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Útdráttur 
Fjölmiðlar gegna mikilvægu upplýsingahlutverki við almenning og samfélagið í heild sinni. 

Margir fylgjast með pólitískri umræðu og leita upplýsinga um stöðu stjórnmála beint til 

fjölmiðla. Í þessari rannsókn var samspilið milli fjölmiðlaumræðu og óundirbúinna 

fyrirspurna á Alþingi skoðað í ljósi hugmyndarinnar um dagskrárvald innan 

fjölmiðlafræðanna. Fjallað er um fræðilega nálgun rannsókna á dagskrárvaldi og þann 

þátt eftirlitshlutverks þingsins sem lýtur að fyrirspurnum til ráðherra. 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á hvar dagskrárvaldið lá í samspilinu 

milli fjölmiðla og umræðna á þinginu. Í þessum tilgangi var sjónum beint að óundirbúnum 

fyrirspurnum Alþingis og spurt hvaða ályktanir mátti draga af pólitískri umræðu á Íslandi 

þegar hún var skoðuð og útskýrð í ljósi hugmynda um dagskrárvald innan 

fjölmiðlafræðanna. Í rannsókninni var skoðað efni allra óundirbúinna fyrirspurna Alþingis 

í októbermánuði árin 2011, 2015 og 2019. Samhliða því var leitað að umfjöllun um efnið 

í fimm íslenskum fjölmiðlum tveimur vikum fyrir og tveimur vikum eftir viðkomandi 

fyrirspurn og efnið skoðað og innihaldsgreint. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að dagskrárvald opinberrar 

umræðu lá hjá fjölmiðlum frekar en hjá Alþingisþingmönnum. Stór hluti af efni 

óundirbúinna fyrirspurna sem lagðar voru fyrir ráðherra á Alþingi hafði þegar verið til 

umfjöllunar í fjölmiðlum. Aftur á móti sýndu niðurstöður einnig að efni stórs hluta 

óundirbúinna fyrirspurna fékk breiða umfjöllun í fjölmiðlum eftir umræðu á þinginu. 

Fjölmiðlar gerðu þó efninu mismikil skil fyrir og eftir fyrirspurnartíma eftir því hver átti í 

hlut eða hvert efni fyrirspurnarinnar var.  
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Abstract  

The media plays an important role in informing the public and the society. Many follow 

political debate and seek information about political affairs directly from media. In this 

study, the interplay between media coverage and unprepared question time in Althingi 

is examined and discussed from the perspective of agenda-setting theories in media 

studies. Theoretical approach to agenda-setting studies is considered in relation to the 

role of parliamentary oversight with regard to ministers´ question time.  

The aim of this study is to shed light on how agenda-setting power plays out in the 

interplay between media and parliamentary debate. For this purpose, the study focuses 

on unprepared questions in Althingi and addresses the question what can be learned 

about political debate in Iceland when examined and explained through ideas from 

agenda-setting theories in media studies. A content analysis is conducted on the topics 

of unprepared questions in October 2011, 2015 and 2019. Similarly, a review and content 

analysis of media topics published in five Icelandic media two weeks before and after the 

relevant question.  

The conclusions suggest that the agenda-setting power in public debate rests with 

the media rather than parliamentarians. A considerable amount of the subject matter in 

unprepared questions submitted to the ministers had already been discussed in media. 

Nevertheless, the findings also suggest that most of the subject matter in question 

received a wide coverage in the media after the parliamentary debate. However, the 

media interest differed depending on the minister and topics in question.  
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Formáli  

Þessi rannsókn er metin sem 30 ECTS eininga lokaverkefni til Meistaragráðu í Fjölmiðla- 

og boðskiptafræðum. Upphaf vinnu rannsóknarinnar hófst á haustmánuðum 2019 með 

gerð rannsóknaráætlunar og heimildaöflunar. Gagnaöflun og ritgerðarskrif fóru svo fram 

í lok árs 2019 og á vormánuðum 2020.  

Leiðbeinendur mínir við vinnu þessa verkefnis voru Ragnar Karlsson, verkefnastjóri 

og aðjúnkt við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og Dr. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 

dósent í opinberri stjórnsýslu og stefnumótun við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Kann ég þeim báðum bestu þakkir fyrir góða leiðsögn. Einnig vil ég koma þökkum mínum 

áleiðis til fjölskyldu, vinnufélaga og vina sem hafa veitt mér ómetanlega aðstoð. Að öðrum 

ólöstuðum, vil ég sérstaklega geta systur minnar, Freyju Baldursdóttur, sem nýtti 

færðingarorlof sitt í yfirlestur og kom með margar ábendingar um hvað mætti betur fara. 

Tvær vinkonur mínar sem einnig voru í vinnu við eigin meistaraverkefni á tímabilinu eiga 

þakkir skildar fyrir ómælanlega hvatningu og skilning. 

Þegar vinna við verkefnið stóð sem hæst skall á óvissuástand í samfélaginu vegna 

Covid-19 sjúkdómsins sem hafði mikil áhrif á skipulag og vinnu við verkefnið. Sökum 

samkonubanns og tilmælum um að halda sig heima við gafst meiri tími til vinnu að 

verkefninu þótt erfitt hafi verið stundum að einbeita sér að því. Vinna við verkefnið var 

almennt skemmtileg og fróðleg en krefjandi á köflum. Þegar ég horfi yfir farin veg er ég 

fyrst og fremst þakklát fyrir það tækifæri að fá að mennta mig, stolt af því að klára gráðu 

sem þessa og spennt fyrir verkefnum tengdum náminu í komandi framtíð.  
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1 Inngangur 
Hvort kom á undan, hænan eða eggið? Fræðimenn og aðrir hafa lengi reynt að svara 

þessari spurningu í mismunandi samhengi og með ólíkum röksemdum. Á ensku hefur 

þetta verið kallað „the chicken and egg situation“. Í rafrænni orðabók Cambridge Háskóla 

er útskýring á máltækinu í íslenskri þýðingu eftirfarandi: aðstæður þar sem ómögulegt er 

að segja til um það, af einhverju ákveðnu tvennu, hvort varð til á undan og hvað olli hinu 

(Cambridge Dictionary, e.d.). Í þessari rannsókn verður notast við athuganir sem 

einkennast af þessu viðfangsefni.  

Markmið rannsóknarinnar er að freista þess að auka skilning á því sem nefnt hefur 

verið „dagskrárvald fjölmiðla“ (e. agenda setting) í pólitískri umræðu. Sjónum verður hér 

beint að óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi og rannsakað í hve miklum mæli frumkvæði 

að fyrirspurnum í óundirbúnum fyrirspurnartíma þingsins sé að finna í umræðu sem áður 

hefur farið fram í fjölmiðlum og í hve miklum mæli umræðan fer fram í fjölmiðlum eftir 

að óundirbúnum fyrirspurnartíma á þinginu lýkur. 

Óundirbúnar fyrirspurnir eru skilgreindar í lögum nr. 55 frá árinu 1991 um þingsköp. 

Í 58. grein laganna segir: „Í allt að hálftíma á fyrir fram ákveðnum þingfundum, að jafnaði 

tvisvar í hverri heilli starfsviku, sbr. 2. mgr. 10. gr., getur forseti heimilað þingmönnum að 

bera fram munnlegar fyrirspurnir til ráðherra án nokkurs fyrirvara“ (Lög um þingsköp 

Alþingis nr. 55/1991 með síðari breytingum). Það er síðan í höndum forsætisráðherra að 

tilkynna forseta Alþingis á hverjum föstudegi hvaða ráðherrar komi til með að sitja fyrir 

svörum á þingfundum í vikunni þar á eftir. Miðað er við að ráðherrar sem til svara eru séu 

ekki færri en þrír hverju sinni. Tími fyrir óundirbúnar fyrirspurnir samkvæmt 

þingskaparlögunum gefur þingmönnum tækifæri til þess að kveða sér hljóðs um störf 

þingsins, gefa yfirlýsingu eða koma spurningum á framfæri og skapa á þann hátt flæði 

upplýsinga (Lög um þingsköp Alþingis nr. 55/1991).  

Í lok árs 2007 var þingskaparlögum breytt í veigamiklum atriðum, meðal annars er 

viðkom óundirbúnum fyrirspurnartíma Alþingis, en breytingarnar tóku gildi í byrjun árs 

2008. Með þeim var tími fyrir óundirbúnar fyrirspurnir aukinn til muna frá því sem áður 

hafði verið. Breytingarnar voru gerðar með það að leiðarljósi að styrkja eftirlitshlutverk 

Alþingis ásamt því að efla stöðu stjórnarandstöðunnar innan þingsins (Ragnhildur 
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Helgadóttir, 2009: 46-47). Í þessari rannsókn verður sjónum beint að óundirbúnum 

fyrirspurnum Alþingis eftir breytingar þingskaparlaganna og umræðu fjölmiðla. 

1.1 Rannsóknarspurningar  

Varpað verður ljósi á tvær eftirfarandi meginrannsóknarspurningar: 

A. Hvað einkennir sambandið á milli fjölmiðla og Alþingis í opinberri umræðu á 

Íslandi?  

B. Hvaða ályktun má draga um það hvar dagskrárvald í opinberri umræðu liggur í 

þessu samhengi?  

Til að varpa ljósi á þessar spurningar þarf að afla gagna og leita svara við eftirfarandi 

spurningu: 

Í hve miklum mæli er frumkvæði að óundirbúnum fyrirspurnum að finna hjá þinginu 

sjálfu eða í umræðu fjölmiðla? 

1.2 Aðferðir  

Í grundvallaratriðum gengur þessi rannsókn út á það að kanna tilurð óundirbúinna 

fyrirspurna á Alþingi. Fyrirspurnum er lýst svo á heimasíðu Alþingis: „Fyrirspurnir eru 

ýmist bornar fram á þingskjölum, annað hvort til skriflegs- eða munnlegs svars eða 

munnlega í óundirbúnum fyrirspurnartíma” (Alþingi, e.d.). Á heimasíðunni er greiður 

aðgangur að þeim fyrirspurnum sem þinginu hafa borist og svörum við þeim.  

Hér eru til rannsóknar óundirbúnar fyrirspurnir sem bárust frá þingmönnum til 

ráðherra í október árin 2011, 2015 og 2019. Gögnin voru því fyrirliggjandi og aðgengileg 

fyrir rannsakanda á heimasíðu Alþingis sem og í fjölmiðlum. Þessi þrjú ár voru við völd hér 

á landi þrjár mismunandi ríkisstjórnir. Árið 2011 samanstóð ríkisstjórnin af 

Samfylkingunni og Vinstrihreyfingunni – grænu framboði undir forsæti Jóhönnu 

Sigurðardóttur, árið 2015 samanstóð ríkisstjórnin af Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki 

undir forsæti Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og nú síðast árið 2019 samanstóð 

ríkisstjórnin af Vinstrihreyfingunni – grænu framboði, Sjálfstæðisflokki og 

Framsóknarflokki undir forsæti Katrínar Jakobsdóttur. Til þess að reyna að tryggja að 

svipuð ár væru valin til samanburðar þegar kom að fjölda og framvindu óundirbúinna 

fyrirspurna urðu þessi þrjú ár fyrir valinu þar sem ekkert þeirra var kosningaár. Með því 

var gert ráð fyrir að fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna hafi verið frekar hefðbundið 
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hvað varðar fjölda og fyrirkomulag þeirra á þeim mánuðum sem voru til rannsóknar. Það 

er, að óundirbúinn fyrirspurnartími var nýttur af þingmönnum á rannsóknarmánuðunum 

til þess að spyrjast fyrir um mál líðandi stundar hverju sinni. 

Fréttir fjölmiðla voru skoðaðar með hliðsjón af umfjöllunarefni óundirbúinna 

fyrirspurna bæði tveimur vikum fyrir og tveimur vikum eftir að fyrirspurn var sett fram á 

þinginu. Fréttir eftirfarandi fjölmiðla voru athugaðar: Visir.is, Mbl.is, Fréttablaðið, 

Morgunblaðið og Ríkisútvarpið (ruv.is). Þetta var gert til þess að kanna hvort fjölmiðlar 

sýndu svari ráðherra við fyrirspurnum einhvern áhuga og í hve miklum mæli fyrirspurnir 

áttu uppruna að rekja til umfjöllunar í fjölmiðlum. Þessir fimm stóru miðlar voru valdir til 

þess að fá ákveðna breidd og fjölbreytni á efni til rannsóknar, en fram kemur í skýrslu 

nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (2005: 11) að fjölbreytni eigi að vera 

til staðar í framboði á fjölmiðlaefni með mörgum ólíkum og sjálfstæðum fjölmiðlum. 

Gögnin voru skoðuð í ljósi kenninga í fjölmiðlafræði, sem greint er nánar frá í næsta kafla. 

1.3 Hugtök og tilgangur 

Meistararitgerð Heimis Snæs Guðmundssonar frá árinu 2012 um þátttöku þingmanna í 

fyrirspurnum á Alþingi og á áhrif þeirra á stjórnsýsluna leiddi meðal annars í ljós að 

íslenskir alþingismenn notfærðu sér fyrirspurnir til þess að vekja athygli á sér og sínum 

baráttumálum. Þannig urðu þeirra málefni og þeir sjálfir sýnilegri fyrir fjölmiðlum og 

almenningi. Þessar niðurstöður gætu bent til þess að dagskrárvald í pólitískri umræðu liggi 

fremur hjá þingmönnum og þinginu en fjölmiðlum. Rannsókn Heimis leiddi einnig í ljós að 

fyrirspurnartímar almennt innan þingsins væru nýttir til aðhalds og eftirlits með 

ráðherrum og til þess að vekja athygli á og hreyfa við málum innan ráðuneytisins. 

Rannsóknin var byggð á fyrirliggjandi gögnum og viðtölum við einstaklinga með ólíka 

aðkomu að fyrirspurnarformi Alþingis sem áttu það allir sameiginlegt að hafa töluverða 

reynslu af því (Heimir Snær Guðmundsson, 2012: 59-73).  

Margvíslegar ástæður liggja að baki þess að eitthvað tiltekið málefni er tekið fyrir í 

fjölmiðlum. Að sama skapi eru margar ástæður að baki þess að tiltekið málefni er tekið 

upp á Alþingi, hvort sem er í formi fyrirspurna eða á annan hátt. Dagskrárvald á stóran 

þátt í því hvers vegna eitthvað málefni ratar í fréttir og annað ekki. Dagskrárvald fjölmiðla 

felst í því að miðlarnir stjórna því efni sem birt er og þar af leiðandi því efni sem 

áheyrendur þeirra fá fréttir af í gegnum þá (Williams, 2013: 181).  
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Hlutverk fjölmiðla eru fjölþætt og ráðast að miklu leyti af aðstæðum hverju sinni. Í 

skýrslu nefndar menntamálaráðherra (2005: 11-19) um tilgang fjölmiðla í þjóðfélagslegri 

umræðu segir að hlutverk þeirra sé að fræða og hjálpa til við að móta skoðanir almennings 

með því að upplýsa áheyrendur í lýðræðisþjóðfélagi. Sömuleiðis er ætlast til þess að 

stjórnvöld, hagsmunahópar og almenningur eigi greiða leið að fjölmiðlum til að koma 

skoðunum sínum á framfæri. Hlutverk fjölmiðla í lýðræðissamfélagi er að gæta hlutleysis 

og að veita pólitískri umræðu aðhald með því að flytja áreiðanlegar en á sama tíma 

fjölbreyttar upplýsingar. Fjölmiðlar eiga því að tryggja það að borgarar geti tekið upplýsta 

afstöðu og átt þannig þátt í lýðræðislegum ákvörðunum segir í skýrslu nefndarinnar.  

Þó svo að í þessari rannsókn sé hugtakið dagskrárvald til umfjöllunar er mikilvægt að 

útskýra og skilja hugtakið innrömmun (e. framing) í þessu samhengi. Innrömmun felst í 

framsetningu frétta og því hvar, með tilliti til mikilvægis, fréttir birtast í fjölmiðlum, til 

dæmis í kvöldfréttum hljóðvarps- og sjónvarpsstöðva, það sem þykir áhugaverðast eða 

mikilvægast er sett fyrst og svo koll af kolli (Coleman og fl., 2009: 150-151). Hugtökin 

dagskrárvald og innrömmun tengjast því, en hér verður athyglinni eingöngu beint að 

hugmyndinni um dagskrárvald og rannsóknum þar að lútandi. 

Fyrirspurnartími á Alþingi er almennt vel nýttur til umræðna að hálfu óbreyttra 

þingmanna og ráðherra hér á landi líkt og niðurstöður meistararitgerðar Heimis Snæs 

Guðmundssonar (2012, 59-73) sýndu fram á. Ástæður þess geta verið margar. Í kjölfar 

svars ráðherra verða oft til snörp orðaskipti á milli fyrirspyrjanda og þess ráðherra sem 

fyrirspurninni er beint til. Gera má ráð fyrir því að með umræðu og andsvörum í 

óundirbúnum fyrirspurnartíma séu þingmenn og ráðherrar öðrum þræði að reyna að 

fanga athygli fjölmiðla og þar með almennings. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Tilgangur þessarar ritgerðar var að varpa ljósi á og reyna að útskýra sambandið á milli 

fjölmiðla og óundirbúinna fyrirspurna á Alþingi og umfjöllunar fjölmiðla um umræðuefnið 

sem og að leita svara við því að hve miklu leyti dagskrárvaldið lá hjá þinginu eða 

fjölmiðlum. Í næsta kafla verður sagt frá rannsóknarefni og gögnum ritgerðarinnar en 

beitt var svokallaðri megindlegri innihaldsgreiningu (e. quantitative content analysis) (sbr. 

Krippendorff, 2018). Þar verður sagt frá gagnaöflun, rannsóknarsniði, framkvæmd, 

flokkun, gagnsemi, siðferðilegum álitamálum og fleiru. Að þeim kafla loknum fylgir strax 
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á eftir kafli um fræðilega umfjöllun þar sem fjallað verður um fjölmiðlakenningar og um 

aðrar rannsóknir tengdum rannsóknarefninu. Þar á eftir er sjónum beint að efniskafla 

rannsóknarinnar þar sem megin- og bakgrunnsgögn rannsóknarinnar verða í brennidepli. 

Því næst verður sagt frá umræðum þar sem gögnin eru borin saman við fræðilega 

umfjöllun ritgerðarinnar. Í lokin er umfjöllun um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

lokaorð. 
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2 Almennt um gögn rannsóknarinnar og rannsóknaraðferðir 

Í þessum kafla er gefin almenn lýsing á þeim reglum sem gilda um þann vettvang sem 

rannsóknin sækir gögn sín í og gefin heildarmynd af samhengi þeirra. Þá verður athyglinni 

beint að aðferðum rannsóknarinnar sem hér var beitt og þeim markmiðum sem 

aðferðunum er ætlað að ná fram. 

Til að útskýra fyrirkomulag fyrirspurna hér á landi verður vitnað beint í lög um 

þingsköp Alþingis nr: 55 frá árinu 1991, stjórnarskrá og handbók um þingstörfin. Allar 

helstu heimildir um reglur og fyrirkomulag fyrirspurna Alþingis má einmitt finna í 

þingskaparlögum eða í stjórnarskránni. Háttvirtur Þingmaður er nafn á handbók um 

þingstörfin sem gefin var út af skrifstofu Alþingis og verður hún, ásamt þingskaparlögum 

og stjórnarskránni, höfð að leiðarljósi við útskýringu efnis rannsóknarinnar. Vitnað verður 

í einstaka fræðimenn sem einnig hafa skrifað um reglur og fyrirkomulag þingsins.  

2.1 Þjóðþing og fyrirspurnir 

Almennt form og fyrirkomulag fyrirspurna innan Alþingis er ekki öllum kunnugt og 

gagnlegt að kafa aðeins dýpra í hefðbundið fyrirkomulag þeirra. Megináhersla verður 

engu að síður lögð á óundirbúnar fyrirspurnir og þann tíma sem lagður er í þær innan 

Alþingis. Til þess að skilja tilgang og ætlunarverk þeirra er þó einnig mikilvægt að útskýra 

í grófum dráttum störf ríkisstjórnar, ráðherra, annarra þingmanna og Alþingis almennt. 

2.1.1 Alþingi 

Þjóðþing hvers lands fyrir sig er lykilstofnun í lýðræðisríkjum samtímans (Vliegenthart og 

Walgrave, 2011: 1032). Þjóðþing okkar Íslendinga er flestum kunnugt og gengur undir 

nafninu Alþingi. Uppruni og saga Alþingis verður ekki hér sögð heldur verður eingöngu 

sagt frá nokkrum helstu hlutverkum þingsins. Störf Alþingis á Íslandi eru margvísleg og er 

stofnunin sú valdamesta hér á landi. Þau verkefni sem Alþingi hefur til umráða eru 

fjölbreytt og margvísleg, þótt mikilvægasti þátturinn í starfi þingsins sé lagasetning 

(Gunnar G. Schram, 1999: 263). 

Gunnar G. Schram (1999: 263), fyrrum lagaprófessor og alþingismaður segir störf 

Alþingis fólgin í þónokkrum ólíkum verkefnum. Hann nefnir lagasetningu, 

alþingissamþykkt (þingsályktun), skipun rannsóknarnefndar, eftirlitsstörf með starfsemi 

framkvæmdarvaldsins af hálfu umboðsmanns og ríkisendurskoðunar, alþjóðasamstarf, 
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kosningu ýmissa stjórnarnefnda og síðast en ekki síst fyrirspurnir eða beiðni um skýrslu til 

ráðherra sem einmitt verða hér til umfjöllunar. Eins og fyrr sagði þá er þessi listi ekki 

tæmandi en þó gefur hann ágæta mynd af þeim mörgu og mikilvægu hlutverkum sem að 

þinginu er treyst fyrir.  

2.1.2 Ríkisstjórn Íslands 

Sitjandi ríkisstjórn hverju sinni samanstendur af ráðherrum sem fara með 

framkvæmdarvaldið ásamt forseta Íslands. Núverandi ríkisstjórn Íslands samanstendur af 

ellefu ráðherrum sem hver fer með afmarkaðan málaflokk og verkefni. Skipting ráðuneyta 

hafa tekið einhverjum breytingum í gegnum tíðina eftir ólíkum ríkisstjórnum hverju sinni. 

Ríkisstjórnin starfar síðan eftir reglum um starfshætti stjórnarinnar og siðareglum sem 

henni eru settar. Nýjar reglur um starfshætti ríkisstjórnar tóku gildi þann 22. ágúst, 2018. 

Á heimasíðu Stjórnarráðs Íslands eru starfsreglur ríkisstjórnarinnar tíundaðar. Samkvæmt 

þeim eru ríkisstjórnarfundir haldnir að öllu jöfnu tvisvar sinnum í viku og er dagskrá 

fundanna birt á heimasíðu þingsins, kynnt fjölmiðlum og er aðgengileg almenningi um 

leið og fundi er lokið. Allir ráðherrar eru skyldugir til að sitja þessa fundi nema um réttmæt 

forföll sé að ræða. Ráðherrar ávarpa hvorn annan með embættisheiti hvors annars. Það 

er síðan í höndum forsætisráðherra að stýra framvindu fundarins (Stjórnarráð Íslands, 

2018). Ráðherrar geta lagt fyrir frumvörp sem tengjast þeirra málasviði og verkefnum sem 

síðan eru unnin í þeirra ráðuneyti og eru lögð fyrir Alþingi. Ef þingið hefur samþykkt 

frumvarp til laga er það lagt fyrir forseta lýðveldisins til staðfestingar til þess að það öðlist 

lagagildi (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 2020). 

2.1.3 Fyrirspurnir - tilgangur 

Fyrirspurnir á þingi gegna margvíslegu hlutverki í lýðræðisþjóðfélagi. Starfandi ríkisstjórn 

hverju sinni hefur ávallt að baki sér stjórnarandstöðu sem beitir hana þrýstingi til þess að 

vinna verkefni sín vel og fagmannlega. Ólafur G. Einarsson (1997: 4), forseti Alþingis árin 

1995 – 1997 (Alþingi, e.d.), segir dagleg pólitísk átök ekki einkennast af átökum milli 

löggjafar- og framkvæmdarvalds eins og margir halda fram, heldur á milli stjórnar og 

stjórnarandstöðu. Fyrirspurnir Alþingis eru oft sagðar vera helsta vopn stjórnarandstöðu 

til þess að þrýsta á ýmsa hluti frá ríkisstjórn. Fyrirspurnir eru því mjög sterkt tól í pólitískri 

umræðu. 
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2.1.4 Fyrirspurnir innan Alþingis á Íslandi 

Fram kemur Í 54. grein Stjórnarskrár Íslands að alþingismönnum sé heimilt með leyfi 

Alþingis að óska upplýsinga ráðherra eða svars um opinber málefni í formi fyrirspurna. 

Með öðrum orðum þá hefur hver og einn þingmaður leyfi til þess að varpa fram 

fyrirspurnum með samþykki þingsins til þess að krefjast útskýringa frá tilteknum ráðherra 

sem við á hverju sinni (Lög nr. 33/1944, gr. 54). Það er svo undir forseta Alþingis komið 

að vega og meta hvort leyfi fáist við fyrirspurninni. Samkvæmt 57. grein laga um þingsköp 

Alþingis (nr. 55/1991) segir að fyrirspurnir eigi að vera skýrar um ákveðið afmarkað mál 

sem ráðherra beri ábyrgð á. Ætlast er til að hægt sé að svara fyrirspurnum í stuttu og 

hnitmiðuðu máli. Ráðherra sem berst fyrirspurn er almennt skyldugur til þess að svara 

henni þó svo að það komi ekki fram í lögunum einhver ákveðin refsiábyrgð ef svar hafi 

ekki borist innan tiltekins tíma.  

Fyrirspurnir geta bæði verið munnlegar og skriflegar, undirbúnar og óundirbúnar. Í 

hefðbundnum fyrirspurnum tekur fyrirspyrjandi það fram hvort hann óski eftir munnlegu 

eða skriflegu svari. Það er síðan í höndum forseta Alþingis að ákveða hvort fyrirspurnin 

hljóti brautargengi eða ekki (Gunnar G. Schram, 1999: 265). Forseti hefur rétt til þess að 

hafna fyrirspurnum telji hann þær ekki uppfylla kröfur. Afar fátítt er að forseti gefi ekki 

leyfi fyrir fyrirspurn en þá sjaldan þegar slíkt á sér stað er algengast að þingmenn taki til 

sín ábendingar og dragi sjálfir fyrirspurn sína til baka. Þingmenn hafa þó eingöngu rétt til 

þess að spyrja ráðherra um þau mál sem tilheyra beint undir hann og hans verkefni. Þar 

sem ráðherrar fá stuttan frest til þess að svara þeim fyrirspurnum sem þeim berast er 

mjög mikilvægt að uppsetning þeirra sé á þann hátt að hægt sé að svara þeim innan þess 

tímaramma sem þeim er gefinn (Skrifstofa Alþingis, 2017: 35-36). 

Alþingismenn hafa þann kost að leggja fyrir fyrirspurn og óska eftir munnlegu svari á 

fyrirspurnarfundi eða skriflegu svari á þingskjali. Engar umræður eiga sér stað um 

fyrirspurnir sem ráðherra veitir skriflegt svar um (Skrifstofa Alþingis, 2017: 35). 

Óundirbúnar fyrirspurnir krefjast ávallt munnlegs svars í fyrirspurnartíma. Því er um að 

ræða þrjú mismunandi form og framsetningu fyrirspurna. 

2.1.5 Munnlegar fyrirspurnir 

Óski þingmaður eftir munnlegu svari við fyrirspurn sinni skal henni svarað í þingsal af 

viðkomandi ráðherra á fyrirspurnarfundi á mánudegi. Miðað er við að ráðherrar svari 



18 

fyrirspurnum innan við tveimur vikum frá því að hún barst (Skrifstofa Alþingis, 2017: 36). 

Í 96. grein þingskaparlaga (nr. 55/1991) er tilgreindur ræðutími fyrirspurna. Í fyrra sinn 

sem fyrirspyrjandi talar fær hann þrjár mínútur til að reifa fyrirspurn sína. Því næst fær 

ráðherra fimm mínútur til þess að veita fyrirspyrjanda svar. Í seinni umferð fá bæði 

fyrirspyrjandi og ráðherra sitthvorar tvær mínúturnar. Aðrir þingmenn og ráðherrar hafa 

möguleika á því að koma með stutta athugasemd sem miðað er við að taki innan við eina 

mínútu. Ráðherrum berst töluvert meiri fjöldi fyrirspurna til skriflegs svars heldur en 

munnlegs líkt og tölur frá árinu 2018 sýna, en þá voru fyrirspurnir til munnlegs svars 35 á 

meðan að fyrirspurnir á þingskjölum voru samanlagt 402 (Alþingi, 2018). 

2.1.6 Skriflegar fyrirspurnir 

Krefjist þingmaður skriflegs svars við fyrirspurn sinni má hann láta stutta greinargerð 

fylgja með (Gunnar G. Schram, 1999: 265). Um það er ekki gerð krafa, en ef slíkt er gert 

er miðað við að greinargerðin sé ekki lengri en ein málsgrein (Skrifstofa Alþingis, 2017: 

36). Ef óskað er eftir skriflegu svari, hefur ráðherra að öllu jöfnu fimmtán virka daga frá 

því að hún barst til þess að senda frá sér skriflegt svar. Nægi þessi tímafrestur ekki 

ráðherra vegna ófyrirséðra ástæðna er honum skylt að gera þinginu skriflega grein fyrir 

ástæðunni. Spyrjandi getur fengið aðstoð við gerð fyrirspurnarinnar hjá 

þingfundarskrifstofu Alþingis, nefndarritara eða skjaladeild nefndasviðs, en hún sér einnig 

um uppsetningu á henni áður en forseti Alþingis fær fyrirspurnina í sínar hendur 

(Skrifstofa Alþingis, 2017: 36). Töluverður fjöldi skriflegra fyrirspurna berast ráðherrum á 

hverju ári hér á landi. Tölur frá árinu 2018 um niðurstöður 148. löggjafarþings Íslands láta 

í ljós að af 402 fyrirspurnum í heildina á þingskjölum, voru 367 fyrirspurnir þingsins til 

skriflegs svars (Alþingi, 2018).  

2.1.7 Óundirbúnar fyrirspurnir 

Ákveðinn fastur tími í hverri starfsviku innan Alþingis er alltaf áætlaður í óundirbúnar 

fyrirspurnir. Í handbók um þingstörfin (Skrifstofa Alþingis, 2017: 20) kemur fram að í 

upphafi þingfundar tvisvar í viku, oftast á mánudögum og fimmtudögum, er gefinn 

hálftími fyrir óundirbúnar fyrirspurnir þar sem ráðherrar svara þingmönnum. Á þeim tíma 

fá alþingismenn tækifæri til þess að varpa fram sínum spurningum til viðeigandi ráðherra 

um ýmis málefni sem ganga á í samfélaginu. Slíkt fyrirkomulag hefur þó ekki verið við lýði 

á Íslandi þegar kemur að fyrirspurnartíma Alþingis þar sem ekki hefur verið boðið upp á 
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tíma fyrir óundirbúnar fyrirspurnir alla tíð. Sérstakur tími á þingfundi fyrir óundirbúnar 

fyrirspurnir var tekinn upp hér á landi árið 1991, til að byrja með tvisvar í mánuði. Í byrjun 

árs 2008 samþykkti þingið umtalsverðar breytingar á fyrirkomulagi óundirbúinna 

fyrirspurna. Það var gert í því skyni að efla eftirlitshlutverk þingsins með því að gefa 

þingmönnum aukið tækifæri til að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu, það er 

ráðherrum. Óundirbúnum fyrirspurnartímum var fjölgað úr tveimur í mánuði í tvisvar í 

viku. Einnig kom eftirfarandi fram í frumvarpinu um þá starfsdaga vikunnar sem voru ekki 

ætlaðir í óundirbúnar fyrirspurnir: „en aðra fundadaga verður heimilt að kveðja sér hljóðs 

um „störf þingsins“. Þannig eiga þingmenn kost á því alla daga sem þingfundur er haldinn 

að koma gagnrýni sinni á framfæri á vettvangi þingsins.“ (Þingskjal nr. 333/2007-2008. 

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis). Eftir þessar breytingar á 

Þingskaparlögum (nr. 55/1991) var samkvæmt 58. grein laganna miðað við að 

þingmönnum væri heimilað að krefjast svara frá ráðherrum án nokkurs fyrirvara tvisvar í 

hverri starfsviku í óundirbúnum fyrirspurnartíma.  

Forsætisráðherra tilkynnir forseta Alþingis í lok hverrar viku hvaða ráðherrar verði til 

taks og sitji fyrir svörum á þingfundum í vikunni þar á eftir. Miðað er við að fimm ráðherrar 

sitji hvern fund. Allt fram að þeim þingfundi þar sem tími fyrir óundirbúnar fyrirspurnir 

eru á dagskrá hafa þingmenn tækifæri til þess að fylla út eyðublað sem þeir hafa aðgang 

að á þingfundarskrifstofu og taka þar fram til hvaða ráðherra þeir vilji beina sinni 

fyrirspurn og á hvaða málefnum hún tekur. Þó er einnig hægt að hringja á 

þingfundarskrifstofuna ef hugur er á eða koma óundirbúinni fyrirspurn áleiðis í gegnum 

tölvupóst og þá er hún færð yfir á fyrirspurnarblað. Eftir að fyrirspurnarblað hefur borist 

forseta Alþingis í upphafi fundar leggur hann mat á hvaða fyrirspurnir verða teknar fyrir 

(Skrifstofa Alþingis, 2017: 25). Við þennan tímaramma og þessar verklagsreglur myndast 

ákveðnar takmarkanir á fjölda óundirbúinna fyrirspurna. 

2.2 Rannsóknaraðferðir 

Meginmarkmið aðferðarinnar sem hér er lýst er að kortleggja í hve miklum mæli 

frumkvæði umfjöllunar í óundirbúnum fyrirspurnum lá hjá fjölmiðlum og hversu mikinn 

áhuga fjölmiðlar sýndu umfjöllunarefninu í kjölfar þess að fyrirspurnin hafði verið tekin 

fyrir á þinginu. Hér verður greint frá framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknaraðferðum, 
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gagnasöfnun, flokkun gagna, gagnsemi og siðferðilegum álitamálum sem upp kunna að 

koma við rannsókn sem þessa. 

Rannsóknarsnið sem unnið var með var megindlegt og styðst rannsóknin við 

innihaldsgreiningu (sbr. Krippendorff, 2018). Rannsóknin gekk út á söfnun á gögnum til 

samanburðar með túlkunum og greiningu. Þær rannsóknaraðferðir verða kynntar nánar 

hér síðar í kaflanum en slík rannsóknarsnið hafa í gegnum tíðina verið vel þekkt í 

fjölmiðlarannsóknum. Guðbjörg Hildur Kolbeinsdóttir segir í grein sinni um íslenskar 

fjölmiðlarannsóknir meðal annars að: 

Rætur íslenskra fjölmiðlafræði rannsókna hafa í hálfa öld legið í megindlegum 

aðferðum til að rannsaka notkun barna og unglinga á fjölmiðlum en sjónum hefur í 

auknum mæli verið beint að hlutverki fjölmiðla í kosningum og starfsumhverfi og 

vinnubrögðum blaða- og fréttamanna. (Guðbjörg Hildur Kolbeinsdóttir, 2017: 101). 

Í þessari rannsókn er vissulega verið að rannsaka vinnubrögð fjölmiðla, blaða- og 

fréttamanna og því nærtækast að styðjast við megindlegar rannsóknaraðferðir. Eins og 

fram hefur komið var meginmarkmið rannsóknarinnar að auka skilning á hlutverki 

fjölmiðla þegar kom að setningu dagskrár í pólitískri umræðu. Dagskrárvaldið var 

rannsakað eftir því í hversu miklum mæli frumkvæði að fyrirspurnum var að finna í 

fjölmiðlum og í hversu miklum mæli fjölmiðlar fjölluðu um efni fyrirspurna eftir að þær 

höfðu verið teknar fyrir í óundirbúnum fyrirspurnartíma Alþingis. Rannsóknin fólst því í 

að greina óundirbúnar fyrirspurnir og umræður í fjölmiðlum tveimur vikum áður en 

fyrirspurn var til umfjöllunar og tveimur vikum eftir, eða í fjórar vikur samfleytt. 

Gagnaöflun fór fram í lok árs 2019 og í ársbyrjun 2020. Úrvinnsla gagna og túlkun fór fram 

í kjölfarið á vormánuðum 2020. Megin rannsóknarspurning og meginmarkmið þessa 

verkefnis fólst í því að greina hvar dagskrárvaldið lægi þegar kom að óundirbúnum 

fyrirspurnartíma Alþingis og umfjöllun fjölmiðla.  

Valið var að vinna með óundirbúnar fyrirspurnir vegna þess að í tíma innan Alþingis 

sem fer í slíkar fyrirspurnir má oft greina hitamál sem ef til vill hafa verið tekin fyrir í 

fjölmiðlum áður en fyrirspurn var til umfjöllunar á Alþingi, eftir að hún var til umfjöllunar 

á Alþingi eða jafnvel bæði. Í óundirbúnum fyrirspurnartíma á þingi eru ráðherrar krafnir 

svara fyrirvaralaust um mál sem brenna einhverra hluta vegna á fyrirspyrjenda. Ástæður 

fyrirspyrjenda geta verið sem dæmi að fjallað hafi verið um tiltekið málefni í fjölmiðlum 
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og þar af leiðandi sé samfélagið að krefjast svara og þingmenn grípi þar með tækifærið og 

nýti rétt sinn til þess í óundirbúnum fyrirspurnartíma.  

Gögnin sem rannsóknin samanstendur af voru aðgengileg á heimasíðu Alþingis og í 

útgefnu efni fjölmiðla, á pappír og á vef. Umfjöllun stóru fréttamiðlanna var tekin til 

skoðunar, þ.e. Visir.is, Mbl.is, Fréttablaðsins, Morgunblaðsins og Ríkisútvarpsins (ruv.is). 

Ferill umfjöllunar í fjölmiðlum um efni óundirbúinna fyrirspurna var rakinn og greindur 

með innihaldsgreiningu. Hér næst verður slíkri rannsóknaraðferð gefinn gaumur og val 

hennar rökstutt. 

2.2.1 Innihaldsgreining 

Innihaldsgreining er samanburðargreining sem gengur út á það að skoða gögn og greina, 

í þessu tilviki óundirbúnar fyrirspurnir Alþingis og fjölmiðlaumfjöllun. Þegar gagna hefur 

verið aflað í innihaldsgreiningu eru þau lesin, túlkuð og merking þeirra greind (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013: 240-241). Sigríður (2013: 241) vitnar í Krippendorff (2003) sem segir 

innihaldsgreiningu vera aðferð sem stundum er notuð til að meta áherslur fjölmiðla á 

tiltekið efni. Til dæmis hvaða dálkarými efnið fær í dagblöðum eða hversu langan tíma 

það fær í útvarpi eða sjónvarpi. Hugmyndir Krippendorff má túlka sem innrömmunaráhrif 

sem eru nátengd dagskrárvaldi. Með innihaldsgreiningu hefur útgangspunktur, val á efni, 

úrtak, tími, miðlar og fleira áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar (McQuail, 2010: 363). Því 

er mikilvægt með innihaldsgreiningu sem og annarri rannsóknargreiningu ef því er að 

skipta að rannsakandi sé meðvitaður um að gæta hlutleysis við rannsóknarvinnuna. Nánar 

verður farið út í áreiðanleika rannsóknarinnar í kaflanum um siðferðileg álitamál. 

Innihaldsgreining var metin sem tilvalin aðferð til skoðunar á umfjöllunarefni þessarar 

rannsóknar. 

2.3 Gagnasöfnun, framkvæmd og flokkun gagna 

Við upphaf rannsóknar var ákveðið að vinna með óundirbúnar fyrirspurnir sem höfðu 

verið teknar upp á Alþingi yfir ákveðið tímabil. Til samanburðar milli tímabila og ólíkra 

ríkisstjórna voru þrjú ár valin. Við val á árum var það haft til hliðsjónar að í byrjun árs 2008 

var þingskaparlögum breytt í mikilsverðum atriðum, meðal annars þannig að rýmri tími 

var gefinn fyrir óundirbúnar fyrirspurnir (Þingskjal nr. 333/2007-2008. Frumvarp til laga 

um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis). Ákveðið var að afmarka rannsóknina við 
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óundirbúnar fyrirspurnir eftir breytingu laganna. Valin voru þrjú afmörkuð tímabil, það er 

mánuður í senn á árunum 2011, 2015 og 2019.  

Líkt og fram kom í aðferðakafla inngangs ritgerðarinnar var ákveðið að vinna með þær 

óundirbúnu fyrirspurnir sem teknar voru upp á Alþingi í októbermánuði ársins 2011, 

októbermánuði ársins 2015 og októbermánuði ársins 2019. Á þessu tímabili voru við völd 

þrjár ólíkar ríkisstjórnir sem gáfu nokkuð fjölbreytta mynd af hlutunum en nánar verður 

sagt frá starfandi ríkisstjórnum hvers árs hér síðar. Ekkert áranna sem urðu fyrir valinu 

voru kosningaár og þar af leiðandi mat rannsakandi það svo að þessi þrjú ár væru 

samanburðarhæf. Fjöldi óundirbúinna fyrirspurna sem bárust á þessum þremur 

mánuðum sem voru til rannsóknar voru 88 sem gera að meðaltali tæplega 30 óundirbúnar 

fyrirspurnir á hvern mánuð. Dreifing þeirra var nokkuð jöfn á milli ára en ítarlegra verður 

farið í þá sálma hér síðar. 

Rannsakandi nýtti sér heimasíður fjölmiðlanna þegar kom að rafrænu miðlunum, 

Visir.is, Mbl.is og Ruv.is. Efni miðlanna var misjafnlega vel aðgengilegt. Fréttablaðið er 

aðgengilegt á heimasíðu blaðsins. Rannsakandi hafði rafrænan aðgang að efni 

Morgunblaðsins. Einnig nýtti rannsakandi sér Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn til 

þess að fletta í gegnum blöðin og leita af sér grun um að honum hafi ekki yfirsést umfjöllun 

um rannsóknarefnið. Eftir að gögnum hafði verið safnað tveimur vikum fyrir og tveimur 

vikum eftir að fyrirspurn hafði komið á dagskrá þingsins voru þau skráð í gagnaskrá, greind 

og túlkuð. Umræða fjölmiðla var greind eftir umfjöllunarefni fyrirspurna. Rannsakandi 

einbeitti sér að því að umræða og fréttir fjölmiðlanna um málefni fyrirspurnarinnar 

tengdust efnislega sem vissulega gat reynst erfitt að meta í vissum tilfellum. Sem dæmi 

ef fyrirspurn fjallaði um ákveðið mál innan Landspítalans var litið framhjá fréttum sem ef 

til vill fjölluðu um stöðu innan spítalans en ekki sama mál og fyrirspurnin snerist 

nákvæmlega um. Í sumum tilfellum gat vafi leikið á tengslum umfjöllunarefnis fyrirspurna 

og umfjöllunar fjölmiðla. Í þeim tilfellum reyndi rannsakandi eftir bestu getu að sýna 

fagmennsku og áreiðanleika í vinnu við alla gagnasöfnun rannsóknarinnar líkt og farið 

verður í nánar í umfjöllun um siðferðileg álitamál.  
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2.3.1 Flokkun gagna 

Útbúið var rannsóknarskema þar sem rannsakandi tók hverja og eina óundirbúna 

fyrirspurn á tímabilinu og flokkaði niður eftir ákveðnum þáttum. Hér á eftir verða þeir 

flokkar sem notast var við tíundaðir: 

• Dagsetning fyrirspurnar  

• Spyrjandi fyrirspurnar 

• Stjórnmálaflokkur spyrjanda fyrirspurnar  

• Kyn spyrjanda fyrirspurnar 

• Aldur spyrjanda fyrirspurnar 

• Þingseta spyrjanda fyrirspurnar 

• Stjórn/Stjórnarandstaða (tilheyrði spyrjandi þáverandi ríkisstjórn eða 
þáverandi stjórnarandstöðu) 

• Svarandi fyrirspurnar (til hvaða hæstv. ráðherra fyrirspurn var beint til) 

• Stjórnmálaflokkur svaranda 

• Tegund fyrirspurnar (á hvernig málefnum tók fyrirspurnin) 

Með þessari flokkun á bakgrunnsgögnum rannsóknarinnar hafði rannsakandi ávallt 

greiðan aðgang að hverri og einni fyrirspurn ef spurningar vöknuðu við greiningu á 

umfjöllun fjölmiðla. Greining fyrirspurna eftir flokkum gerði rannsakanda kleift að 

kortleggja stöðu og hætti gagnanna betur, til að mynda þingmenn hvaða flokka væru 

virkastir við að leggja fram óundirbúnar fyrirspurnir eða hvort fyrirspurnir til ákveðinna 

ráðherra fengu frekar umfjöllun í fjölmiðlum. Breyturnar kyn og aldur voru einnig teknar 

inn í myndina til frekari rannsóknar. 

Í framhaldinu var slóð fyrirspurnanna rakin með það að leiðarljósi að finna út í hve 

miklum mæli upphaf efnis fyrirspurna mætti rekja til fjölmiðla og að hve miklu leyti 

dagskrárvaldið lægi hjá þingmönnum. Einungis var til rannsóknar efni og innihald 

óundirbúinna fyrirspurna líkt og þær voru bornar fram í fyrsta málflutningi þingmanna, 

það er, hvað kom fram í spurningunni sjálfri. Ekki var tekið fyrir það efni sem kom fram í 
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svari ráðherra eða andsvari þingmanns (fyrirspyrjanda) eftir svar ráðherra. Til að byrja 

með voru fyrirspurnirnar flokkaðar í þrjá flokka eftir því hvernig umræður þingmaður 

vitnaði í í sinni fyrirspurn í fyrsta málflutningi. Þeir voru eftirfarandi: 

• Umræða í fjölmiðlum – Spyrjandi fyrirspurnarinnar vísaði í umfjöllun fjölmiðla. 

• Umræða í samfélaginu – Spyrjandi fyrirspurnarinnar vísaði í almenna 

samfélagsumræðu án þess að beina tengingu væri um að ræða í ákveðna 

umræðu í fjölmiðlum. 

• Umræða á Alþingi – Málefni fyrirspurnarinnar hafði áður verið til umræðu 

innan þingsins. Bein tilvísun var í umræðu sem hafði áður átt sér stað á þinginu. 

Að því búnu flokkaði rannsakandi umræður og áhuga fjölmiðla á tilteknu málefni í 

fjóra ólíka flokka eftir því hversu mikinn áhuga fjölmiðlar sýndu umfjöllunarefni 

fyrirspurnanna í umfjöllun og efnisinnihaldi þeirra, það er í hversu mörgum miðlum mátti 

finna umfjöllun um efni fyrirspurnar tveimur vikum áður en hún var borin fram og tveimur 

vikum á eftir. Flokkarnir voru eftirfarandi: 

• Mikil fjölmiðlaumfjöllun – Fjölmiðlar sýndu umræðunni mikinn áhuga og 

birtust fréttir tengdar umræðunni í 4 – 5 ólíkum fjölmiðlum í allt að tveimur 

vikum áður en óundirbúin fyrirspurn var tekin upp á Alþingi eða í tvær vikur 

eftir.  

• Nokkur fjölmiðlaumfjöllun – Fjölmiðlar sýndu umræðunni nokkurn áhuga og 

birtust fréttir tengdar umræðunni í 3 ólíkum fjölmiðlum í allt að tveimur vikum 

áður en óundirbúin fyrirspurn var tekin upp á Alþingi eða í tvær vikur eftir. 

• Lítil fjölmiðlaumfjöllun – Fjölmiðlar sýndu umræðunni takmarkaðan áhuga og 

birtust fréttir tengdar umræðunni í 1 – 2 ólíkum fjölmiðlum í allt að tveimur 

vikum áður en óundirbúin fyrirspurn var tekin upp á Alþingi eða í tvær vikur 

eftir. 

• Engin fjölmiðlaumfjöllun – Fjölmiðlar sýndu umræðunni engan áhuga og 

birtust fréttir tengdar umræðunni í engum fjölmiðlum í tvær vikur áður en 

óundirbúin fyrirspurn var tekin upp á Alþingi eða í tvær vikur eftir. 
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Rýnt var í hverja og eina fyrirspurn efnislega ásamt því að hver og einn fjölmiðill var 

tekinn fyrir í einu og þær fréttir lesnar og greindar sem í þeim birtust yfir það tímabil sem 

var til rannsóknar. 

2.4 Siðferðileg álitamál 

Erfitt getur reynst að meta gæði rannsóknar og að sýna fram á marktækni niðurstaðna 

þegar aðeins er um mat og túlkun eins rannsakanda að ræða. Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir (2013: 211) nefna fjóra þætti sem hafa þarf til hliðsjónar varðandi 

trúverðugleika í rannsóknum, jafnt megindlegum- sem eigindlegum, en þeir eru innra 

réttmæti, ytra réttmæti, áreiðanleiki og hlutlægni. 

Innra réttmæti vísar til þess að niðurstöður rannsóknarinnar megi yfirfæra yfir á 

stærri heild. Innra réttmæti vísar einnig til þess hvort rannsóknaraðferðin sem beitt er við 

tiltekna rannsókn teljist viðeigandi (María Heimisdóttir, 2003: 161). Hér var viðeigandi 

innihaldsgreining valin sem rannsóknaraðferð með það að markmiði að uppfylla innra 

réttmæti rannsóknarefnisins enda mat rannsakandi það þannig að sú aðferð drægi fram 

bestu mynd rannsóknarefnisins af veruleikanum. Forsenda fyrir ytra réttmæti er að innra 

réttmæti sé uppfyllt. Ytra réttmæti vísar til þess að allir þættir rannsóknarinnar hafi verið 

skilgreindir og túlkaðir. Þá er ekki síður mikilvægt að draga fram þá þætti sem komu á 

óvart og þörf væri að taka til frekari skoðunar ef óvæntar spurningar vöknuðu. Í grófum 

dráttum er átt við alhæfingarmátt niðurstaðna rannsóknar (María Heimisdóttir, 2003: 

161). Ytra réttmæti þessarar rannsóknar var uppfyllt eftir bestu getu í túlkun á 

rannsóknarefni, umfangi og aðferðum ásamt því að val innhaldsgreiningar sem aðferðar 

tryggði innra réttmæti. 

Þegar meta á sannleiksgildi niðurstaðna er útgangspunkturinn sá hversu raunverulegt 

samband þeirra er við veruleikann og hversu vel tókst að mæla það samband. Betra 

réttmæti eða hátt sannleiksgildi skapast ef ítarlega og rétt er sagt frá þeim þáttum sem til 

mælingar voru. Gæði niðurstaðna rannsókna ráðast að mestu leyti eftir réttmæti eða 

sannleiksgildi þeirra (María Heimisdóttir, 2003: 161). Áreiðanleiki gengur út á það hversu 

áreiðanlegt það væri að gera sambærilega rannsókn á sambærilegu efni og fá út sömu 

niðurstöður. Hér var unnið með ákveðinn tímaramma að leiðarljósi sem gefur möguleika 

á framkvæmd á sambærilegri rannsókn. Vert er þó að nefna að störf innan Alþingis eru 

fjölbreytt frá einum tíma til annars og áhugi og umfjöllunarefni fjölmiðla breytist sífellt. 
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Aðferðir rannsóknar þurfa því að vera staðlaðar og einstaklega vel útskýrðar svo að aðrir 

hafi þann kost að geta framkvæmt sambærilega rannsókn sem myndi gefa svipaðar 

niðurstöður (María Heimisdóttir: 2003, 161). Raunhæft er því að gera ráð fyrir breyttum 

aðstæðum milli tímabila í rannsóknum á Alþingisumræðu og fjölmiðlum. 

Fjölmiðlar nýta sér ólíkar leiðir til þess að dreifa upplýsingum til almennings, á pappír, 

í gegnum hljóðvarp og sjónvarp, á netinu og svo framvegis. Hér á landi reyna stærstu 

dagblöðin og fréttastofur ljósvakamiðlanna almennt að vera hlutlæg í sínum 

fréttaflutningi. Þó er að sjálfsögðu að finna innan þeirra ákveðna dagskrárliði, pistla og 

greinaskrif í dagblöðum þar sem sérhagsmunum er haldið frammi (Skýrsla nefndar 

menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005: 9-10). Til þess að tryggja að umfjöllun 

einstakra fjölmiðla hefði ekki áhrif, var umfjöllun fimm ólíkra fréttamiðla skoðuð. Þeir 

voru Visir.is, Mbl.is, Fréttablaðið, Morgunblaðið og ríkisfjölmiðilinn okkar RÚV (ruv.is). 

Einnig var þetta gert til þess að fá fjölbreytta mynd á rannsóknarefnið. Enginn af þessum 

miðlum gefur sig út fyrir að vera hliðhollari ákveðnum pólitískum hreyfingum frekar en 

öðrum. Birgir Guðmundsson (2013: 510-511) álítur að þrátt fyrir að dagblöð og fjölmiðlar 

almennt fylgi ekki lengur almennri flokkspólitískri stefnu hér á landi þá hefur almenningur 

tilhneigingu til þess að tengja þá við ákveðna stjórnmálaflokka eða stjórnmálastefnur 

frekar en aðrar. Erfitt getur reynst fyrir dagblað eða fjölmiðil sem hefur lengi verið 

bundinn ákveðnum stjórnmálaflokki að fá almenning til þess að gleyma því þrátt fyrir að 

miðillinn reyni að gæta hlutleysis í skoðunum sínum. Lesendur sjálfir eru einnig flestir ekki 

hlutlausir og túlka fréttir, myndir og skoðanir á ákveðinn hátt og jafnvel beintengja þá 

hluti við fyrir fram ákveðnar pólitískar hugmyndir. Af þessum sökum var ákveðið að taka 

umfjöllun allra fimm stóru miðlanna til skoðunar í stað eins eða tveggja. 

Allir þessir þættir sem hér hafa verið nefndir og útskýrðir, innra réttmæti, ytra 

réttmæti, áreiðanleiki og hlutlægni, eru forsendur fyrir vel unnum rannsóknum. Þættirnir 

allir eru nátengdir og hjálpa til við að uppfylla skilyrði hvors annars og voru þeir hafðir að 

leiðarljósi allan tímann við vinnu þessarar rannsóknar, allt frá gagnaöflun til skráningar og 

túlkun niðurstaðna.  

2.5 Gagnsemi rannsóknar og samantekt 

Þegar hafist er handa við rannsóknarvinnu er mikilvægt að hafa gagnsemi hennar til 

hliðsjónar sem hvatningu. Gagnsemi þessarar rannsóknar er fyrst og fremst að sýna í hve 
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miklum mæli dagskrárvaldið liggur hjá kjörnum fulltrúum eða fjölmiðlum þegar kemur að 

óundirbúnum fyrirspurnum Alþingis. Áhugavert er að finna ástæður fyrir því hvort að 

þingmenn leggi fram fyrirspurnir til ráðherra vegna þess að þeim finnist það tímabært 

vegna fyrir fram þekktri umræðu í fjölmiðlum eða hvort að fjölmiðlar hefji umræðu sína 

um tiltekin málefni sem að þingmenn hafa varpað upp með fyrirspurnum. Einnig var 

vonast til þess að niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á einhverja þróun á milli ára 

og jafnvel kveiktu áhuga á frekari rannsóknum tengdum efninu.  
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3 Kenningarlegur bakgrunnur 
Í þessum kafla verður kenning Maxwells E. McCombs og Donalds L. Shaws um 

dagskrárvald (e. agenda-setting theory) höfð að leiðarljósi en hún hefur verið uppspretta 

fjölmargra rannsókna og afleiddra kenninga um dagskrárvald. Hér er einnig sagt lítillega 

frá öðrum kenningum innan fjölmiðlafræðinnar um áhrif og vald fjölmiðla þegar kemur 

að mótun almenningsálits, ásamt því að skoðanamótun fólks, athygli og fleira verður 

útskýrt í samhengi við dagskrárvald. 

3.1 Kenning McCombs og Shaws um dagskrárvald 

„Fjölmiðlar eru mikilvægasta upplýsingalind fjölmargra þegar kemur að umræðu um 

pólitík.“ Þannig mæltu fjölmiðlafræðingarnir McCombs og Shaw árið 1972 þegar þeir gáfu 

fyrst út hugmyndir sínar í tengslum við kenninguna um dagskrárvald fjölmiðla. Áður hafði 

blaðamaðurinn og þjóðfélagsrýnirinn Walter Lippmann sett fram grófar hugmyndir um 

það hvernig fjölmiðlar setja ákveðnar myndir í hugsanir okkar árið 1922 í ritinu Public 

Opinion (McCombs, 2004: 1-3). McCombs (2004: 3) segir Lippmann vera hugmyndalegan 

föður hugmyndarinnar um dagskrárvald án þess þó að hann hafi sett fram hugtakið. 

Lippmann líkir fjölmiðlum við glugga almennings út í hinn stóra heim. Þeir leiði okkur í ljós 

hugmynda sem eru til umfram einstaklingsbundna reynslu okkar. Fjölmiðlarnir draga 

þannig, að mati Lippmanns, upp fyrir okkur og hjálpi til við að skapa hugrænt kort um 

heiminn. Síðari tíma rannsóknir hafa að mörgu leyti rennt stoðum undir hugmyndir 

Lippmanns um afl fjölmiðla til þess að koma ákveðnum hugmyndum í hugsanir fólks 

(McCombs 2004: 3-4). 

Í inngangsorðum Lippmanns í bókinni Public Opinion segir hann stutta dæmisögu af 

Englendingum, Frökkum og Þjóðverjum, árið 1914, sem allir bjuggu saman á einangraðri 

eyju og voru í miklum vinskap. Nokkrum vikum eftir að fyrri heimstyrjöldin braust út barst 

þeim bréf með skipi. Í bréfinu sagði að í rauninni væru þeir óvinir sökum þjóðernis þeirra 

(Lippmann, 1998: 3). Í þessari dæmisögu Lippmanns, ef svo má að orði komast, varpar 

hann skýru ljósi á það hver áhrif frétta og fjölmiðla geta verið á upplifanir okkar og 

hegðun. Lippmann heldur því einnig fram að samfélagið sem við búum í sé mótað af 

„sýndarveruleika“ (e. pseudo-environment), það er að fólk smíði sér gerviumhverfi sem 

er hin huglæga, hlutdræga og andlega ímynd okkar um heiminn og er að mörgu leyti 

tilbúningur. Með öðrum orðum er Lippmann að meina að allt fólk býr í einum og sama 
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heimi en því líður og hugsar eins og það sé í ólíkum heimum sem ráðast af 

einstaklingsbundinni reynslu þess (Lippmann, 1998: 15).  

Með líku gengur kenning McCombs og Shaws um dagskrárvald út á það að það sem 

fjölmiðlar leggja áherslu á álítur almenningur mikilvægt. Það er að segja að jákvætt 

samband sé að finna á milli þess sem fjölmiðlar leggja áherslu á og þess sem gegnir 

mikilvægu hlutverki í huga almennings (Coleman og fl. 2009: 147-150). Hugmyndin um 

dagskrárvald fjölmiðla hefur notið mikillar hylli á meðal fjölmiðlarannsakenda (Blood, 

1982: 3).  

3.2 Dagskrárvald fjölmiðla 

Vald er í höndum þess sem nær á einhvern hátt að hafa áhrif á aðra þátttakendur í 

samfélaginu með því að geta stjórnað einhverjum athöfnum þeirra (Fuchs, 2017: 85). 

Ætlað vald fjölmiðla og áhrif þeirra á fólk og samfélagið hvatti fræðimenn til þess að leggja 

áherslu á rannsóknir á fjölmiðlum til þess að reyna að meta áhrif þeirra (Williams, 2013: 

181). Kenning McCombs og Shaws um dagskrárvald er ólík ýmsum öðrum kenningum um 

fjölmiðla að því leyti að hún leggur ekki áherslu á að fjölmiðlar hafi allt heimsins vald til 

þess að stjórna hvað við hugsum og hvernig við hugsum um hlutina. Þess í stað gengur 

hún út frá því að fjölmiðlar stjórni ekki því hvað okkur finnst heldur einungis að þeir hafi 

áhrif á það sem við hugsum um. Það er svo undir okkur komið hvernig við túlkum hlutina 

og hvað okkur finnst. Fjölmiðlar hafa því mátt til þess að móta dagleg samskipti milli fólks. 

Þeir stjórna ekki hvað fólki finnst um ákveðið málefni heldur geta stjórnað málefninu sem 

fólk talar um. 

Valdið á bakvið það að fá fólk til þess að hugsa um ákveðna hluti frekar en aðra er það 

sem nefnt er dagskrárvald. McCombs segir rannsóknir á dagskrárvaldi hafa sprottið upp í 

kjölfar aukinnar óánægju bandarískra fræðimanna um að viðhorf og skoðanir væru alltof 

algengar fylgibreytur fjölmiðlarannsókna (Williams, 2013: 181). Fylgni á milli þess sem var 

til umfjöllunar í fjölmiðlum og viðhorfsbreytinga var ríkjandi um og upp úr 1970. Manning 

(2001: 212) bendir á að hugmyndir um að fjölmiðlar, bæði í eldri- og í nýrri mynd, hafa 

ekki endilega það vald að breyta viðhorfum fólks. Þess í stað felst vald fjölmiðla meðal 

annars í því að að setja mál á dagskrá og vekja athygli á tilteknum málum meðal 

almennings. 
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Innan kenningarinnar um dagskrárvald er talað um tvö mismunandi stig sem hægt sé 

að aðgreina. Fyrra stigið tekur á þeim rannsóknum sem hafa sýnt fram á og sannað að 

fjölmiðlar hafa áhrif á og mynda skoðanir almennings um hvað honum þykir merkilegt 

hverju sinni, en sannað hefur verið með fjölda rannsókna að fjölmiðlar hafa áhrif á þau 

málefni sem að almenningur hugsar um og þykir mikilvæg. Seinna stig kenningarinnar 

tekur á sérkennum og uppbyggingu frétta og málefna. Sum málefni eiga greiðari leið að 

almenningi en önnur og eru því líklegri til þess að fá meiri umfjöllun en þau sem falla síður 

að smekk og áhuga almennings (McCombs, 2004: 121).  

3.3 Rannsóknin á Chapel – Hill  

Upphaf kenningarinnar um dagskrárvald spratt upp úr Chapel Hill rannsókn McCombs og 

Shaws. Rannsóknin var gerð í tengslum við bandarísku forsetakosningarnar árið 1968. Til 

rannsóknar voru valdir einstaklingar sem ekki höfðu gert upp hug sinn fyrir umræddar 

kosningar og athugað var hvaða málefni þeim þótti vera mikilvægust (Coleman og fl. 

2009: 147-150). Meginmarkmið og tilgáta rannsakenda var að fjölmiðlar settu á dagskrá 

pólitíska umfjöllun um tiltekið efni og höfðu þar af leiðandi áhrif á skoðun kjósenda á 

mikilvægi málefna (McCombs 2004: 4). Þátttakendur voru valdir af handahófi úr lista 

skráðra einstaklinga með kosningarétt í fimm hverfum í Chapel Hill í Norður Kaliforníu án 

tillits til kynþáttar, efnahags- eða félagslegrar stöðu. Með því að afmarka rannsóknina við 

eitt staðbundið samfélag var auðveldara að hafa stjórn á áhrifum utanaðkomandi breyta, 

eins og svæðisbundnum mismun eða umfjöllun fjölmiðla. Hundrað viðtöl voru síðan tekin 

haustið 1968. Úrtakið var fengið með svokallaðri „síu-spurningu“ (e. filter question) úr 

upphaflegu þýði rannsóknarinnar og voru eingöngu þeir sem höfðu ekki myndað sér 

skoðun á því hvað þeir kæmu til með að kjósa í komandi kosningum boðaðir í viðtal. 

Viðtölin voru síðan afrituð. Samhliða viðtölunum var því fjölmiðlaefni, sem þátttakendur 

rannsóknarinnar voru vanir að nýta sér, safnað saman, rannsakað og greint í þaula. Meðal 

þess efnis sem var skoðað og greint voru fréttir í dagblöðum og tímaritum auk 

sjónvarpsfrétta. Svör þátttakenda um mikilvægi þess fréttaefnis voru síðan flokkuð niður 

í 15 ólíka flokka. Einnig voru þátttakendur beðnir um að flokka mikilvægi tiltekinna frétta 

eftir stigum frá meiriháttar til minniháttar mikilvægis (McCombs og Shaw, 1981: 127-

129). 
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Rannsóknin leiddi í ljós að há fylgni var á milli þess sem fjölmiðlar lögðu ríkari áherslu 

á og hvað óákveðnir kjósendur töldu vera mikilvægt (Coleman og fl. 2009: 147-150). 

McCombs og Shaw (1981: 135) taka það fram að niðurstöðurnar staðfesti ekki 

dagskrárvald fjölmiðla, en þær gefi sterka vísbendingu um það hvernig dagskrárvald 

virkar. Þeir segja einnig að fjölmiðlar séu helstu frumheimildir stjórnmálaupplýsinga 

einstaklinga og að þeir bjóði uppá bestu og aðgengilegustu leið þeirra til þess að fylgjast 

með pólitískum veruleika sem er sífellt að taka breytingum. Chapel Hill rannsóknin hefur 

verið fyrirmynd margra annarra rannsókna um þýðingu fjölmiðla á pólitísku viðhorfi 

almennings.  

3.4 Aðrar fjölmiðlarannsóknir 

Ógrynni af rannsóknum hafa verið gerðar á áhrifum fjölmiðla á hegðun einstaklinga og 

hversu stöðugar pólitískar skoðanir þeirra eru. Fræðimenn hafa eytt meira en 70 árum í 

það að rannsaka áhrif fjölmiðla á kjósendur þar sem margt hefur bent til þess að 

almenningur nýtir sér fjölmiðla til þess að aðstoða sig við mótun á skoðunum á 

mikilvægum pólitískum málefnum fyrir kosningar eða aðrar pólitískar umræður 

(McCombs og Reynolds, 2009: 1). Niðurstöður margra rannsókna hafa sýnt fram á að 

fjölmiðlar hafi lítil áhrif á viðhorf og skoðanir einstaklinga fyrir kosningar. Almenningur 

meðtekur því frekar efni frá fjölmiðlum án þess að efnið móti nákvæmlega skoðanir hans.  

Niðurstöður Chapel Hill rannsóknarinnar voru ekki frumraun fræðimanna í 

rannsóknum tengdum fjölmiðlaumfjöllun eða kosningahegðun fólks. Paul Lazarsfeld hafði 

sett fram kenningu um áhrif fjölmiðla á myndun skoðana fólks fyrir forsetakosningarnar í 

Bandaríkjunum árið 1948 eða 20 árum áður en McCombs og Shaw gerðu Chapel Hill 

rannsóknina. Lazarsfeld skoðaði umfjöllun blaða og hljóðvarps. Niðurstöður hans leiddu í 

ljós að fjölmiðlar höfðu ekki mælanleg áhrif á afstöðu kjósenda sem höfðu þegar myndað 

sér skoðun fyrir kosningarnar. Einnig leiddu niðurstöður í ljós að fjölmiðlar höfðu lítil sem 

engin áhrif á óákveðna kjósendur. Stærstu mælanlegu áhrifin voru þau að fjölmiðlar 

styrktu afstöðu þeirra kjósenda sem voru nú þegar búnir að mynda sér skoðun fyrir 

kosningarnar. Á þeim tíma þóttu þessar niðurstöður mjög fróðlegar enda ríkti ótti í 

samfélaginu um áhrif og mátt fjölmiðla (Mills og Barlow, 2009: 163-165). Rannsóknir á 

borð við Chapel Hill og kenningu Lazarsfelds benda til þess að fólk nýti sér fjölmiðla til 
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þess að afla sér upplýsinga án þess þó að þeir hafi endilega áhrif á eða móti skoðanir fólks 

með beinum hætti (McCombs, 2004: 4).  

Um og upp úr 1936 hélt Harold Lasswell því fram að það sem skipti meginmáli þegar 

kæmi að fjölmiðlum og stjórnmálum væru nokkrir þættir. Þeir væru eftirfarandi: hver 

segir hlutina, hvaða hlutir eru sagðir, við hvern eru hlutirnir sagðir, í hvaða miðli eru 

hlutirnir sagðir og með hvaða áhrifum eru hlutirnir sagðir (Salinas og Reidel, 2007: 42-43). 

Skilningur Lasswells er nokkuð víðtækur og var ef til vill á sínum tíma hálfgert andsvar við 

þeim ótta sem ríkti þá í samfélaginu um áhrif fjölmiðla á fólk. Lasswell sjálfur hafði einnig 

áður sett fram svokallaða „sprautunálskenningu“ (e. hypodermic needle theory/magic 

bullet theory) um og upp úr 1920. Kenningin gengur út á það að áheyrendur fjölmiðla taki 

efni fjölmiðla beint til sín og þar af leiðandi hefðu fjölmiðlar bein og milliliðalaus áhrif á 

myndun skoðana fólks. Kenningin var með fyrstu kenningum um tengsl áhrifa fjölmiðla á 

skoðanamyndun einstaklinga (Williams, 2013: 171-172).  

Nokkrum áratugum eftir sprautunálskenningu Lasswells, árið 1948, gáfu þeir 

Lazarsfeld og Robert K. Merton út bókina Mass communication, popular taste and 

organized action. Þessi bók, líkt og kennning Lasswells, fjallar um áhrif fjölmiðla á fólk og 

skoðanamyndun. Í henni leggja Lazarsfeld og Merton áherslu á að fjölmiðlar eru að 

stærstum hluta nýttir til skemmtunar og áhrif þeirra væru því lítil sem engin. Kraftur 

fjölmiðla á breytingar í samfélaginu og á félagslega þætti væri alls ekki eins mikill og 

almennt var talið. Þeir voru með þessu ef til vill að reyna að róa niður þann ótta sem var 

til staðar í samfélaginu um áhrif fjölmiðla á almenning (Mills og Barlow, 2009: 139-142). 

Þeir tengdu þennan ótta fólks við óöryggi gagnvart valdi til áróðurs sem fjölmiðlar höfðu 

tækifæri til að nýta (Lazarsfeld og Merton, 1948: 95-118).  

Ýmsir fræðimenn í heimi fjölmiðla hafa vitnað í rannsókn Reese og Danielian frá árinu 

1989 um fíkniefnavandamál í Bandaríkjunum. McCombs segir að aukin umfjöllun 

fjölmiðla um fíkniefnavandann í Bandaríkjunum, líkt og rannsókn Reese og Danielian sýndi 

fram á, hafi aukið áhyggjur almennings á honum. Almenningur hafi, með umfjöllun 

dagblaðsins New York Times árið 1958 um fíkniefnavandann, orðið meira var um sig og 

byggt upp ótta í samfélaginu þegar kom að eiturlyfjum. Þrátt fyrir að vandinn hafði ekki 

aukist neitt þá var það einungis óttinn í samfélaginu sem jókst vegna umfjöllunar fjölmiðla 

um efnið. Sambærilegt atvik átti sér stað í Texas á tíunda áratug síðustu aldar. Árið 1992 
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mældist einungis að 2% íbúa lýstu glæpum sem helsta vandamáli landsins. Árið 1993 var 

talan komin upp í 15%. Árið 1994 var talan búin að hækka upp í 33,3%. Þessi hækkun milli 

ára var mjög óvenjuleg og þrátt fyrir að Gallup hafi athugað slíkar áhyggjur margoft frá 

árinu 1930 höfðu slíkar niðurstöður nær aldrei komið í ljós áður. Þessar áhyggjur fóru 

síðan aðeins lækkandi árin 1995 og 1996 en þá var talan komin niður í 20%. Þrátt fyrir að 

þessar áhyggjur almennings á glæpum hafi tekið hástökk á árunum 1992-1994 gáfu 

tölfræðilegar niðurstöður til kynna að glæpum hefðu í raun fækkað á sama tíma. Líkleg 

ástæða og útskýring fyrir vaxandi áhyggjum almennings var að aukin umfjöllun um glæpi 

í fjölmiðlum hafði átt sér stað á þessum árum (McCombs, 2004: 25-26). 

Í rannsókn sem Kim og McCombs framkvæmdu árið 2007 skoðuðu þeir sambandið á 

milli viðhorfa og skoðana fólks á þeim málefnum sem voru áberandi í fjölmiðlum og 

innihald og megin hugmyndir hvers málefnis fyrir sig í fréttaflutningi. Höfundar báru 

saman viðhorf borgara á frambjóðendum fyrir kosningar í Texas við fréttaflutning um 

sömu frambjóðendur. Framkvæmd var símakönnun og greining á umfjöllun 

svæðisdagblaðsins. Með aðhvarfsgreiningu kom í ljós jákvæð fylgni. Þau málefni sem 

fjallað var um í dagblaðinu á jákvæðan hátt endurspegluðu mat þátttakenda 

rannsóknarinnar. Sambærilegar niðurstöður mátti finna um þau málefni sem fjallað var 

um á neikvæðan hátt en þá var einnig til staðar fylgni. Ásamt þessu leiddu niðurstöður 

það í ljós að þau málefni sem mikið var fjallað um í dagblaðinu voru líklegri til að hafa áhrif 

á þá sem lásu dagblaðið reglulega heldur en þá sem lásu það sjaldnar (Kim og McCombs, 

2007: 300).  

Mikilvægt er að benda á það að kenning McCombs og Shaws um dagskrárvald hefur 

tekið breytingum með árunum. Rannsóknir sem gerðar voru á fimmta áratug síðustu aldar 

einblíndu á þann þátt að hrein útsending fjölmiðla nægði oftast ekki til þess að hafa áhrif 

á viðhorf og skoðanir fólks en aftur á móti gat ákveðið sérhæft fjölmiðlaefni haft að 

einhverju leyti áhrif á einhverjar skoðanir og álit fólks eftir bakgrunni og fyrri reynslu. 

Áframhaldandi útfærsla á kenningunni leggur síðan áherslu á það að fjölmiðlar segja 

okkur oft hvernig við eigum að hugsa um fréttaefni og jafnvel stundum hvaða skoðun við 

ættum að hafa á efninu (Kim og McCombs, 2007: 299-300).  

Þó svo að hér séu til umfjöllunar opinberar pólitískar umræður þá er mikilvægt að 

benda á það að þegar kemur að því að greina hvaða efni það er sem fólk sækist í í 
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fjölmiðlum hafa nýlegar rannsóknir sýnt fram á að fólk sækist í afþreyingarefni og 

skemmtiefni að mjög stórum hluta (Elvestad og Phillips, 2018: 13-14). Elvestad og Phillips 

vitna í niðurstöður rannsóknar unnar af Blekesaune, Elvestad og Aalbert á árunum 2012-

2013 þar sem kom í ljós að talan hjá Evrópubúum og síðar meir Bandaríkjamönnum færi 

hækkandi af einstaklingum sem kjósa að sniðganga fréttir og hluti sem eru efst á baugi í 

samfélaginu en sækjast þess í stað frekar í efni sem er þeim til skemmtunar eða sem þau 

geta tengt við og hafa fyrri þekkingu á. Þrátt fyrir að þetta séu tiltölulega nýlegar 

rannsóknir þá skrifuðu Lazarsfeld og Merton (1948: 95-118) í fyrrnefnt rit sitt um áhrif 

fjölmiðla á fólk fyrir rúmlega 70 árum síðan að, að stærstum hluta væri efni fjölmiðla 

helgað skemmtiefni en á þeim tíma voru fjölmiðlar einna helst hljóðvarp, dagblöð og 

kvikmyndir.  

John Street (2011: 295-296) segir fáa halda því fram að pólitískar umræður séu 

eingöngu smíðaðar eftir framsetningu fjölmiðla þó vissulega hafi þeir áhrif. Street vitnar í 

Thomas Meyer (2002: 49-50) um mikilvægi þess að aðgreina þættina um pólitík og 

fjölmiðla með ólíkri rökfræði. Hann segir að þegar öllu er á botninn hvolft þá liti fjölmiðlar 

umræður stjórnmála. Rökfræði fjölmiðla skiptir hann svo í tvo þætti. Fyrri þátturinn tekur 

á vali á fréttum eða hvað þyki fréttnæmt. Seinni tekur á afhendingu frétta, með hvaða 

hætti athygli áheyrenda er best gripin. Hann segir í auknum mæli stjórnmál birtast í 

leikrænu og fagurfræðilegu tilliti eða sem ferli sem er knúið áfram af utanaðkomandi 

þáttum. Á þennan hátt eru stjórnmál lituð af fjölmiðlum, þau eru neydd til þess að öðlast 

gildi þess fjölmiðils sem greinir frá. Að sama skapi segir hann fjölmiðla vera í keppni hvorn 

við annan. Fréttaefni þyki ekki fréttnæmt ef samkeppnisaðilar hafa sagt frá því áður 

(Street, 2011: 296). 

McLeod, Kosicki og LcLeod (2009: 229) vitna í fyrri rannsóknir (Rice og Atkin, 2000; 

Ansolabehere og Lyengar, 1996; Shah, 2007) og benda á að rannsóknir um að fjölmiðlar 

hafi mátt til þess að breyta skoðunum fólks, njóti frekari vinsælla heldur en rannsóknir 

um að fjölmiðlar hafi mátt til þess að halda skoðunum fólks stöðugum. Enda gefur það 

auga leið að slíkar niðurstöður eru áhugaverðari en andstæðan. Niðurstöður um hver 

áhrif fjölmiðla á dagskrárvald sé hafa verið á alla vegu og því erfitt að alhæfa eitt rétt svar. 

Hér næst verða kynntir fleiri þættir sem gegna mikilvægum hlutverkum þegar kemur að 

fjölmiðlum og viðhorfi almennings.  
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3.5 Reynsla, þekking og dagskrárvald 

Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki sem heimild einstaklinga til þess að þeir geti verið 

meðvitaðir um þá hluti sem ganga á í samfélaginu. Fjölmiðlar eru þó ekki eina 

heimildauppspretta okkar þegar kemur að upplýsingum um opinber málefni. McCombs 

telur að persónuleg reynsla gegni þar mikilvægu hlutverki. Samskipti sem við eigum við 

fjölskyldu okkar, vini og vinnufélaga sem dæmi, upplýsa okkur um mörg málefni 

(McCombs, 2004: 60). Í þessu sambandi má geta „tveggja þrepa kenningar“ (e. Two Step 

Model) Lazarsfelds. Samkvæmt henni má skipta áhrifum fjölmiðla í tvö stig. Það fyrra eru 

einstaklingar sem Lazarsfeld kallar skoðanaleiðtoga. En það eru gjarnan einstaklingar sem 

njóta trausts og trúnaðar á meðal samferðamanna sinna og eru duglegir og hafa áhuga á 

að fylgjast samviskusamlega með því helsta sem er að eiga sér stað í heiminum í gegnum 

fjölmiðla. Þeir miðla þekkingu og áliti sínu áfram til þeirra sem þeir eru í félagslegum 

tengslum við. Síðarnefndi hópurinn fær því efnið miðlað til sín í gegnum 

skoðanaleiðtogann sem hefur ef til vill mótað efnið eftir sínu höfði og skoðunum. Seinna 

stigið í kenningunni er því almenningurinn sem fréttir af efninu í gegnum 

skoðanaleiðtogana. Með þessu heldur Lazersfeld því fram að það séu þessir 

skoðanaleiðtogar sem hafi dýpri og beinni áhrif á fólk á meðan áhrif fjölmiðla eru óbein 

(Mills og Barlow, 2009: 133).  

Davis og Robinson (1986) hafa gagnrýnt margar rannsóknir um dagskrárvald fjölmiðla 

líkt og McQuail hefur fjallað um. Meðal annars með því að segja að margar rannsóknir 

hafi vanrækt hugsanleg áhrif á hverjir það eru sem fólki finnst mikilvægir, hvar mikilvægir 

hlutir gerast og hvers vegna eitthvað er talið brýnt málefni (McQuail, 2010: 513). 

Mikilvægt er að gera greinarmun á milli þriggja ólíkra þátta: forgangsröð fjölmiðla, 

almennings og stefnumála. Þessir þættir spila saman á flókna vegu og kunna hafa áhrif 

með ólíkum hætti (McQuail, 2010: 513). Denis McQuail (2010: 512-516) útskýrir 

dagskrárvald með hliðsjón af „vitsmunaskekkju“ (e. cognative dissonance). Hann vitnar í 

niðurstöður eigin rannsóknar og Trenamans (1961) á dagskrárvaldi sem sýndu fram á að 

fjölmiðlar beina fólki eindregið að þeim málefnum sem það eigi að hugsa um en með engu 

móti hafa þeir afl til þess að segja fólki hvað nákvæmlega það eigi að hugsa. Fólk hefur 

þannig tækifæri til þess að vega og meta þá hluti sem því er sagt í gegnum fjölmiðla áður 

en það myndar sér skoðun á því. Fyrri reynsla fólks, umhverfi og skoðanir móta síðan 

hugsanir þess. Rannsóknargögnin sýndu einnig samsvörun á milli þess málefnis sem 
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fjölmiðlar töldu vera mikilvægt og þess sem stjórnmálamenn og almenningur töldu vera 

mikilvægt líkt og aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á. 

Mikilvægi efnis í fjölmiðlum fyrir hvern og einn ræðst af fjölmörgum þáttum. Nefna 

má hvort fólk tengi sjálft við efnið eða hvort það hafi áhrif á samfélagið sem það tilheyrir. 

Sumir hafa mikinn áhuga á því sem gengur á í samfélaginu óháð því hversu mikil áhrif það 

hefur á þá sjálfa á meðan aðrir fylgjast fyrst og fremst með fréttum til þess að greina 

verulegar breytingar á fyrri aðstæðum (McCombs, 2004: 55). Sumir fá nær allar sínar 

upplýsingar um fréttir og málefni í gegnum aðra sem ef til vill hafa meiri áhuga á líðandi 

stundu.  

Fram kemur í Skýrslu nefndar menntamálaráðherra (2005: 9) að það efni sem kemur 

fram í íslenskum fjölmiðlum er fjölbreytilegt. Efninu má skipta í nokkra flokka sem nefndin 

segir vera fréttir, samfélagsumræða, menningarefni, afþreyingarefni, tónlist, barna- og 

unglingaefni og auglýsingar. „Almennt virðist óvarlegt að álykta að einhver þessara 

efnisflokka sé algerlega laus við það að geta haft áhrif á skoðanir og viðhorf hlustenda eða 

áhorfenda til eigin umhverfis og samfélags“ (skýrsla nefndar menntamálaráðherra: 2005: 

9). Úr þessari orðréttu tilvitnun nefndarinnar er hægt að lesa hvernig hún túlkar að 

almenningur verði fyrir áhrifum fjölmiðlaefnis eftir bakgrunni hvers og eins, það er fyrri 

reynslu, jafnvel uppeldi og þeim samfélagslegu skoðunum sem hver og einn hefur. 

3.6 Stefnumótun og dagskrárvald 

Við þekkjum það flest að hafa tilhneigingu til þess að leitast við að finna lífi okkar ákveðna 

stefnu. Með öðrum orðum er einhver þrá meðfædd og stimpluð inn í okkur fyrir því að 

rannsaka og reyna að skilja nærumhverfi okkar. Þegar við lendum í nýjum aðstæðum 

byrjum við ósjálfrátt strax að reyna að aðlagast sem best að þeim aðstæðum. Okkur þykir 

þetta sjálfsagt, enda eðlilegt að sækjast eftir því sem okkur þykir þægilegt og aðgengilegt. 

Slíkt má yfirfæra yfir á fjölmiðla, stjórnmál og dagskrárvald. Sem dæmi má nefna þegar 

kjósa á til Alþingis og frambjóðendur kosninganna standa fyrir ákveðnum skoðunum og 

málefnum. Kjósendur þekkja ekki alla frambjóðendur né þau málefni sem þeir standa 

fyrir. Í slíkum aðstæðum leita flestir kjósendur beint í fjölmiðla til að verða sér úti um 

leiðsögn um það hver stefnumið frambjóðenda eru og fyrir hvað þeir standa. Eðlilega er 

þörfin eftir slíkri leiðsögn misjafnlega mikil eftir áhuga einstakra kjósenda. Sumir skoða 

bakgrunnsupplýsingar á meðan aðrir láta sér nægja einfaldari mynd af frambjóðendum. 
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Hvort sem um ræðir þá eru fjölmiðlar aðgengilegir einstaklingum sem heimild (McCombs, 

2004: 53-54).  

McCombs (2004: 54) líkir hegðun fólks og stefnumótun, þegar kemur að myndun 

skoðana í stjórnmálum, við kenningu sálfræðingsins Edward Tolman um „hugræna 

kortlagningu“ (e. cognitive mapping). Líkt og Lippman taldi, segir Tolman að við búum til 

kort í huga okkar um umhverfið. Kort sem er ekki fullkomið og hefur möguleika á því að 

breytast með áhrifum frá öðrum og breyttum aðstæðum. McCombs vitnar einnit í Robert 

Lane sem lagði áherslu á þessa hugrænu kortlagningu og setti fram hugmyndir hvers 

vegna fólk tekur þátt í pólitík og aðhyllist ákveðnum pólitískum málefnum frekar en 

öðrum. Lane telur að það megi rekja til meðfædds eðlis, félagsmótunar og formlegrar 

menntunar. 

Mikilvægi málefna og óvissa er kveikja að því að við höfum tilhneigingu til að útbúa 

hugræna kortlagningu og ákveðna stefnumótun í áður óþekktar aðstæður. Í Chapel Hill 

rannsókninni, sem sagt var frá hér áður, segir McCombs (2004: 58-59) vera til staðar 

nánast fullkomna samsvörun á milli dagskrárvalds fjölmiðla og þess sem hann nefnir 

„opinberrar dagskrár“ (e. public agenda). Hugmyndin um þörf okkar fyrir áveðinni stefnu 

sem hluta af dagskrárvaldi var ekki þekkt fyrr en nokkrum árum eftir að Chapel Hill 

rannsóknin var framkvæmd. Þrátt fyrir það er nokkuð augljóst að upprunalegar 

niðurstöður rannsóknarinnar um áhrif dagskrárvalds fjölmiðla voru byggðar á 

þátttakendum sem höfðu þörf fyrir mikla leiðsögn. Enda voru þátttakendur 

rannsóknarinnar valdir úr lista yfir skráða kjósendur sem ekki höfðu þegar fyrir fram 

myndað sér skoðun. Forsetakosningarnar og málefni tengd þeim voru mikilvæg fyrir 

þátttakendur, þeir voru skráðir kjósendur en höfðu ekki ennþá skuldbundið sig til að kjósa 

ákveðinn forsetaframbjóðanda. Niðurstöðurnar byggðu á þessum óákveðnu kjósendum. 

Í fræðilegu tilliti einkenndust allir þessir þátttakendur því af óvissu. Mikilvægi og óvissa 

skilgreina þörf fyrir mikla stefnumótun (McCombs, 2004: 58-59). 

Þó svo að tíðni fjölmiðlaumfjöllunar sé oftast besta spáin um mikilvægi fréttaefnis að 

mati almennings (e. public agenda), þá getur aukin þekking á þörf almennings fyrir 

stefnumótun, þegar kemur að mikilvægi fjölmiðlaefnis, dregið úr nákvæmni þeirrar spár 

(McCombs, 2004: 59-60). Tíð umfjöllun um tiltekið fréttaefni er stór hluti af skýringunni 

um áhrif dagskrárvalds fjölmiðla en þó aðeins í takt við sálfræðilegt mikilvægi efnisins fyrir 
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almenning. „Hliðhollusta“ (e. salience) eða með öðrum orðum mikilvægi eða tryggð 

almennings á ákveðnum málum í fjölmiðlum ræðst af tíðni og af framboði á efni miðlanna 

ásamt mikilvægi þess fyrir áheyrendur (McCombs, 2004: 60).  

Málefni sem fjölmiðlar taka fyrir höfða misjafnlega til fólks. Einstaklingar með ólíkan 

bakgrunn og ólík áhugamál sækjast í mismunandi efni. Það sem einum einstaklingi þykir 

eftirtektarvert í fréttaflutningi þarf öðrum ekki endilega að þykja jafn eftirtektarvert. 

(McCombs, 2004: 63). Framkvæmd var mjög ítarleg rannsókn á meðal bandarískra 

kjósenda varðandi einstaklingsbundinni afstöðu þeirra eftir persónulegri upplifun. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir að því hvaða málefni af þremur þeim þótti 

mikilvægast að alríkisstjórnin í Washington ætti að leggja áherslu á, það er atvinnuleysi, 

verðbólgu og glæpi. Breytan um atvinnuleysi var síðan rannsökuð eftir stöðu þátttakenda 

á vinnumarkaði. Breytan um verðbólgu var rannsökuð eftir fjárhagslegri stöðu 

þátttakenda. Breytan um glæpi var rannsökuð eftir því hversu öruggir þátttakendur töldu 

sig vera til að rölta um úti við í hverfinu þeirra að kvöldi til. Niðurstöður sýndu að meðal 

þeirra sem þóttu þessi málefni vera áberandi í fjölmiðlum voru einstaklingar sem höfðu 

mikla þörf fyrir stefnumótun þegar kom að fréttum tengdum atvinnuleysi, verðbólgu eða 

glæpum. Þeim var að mestu leyti fullnægt í gegnum samskipti við aðra og fjölmiðlar 

gegndu ekki mikilvægu hlutverki þar við að upplýsa þá um stöðu mála. Meiri 

fjölmiðlanotkun þátttakenda hafði ekki áhrif á skoðanir þeirra á því hversu áberandi þessir 

þrír þættir voru fyrir þeim (McCombs, 2004: 63-64). 

Þörf okkar fyrir stefnumótun í fjölmiðlum, segir McCombs (2004: 66) vera náttúrulega 

þörf okkar til að fylla upp í ákveðið tómarúm. Eftir því sem þörf einstaklingsins fyrir 

stefnumótun verður meiri þeim mun meiri líkur eru á því að viðkomandi sé móttækilegur 

fyrir dagskrárvaldi fjölmiðla þegar kemur að upplýsingum um pólitík og störf ríkisstjórna 

og því er líklegra að umfjöllun fjölmiðla hafi meiri áhrif á viðkomandi. Þegar persónuleg 

reynsla eða upplifun kallar á frekari upplýsingar eða stefnumótun þá eiga fjölmiðlar og 

útskýringar þeirra greiðari aðgang að einstaklingum (McCombs, 2004: 66-67). Ríkari þörf 

einstaklinga fyrir stefnumótun ýtir undir dagskrárvald fjölmiðla (McCombs, 2004: 67). 

3.7 Athygli og dagskrárvald 

Þrátt fyrir að mörg málefni keppist um að fanga athygli áheyrenda fjölmiðla, þá eru þau 

misjafnlega vel til þess fallin að fanga athygli þeirra. Fjölmiðlar hafa áhrif á skynjun okkar 
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á því hvaða málefni okkur þykir mikilvægari en önnur. Ferlið má útskýra sem linnulausa, 

stöðuga samkeppni milli fjölmiðla, stjórnmálamanna og almennings (McCombs og 

Reynolds, 2009: 1). McCombs (2004: 38) vísar til sálfræðingsins George Miller um málefni 

sem fanga athygli almennings og setti hann fram hugmyndina um töfra töluna 7 ± 2. Talan 

segir til um það magn hluta sem hafa möguleika á að öðlast athygli hjá hverjum og einum 

með tilliti til takmarkana á skynjunarferlum okkar. Mælingar Gallups benda til að magnið, 

7 ± 2, sé ekki eins mikið og Miller áleit. Niðurstöður Gallup bentu til þess að athygli 

þátttakenda rannsóknar þeirra á magni málefna sem komast að hverju sinni væru 

eingöngu tvö til sex hverju sinni. Þetta stafar af þeim takmarkaða tíma sem við höfum og 

getu okkar til að meðtaka upplýsingar. Þegar tengja á þessar niðurstöður við fréttamiðla 

eru nokkrir meginþættir sem fanga athygli einstaklinga frekar en aðrir. Það á við um lengd 

frétta eða umfang þeirra. Eftir því sem fréttir fá meira vægi, rými og lengd þeim mun 

líklegra er að fjölmiðlanotendur álíti þær mikilvægari en fréttir sem láta minna yfir sér 

(McCombs, 2004: 38-39). 

McCombs (2004: 1) vísar til Lippmanns (1922: 29) í riti hans Public Opinion um að 

heimurinn sem við þurfum að takast á við pólitískt sé utan seilingar okkar, jafnt sjónar 

sem hugar. Hér á Lippmann við að einstaklingar eigi erfitt með að mynda sér persónulega 

skoðun og að mynda tengingar við pólitísk opinber málefni. McCombs bendir á að á tíma 

Lippmanns var aðal upplýsingalind fólks dagblöð en þó svo að raunin sé önnur í dag með 

aukinni tækni í boðskiptaleiðum þá er staðan í reynd óbreytt. Einstaklingar fá að mestu 

upplýsingar um opinber málefni í gegnum blaða- og fréttamenn sem matreiða þær fyrir 

þá. Fréttamiðlar geta þannig haft áhrif á það hvað okkur, lesendum og áheyrendum, þykja 

merkilegustu fréttir líðandi stundar (McCombs, 2004: 1).  

Þrátt fyrir að hver einasti lesandi eða áheyrandi geri sér ekki endilega grein fyrir því 

hvað þykir mikilvægast hverju sinni í fréttum fjölmiðla þá spila margir litlir þættir þar inn 

í. Finna má vísbendingar um mikilvægi fréttaefnis fjölmiðla að mati miðlanna ef rýnt er í 

miðlun þess. McCombs (2004: 2) nefnir hvernig ólíkir fréttamiðlar setja efni sitt á dagskrá 

eftir mikilvægi. Hann tekur dagblöð og sjónvarp sem dæmi og hverjir möguleikar þeirra 

eru þegar kemur að mikilvægi fréttaefnis: 
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• Dagblöð: Forsíðufréttir á móti fréttum sem birtar eru inn í blaðinu, stærð og 

dálkarými frétta, hversu stórt og mikið rými fær fyrirsögn frétta og svo 

framvegis.  

• Sjónvarp: Sjónvarp hefur minni getu til þess að hagræða fréttum sínum eftir 

mikilvægi, en staðsetning og lengd frétta í fréttatímum er helsta aðferð þeirra 

til að flokka efni eftir mikilvægi. 

Allir þessir þættir geta haft áhrif á túlkun lesandans á mikilvægi frétta þar sem 

miðlarnir hafa staðsett þær eftir eigin mati á mikilvægi. Í öllum fréttamiðlum má þannig 

finna sérstök ummerki um mikilvægi frétta eftir því hversu regluleg endurtekning á sér 

stað um tiltekið málefni (McCombs, 2004: 2). Þetta eru dæmigerð áhrif innrömmunar (e. 

framing) sem hluta að dagskrárvaldi. 

3.8 Almenningsálit og dagskrárvald 

Dagskrá fréttamiðla verður að töluverðu leyti viðmiðunarrammi almennings um mikilvægi 

einstakra málefna í fréttum þar sem fréttamiðlar hafa kraft til þess að stjórna dagskránni 

og þar með almenningsáliti að nokkru (McCombs, 2004: 2). Í almennri umræðu 

samfélagsins um hvað almenningsálit sé, er útgangspunktur þess oftast mælikvarði á 

dreifingu skoðana. Það er hversu margir einstaklingar eru hlynntir einhverju, hversu 

margir eru mótfallnir tilteknu máli og hversu margir eru óákveðnir. Þar af leiðandi eru 

fjölmiðlar mjög áhugasamir um almenningsálit þegar kemur að pólitískum skoðunum og 

könnunum (McCombs, 2004: 3). 

Lippmann heldur því fram að almenningsálit bregst ekki við hefðbundu umhverfi 

okkar heldur gervi umhverfi sem mótað er af fréttamiðlum. Fjölmiðlar hafa þó ekki vald 

til þess að stjórna því hvað áheyrendum þeirra finnst um fréttir en þeir hafa óneitanlega 

mátt til þess að stjórna því hvað áheyrendur þeirra hugsa um (McCombs, 2004: 3-4).  

3.9 Stjórnmál, fjölmiðlar og dagskrárvald 

Almennt er gerð sú krafa til fjölmiðla í dag að þeir stuðli að lýðræðislegum hugmyndum í 

sínum fréttaflutningi. Ákall almennings um fjölbreytni og áreiðanleika frétta hefur aldrei 

verið eins miklar og nú. Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að menningu 

og pólitík (Nieminen og Trappel, 2018: 188).  
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Markmið þessarar ritgerðar var að rannsaka og kortleggja hvar dagskrárvaldið lægi 

þegar kemur að fjölmiðlum og óundirbúnum fyrirspurnum. Vert er að nefna þann þátt að 

einnig getur dagskrárvald legið hjá einum fjölmiðli frekar en öðrum. Svokallaðir „elítu 

fjölmiðlar“ eða með öðrum orðum þau fjölmiðlafyrirtæki sem hafa mestu vigt á 

markaðinum og geta þar af leiðandi oft haft áhrif á það hvernig og hvaða efni aðrir og 

minni fjölmiðlar taka upp og birta. Í Bandaríkjunum situr dagblaðið New York Times oftast 

á toppnum í slíkri goggunarröð. Aðrir fjölmiðlar fylgjast grannt með og sjá hvað blaðið 

metur fréttnæmt, hvað ratar á forsíður þess, hvernig það leggur út af málum og svo 

framvegis (McCombs, 2004: 113). Í þessa veru segir Páll Vilhjálmsson (2004) blaðamaður 

og kennari um fyrirtækjasamsteypuna Baug (sem á sínum tíma átti meðal annars 

Fréttablaðið og Stöð 2) og dagskrárvald fjölmiðla: „Fjölmiðlar eru vettvangur umræðu og 

skoðanaskipta samtímis sem þeir hafa dagskrárvald opinberrar umræðu í hendi sér“. 

Síðar bætir hann við að þegar eignarhald fjölmiðla færist yfir á færri hendur þá verður 

auðveldara fyrir þá að misnota dagskrárvaldið. Páll heldur því fram að Baugur hafi 

misnotað stöðu sína á fjölmiðlamarkaði með dagskrárvaldi sínu til þess að hafa áhrif á 

þingkosningarnar árið 2012. 

Fjölmiðlar sýna efni mismunandi áhuga eftir mati þeirra sem ábyrgð bera á hvað þykir 

merkilegt og hvað ekki. Dagskrárvald þeirra gefur þeim þann mátt að sía út efni sem ef til 

vill kemur ekki til með að njóta vinsælda hjá almenningi. Hvað varðar stjórnmál geta þar 

verið margir þættir sem hafa áhrif á það hvað ratar í fjölmiðla og hvað ekki. Til dæmis hver 

segir hvað, hvaða stjórnmálaskoðanir sá hinn sami hefur og jafnvel af hvaða kyni hann er. 

Undanfarna áratugi hefur verið mikil vitundarvakning í íslensku samfélagi um stöðu karla 

og kvenna í stjórnmálum. Í Alþingiskosningum vorið 2009, í kjölfar hruns íslensku 

bankanna 2008, fjölgaði konum umtalsvert á þingi. Konur voru þá orðnar 43% þingmanna 

og hafði hlutfallið aldrei verið jafn hátt. Kvennahreyfingin á Íslandi hefur haft mikil áhrif á 

hlut kvenna í stjórnmálum (Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009: 

7). 

3.10 Samantekt 

Hér áður fyrr snerust rannsóknir á pólitískum boðskiptum (e. political communication) um 

sambandið á milli notkunar á prentuðum miðlum og kosningahegðun fólks. Slíkar 

rannsóknir hafa með tímanum þróast og tekið mið af fleiri félagslegum boðskiptaþáttum. 
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Rannsakendur eru farnir að viðurkenna að mikilvægt sé að huga að fleiri 

bakgrunnsþáttum til þess að rannsaka félagslega hegðun svo sem utanaðkomandi 

áhrifaþætti á fjölmiðlanotendur (McLeod, Kosicki og McLeod, 2009: 228). Guðbjörg Hildur 

Kolbeinsdóttir (2017: 101) bendir á að fyrstu fjölmiðlarannsóknir sögunnar voru 

framkvæmdar af félagsfræðingum, sálfræðingum og stjórnmálafræðingum. Með 

tímanum hefur síðan stétt fjölmiðlafræðinga orðið til með þeim áhrifum að fjölmiðlafræði 

er orðin að sjálfstæðri fræðigrein. Í kjölfarið hafa rannsóknir því í auknum mæli beint 

sjónum að því að áhrif fjölmiðla á fólk eru háð félagslegu umhverfi þess og hvernig 

utanaðkomandi þættir eru áhrifavaldar á túlkun fólks á fjölmiðlaefni (Friðrik Þór 

Guðmundsson og fl., 2010: 249).  

Mikill fjöldi rannsókna hafa verið gerðar í kjölfar Chapel Hill rannsóknarinnar og 

upphaflegra hugmynda um dagskrárvald. Kenningin hefur verið bætt og þróuð. Í seinni 

tíð er oft talað um tvö stig dagskrárvalds. Fyrra stigið tekur á þeim málefnum sem eru á 

dagskrá og hversu mikilvæg fólki þykja þau en seinna stigið tekur á áhrifum þeirra málefna 

sem eru á dagskrá með sérkennum og uppbyggingu (Coleman og fl. 2009: 149-150). Til að 

draga saman meginhugsun að baki kenningar McCombs og Shaws um dagskrárvald, þá 

gengur hún út á að fjölmiðlar hafi vald og stjórni að nokkru leyti hvaða málefni komast á 

dagskrá hjá almenningi þar sem fjölmiðlar ákvarði hvaða efni sé verðugt til birtingar og 

umfjöllunar hverju sinni (McLeod, Kosicki og McLeod, 2009: 229). Í kjölfar 

dagskrárkenningar þeirra McCombs og Shaws og Chapel Hill-rannsóknarinnar hafa verið 

gerðar fjölmargar aðrar sambærilegar rannsóknir með það að leiðarljósi að rannsaka 

samband efnis sem til umfjöllunar er í fjölmiðlum og skoðunum hverju sinni sem og 

viðhorfa almennings.  

Margar spurningar kunna að vakna þegar hugsað er til þess hvað það er sem veldur 

því að eitthvað málefni ratar í óundirbúnar fyrirspurnir frekar en annað. Að sama skapi 

hvaða ástæður eru að baki þess að fjölmiðlar telji eitthvað málefni meira verðugt til 

birtingar en annað. Er það umræða sem hefur skapast í fjölmiðlum og þar af leiðandi í 

samfélaginu sem þrýstir á þingmenn til þess að krefjast ráðherra svara eða skapast 

umræða í fjölmiðlum og þar af leiðandi í samfélaginu vegna þess að þingmenn hafa krafist 

ráðherra svara. Hjá hverjum liggur þá dagskrárvaldið? 
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4 Efniskafli  
Hér verður lýst gögnum rannsóknarinnar. Fyrst verður sagt frá megingögnum og strax í 

kjölfarið frá bakgrunnsgögnum rannsóknarinnar.  

4.1 Megingögn rannsóknar 

Rannsakandi beindi að stærstum hluta sjónum sínum að megingögnum rannsóknarinnar, 

dagskrárvaldi fjölmiðla og óundirbúnum fyrirspurnum. Þá var ítarleg slóð þeirra 

fyrirspurna, sem til rannsóknar voru, rakin til þess að reyna að kortleggja í hve miklum 

mæli upphaf ákveðinna mála mátti rekja til fjölmiðla þegar kom að umræðu innan 

Alþingis. Einnig var rannsakað í hve miklum mæli fjölmiðlar sýndu umræðunni áhuga eftir 

að hún hafði verið hluti af óundirbúnum fyrirspurnartíma. Til upprifjunar voru einungis til 

rannsóknar óundirbúnar fyrirspurnir líkt og þær voru bornar fram í fyrsta málflutningi 

fyrirspyrjanda en ekki í svari ráðherra né andsvari spyrjanda eða ráðherra. 

4.1.1 Tilvísun fyrirspurnar 

Hver og ein fyrirspurn var flokkuð eftir því hvernig umræður þingmaður vitnaði í í sinni 

fyrirspurn í fyrsta málflutningi. Flokkarnir voru, fjölmiðlaumræða, samfélagsumræða og 

Alþingisumræða. Ef fyrirspurn einkenndist af tilvísun í tvo eða jafnvel alla flokkana þrjá þá 

var sú fyrirspurn merkt í þeim flokkum öllum. Í töflu 1 má sjá hversu mikill fjöldi 

fyrirspurna hafði beina tilvísun í þessa þrjá flokka ólíkra umræðna eftir árum.  

Tafla 1. Tilvísun fyrirspurna í umræðu eftir árum 

Ár Fjölmiðlaumræða Samfélagsumræða Alþingisumræða Fjöldi fyrirspurna, alls 

2011 4 10 12 25 

2015 11 11 12 30 

2019 9 13 18 33 

Samtals 24 34 42 88 

 

Eins og sjá má af töflu 1 fjölgaði fyrirspurnum árið 2015 sem höfðu beina tilvísun í 

umfjöllun fjölmiðla miðað við árið 2011 en lækkaði þó aftur aðeins árið 2019. Vert er að 

benda á líkt og áður kom fram, að fyrirspurnir árið 2011 voru heldur færri en 2015. 

Fyrirspurnir sem höfðu tilvísun í fjölmiðla árið 2011 voru 16% af heildarfjölda fyrirspurna 

þann mánuðinn og árið 2015 voru þær 37% af heildarfjölda. Árið 2019 var þó lækkun aftur 
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á milli áranna en þá voru þær komnar niður 27%. Það er þó talsvert hærra hlutfall en árið 

2011. 

4.1.2 Umræður fjölmiðla 

Það tímabil sem var til rannsóknar var tvær vikur áður en fyrirspurnin var til umræðu á 

þinginu og tvær vikur eftir. Tafla 2 sýnir hversu sjáanleg umfjöllun um efni og innihald 

fyrirspurna var að finna eftir árum bæði tveimur vikum fyrir fyrirspurn og tveimur vikum 

eftir, það er í hversu mörgum miðlum efnið var til umfjöllunar. Lengst til hægri í töflunni 

má sjá fyrirspurnir allra áranna lagðar saman eftir breidd umfjöllunar. Þar má einnig sjá 

prósentu útreikning sem segir til um hversu stór hluti af heildinni (þá samanlagt árin 2011, 

2015 og 2019) mældist í hverjum flokki umfjöllunar í fjölmiðlum. Einkennandi var í 

umræðum fjölmiðla eftir fyrirspurnum að þeir höfðu mjög oft beina tilvitnun í tiltekna 

fyrirspurn innan Alþingis samdægurs og hún var lögð fram. 

Tafla 2. Umfjöllun fjölmiðla eftir árum, bæði fyrir og eftir óundirbúnar fyrirspurnir 

 2011 2015 2019 2011-2019 
 

Umfjöllun 
Fyrir 

fyrirspurn 
Eftir 

fyrirspurn 
Fyrir 

fyrirspurn 
Eftir 

fyrirspurn 
Fyrir 

fyrirspurn 
Eftir 

fyrirspurn 
Fjöldi og (%) 

fyrir 

Fjöldi og (%) 

eftir 

Engin 10 11 3 1 4 7 17 (20%) 19 (22%) 

Lítil 4 6 6 4 11 10 21 (24%) 20 (23%) 

Nokkur 4 4 5 11 14 9 23 (26%) 24 (27%) 

Mikil 7 4 16 14 4 7 27 (30%) 25 (28%) 

Samtals 25 25 30 30 33 33 88 (100%) 88 (100%) 

   

 

Í töflum 1, 2 og 3 í viðauka er að finna yfirlit um umfjöllun fyrirspurna og tilvísanir í 

umræður eftir einstökum árum. Þar má sjá hversu mikla umfjöllun fyrirspurnir fengu fyrir 

og eftir að þær voru til umfjöllunar á Alþingi eftir því hvaða umræðu þær beindust að.  

4.2 Bakgrunnsgögn rannsóknar 

Eins og fram kom í kaflanum um rannsóknarefni og gögn voru þær fyrirspurnir sem til 

rannsóknar voru skoðaðar eftir ákveðnum bakgrunnsgögnum áður en meginatriði þeirra, 

dagskrárvald og fjölmiðlaumfjöllun, var greind. Bakgrunnsgögnin gegndu mikilvægu 

hlutverki til að sjá hvað það væri sem einkenndi sambandið á milli fjölmiðla og Alþingis í 
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opinberri umræðu, til dæmis hvort finna mætti mun á umfjöllun fjölmiðla um málefni 

fyrirspurnanna eftir því hver var að spyrja eða um hvað fyrirspurnin snerist. 

4.2.1 Kyn fyrirspyrjenda 

Hlutfallslegur munur fyrirspyrjenda eftir kyni var ólíkur eftir árunum. Árið 2011 voru karlar 

í töluverðum meirihluta sem fyrirspyrjendur, en þá voru 64% fyrirspurna spurðar af 

karlkyns þingmönnum á móti 36% af kvenkyns þingmönnum. Árið 2015 var aukning á 

kvenkyns þingmönnum sem spyrjendur eða 77% á móti karlkyns spyrjendum sem voru þá 

eingöngu 23%. Árið 2019 var hlutfallið milli kynjanna öllu jafnara en þá reyndust karlkyns 

spyrjendur vera 58% og kvenkyns spyrjendur 42%.  

Í töflu 3 má sjá hversu mikinn áhuga fjölmiðlar höfðu á umfjöllun fyrirspurna eftir því 

hvort fyrirspyrjandi væri kvenkyns eða karlkyns, eftir að þær höfðu verið til umfjöllunar á 

Alþingi. Meiri umfjöllun átti sér stað í kjölfar fyrirspurna frá kvenkyns fyrirspyrjendum en 

karlkyns. Til að mynda fengu einungis 15% fyrirspurna frá konum enga umfjöllun í kjölfar 

umræðu á þingi samanborið við 29% fyrirspurna frá karlþingmönnum. Að sama skapi 

fengu 44% fyrirspurna mikla umfjöllun í kjölfar fyrirspurna frá konum á meðan þær voru 

12% hjá körlum.  

Tafla 3. Umfjöllun fjölmiðla í kjölfar óundirbúinna fyrirspurna eftir kyni fyrirspyrjenda 

Umfjöllun Kvenkyn Karlkyn 

Engin 7 (15%) 12 (29%) 

Lítil 6 (13%) 14 (33%) 

Nokkur 13 (28%) 11 (26%) 

Mikil 20 (44%) 5 (12%) 

Samtals 46 (100%) 42 (100%) 

 

4.2.2 Skipting fyrirspurna til ráðherra 

Fyrirspurnir voru flokkaðar eftir umfjöllunarefni og þá einnig hvaða ráðherra það var sem 

sat fyrir svörum hverju sinni. Skipting ráðuneyta var með ólíkum hætti á milli ára eins og 

sjá má á myndum 1, 2 og 3. Einkennandi var að öll árin fengu forsætisráðherra, 

fjármálaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra hátt hlutfall af þeim óundirbúnu 

fyrirspurnum sem bárust líkt og sjá má á myndum 1, 2 og 3 og nánar í töflu 4.  
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Mikla dreifingu fyrirspurna milli ráðherra var að finna öll árin og fékk einn og sami 

ráðherra aldrei meira en 30% af fjölda óundirbúinna fyrirspurna, eða í októbermánuði 

árið 2015 þegar níu fyrirspurnum var beint til þáverandi innanríkisráðherra af þeim 30 

óundirbúnu fyrirspurnum sem lagðar voru fram. Dreifing óundirbúinna fyrirspurna til 

ólíkra ráðherra jókst á milli áranna. Í október 2011 sátu 7 ráðherrar fyrir svörum, 2015 

voru þeir 8 og 2019 voru þeir 10 að tölu. 

 

Mynd 1. Skipting óundirbúinna fyrirspurna eftir því hvaða ráðherra sat fyrir svörum í október 
2011 
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Mynd 2. Skpting óundirbúinna fyrirspurna eftir því hvaða ráðherra sat fyrir svörum í október 
2015  
 
 

Mynd 3. Skipting óundirbúinna fyrirspurna eftir því hvaða ráðherra sat fyrir svörum í október 
2019 
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hvaða ráðherrar sátu fyrir svörum. Líkt og fyrrnefnd tafla sýnir fram á, þá voru 

ráðherraheitin sameinuð í átta ólíka flokka.  

 
Tafla 4. Málefni og svarandi óundirbúinna fyrirspurna eftir umfjöllun fjölmiðla í kjölfar 
óundirbúins fyrirspurnartíma 

Umfjöllun Forsætis- 

Efnahags- 

Viðskipta- 

Fjármála- 

Iðnaðar- 

Dómsmála- 

Mannréttinda- 

Samgöngu- 

Sveitastjórnar- 

Sjávarútvegs- 

Landbúnaðar- 

Umhverfis- 

Auðlinda- 

Ferðamála- 

Nýsköpunar- 

Utanríkis- 

 

Velferðar- 

Heilbrigðis- 

Félagsmála- 

Barnamála- 

Húsnæðismála- 

 

 

 
Innanríkis- 

 

 

Menntamála- 

Menningarmála- 

Engin 6 (32%) 7 (30%) 2 (22%) 2 (20%)   0 (0%)         2 (18%)      0 (0%) 1 (25%) 

Lítil 3 (16%) 5 (22%) 3 (33,5%) 4 (40%)   2 (67%)        2 (18%)       2 (22%) 0 (0%) 

Nokkur 5 (26%) 6 (26%) 3 (33,5%) 3 (30%)   1 (33%)       3 (28%)      1 (11%) 2 (50%) 

Mikil 5 (26%) 5 (22%) 1 (11%) 1 (10%)   0 (0%)       4 (36%)      6 (67%) 1 (25%) 

Samtals 19 (100%) 23 (100%) 9 (100%) 10 (100%)   3 (100%)       11 (100%)     9 (100%) 4 (100%) 

 
 

Þær fyrirspurnir sem ætlaðar voru innanríkisráðherra fengu hlutfallslega mestan 

áhuga umfjöllunar frá fjölmiðlum og þær fyrirspurnir sem ætlaðar voru forsætisráðherra 

fengu minnstan áhuga umfjöllunar frá fjölmiðlum.  

4.2.3 Ríkisstjórnir 

Öll árin þrjú sem til rannsóknar voru sátu við stjórn mismunandi ríkisstjórnir. Næst verða 

kynntar ríkisstjórnir hvers árs í grófum dráttum, það er, hvaða flokkar mynduðu 

meirihluta, hver var forsætisráðherra og leiddi ríkisstjórnina, hverjir tilheyrðu 

stjórnarandstöðu og fjöldi óundirbúinna fyrirspurna hvers árs.  

4.2.4 Ríkisstjórn og fyrirspurnir 2011 

Í kjölfar alþingiskosninganna þann 25. apríl 2009, tók ríkisstjórn Samfylkingarinnar og 

Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs við stjórnartaumum undir forsæti Jóhönnu 

Sigurðardóttur og var sú ríkisstjórn við stjórn árið 2011. Í þeirri ríkisstjórn sátu sjö konur 

og átta karlar (Stjórnarráð Íslands, e.d. a). Í októbermánuði árið 2011 bárust þinginu alls 

25 óundirbúnar fyrirspurnir. Af þeim var mikill meirihluti frá þingmönnum 

stjórnarandstöðunnar. Þar af voru 52% frá þingmönnum Sjálfstæðisflokks, 24% frá 

þingmönnum Framsóknarflokks og 8% frá þingmönnum Borgarahreyfingarinnar, eða 

samtals rúmlega 80% af heildinni (sjá töflu 5). 
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4.2.5 Ríkisstjórn og fyrirspurnir 2015 

Í kjölfar alþingiskosninganna þann 27. apríl 2013, tók ríkisstjórn Framsóknarflokks og 

Sjálfstæðisflokks við stjórnartaumum undir forsæti Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og 

var sú ríkisstjórn við stjórn árið 2015. Í þeirri ríkisstjórn sátu fimm konur og sex karlar 

(Stjórnarráð Íslands, e.d. b). Í októbermánuði 2015 bárust þinginu alls 30 óundirbúnar 

fyrirspurnir. Þær voru allar frá þingmönnum flokka stjórnarandstöðunnar, Bjartrar 

framtíðar (20% fyrirspurna), Samfylkingarinnar (40% fyrirspurna), Vinstrihreyfingarinnar 

– græns framboðs (23% fyrirspurna) og Pírata (17% fyrirspurna) (sjá töflu 5). 

4.2.6 Ríkisstjórn og fyrirspurnir 2019 

Í kjölfar alþingiskosninganna þann 28. október 2017, tók ríkisstjórn Vinstrihreyfingarinnar 

– græns framboðs, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks við stjórnartaumum undir 

forsæti Katrínar Jakobsdóttur og var sú ríkisstjórn við stjórn 2019. Í þeirri ríkisstjórn sátu 

sex konur og sex karlar (Stjórnarráð Íslands, e.d. c). Í októbermánuði 2019 bárust þinginu 

alls 33 óundirbúnar fyrirspurnir, þar af voru 15% frá þingmönnum Viðreisnar, 18% frá 

þingmönnum Pírata, 21% frá þingmönnum Miðflokksins, 18% frá þingmönnum 

Samfylkingarinnar og 18% frá þingmönnum Flokks Fólksins. Af þessum 33 fyrirspurnum 

voru tæplega 91% fyrirspurna frá stjórnarandstöðunni (sjá töflu 5).  

 
Tafla 5. Fjöldi óundirbúinna fyrirspurna frá stjórnar- og stjórnarandstöðuþingmönnum eftir 
árum 

Ár Stjórnarþingmenn Þingmenn stjórnarandstöðu 

2011 4 21 

2015 0 30 

2019 3 30 

Samtals 7 81 
   

 
 

Gögnin voru flokkuð eftir því hvort óundirbúin fyrirspurn barst frá þingmanni úr 

sitjandi ríkisstjórn eða stjórnarandstöðu og hversu mikla umfjöllun hún fékk bæði fyrir og 

eftir að hún var tekin upp á Alþingi. Í töflu 5 má sjá hvað gögnin sýndu fram á. Almennt 
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fengu þær fyrirspurnir (mjög fáar í heildina) sem komu frá sitjandi stjórn hverju sinni litla 

sem enga umfjöllun fjölmiðla, hvorki fyrir né eftir að þær höfðu verið teknar upp á Alþingi.  

Tafla 6. Umfjöllun fjölmiðla fyrir og eftir fyrirspurn frá þingmönnum stjórnar og 
stjórnarandstöðu  

 Fyrir fyrirspurn Eftir fyrirspurn 

Umfjöllun/ Spyrjandi  
tilheyrði  

Ríkisstjórn Stjórnarandstaða Ríkisstjórn Stjórnarandstaða 

Engin 3 (43%) 14 (17%) 5 (71%) 14 (17%) 

Lítil 3 (43%) 18 (22%) 0 (0%) 20 (25%) 

Nokkur 0 (0%) 23 (29%) 0 (0%) 24 (30%) 

Mikil 1 (14%) 26 (32%) 2 (29%) 23 (28%) 

Samtals 7 (100%) 81 (100%) 7 (100%) 81 (100%) 
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5 Umræður 
Draga má ýmsar ályktanir um hvað það er sem einkennir sambandið á milli fjölmiðla og 

Alþingis í opinberri umræðu á Íslandi. Til að byrja með er mikilvægt að minnast á það að 

rannsóknin sýndi fram á að Alþingi eða þjóðþing yfir höfuð gegnir mikilvægu hlutverki fyrir 

stjórnarandstöðu til að sinna eftirliti með sitjandi ríkisstjórn. Augljósasta hlutverk þjóðþings er 

ef til vill að standast og uppfylla löggjöf landsins (Vliegenthart og Walgrave, 2011: 1032), enda 

er sá þáttur líklega sá einna mikilvægasti. Til þess að hann sé uppfylltur þarf einnig að uppfylla 

marga aðra þætti honum samhliða. Þar með talið fyrirspurnir, sama í hvaða mynd þær birtast. 

Matti Wiberg, (1995, 213-214) segir kröfur í stjórnmálum vera sífellt að taka breytingum og að 

þær þróist með tímanum. Wiberg nefnir til að mynda fjölgun á fyrirspurnum, auknar kröfur 

um gagnrýnni blaðamennsku og fagmennsku í blaðamennsku og fjölmiðlaumfjöllun.  

Fjölmiðlar eru okkur sýnilegir daglega í ýmsum myndum. Hvort sem okkur líkar það betur 

eða verr getur það reynst erfitt að komast hjá því að heyra fréttir frá fjölmiðlum sama í hvaða 

mynd þeir eru. Það er svo undir okkur sjálfum komið að ákvarða hvað við tökum frá þeim 

fréttaflutningi líkt og margir fræðimenn fjölmiðla hafa bent á í sínum rannsóknum og 

kenningum. Engu að síður er vert að skoða sambandið á milli opinberrar umræðu Alþingis, 

fjölmiðla og dagskrárvalds. Hver og ein fyrirspurn var ólík annarri og því var mikilvægt að taka 

mið af hverri og einni sérstaklega þegar kom að skoðun á umfjöllunarefni þeirra áður en efni 

fjölmiðla var rannsakað. 

5.1 Kyn fyrirspyrjenda 

Breytan um kyn hefur löngum verið mikið notuð sem áhugaverð frumbreyta á fylgibreytur í 

öllum tegundum rannsókna. Kyn fyrirspyrjenda í þessari rannsókn var haft til rannsóknar til 

þess að skoða nánar hvað það var sem einkenndi sambandið á milli fjölmiðla og Alþingis í 

opinberri umræðu landsins. Gögnin sýndu að mikinn mun var að finna á milli áranna þegar 

kom að kyni spyrjenda. Karlkyns spyrjendur voru 64% árið 2011, 23% árið 2015 og 42% árið 

2019. Kvenkyns spyrjendur voru 36% árið 2011, 77% árið 2015 og 58% árið 2019. Af þessum 

tölum má greinilega sjá að talsverður meirihluti fyrirspyrjenda voru karlmenn árið 2011 en 

konur tóku svo fram úr og voru í meirihluta árið 2015 en árið 2019 var hlutfallið milli kynjanna 

næstum jafnt. 

Í 11. grein laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla segir að öll 

ráðuneyti eigi að skipa jafnréttisfulltrúa sem hefur eftirlit með jafnréttisstarfi ráðuneytisins og 



52 

þeirra stofnanna sem því tilheyrir. Enda sýndu gögnin greinilega í öllum þremur ríkisstjórnum 

sem til rannsóknar voru (árin 2011, 2015 og 2019) jafnt hlutfall milli kynjanna af sitjandi 

ráðherrum hverju sinni. Ef til vill spilar sá þáttur inn í niðurstöðurnar um kyn fyrirspyrjenda að 

feminísk barátta um kvenkyns einstaklinga í forsvari mikilvægra starfsstétta í samfélaginu 

hafði færst í aukana á undanförnum árum en hér verða svör við þeim vangaveltum ekki svarað 

nánar enda verðugt efni til rannsóknar eitt og sér.  

Tafla 7. Fjöldi karla og kvenna af sitjandi ráðherrum í ríkisstjórn eftir árum 

Ár Konur Karlar Samtals 

2011 7 (47%) 8 (53%) 15 (100%) 

2015 5 (44%) 6 (56%) 11 (100%) 

2019 6 (50%) 6 (50%) 12 (100%) 

 

Þegar fyrstu jafnréttislögin voru samþykkt hér á landi árið 1976 voru þingkonur á Alþingi 

2% allra þingfulltrúa. Hlutfall kvenna á þingi hefur farið vaxandi og var hlutur þeirra 43% í 

kjölfar kosninganna árið 2009 eftir efnahagshrunið (Rósa Guðrún Erlingsdóttir, 2010). Greining 

á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis frá kynjafræðilegu sjónarhorni (Þingskjal nr. 1501/2009-

2010. Skýrsla þingmannanefndar: 209) leiddi í ljós að samfélagslegar og menningarbundnar 

hugmyndir og orðræða um kyn léku stórt hlutverk í efnahagshruninu. Til útskýringar segja þær 

Þorgerður Einarsdóttir prófessor í kynjafræði og Gyða Margrét Pétursdóttir doktor í 

kynjafræði, sem unnu þennan viðauka um kynjafræðilegt sjónarhorn starfa Alþingis, (Þingskjal 

nr. 1501/2009-2010. Skýrsla þingmannanefndar: 209) að af stærstum hluta voru það karlmenn 

sem komu að málum bankahrunsins. Í kjölfar hrunsins óx hlutfall kvenkyns alþingismanna. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í takt við það varðandi aukningu kvenkyns fyrirspyrjenda 

frá 2011. Að sama skapi mátti sjá jafnt hlutfall milli kynjanna af sitjandi ráðherrum ríkisstjórnar 

öll árin þrjú. Jafnast var það þó árið 2019 en þá var hlutfallið jafnt á milli kynja (sjá töflu 7).  

5.2 Skipting fyrirspurna til ráðherra 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að óundirbúnar fyrirspurnir dreifðust tiltölulega jafnt á 

milli ráðherra. Engu að síður kom fram að óundirbúnum fyrirspurnum var oftast beint til 

forsætisráðherra, fjármálaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra öll árin þrjú. Dreifing 

óundirbúinna fyrirspurna á aðra ráðherra fór talsvert eftir því hvaða tilfallandi mál voru í 
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umræðunni hverju sinni. Í októbermánuði 2015 voru margar af fyrirspurnum sem tóku á 

málum flóttamanna, verkfallsaðgerða og stöðugleikaframlaga. Þessi málefni öll voru á þeim 

tíma í brennidepli og því skiljanlegt að umfjöllun um þau væri mikil bæði í fjölmiðlum og innan 

Alþingis. Til marks um þetta var flestum fyrirspurnum beint til innanríkisráðherra. Að sama 

skapi fjölluðu fyrirspurnirnar 2019 að stórum hluta um náttúruvernd, samgöngur og 

kjaraviðræður. Það ár var ferðamála- iðnaðar og nýsköpunarráðherra þriðji tíðasti svarandi 

óundirbúinna fyrirspurna.  

Draga má þá ályktanir af gögnunum að það sé frábrugðið milli ára hvaða ráðherrar það 

eru sem fá til sín fyrirspurnir eftir því hvað gengur á í samfélaginu. Þó var það sjáanlegt að 

forsætisráðherra og efnahagsráðherra voru ofarlega á blaði öll árin enda eru málefni, sem 

undir þá falla, nær stöðugt til umfjöllunar jafnt á þingi, í fjölmiðlum og í samfélagslegri 

umræðu.  

5.3 Ríkisstjórnir 

Þrjár ólíkar ríkisstjórnir voru við völd þau þrjú ár sem voru til rannsóknar. Nokkuð jafnt hlutfall 

óundirbúinna fyrirspurna sem bárust var að finna á milli áranna í októbermánuði hvers árs. 

Árið 2011 voru þær 25, 2015 voru þær 30 og 2019 voru þær 33. Ríkisstjórnirnar voru þó ólíkar 

þegar kom að þeim stjórnmálaflokkum sem mynduðu meirihluta. Árið 2011 myndaði 

Samfylkingin og Vinstrihreyfingin – grænt framboð meirihluta og voru um 80% fyrirspurna frá 

stjórnarandstöðunni. Árið 2015 mynduðu Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn 

meirihluta og voru allar fyrirspurnir frá stjórnarandstöðunni. Árið 2019 mynduðu 

Vinstrihreyfingin – grænt framboð, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn meirihluta 

og voru um 94% fyrirspurna frá stjórnarandstöðunni. 

Þrátt fyrir að megnið af þeim fyrirspurnum sem til rannsóknar voru, komu frá 

þingmönnum úr stjórnarandstöðunni þá var áhugavert að þær fáu sem komu frá þingmönnum 

sitjandi ríkisstjórnar fengu nær enga umfjöllun í fjölmiðlum, hvorki fyrir fyrirspurnina né eftir. 

Einungis 14% þingmanna ríkisstjórnar sem fyrirspyrjendur fengu mikla umfjöllun fjölmiðla fyrir 

fyrirspurn á móti 32% fyrirspurna frá þingmönnum stjórnarandstöðu. Að sama skapi voru það 

71% þingmanna ríkisstjórnar sem fengu enga umfjöllun fjölmiðla eftir fyrirspurn á móti 17% 

fyrirspurna frá þingmönnum ríkisstjórnar. Þetta ýtir undir hugmyndir margra fræðimanna um 

að óundirbúnar fyrirspurnir séu sterkt vopn stjórnarandstöðunnar til að beita ríkisstjórn 

þrýstingi. Miðað við áhuga fjölmiðla voru þingmenn stjórnarandstöðunnar frekar að spyrjast 
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fyrir um málefni sem vakti áhuga hjá almenningi og þar af leiðandi talin fréttnæm að mati 

fjölmiðla. 

5.4 Efni fyrirspurna 

Eins og fyrirspurnirnar voru margar voru þær einnig ólíkar. Þegar umfjöllun fjölmiðlanna eftir 

efni fyrirspurna var skoðuð og til hvaða ráðherra fyrirspurnirnar beindust, komu nokkrir þættir 

í ljós sem vert er að skoða nánar. Fjölmiðlarnir sýndu minnstan áhuga í kjölfar fyrirspurna sem 

ætlaðar voru forsætis- efnahags-, viðskipta-, fjármála og iðnaðarráðherra. Þrátt fyrir að þessir 

ráðherrar fengu flestar fyrirspurnir til sín yfir tímabilið þá sýndu fjölmiðlar umfjöllun um þær 

minnstan áhuga í kjölfarið. Þessar niðurstöður styðja ef til vill hugmyndir Elvestad og Phillips 

(2018: 13-14) um að fólk nýtir sér fjölmiðla að stærstum hluta sem afþreyingarefni og til að 

nálgast efni sem snertir það persónulega eða þeirra daglegu aðstæður. Umræða um 

efnahagsmál getur oft verið ofar skilningi almennings og því geta fréttir í tengslum við slík mál 

dregið úr áhuga áheyrenda. Með þessu er átt við að fólk sýni frekar áhuga á efni sem það tengir 

við eða hefur þekkingu á og horfi framhjá fréttum um alvarleg og þung mál, sem ef til vill 

forsætis- og fjármálaráðherra fá á sitt borð. Fjölmiðlar sýndu mestan áhuga á fyrirspurnum 

ætluðum innanríkis- velferðar-, heilbrigðis, félagsmála-, barnamála og húsnæðismálaráðherra. 

Efni tengt þeim ráðherrum gæti líklega verið léttara, verið almenningi nær og hafi þar af 

leiðandi meiri þýðingu fyrir hann.  

5.5 Form fyrirspurna 

Óundirbúnar fyrirspurnir hafa fjölbreyttan tilgang í störfum Alþingis og þær eru ólíkar að efni. 

Alþingismenn nýta sér óundirbúnar fyrirspurnir meðal annars til þess að afla upplýsinga um 

málefni innan stjórnsýslunnar og í þeim tilgangi að krefja ráðherra útskýringa á ákvörðunum 

sínum og um verkefni þeirra (Ásmundur Helgason, 2009: 150). Fyrirspurnartími gefur 

þingmönnum einnig tækifæri til þess að vekja athygli á þeim sjálfum sem nýtist þeim eða 

þingflokki þeirra og stefnumiðum hans (Vliegenthart og Walgrave, 2011: 1034).  

Fyrirspurnir sem ráðherrar fá til að svara í óundirbúnum fyrirspurnartíma er svarað 

algjörlega án undirbúnings. Forseti Alþingis fær afhent fyrirspurnarblað þar sem fram kemur 

til hvaða ráðherra fyrirspurn beinist og um hvaða málefni hún sé. Sá tími sem hver óundirbúin 

fyrirspurn fær er stuttur og því er mikilvægt að tíminn sé nýttur vel. Því er umræða um 

óundirbúnar fyrirspurnir oft skörp um afmarkað efni. Fyrirspyrjandi fær í upphafi tvær mínútur 
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til þess að varpa fram sinni fyrirspurn. Ráðherra er síðan úthlutað tveimur mínútum til þess að 

svara fyrirspurn þingmannsins. Eftir það fá bæði fyrirspyrjandi og ráðherra hvor sína mínútu 

fyrir mótsvar fyrri umræðu og til þess að fylgja sínum sjónarmiðum eftir (Ásmundur Helgason, 

2009: 151). Þessi tímarammi ítrekar það hversu mikilvægt er að fyrirspurnir séu hnitmiðaðar, 

vel útfærðar og kröfur á ráðherra til svara eru miklar. Tölur frá árinu 2018 um fjölda fyrirspurna 

á Alþingi sýna að á 148. löggjafarþingi okkar Íslendinga voru óundirbúnar fyrirspurnir til 

ráðherra 143 talsins sem gefur góða mynd á það hversu mikilvægur þessi tími er fyrir pólitíska 

umræðu (Alþingi, 2018).  

Óundirbúnar fyrirspurnir voru teknar upp hér á landi árið 1991 (Þorsteinn Magnússon, 

2005: 40). Í lok árs 2007 voru þýðingarmiklar breytingar gerðar á þingskaparlögum sem höfðu 

það að leiðarljósi að auka eftirlitshlutverk Alþingis með því að efla stöðu 

stjórnarandstöðunnar. Þetta var gert með því að auka tíma fyrir óundirbúnar fyrirspurnir. Í 

kjölfarið dró úr skriflegum fyrirspurnum en á sama tíma fjölgaði óundirbúnum fyrirspurnum 

(Ragnhildur Helgadóttir, 2009: 46-47).  

Form óundirbúinna fyrirspurna hefur reynst vel og jafnvel betur heldur en skriflegar 

fyrirspurnir fyrir ákveðna pólitíska umræðu (Ásmundur Helgason, 2009: 151). Þorsteinn 

Magnússon (2005: 40) segir um óundirbúnar fyrirspurnir: „Með óundirbúnum fyrirspurnum 

var þingmönnum veitt tækifæri til að beina spurningum til ráðherra og leita eftir upplýsingum 

og afstöðu þeirra til mála án þess að þeir vissu fyrir fram um efni fyrirspurnar”. Slíkar aðstæður 

gera miklar kröfur og það getur verið krefjandi fyrir ráðherra að veita svar algjörlega 

óundirbúnir af fagmennsku og yfirvegun. 

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna hér á landi er með svipuðu sniði og finna má hjá 

þjóðþingum margra annarra landa (Ásmundur Helgason, 2009: 151). Eini þátturinn sem ólíkur 

er, er sá tími sem ráðherra fær til þess að undirbúa svar sitt en hann er eins og áður kom fram 

lítill sem enginn hér á landi sem er frekar einkennandi. Nágrannar okkar í Danmörku og Noregi 

hafa þó svipað fyrirkomulag og hér tíðkast. Þar er tíminn fyrir undirbúning ráðherra jafn 

knappur og hjá okkur. Í Danmörku og Noregi hafa ráðherrar þó neitunarvald og geta ákveðið 

að neita því að svara fyrirspurn ef þeim þykir það nauðsynlegt. Tíminn sem ráðherra og 

spyrjanda er síðan gefinn til þess að spyrja eða svara er álíka langur milli landanna (Ásmundur 

Helgason, 2009: 151).  
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Fyrirspurnir almennt, sama í hvaða formi þær eru, eru mikilvægar fyrir þjóðfélög þar sem 

þær ákvarða að talsverðu leyti pólitíska umræðu og pólitíska dagskrá (Vliegenthart og 

Walgrave, 2011: 1033). Hér á landi hefur það sýnt sig og sannað að þingmenn hafa fært sér í 

nyt fyrirspurnaform til að skapa umræður milli ráðandi stjórnar og stjórnarandstöðu. Form 

fyrirspurna getur verið ólíkt og fer það eftir málefnum og markmiðum spyrjanda hvaða form 

er hentugast hverju sinni.  

5.6 Hlutverk fyrirspurna 

Margt getur legið að baki þess að tiltekin fyrirspurn er sett fram á Alþingi og ákveðinn ráðherra 

er krafinn svara af ákveðnum þingmanni. Fyrirspurn til ráðherra getur verið greið leið 

þingmanns til þess að afla sér upplýsinga eða jafnvel þvinga fram stefnuyfirlýsingu um málefni 

sem tengjast ráðherranum, eru á hans ábyrgð og þar af leiðandi tengjast hans störfum. 

Fyrirspurnir eru á þennan hátt ekki einungis nýttar til þess að gefa spyrjanda og öðrum 

þingmönnum, ríkisstjórn eða almenningi upplýsingar heldur einnig utanaðkomandi 

einstaklingum, til dæmis fjölmiðlum. Vert er að benda á þann þátt að það getur verið að 

þingmaður hafi komið sínum markmiðum og boðskap á framfæri með því einu að bera fram 

fyrirspurnina óháð því hvort, hvenær eða á hvaða hátt ráðherra svari henni. Skilaboð 

þingmannsins eru þannig orðin opinber (Wiberg, 1995: 180). 

Ólafur G. Einarsson (1997: 4), fyrrum forseti Alþingis, fjallaði um hvernig pólitísk umræða 

Íslands einkenndist af átökum á milli stjórnar- og stjórnarandstöðu. Gögnin sem voru hér til 

rannsóknar benda eindregið til þess að óundirbúnar fyrirspurnir séu í töluverðum meirihluta 

nýttar af þingmönnum frá stjórnarandstöðunni. Út frá þeim upplýsingum má gera ráð fyrir að 

óundirbúnar fyrirspurnir séu mikilvægt vopn stjórnarandstöðu flokkanna þegar kemur að 

pólitískum umræðum hér á landi. Að sama skapi kemur fram í skýrslu nefndar um eftirlit 

Alþingis með framkvæmdarvaldinu (Bryndís Hlöðversdóttir, 2009: 24) að á árunum frá 

aldamótum til ársins 2009 var töluverður meirihluti fyrirspurna frá þingmönnum 

stjórnarandstöðunnar. Að því sögðu má ætla að það séu margvíslegar ástæður að baki þess að 

þingmaður taki ákvörðun um að varpa fram sinni spurningu á fyrirspurnarformi til ákveðins 

ráðherra. Sumir þingmenn hafa mjög góðan vilja með sinni fyrirspurn og spyrja hennar 

eingöngu með von um að hún hjálpi til við að efla samfélagið með því að bæta það sem verið 

er að spyrjast fyrir um. Aðrir hafa þó önnur markmið með sínum fyrirspurnum, sem dæmi að 

koma sínu nafni á framfæri eða einfaldlega láta vita að þeir séu vakandi um tiltekið málefni. 
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Ástæður geta því bæði verið jákvæðar og neikvæðar. Nokkrir þættir sem nefna má með 

tilgangi fyrirspurna þingmanna væru sem dæmi: þrýstingur á aðgerðir, árásir á ráðherra í 

erfiðum pólitískum aðstæðum, sýna fram á galla stjórnvalda eða hjálpa til við að byggja upp 

orðspor í sérstökum málum (Wiberg, 1995: 181).  

Wiberg (1995: 213-214) segir aukningu hafa orðið á fyrirspurnum með tímanum og 

yfirheyrslur yfir ráðherrum séu orðnar algengari. Líkt og fram kom í inngangi ritgerðar var tími 

fyrir óundirbúnar fyrirspurnir hér á landi aukinn til muna í byrjun árs 2008 og þar af leiðandi 

einnig aukning á fjölda þeirra í takt við samfélagslegar kröfur á eftirlitsstörfum Alþingis. Að 

baki slíkrar þróunar sem Wiberg (1995: 214) vitnar í liggja síðan nokkrar ástæður. Hann nefnir 

að mikil nútímavæðing sé til staðar með vaxandi margbreytileika. Vert er að taka það inn í 

myndina að þessi orð eru birt árið 1995 og ætla má að aukning fyrirspurna sé enn meiri nú en 

hún var þá. Wiberg (1995: 214) nefnir einnig að nútímaþróun sé að eiga sér stað í fjölmiðlum 

sem leggi meiri áherslu á rannsóknar- og gagnrýna blaðamennsku og hagsmunasamtök leggi 

jafnvel drög að mörgum fyrirspurnum. Kröfur eru sífellt að breytast og fyrirspurnum fjölgar í 

takt við það.  

Fyrirspurnir eru einn helsti vettvangur stjórnarandstöðu og ríkisstjórnar til þess að eiga í 

pólitískum viðræðum sín á milli. Stjórnmálaflokkar nýta sér tíma fyrir fyrirspurnir til þess að 

draga fram málefni sem þeir hafa áhuga á og þrýsta á aðra til þess að bregðast við þeim efnum 

og setja í samhengi við pólitíska umræðu (Vliegenthart og Walgrave, 2011: 1033). Mikilvægt 

er að taka það fram að ávallt er það markmið fyrirspurnartíma að fram skuli fara viðræður á 

jafnréttisgrundvelli þar sem skoðanir þingmanna og ráðherra mætast. Með því verða 

ráðherrar meðvitaðir um skoðanir þingmanna og öfugt (Wiberg og Koura, 1994: 34). Áhætta 

við slíkt form er þó að umræður ráðherra og þingmanna geta þróast út í mælsku- og/eða 

rökræðukeppni sín á milli til þess að verja sína hagsmuni og getur slíkt leitt til þess að það dragi 

úr upplýsingagildi fyrirspurna (Wiberg og Koura, 1994: 39). Það gefur því auga leið að 

mikilvægt er að samskipti ráðherra og þingmanna fara fagmannlega fram, óháð því í hvaða 

formi fyrirspurnin berst þinginu.  

5.7 Umfang umfjöllunar fjölmiðla 

Áhugi fjölmiðla á umfjöllun fyrirspurna í þessari rannsókn tók mið af því í hve miklum mæli 

frumkvæði að umræðuefni óundirbúinna fyrirspurna var að finna í fjölmiðlaumfjöllun, það er, 

í hversu mörgum miðlum efnið var sjáanlegt. Að sama skapi tók áhugi fjölmiðla á því hversu 
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mikla eftirfylgni þeir sýndu umræðu fyrirspurnanna. Í þessari rannsókn var efni fjölmiðlanna 

ekki skoðað eftir því hvort ólíka umfjöllun væri að finna eftir til dæmis dagblöðum á móti 

vefmiðlum eða ríkisfjölmiðlinum á móti einkareknum fjölmiðlum um efni fyrirspurnanna. Slíkt 

gæti verið efni í aðra rannsókn. 

Rannsakandi vann út frá því að skoða umræður og fréttir í fjölmiðlum tveimur vikum fyrir 

þann dag sem fyrirspurnin var til umræðu á Alþingi og tveimur vikum eftir. Ákveðið var að 

vinna með þann tímaramma í upphafi enda mikilvægt að hafa skýr viðmið. Vert er þó að benda 

á þann þátt að sumar fyrirspurnir einkenndust af því að taka á málefnum sem höfðu verið til 

umræðu fyrr á því ári eða jafnvel lengra aftur í tímann. Þingmaður vitnaði á þann hátt sem 

dæmi í aðgerðir eða loforð sem áttu sér stað fyrir einhverjum ákveðnum tíma og spurðist út í 

það hver staðan væri á þeim þennan tiltekna dag á Alþingi. Í þeim aðstæðum hafði ef til vill 

fjölmiðlaumfjöllun átt sér stað um málefnið án þess að vera sjáanleg einmitt á þessu tveggja 

vikna tímabili áður en fyrirspurnin var tekin fyrir. Í kjölfar svari ráðherra við slíkum 

fyrirspurnum myndaðist oft umfjöllun um málefnið í fjölmiðlum eftir á. Að sama skapi, þó 

sjaldnar, mátti sjá umræðu um málefni fyrirspurna nokkrum vikum eða mánuðum eftir að hún 

hafi verið tekin upp á Alþingi.  

Þegar umræður í fjölmiðlum um tiltekið málefni fyrirspurnar voru miklar bæði fyrir og eftir 

að hún var tekin upp á Alþingi var oftast um að ræða mikilvæg málefni sem margir höfðu 

skoðun á eða höfðu áhrif á marga þátttakendur í samfélaginu einmitt á þeim tímapunkti, til 

dæmis verkföll í heilbrigðisþjónustu eða málefni hælisleitenda. 

Af þeim óundirbúnu fyrirspurnum sem teknar voru til skoðunar árin þrjú mátti finna mun 

á fjölda fyrirspurna með beina tilvísun í ákveðinn fjölmiðil eða ákveðna umræðu í fjölmiðlum. 

Árið 2011 voru þær 16%, árið 2015 voru þær 37% og árið 2019 voru þær 27%. Eins og sjá má 

af þessum tölum var mikil aukning á slíkum fyrirspurnum milli áranna 2011 og 2015 eða um 

21% prósentustiga munur á milli ára. Hugsanlegar skýringar á því gætu verið aukinn 

trúverðugleiki fjölmiðla en líkt og Wiberg (1995, 213-214) benti á eru kröfur almennings á 

fagmennsku þegar kemur að efni fjölmiðla sífellt að aukast. Þær fyrirspurnir sem einkenndust 

af beinni tilvísun í fjölmiðil eða umræðu í fjölmiðli fóru síðan aftur lækkandi milli áranna 2015 

og 2019, eða um 10%. Það er þó talsvert lægra en milli 2011 og 2015. 

Ekki var að sjá samasemmerki á milli þess að þingmaður hefði beina tilvísun í umræðu 

fjölmiðla og að miklar umræður hefðu verið í fjölmiðlinum fyrir fyrirspurnina. Það gefur þó 
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auga leið að alltaf hafi einhverja umfjöllum verið að finna í fjölmiðlum þó svo að hún hafi verið 

misjafnlega mikil. Sumar fyrirspurnir einkenndust af því að vitna í ákveðna fjölmiðlaumfjöllun 

og í kjölfar þess að hún var tekin fyrir á Alþingi mynduðust miklar umræður eftir á.  

5.8 Dagskrárvald 

Megináherslur kenningar McCombs og Shaws um dagskrárvald ganga út á það hvernig 

fjölmiðlar hafa afl til þess að beina athygli áheyrenda þeirra á ákveðnar slóðir frekar en aðrar 

eftir mikilvægi. Meginmarkmið fjölmiðla er að fá sem mesta umfjöllun um sín mál og þar af 

leiðandi reyna þeir eftir bestu getu að vera á tánum um það sem er að gerast í samfélaginu 

hverju sinni. Þær umræður sem eiga sér stað innan Alþingis eru þar engin undantekning enda 

oft málefni sem snerta stóran hluta landsmanna og gáfu niðurstöður rannsóknarinnar til kynna 

að fjölmiðlar sýndu fyrirspurnum almennt mikinn áhuga eftir að hún hafði verið til umfjöllunar 

innan Alþingis. Á móti þessu kemur þó að ein mikilvægasta aðferð stjórnmálamanna til þess 

að ná til almennings og til kjósenda er einmitt í gegnum fjölmiðla. Þriðja sjónarhornið á þessar 

hugmyndir er að ætlun fjölmiðla er að uppfylla þarfir og langanir almennings. Greinilegt er að 

hér á sér stað mikið samspil og má líkja þessu við tannhjól að snúast.  

Gögn rannsóknarinnar benda eindregið til þess að dagskrárvald liggi að stórum hluta hjá 

fjölmiðlum frekar en þingmönnum sjálfum þegar kemur að pólitískri umræðu í óundirbúnum 

fyrirspurnum. Þær niðurstöður stangast að einhverjum hluta á við niðurstöður 

meistararitgerðar Heimis Snæs um þátttöku þingmanna í fyrirspurnum á Alþingi. Niðurstöður 

hans gáfu til kynna að þingmenn notfæra sér fyrirspurnir til þess að vekja athygli á sér og sínum 

baráttumálum (Heimir Snær Guðmundsson, 2012: 59-73). Heimir Snær einbeitti sér þó ekki 

eingöngu að óundirbúnum fyrirspurnum líkt og gert var í þessari ritgerð. Gögnin styðja þó við 

hugmyndir Street (2011: 295-296) um að pólitískar umræður eru litaðar af fjölmiðlaumfjöllun 

enda mátti eingöngu finna tæplega 20% óundirbúinna fyrirspurna sem höfðu enga 

fjölmiðlaumfjöllun fengið áður en þær voru teknar fyrir á þinginu. 
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6 Niðurstöður 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna í hve miklum mæli dagskrárvald lá hjá 

fjölmiðlum og í hve miklum mæli hjá þingmönnum Alþingis í pólitískri umræðu og var það 

kannað með megindlegri innihaldsgreiningu. Til þess var notast við óundirbúinn 

fyrirspurnartíma Alþingis. Til upprifjunar voru eftirfarandi rannsóknarspurningar hafðar að 

leiðarljósi: 

• Hvað einkennir sambandið á milli fjölmiðla og Alþingis í opinberri umræðu á Íslandi? 

• Hvaða ályktun má draga um það hvar dagskrárvald í opinberri umræðu liggur í þessu 

samhengi? 

• Í hve miklum mæli er frumkvæði að óundirbúnum fyrirspurnum að finna á þinginu 

sjálfu eða í umræðu í fjölmiðlum? 

Í stuttu máli má draga þær meginniðurstöður af rannsókninni að dagskrárvald opinberrar 

pólitískrar umræðu liggi fremur hjá fjölmiðlum en þingmönnum varðandi óundirbúnar 

fyrirspurnir. Einungis 20% óundirbúinna fyrirspurna höfðu enga umfjöllun fengið í fjölmiðlum 

áður en þær voru til umræðu á Alþingi. Að sama skapi voru einungis málefni 22% óundirbúinna 

fyrirspurna sem fengu enga umfjöllun í fjölmiðlum í kjölfar þess að þær hefðu verið til umræðu 

á Alþingi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að fjölmiðlar voru fljótir að grípa svör 

ráðherra við fyrirspurnum þingmanna Alþingis um leið og óundirbúnum fyrirspurnartíma lauk. 

Á þessum tveimur vikum sem skoðaðar voru eftir að óundirbúin fyrirspurn var tekin fyrir á 

þinginu, mátti finna stóran hluta umfjöllunar fyrirspurnarinnar í fjölmiðlum samdægurs og hún 

hafði verið tekin fyrir á þinginu með beina tilvitnun í fyrirspurnartímann.  

Rannsóknin sýndi ljóslega fram á að konur voru töluvert líklegri til þess að fá umfjöllun um 

sínar fyrirspurnir í fjölmiðlum eftir að þær höfðu verið til umfjöllunar á Alþingi heldur en karlar. 

Niðurstöður sýna að 44% fyrirspurna frá konum fengu mikla umfjöllun fjölmiðla eftir fyrirspurn 

samanborið við 12% hjá körlum. Að sama skapi fengu 15% fyrirspurna frá konum enga 

umfjöllun eftir að fyrirspurn hafði verið til umfjöllunar á Alþingi á meðan prósentan var 29% 

hjá körlum. Niðurstöður sýndu einnig fram á að þær fáu óundirbúnu fyrirspurnir sem bárust 

frá stjórnarþingmönnum hverju sinni voru líklegri til að fá litla sem enga umfjöllun fjölmiðla 

bæði fyrir fyrirspurnina og á eftir heldur en fyrirspurnir sem bárust frá þingmönnum 

stjórnarandstöðunnar.  
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Rúmlega níu af hverjum tíu óundirbúnum fyrirspurnum sem teknar voru upp á þinginu 

voru frá þingmönnum stjórnarandstöðu. Forsætis-, efnahags-, viðskipta- og fjármálaráðherra 

voru öll árin ofarlega á blaði hvað varðar fjölda fyrirspurna til svars. Þær fyrirspurnir sem 

ætlaðar voru innanríkis-, velferðar-, heilbrigðis-, félagsmála-, barnamála- og 

húsnæðismálaráðherra fengu mestan áhuga á umfjöllun í fjölmiðlum í kjölfar þess að þær 

hefðu verið til umræðu innan þingsins.  

Þær meginniðurstöður sem draga má af rannsókninni eru að dagskrárvald lá að miklu leyti 

frekar hjá fjölmiðlum heldur en þingmönnum þegar kom að málefnum líðandi stundar. 

Rannsóknin benti til þess að áður en óundirbúin fyrirspurn var lögð fram hafði verið umræðu 

að finna áður í einum eða fleiri fjölmiðlum. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig til þess 

að fjölmiðlar fylgdu fyrirspurnum vel eftir, eftir að óundirbúnum fyrirspurnartíma lauk til þess 

að fjalla um þau málefni sem að fram fóru á fundinum og oftar en ekki höfðu þeir beina tilvísun 

í tiltekna umræðu sem fram fór á Alþingi í óundirbúnum fyrirspurnartíma. 

Í upphafi ritgerðar var lögð fram spurningin, hvort kom á undan hænan eða eggið?, í þeim 

skilningi hvort efni óundirbúinna fyrirspurna verði til í fjölmiðlum eða innan veggja Alþingis. Í 

stuttu máli benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að svarið við þeirri spurningu sé að í 

flestum tilvikum mátti finna umfjöllun um umræðuefni óundirbúinna fyrirspurna í fjölmiðlum 

áður en það var til umræðu innan Alþingis.  
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7 Lokaorð 
Í gegnum tíðina hafa allmargar rannsóknir og kenningar sýnt fram á að máttur fjölmiðla til þess 

að hafa áhrif á skoðanir og athafnir fólks er misjafn eftir tíð og tíma. Líkt og í rannsóknum á 

öðrum sviðum er engin leið að alhæfa um niðurstöður fjölmiðlarannsókna. Engu að síður gefa 

þær ágæta hugmynd um framvindu mála. Fjölmiðlar eru oftast taldir geta haft áhrif á þá hluti 

sem fólk hugsar um án þess að þeir hafi vald til þess að ákvarða hvað fólki þykir um hlutina.  

Niðurstöður þessar rannsóknar vekja frekari spurningar sem ekki verður svarað hér af 

þeim takmörkuðu gögnum sem voru til skoðunar. Áhugavert gæti verið sem dæmi að skoða 

hvernig ríkisstjórnir fyrir hrun samanstóðu þegar kom að hlutfalli milli kynjanna til að sjá þróun 

í gegnum árin með hertari jafnréttislögum. Að sama skapi gæti sambærileg rannsókn og hér 

var gerð verið gagnlegt að gera með það að markmiði að skoða hvort finna megi misjafna 

umfjöllun um tiltekin málefni óundirbúinna fyrirspurna eftir ólíkum miðlum. Þá hvort 

ríkisfjölmiðillinn fjalli frábrugðið um málefnin heldur en einkareknir miðlar gera eða hvort 

finna megi mun á umfjöllun vefmiðla og dagblaða og þar fram eftir götunum. Hluti af gagnsemi 

rannsóknarinnar var einmitt að vonast var eftir því að hún myndi kveikja áhuga á frekari 

rannsóknum á sviðinu.

Óundirbúnar fyrirspurnir eru eitt helsta vopn stjórnarandstöðunnar til þess að beita 

ríkisstjórn þrýstingi um ákveðin málefni. Í óundirbúnum fyrirspurnartíma innan Alþingis þurfa 

ráðherrar að svara óundirbúnir spurningum um málefni sem heyra undir þeirra ráðuneyti. 

Áhugavert var að skoða hverjir það voru sem nýttu sér óundirbúinn fyrirspurnartíma og hvaða 

mynstur mátti finna í þeim fyrirspyrjendum. Með sanni má segja að stjórnarandstaðan notfæri 

sér þetta vopn til þess að vekja athygli á málefnum sem ríkisstjórnina og ráðherra hennar 

varðaði. Rannsóknarferlið var í heild sinni fróðlegt og sérlega áhugavert var að skyggnast inn í 

hvað það er sem raunverulega getur ráðið því hvaða málefni eru í brennidepli í umræðu líðandi 

stundar. 
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Viðauki 

Viðauki - tafla 1. Tilvísun óundirbúinnar fyrirspurnar í ákveðna umræðu ásamt áhuga fjölmiðla á 
umfjöllun þeirra 2011 

  2011  

  
Tilvísun fyrirspurnar í 

umræðu   
 

Umfjöllun fjölmiðla 

Fyrirspurn Fjölmiðla-umræða Samfélags-umræða Alþingis-umræða  Fyrir  
fyrirspurn 

Eftir 
fyrirspurn 

1   X  Lítil Engin 

2  X   Nokkur Engin 

3   X  Engin Lítil 

4 X    Nokkur Lítil 

5 X    Mikil Mikil 

6   X  Lítil Engin 

7  X   Lítil Lítil 

8   X  Engin Engin 

9   X  Engin Lítil 

10 X    Mikil Lítil 

11   X  Engin Engin 

12  X   Mikil Nokkur 

13   X  Mikil Mikil 

14  X   Lítil Engin 

15  X   Mikil Mikil 

16 X    Nokkur Nokkur 

17   X  Engin Engin 

18  X X  Nokkur Nokkur 

19   X  Engin Engin 

20   X  Engin Lítil 

21   X  Mikil Nokkur 

22  X   Engin Engin 

23  X   Engin Engin 

24  X   Mikil Mikil 

25  X   Engin Engin 
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Viðauki - tafla 2. Tilvísun óundirbúinnar fyrirspurnar í ákveðna umræðu ásamt áhuga fjölmiðla á 
umfjöllun þeirra 2015 

  2015  

  
Tilvísun fyrirspurnar í 

umræðu   
 

Umfjöllun fjölmiðla 

Fyrirspurn Fjölmiðla-umræða Samfélags-umræða Alþingis-umræða  Fyrir  

fyrirspurn 

Eftir 

fyrirspurn 

1 X    Nokkur Lítil 

2   X  Mikil Mikil 

3  X   Nokkur Mikil 

4   X  Engin Engin 

5 X    Mikil Mikil 

6   X  Lítil Nokkur 

7 X  X  Mikil Mikil 

8  X   Mikil Mikil 

9   X  Lítil Lítil 

10   X  Mikil Mikil 

11   X  Nokkur Nokkur 

12 X X   Nokkur Nokkur 

13   X  Mikil Nokkur 

14 X    Mikil Nokkur 

15 X    Mikil Mikil 

16  X   Mikil Mikil 

17  X   Mikil Mikil 

18  X   Engin Nokkur 

19  X X  Engin Lítil 

20  X   Mikil Mikil 

21  X X  Mikil Mikil 

22  X   Mikil Mikil 

23  X   Nokkur Nokkur 

24 X    Lítil Lítil 

25 X    Lítil Nokkur 

26   X  Lítil Nokkur 

27 X    Mikil Nokkur 

28 X    Mikil Mikil 

29   X  Lítil Nokkur 

30 X    Mikil Mikil 
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Viðauki - tafla 3. Tilvísun óundirbúinnar fyrirspurnar í ákveðna umræðu ásamt áhuga fjölmiðla á 
umfjöllun þeirra 2019 

  2019  

  
  Tilvísun fyrirspurnar í 

umræðu   
 

Umfjöllun fjölmiðla 

Fyrirspurn Fjölmiðla-umræða Samfélags-umræða Alþingis-umræða  Fyrir  

fyrirspurn 

Eftir 

fyrirspurn 

1 X    Mikil Mikil 

2   X  Nokkur Nokkur 

3  X X  Mikil Nokkur 

4   X  Nokkur Lítil 

5  X   Lítil Engin 

6   X  Lítil Lítil 

7  X   Nokkur Engin 

8  X   Mikil Nokkur 

9  X X  Nokkur Lítil 

10 X    Nokkur Mikil 

11 X  X  Lítil Nokkur 

12   X  Lítil Nokkur 

13 X    Lítil Mikil 

14   X  Engin Engin 

15 X  X  Nokkur Lítil 

16   X  Lítil Engin 

17  X X  Lítil Engin 

18   X  Nokkur Lítil 

19  X   Engin Nokkur 

20  X X  Nokkur Engin 

21   X  Engin Engin 

22 X  X  Lítil Mikil 

23   X  Nokkur Lítil 

24  X   Lítil Lítil 

25  X   Engin Engin 

26 X    Nokkur Mikil 

27  X   Nokkur Mikil 

28   X  Mikil Nokkur 

29  X   Lítil Nokkur 

30 X    Nokkur Lítil 

31  X   Nokkur Lítil 

32   X  Nokkur Nokkur 

33 X    Lítil Mikil 
       

 
         

 


