguleg 

orsakatengsl eða spár um hvað kynni að gerast í framtíðinni að einhverjum skilyrðum uppfylltum 

geta þær þó verið misvel ígrundaðar og rökstuddar. Þetta eru mál sem þarf að fjalla um ef við 

viljum taka skynsamar ákvarðanir í dag til þess að njóta ávaxta þeirra í framtíðinni. Flestir geta 

líklega verið sammála um það. Það hins vegar brýtur í bága við grundvallarforsendur 

„staðreyndakönnunar“ að fjalla um málefni þar sem engar staðreyndir eru til staðar. Þegar kemur 

að spurningum um orsakatengsl í samhengi við pólitískar stefnubreytingar geta 

staðreyndakönnuðir að vísu horft til baka og notað söguleg dæmi um hugsanleg orsakatengsl til að 

færa rök fyrir sínu máli, en geta ekki vísað til staðreynda.  

3.5.4. Óskýrar viðmiðanir 

Spurning sem þarf að svara er: hversu langt frá reynd þarf lausleg ágiskun eða námundun að vera 

til að geta ekki lengur talist sönn? Ef að stjórnmálamaður vitnar í tölfræði í ræðu, þar sem hann 

námundar 6,3 niður í slétt 5, eða 27,4% upp í slétt 30%, er hann að segja ósatt? Er það hálf-

sannleikur eða næstum rétt? Hvað ef að tölurnar sem að stjórnmálamaðurinn er að vitna í eru sjálfar 

lauslegar áætlanir, eins og oft er? Það þarf að draga línur í svona málum, telur Uscinski. 
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Við getum tekið nýlegt dæmi úr bandarískri kosningabaráttu. Forsetaframboð Bernie Sanders 

árið 2016 hafði haft orð á því að meðalfjárframlög til forsetaframboðs hans væru einungis 27 

dollarar. Þetta þætti til marks um að bakland hans væri aðallega venjulegt vinnandi fólk, og mikið 

var gert úr þessu af stuðningsmönnum hans og svo frambjóðandanum sjálfum. Washington Post 

birti svo grein2 sem bar nafnið „Bernie Sanders heldur því stöðugt fram að meðalframlag til hans 

sé 27 dollarar, en hans eigin tölur eru í mótsögn við það“ (e. Bernie Sanders keeps saying his 

average donation is $27, but his own numbers contradict that). Þar kom fram að í rauninni voru 

meðalframlög á mann til framboðsins 29,14 dollarar, en ekki sléttir 27 dollarar sem er talan sem 

hafði verið mest vitnað í. Þessi útreikningur tók mið af nýjustu tölum, en fréttamenn Washington 

Post höfðu þó orð á því í pistlinum að allnokkrar sveiflur hefðu verið á tölunni - áður fyrr hafði 

talan verið enn lægri, eða um $25 á mann (Bump, 2016). En flestir opna ekki og lesa fréttir á 

samfélagsmiðlum heldur sjá einungis fyrirsögnina (Kim, Moravec, & Dennis, Combating Fake 

News on Social Media with Source Ratings: The Effects of User and Expert Reputation Ratings, 

2019). Þessi fyrirsögn gefur til kynna að Bernie Sanders hafi verið að ljúga um fjárframlög til 

framboðsins. Þetta er eitt dæmi um hvernig staðreyndakönnun getur nýst í áróðurstilgangi, eða til 

að dreifa óhróðri um stjórnmálafólk með því að taka hluti úr samhengi.  

Án þess að beinlínis segja hvernig staðreyndakönnunum er háttað og hvernig þær leiddu að 

niðurstöðu geta staðreyndakönnuðir notað hvaða viðmið sem er til þess að dæma um staðreyndir 

án þess að þurfa að útskýra af hverju þau viðmið eru viðeigandi. Oftast þurfa staðreyndakönnuðir 

sjálfir að úrskurða um hversu nákvæmar staðhæfingar þurfa að vera til að teljast réttar eða rangar. 

Þeir mælikvarðar eru alltaf matskenndir og háðir samhengi.  

 
2 Þetta birtist í The Fix en ekki Staðreyndakönnuði Washington Post, en The Fix er annað 
staðreyndakönnunarfréttaskýringarblogg á vegum Washington Post. 
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4. Þekkingarfræðileg greining 

Rannsóknir sýna að bandarískur almenningur er klofinn þegar kemur að hinum og þessum 

þjóðfélagsmálum. Það má nefna hugmyndir um efnahag, stríðsrekstur, kynþáttahyggju í 

bandarísku samfélagi, málefni hinsegin fólks og áfram mætti telja. Mismunandi hugtök eru notuð 

til þess að lýsa og fjalla um fyrirbrigðið sem er hér til umræðu, en hér verður talað um umdeilda 

raunveruleika (e. disputed realities) og er það hugtak fengið að láni frá Morgan Marietta (Marietta, 

2015). Talið er að þetta tengist því mikla magni villandi upplýsinga (e. misinformation) og 

upplýsingafölsunar (e. disinformation) sem að hefur að vissu leyti verið áberandi undanfarin 

misseri. 

4.1. Djúpstæður ágreiningur 

Það verður seint þannig að allir sem búa í nútíma lýðræðisríkjum verði sammála um alla hluti og 

ekki ætlunin að halda því fram hér að það væri æskilegt. Eins og John Stuart Mill bendir á í Frelsinu 

geta ólíkar skoðanir og lífsviðhorf eins og einkenna fjölmenningarsamfélagið verið aflvaki 

framfara (Mill, 2001). En þetta krefst þess þó að við sem búum í þessum 

fjölmenningarsamfélögum deilum að lágmarki sameiginlegum skilningi um mikilvægi þess að 

hafa til staðar réttlátar aðferðir til þess að skera úr um þennan ágreining, þ.e.a.s lýðræðisins. 

Stundum finnst okkur þó eins og þeir sem við erum ósammála hafni ekki eingöngu skoðunum og 

rökfærslum okkar um einhver tiltekin málefni heldur hafni einnig skoðunum okkar almennt - 

grundvallarlífsgildum okkar, hugmyndum og heimsmynd og deili ekki meginforsendunum fyrir 

því sem við trúum. Jafnvel virðist okkur að ágreiningurinn sé svo djúpstæður að markmið og 

gildismat borgaranna séu svo ólík að þau séu ósamræmanleg og undir slíkum aðstæðum er mjög 

erfitt, og næstum því ómögulegt, fyrir þá frjósömu gagnrýnu umræðu sem lýðræðissamfélagið 

þarfnast að eiga sér stað.  Ef að rökræða um slíkan ágreining á að vera árangursrík þurfa 

þátttakendur í það minnsta að vera sammála um ákveðnar grundvallarstaðreyndir um heiminn eða 

allavega koma sér saman um einhverjar heimildir sem hægt er vísa til (Aikin & Talisse, 2019). 

En stundum er ágreiningurinn tæknilegri ef svo má að orði komast og snýst þá um það hvaða 

heimildir eru áreiðanlegar, hvað telst til sannana, og hvað skiptir máli. En á slíkan ágreining mætti 

líta sem þekkingarfræðilegt úrlausnarefni. Það er að segja ef hann snýst þá raunverulega um það 

hvort t.d. tilteknar stofnanir byggja staðhæfingar sínar á nægjanlega traustum forsendum en eru 
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t.d. ekki tilraunir sérhagsmunaafla til að grafa undan viðkomandi stofnunum vegna þess að þær 

koma þeim illa.   

Spurningin um djúpstæðan skoðanamun er hvort að rökræða geti leyst úr honum yfirleitt. Það 

er algeng skoðun, sérstaklega meðal þeirra sem aðhyllast rökræðulýðræði (e. Deliberative 

Democracy), að vel ígrunduð góð rökræða sé allavega aldrei tilgangslaus og í mörgum tilfellum 

líka gagnleg. Margir trúa að það sé mikilvægt að iðka góða rökræðu, sérstaklega þegar að kemur 

að djúpstæðum ágreiningi. En sumir telja að þegar kemur að sumum ágreiningi sé ekki nægilega 

mikill vilji til heilbrigðrar og gagnrýninnar rökræðu til þess að það sé nokkur partur af 

ágreiningnum sem að rökræða gæti leyst úr. Þá er lítið, finnst mörgum, sem maður getur rökstutt 

eða sagt til þess að leysa úr sumum málum á skynsaman hátt. Hin hliðin virðist bara vera svo 

fjarlæg í hugsun. Á endanum gæti það einungis komið niður til þess hver hefur betri áróður, meiri 

pening, eða kannski, betri vopn (Aikin & Talisse, 2019).  

 

Robert Fogelin setur vandamálið fram á þennan hátt:  

1. Árangursrík rökræða er eingöngu möguleg ef að þátttakendur eiga sameiginlegan 

skoðanabakgrunn, gildi, og úrlausnaraðferðir.  

2. Djúpstæður ágreiningur er ágreiningur þar sem að þátttakendur eiga ekki slíkan 

sameiginlegan bakgrunn 

3. Þar af leiðir: árangursrík rökræða er ekki möguleg í tilfelli djúpstæðs ágreinings 

(Aikin & Talisse, 2019) 

 

En hvað skal þá gera, ef að ekki er mögulegt að beita rökum til þess að komast að úrlausn? Er hægt 

að beita öðrum aðferðum, sem að ekki höfða til rökfærslu og rökræðu? Ef ekki er hægt að láta 

undan ósætti, hvað er þá til ráða? 

Það er samt ekki endilega ástæða til þess að fallast á svartsýni í þessum efnum. Í lýðræði er 

alltaf ágreiningur, og fólk hefur mismunandi bakgrunn og skoðanir á málum – það er 

óhjákvæmilegt. En kannski er það sem að gerir ágreining djúpstæðan einmitt sú tilfinning að hin 

hliðin sé ekki viðræðuhæf – að engin leið sé til þess að ræða málin á sameiginlegum forsendum. 

Þá liggur beinast fyrir að aðilar kynni sér forsendur annarra fyrir sínum skoðunum á djúpstæðan 

hátt, og þá eru aðilar komnir með einhvern byrjunarpunkt eða grundvöll þar sem rökræða getur átt 
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sér einhvern stað. En jafnvel þó að slíkar tilraunir mistakist eða séu óraunhæfar í verki getur fólk 

í mörgum tilfellum einfaldlega sætt sig við að vera ósammála.  

4.2. Djúpstæður ágreiningur og umdeildir raunveruleikar 

Þó að flestir kunnáttumenn myndu skilgreina hamfarahlýnun af mannavöldum sem óumdeilanlega 

staðreynd er gagnstæð skoðun ekki óvinsæl. Hún er í raun frekar algeng og jafnvel að verða 

algengari. Leit á vefnum að upplýsingum um hamfarahlýnun mun gefa notenda upp alls konar 

misvísandi upplýsingar um málefnið, sem gerir það mjög erfitt fyrir almennan borgara að gera sér 

upp skoðun um málið. Fjöldi þekktra stjórnmálamanna og fræðimanna frá háttvirtum stofnunum 

bjóða upp á aðra valkosti og ólíka raunveruleika sem stangast á við hina hefðbundnu frásögn.  

Stundum heyrir maður fólk sem annars myndi lítið gefa fyrir illa ígrundaðar samsæriskenningar 

lýsa efasemdum um málefnið. Ágreiningurinn er af því tagi að fólk jafnvel treystir sér ekki til þess 

að móta sér heilbrigða skoðun á málefninu. Þegar allt kemur til alls, hverju getur maður yfirleitt 

treyst? Er einhver ástæða til þess að reyna að átta sig á málinu á þessum tímapunkti; hvar á maður 

að byrja til að mynda sér heildstæða skoðun á svo umdeildu máli? Það vill enginn láta plata sig, 

og alls ekki verða uppvís um að hafa verið plataður.  

Svör við spurningunni, „Telur þú að hækkanir í meðalhita jarðarinna yfir seinustu 100 árin 

hafi meira að gera með áhrif mengunar af mannlegum völdum eða náttúrulegum breytingum í 

umhverfinu sem eru ekki af manna völdum?“ (e. Do you believe increases in the Earth‘s 

temperature over the last century are due more to the effects of pollution from human activities or 

natural changes in the environment that are not due to human activities?) í könnun Gallup í 

Bandaríkjunum frá árinu 2001 sýndu að 61% trúði því að hlýnun væri af manna völdum á móti 

33% sem trúðu að önnur náttúrleg umhverfisöfl væru líklegri áhrifavaldur. Árið 2014 hafði 

munurinn á milli þessara hópa minnkað, í 57% og 40% í áðurnefndri röð. Þvert á væntingar margra 

höfðu almennar hugmyndir fólks um hlýnun jarðar frekar fjarlægst samhljóða álits vísindamanna 

(Marietta, 2015). 

4.2.1. Spyrja staðreyndakönnuðir sömu spurninganna? 

Þegar kemur að umdeildum málefnum, líkt og hlýnun af mannavöldum, er hægt að skipta 

staðreyndakönnunum upp í tvö meginflokka eftir eðli þeirra staðhæfinga sem eru til rannsóknar: 

a) rannsókn á staðhæfingum sem að halda því fram að fyrirbrigði sé raunverulegt (svo sem: hlýnun 

af mannavöldum er raunveruleg, launamunur kynjanna er raunverulegur), og b) rannsókn á 
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staðhæfingum sem að halda því fram að fyrirbrigði sé ekki raunverulegt (svo sem: hlýnun er ekki 

raunveruleg eða ekki af mannavöldum, launamunur kynjanna er ekki til eða hefur réttmætar 

orsakir). Staðreyndakönnuðir geta valið að athuga báðar gerðir, annaðhvort neikvæðar 

staðhæfingar eða jákvæðar. Til dæmis gæti rannsókn á staðhæfingu sem styður tilvist hlýnunar af 

mannavöldum haft þá niðurstöðu að staðhæfingin sé sönn; önnur rannsókn á staðhæfingu sem 

véfengir hlýnun af mannavöldum gæti fengið þá niðurstöðu að staðhæfingin sé röng.   

Bandarísk rannsókn eftir Morgan Marietta var birt árið 2015 þar sem valin voru þrjú málefni 

og athugað hvernig þrír mismunandi bandarískir staðreyndakönnuðir tækluðu viðkomandi málefni 

á tveggja ára tímabili, frá 1. janúar árið 2012 til 31. desember árið 2013. Þau voru: 1. 

hamfarahlýnun, hvort að hlýnun af manna völdum sé raunveruleg eða hvort það sé tilhæfulaus 

fullyrðing; 2. rasismi í Bandaríkjunum, hvort að kynþáttahyggja sé ennþá umfangsmikil, 

áhrifamikil eða vaxandi í bandarísku samfélagi eða hvort að algengi kynþáttahyggju fari 

minnkandi; og loks skoðanir fólks um skuldir ríkisstjórnar Bandaríkjanna, hvort að vaxandi skuldir 

ríkisins séu áhyggjumál og gætu reynst landinu hættulegar, eða hvort að þær séu enn viðráðanlegar 

og muni ekki hafa alvarleg áhrif á efnahag landsins (Marietta, 2015).  

Þegar kemur að spurningunni um hvaða upplýsingar staðreyndakönnuðir ákveða að rannsaka  

sjáum við greinilegan mun á áherslum staðreyndakönnuða. Deilan um rasisma í Bandaríkjunum er 

eitt greinilegasta einkenni þess, samkvæmt könnun Marietta. Á meðan að PolitiFact ákvað að 

rannsaka ýmsar staðhæfingar er tilheyra umræðu um rasisma, virðast Staðreyndakönnuður 

Washington Post og FactCheck.org ekki telja þetta vera viðfangsefni sem hentar 

staðreyndakönnuðum. Engin staðhæfing sem tengist kynþætti eða kynþáttahyggju var tekin fyrir 

af þeim á þessu tímabili. 

Besta innsýnin um misræmi í niðurstöðum staðreyndakönnuða fæst líklega þegar 

staðreyndakönnuðirnir rannsaka nákvæmlega sömu staðhæfingarnar. Einungis 3 tilfelli komu upp 

í rannsókn Marietta þar sem einmitt sama staðhæfingin var tekin fyrir af fleiri en einum 

staðreyndakönnuði, og allar tengdust ríkisskuldum Bandaríkjanna. Enginn af 

staðreyndakönnuðunum komst að sömu niðurstöðunni.  

Eina leiðin til þess að bera niðurstöður staðreyndakönnuða saman er að bera saman rannsóknir 

á sömu almennu fullyrðingunum er við koma fyrir fram skilgreindum málaflokkum, til dæmis er 

varðar hlýnun andrúmsloftsins af mannavöldum, frá mismunandi aðilum sem að þó endurspegla 

sömu almennu viðhorfin. Þó að staðreyndakönnuðir rannsaki ekki sömu staðhæfingarnar á sama 
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tíma, er líklegra að þeir rannsaki sömu almennu frásagnirnar til lengri tíma litið. Þá verður til stórt 

safn af rannsóknarniðurstöðum sem lesendur geta síðan skoðað og borið saman.  

Þegar kemur að hamfarahlýnun af mannavöldum voru bæði jákvæðar (svo sem: 

hamfarahlýnun af mannavöldum er raunveruleg) og neikvæðar staðhæfingar (svo sem: 

hamfarahlýnun af mannavöldum er ekki raunveruleg) rannsakaðar af PolitiFact. Að jafnaði voru 

jákvæðar staðhæfingar (staðhæfingar sem að halda fram raunveruleika hlýnunar af mannavöldum) 

flokkaðar sem sanngildar, og neikvæðar staðhæfingar (staðhæfingar sem að hafna hlýnun af 

mannavöldum) flokkaðar sem ósannindi. Sömu niðurstöður fengust hjá Staðreyndakönnuði 

Washington Post og FactCheck.org, en þessir staðreyndakönnuðir rannsökuðu einungis neikvæðar 

staðhæfingar (staðhæfingar sem hafna hlýnun af mannavöldum). Þar sem jákvæðar staðhæfingar 

voru ekki rannsakaðar bendir það til þess að þessir staðreyndakönnuðir telji að þær staðhæfingar 

séu ekki vafasamar í augum lesenda eða líklegar til að vera ósannar (Marietta, 2015).  

Þegar kemur að ríkisskuldum Bandaríkjanna eru staðreyndakönnuðir sammála um mikilvægi 

málaflokksins, en þó er ósamræmi þegar kemur að því hverskonar staðhæfingar ber að rannsaka. 

PolitiFact sér fullyrðingar þess efnis að skuldir ríkisins fari vaxandi á hættulegum hraða í vafasömu 

ljósi og telur þær gefa tilefni til staðreyndakönnunar; hins vegar eru þær mörgu fullyrðingar sem 

lýsa gagnstæðri skoðun ekki rannsakaðar nærri því eins oft, sem bendir til þess að 

staðreyndakönnuðir hjá PolitiFact líti á slíkar fullyrðingar sem góðar og gildar án rannsóknar. 

Staðreyndakönnuður Washington Post og FactCheck.org rannsökuðu hins vegar bæði jákvæðar og 

neikvæðar fullyrðingar þess efnis. 

Þegar kemur að hlýnun af mannavöldum eru staðreyndakönnuðir sammála. En þegar kemur 

að ríkisskuldum Bandaríkjanna eru þeir það hins vegar ekki – samkvæmt PolitiFact eru 

fullyrðingar þess efnis að ríkisskuldir Bandaríkjanna séu áhyggjuefni og hafi neikvæðar afleiðingar 

í för með sér almennt ósannar, en staðreyndakönnuður Washington Post telur að fullyrðingar þess 

efnis séu almennt séð sannar; þ.e., ríkisskuldir Bandaríkjanna séu áhyggjuefni og gætu haft 

neikvæð áhrif á efnahag landsins.  

Staðreyndakönnun eins og hún er framkvæmd af þessum aðilum virðist því almennt leyfa 

umtalsvert svigrúm þegar kemur að því hvaða spurningar skal rannsaka og líka hver svörin við 

þeim spurningum eru. Þessir þrír staðreyndakönnuðir virðast hafa nokkuð mismunandi sýn á 

hlutina þegar  kemur að umdeildum raunveruleikum sem þeir taka fyrir.  
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FactCheck.org er enn erfiðara dæmi þegar að kemur að samanburði, en þar eru rannsóknir 

eingöngu birtar þegar ósannindi eru úrskurðuð. Hjá PolitiFact, á hinn bóginn, eru 36% staðhæfinga 

úrskurðaðar sannar eða næstum sannar, 21% er líst sem hálfsönnum, en einungis 42% úrskurða 

eru ósannindi. Það er engin leið að bera saman skriflegur skýrslur, sem eru einungis um ósannindi, 

við úrskurði á skala sem teygir sig alla leið frá röngu til rétt  (Marietta, 2015). 

Hvað segir þetta okkur um nytsemi staðreyndakönnunar? Fyrir almennan borgara að reyna að 

gera sér upp skoðun um hvað er trúverðugt í pólitísku umhverfi nútímans, þá er ólíklegt að 

uppfletting í staðreyndakönnuðum hafi mikið gagn – allavega ekki þegar að kemur að umdeildum, 

pólitískum, málum.  

4.3. Greining 

Það er áhugavert að velta fyrir sér hugmyndinni um staðreyndakönnun sem „hlutlæga“ og hlutlausa 

frétta- og rannsóknarmennsku sem fæst einfaldlega við hverjar staðreyndir málsins eru þegar að 

það gæti vafist fyrir lesendum, sérstaklega í ljósi eldri gagnrýni á fréttamennsku sem er ‚of 

hlutlaus‘ – svokallaðrar „hann sagði/hún sagði“ (e. he said/she said, HSSS) blaðamennsku, þar 

sem að blaðamenn ganga ekki lengra en að fara með tilvitnanir frá tveimur eða fleiri mismunandi 

hliðum (málsins), og innifela ekki meiri upplýsingar til þess að skera úr um (e. adjudicate) hvað 

er rétt í málinu (Pingree, Brossard, & McLeod, 2014). Þessi gagnrýni kemur úr öndverðri átt. Að 

hafa einungis staðhæfingar eftir aðilum á báðum hliðum málsins er kannski viðeigandi ef að 

ágreiningur er í eðli sínu huglægur, en í tilfellum þar sem að pólitískur ágreiningur er bundinn í 

sannanlegum staðreyndum geti fréttamenn tekið fram fleiri upplýsingar sem gætu hjálpað 

lesendum að mynda sér skoðun á því hverjar staðreyndir málsins eru.  

Staðreyndakönnun, eins og blaðamennska yfirleitt, höfðar til hlutlægni til þess að öðlast 

trúverðugleika, en til þess að skilja það samhengi sem staðreyndakönnun þróaðist í þarf líklega að 

hugsa hana að einhverju leiti sem svar við þessari gagnrýni um ofaukið hlutleysi í fréttamennsku.  

Jamieson og Waldman (2003) segja að fréttamenn þurfi að vera djarfari í því að „skera úr um“ 

ágreining sem byggir á sannanlegum staðreyndum með því að skoða fleiri heimildir og framkvæma 

sínar eigin rannsóknir. Í öðrum orðum, frekar en að sætta sig við fréttamennsku sem segir 

nákvæmlega frá ónákvæmum staðhæfingum sem hafðar eru eftir fólki í áhrifastöðum ættu 

fréttamenn að ráðast í róttækari staðreyndakönnun á staðhæfingum frá heimildamönnum, og þegar 

að gögnin stangast á við staðhæfingar þeirra, ættu þeir að deila þeim gögnum með lesendum. Þeir 
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haldi þó ekki fram að fréttamenn geri þetta aldrei, né að hægt sé að skera úr um allan pólitískan 

ágreining á þennan hátt.  Punkturinn er að sumir hlutir séu í eðli sínu huglægir og stundum eru mál 

einfaldlega of flókin til þess að skera úr um á þann hátt. Stundum eru þau það ekki og það er í 

slíkum tilfellum sem Jamieson og Waldman (2003) vilja að blaðamenn skeri úr um hlutina. 

Það er mögulegt að margir fréttamenn telji það ekki vera í verkahring þeirra eða 

samstarfsmanna þeirra að setja fram sjálfstæðar greiningar á hlutunum, heldur sé þeirra verk að 

gera öðrum kleift að skera úr um staðreyndir málsins. En það eru líka aðrar ástæður fyrir því að 

fréttamenn skrifi fréttir á þennan HSSS hátt,  án þess að leita upp fleiri heimildir til þess að skýra 

staðreyndir málsins fyrir lesendum. Það er mun ódýrara að búa til HSSS fréttir, það kostar litla 

vinnu og minni kröfur þarf að gera til blaðamanna hvað varðar reynslu og þekkingu. Að rannsaka 

og komast til botns í álitamálum getur krafist reynslu, tíma og sérfræðikunnáttu um þau málefni 

sem eru til umræðu, auk getu til þess að finna eða fá aðgang að gögnum um málið.  

Fréttastofa þar sem blaðamenn þurfa sjaldan að kanna (rannsaka) þær staðreyndir sem að 

koma frá heimildarmönnum getur sparað fé og tíma, og gerir þeim kleift að vinna með óreyndara 

starfsfólk á lægri launum. Nútímafréttastofur hafa litlar ráðstöfunartekjur, fáa starfsmenn, og 

fréttaloturnar (e. news cycle) verða alltaf styttri og stytti með vaxandi hraða upplýsingaflæðis.  

Kostnaðarlágmörkun af þessu tagi hefur gert það að verkum að hægt er tala það sem fram fer á 

sumum miðlum sem færibanda-fréttaframleiðslu, þar sem megin fókusinn er á afkastagetu og þar 

sem þeir sem skrifa greinar upplifa minna stolt yfir þeirri vinnu sem þeir leggja í fréttir, sem svo 

veldur því að þeir hafa minni hvatningu til þess að búa til almennilegar fréttir.  

Þetta leiðir mig að spurningunni um það hvort að „staðreyndakönnun“ sem afmörkuð grein 

fréttamennsku eigi framtíð fyrir sér í þessu nýja umhverfi eða geti orðið eins og hver annar liður í 

því að draga úr kostnaði við fréttamennsku, þar sem fréttaframleiðslu er skipt niður í nokkrar 

aðskildar og afmarkaðar deildir eða hreinlega útvistað (e. outsourced). Þegar könnun á því hvað 

er raunverulega satt og rétt er orðin of kostnaðarsöm eða seinvirk til að þrífast á ritstjórnum og 

færist alltaf aftar á færibandinu. Það mætti jafnvel taka þessa hugmynd lengra og spyrja hvort að 

staðreyndakönnun af því tagi sem hefur verið til umfjöllunar hér sé hreinlega einhverskonar 

færibandsrannsóknarblaðamennska, ef svo má að orði komast.  

 

 



 

33 

 

4.4.  Afstæðishyggja og þekkingarfræði 

Í ljósi fyrri umfjöllunar um þekkingarfræði og pólitík er sanngjarnt að minnast á afstæðishyggju. 

Það eru nokkrir hlutir sem að ber að varast og ber að gagnrýna við ákveðna hluta af fyrrnefndri 

þekkingarfræðilegri gagnrýni á pólitíska staðreyndakönnun. Það þarf að forðast að leiðast út í 

einhvers konar afstæðishyggju, en með því að halda fram að pólitík sé í eðli sínu yfir 

staðreyndakönnun höfð viðheldur þessi þekkingarfræðilega gagnrýni gerræðislegri gjá á milli 

staðreynda í heimi pólitíkur og öðrum staðreyndum, er lúta að því sem við teljum ópólitískt, sem 

eru væntanlega án vandkvæða og eru einfaldlega, óháð gildiskerfi manna. Þessu má lýsa sem formi 

af ‚afmörkun‘, sem skilgreinir pólitík sem óvísindalegan vettvang gilda. Slík hughyggja er 

óvísindalegt viðhorf í sjálfu sér. 

Mögulega leiðir þetta okkur að einum mikilvægasta annmarka þessarar gagnrýni: þegar reynt 

er að knýja fram svo strangan staðal um hvað getur talist til staðreynda, er daðrað við þá hugmynd 

að þegar kemur að stjórnmálum séu allar staðhæfingar jafn gildar. Gagnrýnendur 

staðreyndakönnunar trúa þessu vitanlega ekki – auðvitað eru ekki allar staðhæfingar jafnar, öll 

pólitík huglæg.  
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5. Lokaorð 

Farið var yfir töluvert efni í þessari ritgerð, stiklað á stóru og snert á hinum ýmsu flötum. Farið var 

yfir sögu staðreyndakönnunar, hvernig hún varð til sem fyrirbæri í nútímamynd og hvernig hún er 

iðkuð af helstu staðreyndakönnuðum. Sýnt var hvernig lýðræði sem pólitískt fyrirkomulag byggir 

á upplýstri rökræðu svo að almenningur geti myndað sér heilbrigðar skoðanir og tekið skynsamar 

ákvarðanir um stjórnmál.  

Fjölmiðlar spila stórt hlutverk í því að upplýsa borgarana, og frjáls og góð fjölmiðlun er 

nauðsynleg til þess að fólk geti tekið skynsamar ákvarðanir. Þá var fjallað um staðreyndakönnun í 

því ljósi, og í ljósi breytinga í umhverfi fjölmiðla og fréttaneyslu undanfarna áratugi. Eftir tilkomu 

internetsins og samfélagsmiðla hefur fréttaneysla að stóru leyti færst yfir á þá, og fólk fær fréttir 

sínar að stóru leyti frá þeim miðlum. Mjög stór hluti þeirra frétta sem er deilt á samfélagsmiðlum 

eru falsfréttir, og því hefur orðið til þörf fyrir aðferðir til þess að sporna við dreifingu rangra 

upplýsinga sem geta verið villandi og gert fólki erfiðara fyrir að mynda sér vel ígrundaðar og 

rökstuddar skoðanir um heiminn. Það er mikilvægt að taka tillit til þess þegar að rýnt er í það 

samhengi sem staðreyndakönnun hefur orðið til í.  

Þá þarf að taka með í reikninginn gagnrýni á fréttamennsku sem talin er vera ‚of hlutlaus‘ þar 

sem blaðamenn gæta sín um of þegar fréttir eru skrifaðar. Sú stefna sem hefur verið gagnrýnd fyrir 

ofaukið hlutleysi er oft kölluð ‚hann sagði/hún sagði‘ fréttamennska, þar sem blaðamenn hafa 

einfaldlega staðhæfingar eftir öðrum frekar en að framkvæma sínar eigin rannsóknir á 

staðreyndum mála. Blaðamenn eigi heldur að vera gagnrýnir í vinnu sinni og framkvæma eigin 

rannsókn þegar það á við, frekar en að leyfa fólki í valdastöðum að komast upp með að fara 

vandlætislega með staðreyndir og hafa svo rangar staðhæfingar orðrétt eftir þeim. Flestir eru 

líklega sammála um að fréttamenn eigi helst að rannsaka þá hluti sem þeir gera grein fyrir eins 

ýtarlega og þeir hafa tök á, en þessi ritgerð gagnrýnir eina birtingarmynd þess að blaðamenn sjálfir 

reyni að skera úr um hverjar staðreyndir mála eru.  

Það var fjallað um ágreining í samfélaginu og djúpstæðan skoðanamun. Spurt var í hvaða 

kringumstæðum sé hægt að nota rök og rökhugsun til þess að leysa úr ágreiningi, og hvort að til er 

ágreiningur sem ristir svo djúpt að aðilar sem að honum standa skorti getu til að koma sér saman 

um einhvern sameiginlegan skilning sem getur greitt leið til þess að hægt sé að færa rök á 



 

35 

 

forsendum sem að báðir aðilar gera samþykkt. Dæmi um slík grundvallaratriði er til dæmis hvað 

skiptir máli.  

En oft er um að ræða tæknilegri atriði ef svo má segja, eins og hvaða heimildir eru áreiðanlegar 

og hvað telst til sannana. Ágreiningur gæti verið af þeim toga að tilvísun í heimild sem mér þykir 

traust gætu frekar vakið frekari efasemdir hjá andmælanda. Það er ekki endilega að heimildin veki 

svo mikla óbeit, sem gæti þó verið, en einmitt það að ég hafi vitnað í slíka heimild formgerir þá 

hugmynd í huga andmælanda að ég sé ekki viðræðuhæfur og við munum aldrei geta átt 

árangursríka rökræðu. Djúpstæður ágreiningur er að þessu leyti óhlutstætt hugtak, þar sem ekkert 

er því raunverulega til fyrirstöðu að aðilar sem eiga í djúpstæðum ágreiningi vinni markvisst að 

því að reyna að skilja forsendur annarra fyrir skoðunum þeirra, annað en mannleg tregða.   

Auk þess að gera grein fyrir helstu atriðum í þekkingarfræðilegu gagnrýninni á staðreyndakönnun 

hefur verið bent á rannsóknir sem hafa verið gerðar til að prófa hvernig þau atriði sem greint er frá 

ganga fyrir sig í raunveruleikanum. Megingagnrýnin felst í því hvað er valið til rannsóknar, 

hvernig það er sett fram og hvað er talið skipta máli.  

Staðreyndakönnun er ekki mjög vísindalegt fag, enda eru iðkendur hennar ekki vísindamenn 

heldur blaðamenn. Spurningin sem ég leitast við að svara í þessari ritgerð er hvort að 

fyrirbyggjandi staðreyndakönnun á þeim fréttum sem okkur birtast sé ákjósanleg, og hvort að 

staðreyndakönnun í því formi sem ég hef gert grein fyrir sé treystandi til þess að ákvarða hvað er 

satt. Í ljósi þess sem að greint hefur verið frá í þessari rannsókn tel ég að a.m.k. séu góðar ástæður 

sé til þess að endurskoða hvernig slíkum staðreyndakönnunum er háttað, ef staðreyndakönnunum 

í þessu formi er viðbjargandi. Staðreyndakönnuðir virðast hafa umtalsvert frelsi við val á 

staðhæfingum til þess að rannsaka og þeim niðurstöðum sem komist er að. Fyrir utan að leggja 

mat á það hvaða staðhæfingar þeir vilja rannsaka hafa þeir mikið frelsi til þess að túlka það 

samhengi sem að staðhæfingar eiga sér stað í. Huglægt gildismat og skoðanabakgrunnur 

staðreyndakönnuðar ræður þar óhjákvæmilega för. Staðreyndakönnuðir kjósi oft að rannsaka 

staðhæfingar sem snúa ekki að staðreyndum – þeir rannsaki jafnvel staðhæfingar um hvað gæti 

gerst einhvertíman í framtíðinni.  

En þetta svarar ekki spurningunni um hvort að ‚fyrirbyggjandi staðreyndakönnun á þeim 

fréttum sem okkur birtast sé ákjósanleg‘ – þó að staðreyndakönnun sé mögulega alveg meingölluð 

er ekki víst að það sé skárra að lifa við eintómar falsfréttir og villandi upplýsingar. Það er 
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sannanlega mikið af vafasömu efni sem leitar inn á netið og á samfélagsmiðla, sem að getur verið 

truflandi fyrir lýðræðisleg ferli.  

En mörgum finnst það eflaust ekki heillandi tilhugsun að einhverjir blaðamenn, eða 

staðreyndakönnuðir, sem eru sannanlega ekki lýðræðislega kjörnir, ákveði fyrir almenning hvaða 

upplýsingar séu réttar og rangar svo að fólk þurfi ekki að gera það sjálft. Það hljómar raunar 

einkum andlýðræðislegt.  
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