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Útdráttur 
Í þessari ritgerð var leitast við að varpa ljósi á þá orðræðu sem kom fram í íslenskum fjölmiðlum 

varðandi málefni tengd Afríku. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða þau viðhorf til Afríku 

sem koma fram í fjölmiðlum á Íslandi í gegnum ríkjandi, víkjandi og fjarverandi orðræðu þeirra. 

Sá kenningarammi sem stuðst var við í rannsókninni var byggður upp af mótunarhyggju, 

póststrúktúralisma, síðlenduhyggju annars vegar og kenningum um dagskrárvald og 

innrömmunaráhrif fjölmiðla hins vegar. Með þessar kenningar að leiðarljósi var framkvæmd 

orðræðugreining þar sem þrjú tilvik sem öll tengjast Afríku voru tekin til greiningar. Tilvikin 

voru hryðjuverkasamtökin al-Shabaab, ebólu-faraldurinn í Vestur-Afríku og Samherjamálið. 

Fréttir sem birst höfðu í íslenskum fjölmiðlum innan ákveðinna tímabila voru orðræðugreindar 

og þrjú þrástef afmörkuð fyrir hvert tilvik fyrir sig sem fjölluðu um orðræðu og viðhorf til Afríku 

á einn eða annan hátt. Í öllum þremur tilvikunum kom fram einhverskonar öðrun það sem 

hóparnir við og hinir voru greinilegir. Þá voru skýr mörk hverjir flokkuðust til okkar og hverjir 

til hinna. Auk þess kom fram skekkt umfjöllun í formi rangra eða villandi upplýsinga og 

fjarverandi orðræðu. Í umfjöllun íslenskra fjölmiðla um málefni Afríku var rauður þráður að 

umfjöllunin færðist yfir á íslenskt samfélag frekar en að fjalla um þau samfélög í Afríku sem 

atburðirnir höfðu mest áhrif á.  
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Abstract 

The aim of this dissertation was to examine Icelandic media discourse on issues connected 

to Africa. The purpose of the research is to view the conception of Africa that appears in 

Icelandic media. The theoretical framework used for the analysis consisted of constructivism, 

poststructuralism and postcolonialism as well as agenda-setting theory, and framing effects. 

Using this theoretical framework, discourse analysis on three cases connected to Africa was 

conducted. The cases analysed were the terrorist organization al-Shabaab, the ebola 

outbreak in West Africa, and the Fishrot scandal (Samherjamálið). For each case, three 

discursive themes were analysed that all described a certain conception of Africa. Othering 

was a common theme as the groups us and them were visible in the texts and clear 

distinction of who belonged to the group us and who belonged to them. Additionally, a 

skewed version of events was portrayed in the media, both in the form of wrong or 

misleading information as well as a certain absence in discourse. A running theme in the 

Icelandic media coverage regarding African matters was that the media coverage was rather 

aimed at Icelandic society than African societies that were greatly affected by the events.  
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Formáli  

Þessi ritgerð er unnin sem 30 ECTS eininga lokaverkefni í meistaranámi í alþjóðasamskiptum 

við Stjórnmálafræðideild á Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Leiðbeinendur voru Silja Bára 

Ómarsdóttir, prófessor í alþjóðasamskiptum við Stjórnmálafræðideild og Jón Gunnar Ólafsson, 

nýdoktor við Stjórnmálafræðideild. Fá þau bæði bestu þakkir fyrir frábæra leiðsögn og 

uppbyggilega gagnrýni auk þolinmæði og hvatningar á erfiðum stundum. Einnig vil ég þakka 

Kára Finnssyni og Creditinfo fyrir aðgang að Fjölmiðlavakt fyrirtækisins sem reyndist 

nauðsynleg við öflun gagnanna.  

Ég vil þakka þeim sem ég kynntist og þeim sem hýstu mig á flakki mínu um Afríku en án 

þeirra hefði hugmyndin um rannsókn þessa sennilega ekki komið til mín. Þá vil ég þakka 

fjölskyldu minni og vinum mínum fyrir stuðninginn, ekki síst föður mínum Þórólfi Antonssyni 

fyrir yfirlesturinn. Síðast en ekki síst fær Egill Þór Níelsson bestu þakkir þar sem hann hvatti 

mig áfram frá upphafi til enda og veitti mér ómetanlegan stuðning í gegnum þetta ferli. 
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1 Inngangur 
Afríka er gríðarstór heimsálfa með mestan fjölda ríkja í heiminum auk þess sem álfan hefur að 

geyma fjölbreytt landslag og óteljandi menningarkima. Sé Afríka nefnd hugsa eflaust margir til 

landslagsins og dýranna úr Konungi ljónanna, enn aðrir til heimsmeistaramótsins í fótbolta 

sem var haldið í Suður Afríku árið 2010 og einhverjir láta hugann jafnvel reika til heimildaþátta 

um þjóðbálka sem flakka um sléttur heimsálfunnar. Afríka er fjarlæg Íslandi sem birtist meðal 

annars í lítilli fjölmiðlaumfjöllun um heimsálfuna og lönd innan hennar.1 Rannsóknarefni 

ritgerðarinnar er orðræða um Afríku í íslenskum fjölmiðlum. Stutt er frá því að nýlendustefnan 

innan Afríku leið undir lok og eru flest lönd sunnan Sahara enn að finna jafnvægi sem sjálfstæð 

ríki. Mikið hefur gengið á í heimsálfunni síðustu öld en umfjöllun um marga af þeim atburðum 

hefur ekki ratað á borð vestrænna fjölmiðla. Því er stundum talað um Afríku sem hina gleymdu 

heimsálfu. Síðastliðinn áratug hefur bæði tækni og hnattvæðing færst í aukana með meira 

flæði hugmynda, fólks og fjármagns um heim allan. Þar má einnig nefna fréttir frá öðrum 

heimshlutum og þar með talið fréttir frá Afríku. Álfan er enn talin nokkuð framandi 

Íslendingum þar sem fáir hafa beina tengingu við Afríku, hvort heldur er í gegnum ferðalög 

þangað eða neyslu menningarafurða þaðan á borð við bækur og bíómyndir. Samt er einhver 

ímynd sem Íslendingar hafa af heimsálfunni en hvaðan sú ímynd kemur tengist meðal annars 

þeirri orðræðu sem fjölmiðlar nota í umfjöllin sinni um málefni er tengjast Afríku. 

Tilgangur rannsóknarinnar er því að skoða ríkjandi, víkjandi og fjarverandi orðræðu um 

Afríku í íslenskum fjölmiðlum. Rannsóknin er eigindleg rannsókn og líkt og Kristín Björnsdóttir 

skrifaði:  „Markmið þessara rannsókna er ekki að lýsa heiminum eins og hann er, heldur frekar 

að setja fram tillögur um hvernig hægt sé að skilja hann.“2 Því er tilgangurinn að skilja betur 

þau viðhorf til Afríku sem koma fram í umfjöllun fjölmiðla.  

Ástæðan fyrir því að mig langar að fjalla um þetta efni er sú að ég hef ferðast víða og árið 

2019 varði ég tæpum fimm mánuðum í að ferðast um Afríku. Löndin og fólkið þar var allt 

öðruvísi en ég hafði ímynda mér og það fékk mig til að hugsa um hvaðan ég hafði þessa ímynd 

af Afríku. Einnig gisti ég í heimahúsum bæði í Úganda og Tansaníu þar sem fréttastöðvar voru 

 
1 Ragnar Karlsson, Valgerður A. Jóhannsdóttir og Þorbjörn Broddason, „Heimsmynd frétta sjónvarps: 
Samanburður á erlendum fréttum Ríkisútvarps - Sjónvarps og Stöðvar 2,“ Þjóðarspegillinn XIV: Rannsóknir í 
félagsvísindum - Félags- og mannvísindadeild, (2013), bls. 7. 
2 Kristín Björnsdóttir, „Orðræðugreining”, Handbók í aðferðafræði rannsókna, ristj. Sigríður Halldórsdóttir, 
(Akureyri: Ásprent Stíll ehf, 2013), bls.7. 
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gjarnan í gangi á sjónvarpsskjánum, BBC Africa eða sjónvarpsstöðvar heimamanna í Austur-

Afríku, en nóg var af fréttaefni sem ekki rataði í íslenska fjölmiðla. Ef fréttirnar náðu alla leið 

til Íslands þá gáfu þær fréttir oft aðra mynd af atburðunum en ég hafði séð setta fram af 

þarlendum fréttaveitum. Því vildi ég rannsaka þá orðræðu sem notuð er í íslenskum fjölmiðlum 

þegar fjallað er um atburði sem tengjast Afríku. 

Gerðar hafa verið orðræðugreiningar á íslenskum fjölmiðlum og því á rannsóknin sér 

fyrirrennara á þessu sviði. Einnig hafa verið gerðar rannsóknir á ímynd og viðhorfum til Afríku 

á Íslandi en þó með 19. öld sem tímaramma og ber þá helst að nefna Kristínu Loftsdóttur, 

prófessor í mannfræði, sem gert hefur þær rannsóknir.3 Þá hafa ekki verið gerðar rannsóknir 

með orðræðugreiningu á íslenskum fjölmiðlum með fréttum frá Afríku í forgrunni á 21. öld líkt 

og lagt er upp með hér. Því er tilgangur þessarar rannsóknar að varpa ljósi á þetta 

umfjöllunarefni sem þar til nú hefur ekki verið rannsakað og fylla upp í ákveðið skarð á sviði 

alþjóðasamskipta á Íslandi. 

Þar sem Afríka er stór heimsálfa og fjöldi atburða hafa átt sér stað sem fjallað var um í 

fjölmiðlum á Íslandi var nauðsynlegt að afmarka það efni sem tekið yrði til rannsóknar. Því 

voru þrjú tilvik valin og tímabil innan þeirra, sem einblínt var á, þar sem fréttir tengdar 

tilvikunum innan tímabilanna voru orðræðugreindar. Þau tilvik og tímabil sem voru valin eru 

eftirfarandi: al-Shabaab hryðjuverkasamtökin 20. september - 20. október 2013, ebólu-

faraldurinn í Vestur-Afríku október 2014 og Samherjamálið nóvember 2019. Ástæðan fyrir því 

að þessi tilvik voru valin er sú að þau tengjast mismunandi svæðum Afríku sunnan Sahara og 

ólíkum málefnum sem eru þó einkennandi fyrir umræðu Vesturlanda um Afríku.  

Hryðjuverkasamtökin al-Shabaab eru staðsett í Austur-Afríku, nánar tiltekið í Sómalíu, en 

hafa einnig gert hryðjuverkaárásir í nágrannalöndunum Kenía og Úganda. Hryðjuverkaógn er 

eitt þeirra málefna sem hefur verið mikið til umfjöllunar á Vesturlöndum, ekki síst eftir árásina 

á Tvíburaturnana 11. september 2001 og „Stríðið gegn hryðjuverkum“ sem á eftir fylgdi. Það 

tímabil sem tekið var til greiningar er í kringum Westgate árásina svokölluðu þar sem al-

Shabaab liðar réðust inn í verslunarmiðstöð í Naíróbí og héldu fólki í gíslingu þar í fjóra daga. 

 
3 Dæmi um rannsóknir Kristínar Loftsdóttur: „Pure manliness’: The Colonial Project and Africa’s Image in 19th 
Century Iceland,“ Identities: Global Studies in Culture and Power 16, (2009), bls. 271-293 og  „Shades of 
Otherness: Representations of Africa in 19th -century Iceland,“ Social Anthropology 16, nr. 2, (2008), bls. 172-
186. 
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Þessi atburður fékk mestu fjölmiðlaathygli sem hefur beinst að samtökunum á Íslandi frá 

stofnun þeirra og því var tímabilið tekið til greiningar.  

Ebólu-faraldurinn 2014-2016 sem geisaði í Vestur-Afríku, var mikið í fjölmiðlum á Íslandi 

sem og annars staðar á Vesturlöndum. Umræðan um ebóluna sem heilbrigðisógn var áberandi 

og að einhverju leyti fyrirrennari þeirrar heilbrigðisógnar sem kom í kjölfarið með Covid-19 

heimsfaraldrinum. Ebóla hefur nánast einskorðast við Afríku, þó smit hafi komið upp í öðrum 

heimsálfum hefur veiran aldrei náð útbreiðslu annars staðar. Faraldurinn í Vestur-Afríku 2014-

2016 er sér á báti þar sem ebóla náði meiri útbreiðslu en áður og meiri fjöldi fólks smitaðist. 

Ebóla er því veirusýking sem hefur sterka tengingu við Afríku og þá sérstaklega mið- og 

vesturhluta álfunnar. 

Samherjamálið tengdist suður hluta Afríku þar sem starfsemi sjávarútvegsfyrirtækisins 

Samherja í Namibíu varð kveikjan að umfjölluninni um málið. Í grunninn fjallaði Samherjamálið 

um meintar mútugreiðslur íslenska fyrirtækis, Samherja, til háttsettra ráðamanna hjá 

namibískum stjórnvöldum. Íslenskir fjölmiðlar á borð við fréttaskýringarþáttinn Kveik og 

Stundina settu fram umfjöllun sem unnin var upp úr skjölum af Wikileaks og kom af stað mikilli 

umræðu í íslensku samfélagi um starfsemi Samherja, spillingu og auðlindanýtingu. 

Samherjamálið tengdi því íslenskt samfélag beint við land í Afríku en sú umfjöllun sem kom í 

kjölfar málsins var mjög umfangsmikil og snerti margar hliðar atvinnulífs og stjórnmála á 

Íslandi auk þess sem málið snerti þá spillingarumræðu og efnahagsógn sem oft tengist Afríku. 

Þessi ofangreindu tilvik voru því valin með það að markmiði að greina orðræðu í umfjöllun 

íslenskra fjölmiðla um Afríku en til þess var eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram.  

 Hver er orðræða íslenskra fjölmiðla í umfjöllun um málefni sem varða Afríku? 

Undir þessari rannsóknarspurningu eru tilvikin þrjú hvert með sína rannsóknarspurningu. 

 Hvaða mynd er dregin upp af al-Shabaab og þeirri hryðjuverkaógn sem af þeim stafar í 

íslenskum fjölmiðlum? 

 Hvernig er ebólu-faraldrinum í Afríku árið 2014 lýst í íslenskum fjölmiðlum og þeirri 

heilsufarsógn sem honum tengist? 

 Hvaða viðhorf til spillingar og efnahagsógnar tengdri Afríku birtist í umfjöllun íslenskra 

fjölmiðla um Samherjamálið? 
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Í kafla tvö verður farið yfir þann kenningaramma sem stuðst var við í rannsókninni. Þessi 

rannsókn er gerð innan alþjóðasamskipta við Háskóla Íslands og voru þrjár kenningar af því 

fræðasviði, mótunarhyggja, póststrúktúralismi og síðlenduhyggja, notaðar til greiningar. Þar 

sem gögnin sem tekin voru til greiningar voru safn frétta um hin ýmsu tilvik voru kenningarnar 

um dagskrárvald og innrömmunaráhrif fjölmiðla einnig til hliðsjónar í rannsókninni. Í kafla þrjú 

er farið yfir þá aðferðafræði sem notast var við í rannsókninni, nánari útlistun á 

orðræðugreiningu, þau gögn sem safnað var og úrvinnslu þeirra. Fjórði kafli ritgerðarinnar er 

meginhluti hennar þar sem greint er frá orðræðugreiningu rannsóknarinnar, þeim þrástefum 

sem voru greind í hverju tilviki fyrir sig og þau rökstudd með dæmum. Í fimmta kafla er 

umræða þar sem greining fréttanna er tekin fyrir með kenningarammanum til hliðsjónar. Sjötti 

kafli felur í sér niðurlag en helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þess efnis að greinileg 

öðrun kemur fram í umfjöllun íslenskra fjölmiðla á tilvikunum, auk þess sem umfjöllun um 

Afríku er skekkt og fjölmiðlar reyna eftir fremsta megni að færa umfjöllunina yfir á íslenskt 

samfélag. 
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2 Kenningarammi  
Hér verður farið yfir þær kenningar sem notaðar eru við umfjöllun og til greiningar í 

rannsókninni. Rannsóknin er gerð innan alþjóðasamskipta og því eru flestar þær kenningar 

sem mynda kenningarammann skoðaðar út frá því fræðasviði. Þær kenningar eru 

mótunarhyggja, póststrúktúralismi og síðlenduhyggja. Aftur á móti eru gögnin, sem liggja til 

grundvallar greininganna, fréttir sem birst hafa í íslenskum fjölmiðlum. Því eru tvær kenningar 

innan fjölmiðlafræði einnig notaðar til þess að gera grein fyrir sjónarhorni fjölmiðla innan 

rannsóknarinnar. Kenningarnar um dagskrárvald og innrömmunaráhrif fjölmiðla falla frekar 

undir fræðasvið fjölmiðlafræði en eru gjarnan notaðar á sviði stjórnmálafræði og 

alþjóðasamskipta þegar um greiningu á fjölmiðlaefni tengt þessum málaflokkum er að ræða 

og eru gjarnan tengdar póststrúktúralisma þar sem greiningaraðferðirnar eru svipaðar. Með 

þessum kenningum verður því leitast við að greina efni íslenskra fjölmiðla sem fjalla um 

alþjóðleg málefni út frá kenningum innan alþjóðasamskipta og fjölmiðlafræði. 

Í grunninn byggir mótunarhyggja (e. constructivism) á því að enginn einn veruleiki sé hinn 

eini rétti heldur séu mismunandi leiðir til þess að horfa á og skilja heiminn. Einnig er sá veruleiki 

sem hver og einn þekkir í raun mótaður og það á einnig við um samskipti ríkja og annarra 

eininga innan alþjóðakerfisins. Saga hvers ríkis og samskipta þess við önnur ríki, menningu og 

stjórnmál hafa áhrif á það hvernig hvert og eitt ríki er virt innan alþjóðasamfélagsins. Viðhorf 

til ríkja og sambanda þeirra er því mismunandi eftir því hvert sjónarhornið er. Sú þekking sem 

við teljum okkur búa yfir um ákveðið ríki og samband þess við umheiminn er því mótuð og 

þekkingin afstæð. Innan mótunarhyggju er sterk tenging á milli valds og þekkingar. Þar sem 

þekking er mótuð getur sá sem mótar hana einnig aukið vald sitt. Það á einnig við um ríki en 

stórveldi geta öðrum fremur sett fram sitt viðhorf á öðrum ríkjum eða heimshlutum og þar 

með flutt út sína heimsmynd til annarra heimshluta.4  

Póststrúktúralismi (e. poststructuralism) er af sumum fræðimönnum flokkaður sem einn 

kimi mótunarhyggju en aðrir fræðimenn líta á kenningarnar tvær sem aðskildar en þó tengdar 

kenningar. Einnig líta aðrir fræðimenn á póststrúktúralisma frekar sem aðferðafræði en 

kenningu. Því hefur stefnan verið gagnrýnd af fræðimönnum innan alþjóðasamskipta en getur 

 
4 K. M. Fierke, „Constructivism,“ International Relations Theories: Discipline and Diversity 2nd edition., ritstj. 
Tim Dunne, Mijla Kurki and Steve Smith, (New York: Oxford University Press, 2010), bls. 177-194. 
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verið gagnleg þegar greina á texta og orðræðu.5 Póststrúktúralistar nota tungumálið til 

greiningar á heiminum þar sem tungumálið er kóðað og endurspeglar uppbyggingu 

samfélagsins. Leitast er við að finna tvenndir innan tungumálsins, tvö hugtök sem eru 

andstæður, og þær afbyggðar. Það er gert með því að skoða stigveldið á milli hugtakanna og 

merkingarinnar á bak við hugtökin og út frá því er sýnt fram á að þetta stigveldi sé mótað. Einn 

þekktasti kenningasmiður póststrúktúralismans var Michel Foucault en hann skoðaði 

samband valds og þekkingar, hvernig orðræða mótar samfélag manna og hvernig mennirnir 

móta orðræðuna.6 Orðræðugreining er aðferðafræði sem byggð er á þessum hugmyndum og 

notuð við að greina tungumálið.7 Kenningar Foucault hafa meðal annars verið notaðar til þess 

að skoða samband vestursins við þriðja heiminn og hvernig vestrið stýrir orðræðunni um þriðja 

heiminn. Þar með mótar vestrið þekkingu um þann heimshluta og viðheldur valdaójafnvægi 

þar á milli.8 Því getur verið gagnlegt að hafa póststrúktúralisma til hliðsjónar við greiningu á 

samskiptum ríkja og heimshluta. 

Síðlenduhyggja (e. postcolonialism) er stefna sem einbeitir sér að rannsóknum á ríkjum og 

samfélagi þeirra landa sem urðu nýlendur Evrópu á nýlendutímanum en einnig viðhorf 

vestursins til þeirra ríkja. Í forgrunni kenningarinnar er samband valds og þekkingar, hverjir 

skapa þá þekkingu sem er ríkjandi um fyrrum nýlendur en sagan er hliðholl þeim sem valdið 

höfðu og valdið hafa í dag. Þeir sem hafa mótað þekkinguna eru í flestum tilfellum vestrænir 

fræðimenn og stjórnmálamenn en fjölbreyttara sjónarhorn vantar til þess að ná víðtækari 

skilningi á málefnum. Fræðimenn innan síðlenduhyggju hafa einnig skoðað og greint 

tungumálið út frá valdaójafnvægi og hvernig það kemur fram í texta og orðræðu. Edward Said 

er þar einna fremstur með verk sitt Orientalism.9 Þar setur hann fram kenningar sínar um 

mismunandi orðræðu sem notuð er til að fjalla um vestrænt fólk, menningu og sögu annars 

vegar og austrænt fólk, menningu og sögu hins vegar. Hann setur upp andstæðurnar við og 

 
5 David Campbell, „Poststructuralism“, International Relations Theories: Discipline and Diversity 2nd edition., 
ritstj. Tim Dunne, Mijla Kurki and Steve Smith, (New York: Oxford University Press, 2010), bls. 213-237. 
6 Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, ritstj. Colin Gordon, 
(Brighton: The Harvester Press, 1980). 
7 David Campbell, „Poststructuralism“, bls. 213-237. 
8 Arturo Escobar, „Discourse and Power in Development: Michel Foucault and the Relevance of His Work to the 
Third World,“ Alternatives: Global, Local, Political, (1984), bls. 377-400. doi:10.1177/030437548401000304 
9 Edward W. Said, Orientalism, (London: Penguin Classics, 2003). 
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hinir sem póststrúktúralískar tvenndir og sýnir fram á stigveldið á milli hugtakanna í þeirri 

orðræðu sem notuð er.10  

Kenningin um dagskrárvald fjölmiðla (e. agenda setting theory) miðar út frá því að 

fjölmiðlar geti haft gríðar mikil áhrif bæði á skoðanir einstaklinga en einnig hvað teljist til 

mikilvægra málefna innan samfélagsins. Fjölmiðlar eru oft titlaðir sem fjórða valdið og 

meginstoð í lýðræði þar sem fjölmiðlar hafa vald til þess að veita stjórnvöldum aðhald og 

upplýsa almenning. Samkvæmt kenningunni um dagskrárvald fjölmiðla getur þetta vald einnig 

haft bein áhrif á almenning og með því að forgangsraða fréttum og velja hvað þykir fréttnæmt 

geta fjölmiðlar haft áhrif á hvað almenningi þykir mikilvæg umfjöllunarefni.11  

Innrömmunaráhrif fjölmiðla (e. framing effects) er kenning sem er skyld kenningunni um 

dagskrárvaldið en í stað þess að leggja áherslu á hvað fjölmiðlar fjalla um er skoðað hvernig 

efnið er sett fram. Fjölmiðlar eiga þar með þátt í að móta veruleika áhorfenda með 

framsetningu efnisins sem fjallað er um. Það er gert meðal annars með tungumálinu og þeirri 

orðræðu sem er notuð en einnig þeim heimildum sem notaðar eru við gerð fréttanna. 

Fréttamiðlar geta valið ákveðið sjónarhorn og miðlað því til sinna notenda og þar með haft 

áhrif á skoðanir þeirra og upplifun á veruleikanum.12 

Kenningar sem settar eru fram innan formerkja alþjóðasamskipta leitast við að skilja og 

skýra samskipti ríkja og annarra gerenda innan alþjóðasamfélagsins. Þar má helst nefna hvers 

vegna stríð og átök brjótast út, hvernig komið er á friði og honum viðhaldið en einnig hvernig 

vald liggur innan þessara hugtaka.13 Hægt er að skipta kenningum fræðasviðsins í tvo flokka, 

vissuhyggju (positivist) og síðvissuhyggju (e. post-positivist). Hér verður fjallað um 

mótunarhyggju þar sem hún er einskonar brú á milli þessara tveggja kenningaflokka og tengir 

sig inn á svið síðvissuhyggju þar sem hinar tvær kenningarnar, síðlenduhyggja og 

póststrúktúralismi, standa. Deilt er um það hvort tvær síðastnefndu kenningarnar séu 

sérstakar kenningar eða kimar innan mótunarhyggju á síðvissuhyggju-enda hennar en 

kenningarnar þrjár eru nátengdar þar sem þær byggja á því að veruleikinn sé huglægur og 

 
10 Siba N. Grovogui, „Postcolonialism,“ International Relations Theories: Discipline and Diversity 2nd edition., 
ritstj. Tim Dunne, Mijla Kurki and Steve Smith, (New York: Oxford University Press, 2010), bls. 238-256. 
11 Maxwell E. McCombs, Donald L. Shaw og David H. Weaver, „New Directions in Agenda-Setting Theory and 
Research”, Mass Communication and Society 17, nr.6, (2014), bls. 781-802, doi:10.1080/15205436.2014.964871 
12 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, (London: SAGE Publications, 2010), bls 395. 
13 Steve Smith, „Introduction,“ International Relations Theories: Discipline and Diversity 2nd edition., ritstj. 
Tim Dunne, Mijla Kurki and Steve Smith, (New York: Oxford University Press, 2010), bls. 1-13. 
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félagslega mótaður.14 Hér verður gengið út frá því að kenningarnar þrjár séu nátengdar innan 

sömu fjölskyldu en þrjár aðgreindar kenningar engu að síður.15 Með þessum kenningaramma 

verður því orðræða í íslenskum fjölmiðlum skoðuð út frá þekkingu, valdi og mótaðri 

heimsmynd sem einkennir allar fimm kenningarnar. Leitast verður eftir því að svara 

rannsóknarspurningum út frá þessum kenningum og varpa ljósi á orðræðu fjölmiðla á Íslandi. 

2.1 Mótunarhyggja 

Mótunarhyggja er ein þriggja áhrifamestu kenninganna á sviði alþjóðasamskipta ásamt 

raunsæisstefnunni og frjálslyndisstefnunni. Stefnan er nýlegri en hinar tvær og kom fram á 

sviði alþjóðasamskipta í seinni hluta kalda stríðsins, upp úr 1980, en á rætur sínar að rekja til 

heimspeki. Sá fræðimaður sem hefur löngum verið orðaður við að færa mótunarhyggju yfir á 

alþjóðasamskipti var Nicholas Onuf en titillinn á bók hans World of Our Making er lýsandi fyrir 

innihald kenningarinnar.16 Nú fylgja flestar rannsóknir, sem gerðar eru á sviði 

alþjóðasamskipta, straumum og stefnu mótunarhyggju og því er kenningaramminn sífellt 

stækkandi og skoðanir fræðimanna fjölbreyttari.17 

Ýmsir fræðimenn hafa skýrt ástæður þess að mótunarhyggja færðist inn á svið 

alþjóðasamskipta og varð að ráðandi kenningu innan greinarinnar. Christian Reus-Smit nefnir 

meðal annars að við lok kalda stríðsins gátu þær kenningar sem þá voru ríkjandi, 

formgerðarraunhyggja og nýfrjálslyndisstefna, ekki útskýrt ástæðu þess að kalda stríðinu lauk 

og þá heimsmynd sem tók við. Með nýrri heimsmynd opnaðist rými fyrir fræðimenn 

mótunarhyggju til þess að koma með aðra sýn á heiminn og nota mótunarhyggju til að skýra 

breytta heimsmynd eftir kalda stríðið.18 Hann nefnir einnig að upp úr 1990 kom fram ný 

kynslóð fræðimanna sem hafði sterkan grunn í fyrri skólum alþjóðasamskipta en höfðu ráðrúm 

til þess að þróa nýjar hugmyndir og kenningar sem margir hverjir tengdu við mótunarhyggju. 

Það gaf einnig fræðimönnum sem aðhylltust aðrar kenningar tækifæri til þess að prófa sig 

 
14 Sama heimild. 
15 Théo Aiolfi, „Is poststructuralism just another version of constructivism? Reconsidering the way 
constructivism is taught in IR Theory“, International Public Policy Review 9, Nr 2, (2015), bls. 64-73. 
16 K. M. Fierke, „Constructivism,“ bls. 177-194. 
17 Sama heimild. 
18 Christian Reus-Smit, „Constructivism,“ Theories of International Relations, ritstj. Scott Burchill o.fl. (New 
York: Palgrave Macmillan, 2005), bls. 188-211. 



15 

 

áfram innan ramma mótunarhyggjunnar að svara spurningum sem aðrar ríkjandi kenningar 

höfðu ekki náð að svara til fulls.19 

Ólíkt fyrri kenningum eins og raunsæisstefnunni og frjálslyndisstefnunni, þá leitast 

mótunarhyggjan ekki við að setja fram eina kenningu sem útskýrir samskipti allra ríkja og 

annarra eininga innan alþjóðakerfisins. Við lok kalda stríðsins féll sú heimsmynd sem 

raunsæisstefnan hafði byggt á og studdist við til þess að rökstyðja kenninguna. Fræðimenn 

raunsæisstefnunnar höfðu sett fram ákveðið kerfi sem ríki heimsins fara eftir og gengur út frá 

því að mannfólk sé í eðli sínu eigingjarnt, að í heiminum ríki stjórnleysi (e. anarchy) og því muni 

ríki heims ávallt haga sér á ákveðinn hátt. Það sama má segja um frjálslyndisstefnuna þar sem 

settar eru fram kenningar um það hvernig heimurinn virkar eftir fyrir fram ákveðnum reglum. 

Mótunarhyggja aftur á móti hafnar því að hægt sé að setja fram reglur um hvernig 

nákvæmlega heimurinn virkar og hvernig ríki hagi sér í samskiptum við önnur ríki. Frekar eru 

það mennirnir sem móti þær leikreglur sem þróast sífellt eftir því hvort eftir þeim er farið eða 

ekki. Hafa því sumir fræðimenn ekki viljað kalla mótunarhyggju sér kenningu heldur frekar líta 

á hana sem leið til þess að skoða heiminn burtséð frá reglum um sambönd ríkja.20 

Orðið mótunarhyggja er í raun lýsandi fyrir það sem kenningin stendur fyrir. Heimurinn 

allur er búinn til úr hugmyndum sem eru mótaðar af samfélaginu og einstaklingum innan þess. 

Veröldin er því ekki bara eins og hún er, heldur liggur merking á bak við alla hluti og er hún 

mótuð. Í alþjóðakerfinu eru bæði þeir leikmenn sem taka þátt í því, þær leikreglur sem þeir 

fara eftir og þau kerfi sem stuðst er við, allt mótað. Landamæri ríkis eða umsvif þess á 

alþjóðasviðinu eru ekki eins og þau eru vegna náttúrulögmáls, heldur hugmynda sem mótaðar 

eru í gegnum félagsleg samskipti. Sé litið á heiminn eins og hann var fyrir kalda stríðið og hann 

borinn saman við þann heim sem við þekkjum í dag þá hafa gríðarlegar breytingar átt sér stað. 

Fjöldinn allur af nýjum ríkjum hafa myndast, alþjóðlegum stofnunum hefur einnig fjölgað og 

þær tekið sinn sess innan alþjóðakerfisins auk stórra alþjóðlegra fyrirtækja sem virða engin 

landamæri. Hefðbundnar kenningar alþjóðasamskipta geta ekki með öllu skýrt þessa þróun og 

 
19 Sama heimild. 
20 Michael Barnett, „Social constructivism,“ The Globalization of World Politics: An Introduction To 
International Relations, (New York: Oxford University Press, 2014), bls. 156-157. 
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því hafa sífellt fleiri fræðimenn leitast við að stíga út fyrir ramma hefðbundinna kenninga og 

líta á samskipti ríkja og fólksins sem fer fyrir þeim með öðrum augum.21 

Þar sem margir kenningasmiðir hafa skrifað undir merkjum mótunarhyggju þá er 

kenningaramminn langt frá því að vera einsleitur. Mismunandi fræðimenn einblína á 

fjölmargar hliðar kenningarinnar en tveir þekktustu kenningasmiðir innan stefnunnar eru 

Alexander Wendt og Nicholas Onuf og hafa skrif þeirra verið tengd en þó hafa þeir lagt áherslur 

á mismunandi fleti kenningarinnar.22 Maja Zehfuss hefur skrifað um ólíkar nálganir þeirra á 

mótunarhyggju og borið saman mismunandi áherslur þessara kenningarsmiða. Grein Wendt 

„Anarchy Is What States Make of It“ kom mótunarhyggju inn á kortið hjá mörgum 

fræðimönnum innan alþjóðasamskipta. Þar fjallar Wendt um að heimurinn gangi eftir 

ákveðnum félagslegum formgerðum (e. social structures) en að þessar formgerðir séu 

mótaðar ólíkt því sem formgerðarraunhyggjan setur fram.23 Hann skrifar einnig um sjálfsmynd 

ríkja og að hún sé uppruni þeirrar formgerðar sem ríkir í samskiptum á milli gerenda. Sem 

dæmi nefnir hann að ríki haga sér mismunandi í samskiptum eftir því hvort um bandamenn 

eða féndur er að ræða þar sem ógn stafi af féndum en ekki bandamönnum. Líkt og 

einstaklingar hafa margar sjálfsmyndir eftir því við hvern einstaklingurinn á samskipti við 

hverju sinni, þá hafa ríki margar sjálfsmyndir sem eru stöðugt í mótun.24 Þessi sjálfsmynd er 

mótuð út frá mörgum þáttum, meðal annars með víxlhæði (e. interdependence) milli ríkja sem 

eru háð hvert öðru, með sameiginlegum gildum, heimsmynd og almennum samskiptum á milli 

ríkja.25 Milliríkjasamskipti eiga því þátt í því að móta sjálfsmynd ríkja sem í framhaldi hefur 

áhrif á það hvernig þau samskipti fara fram. Þessi formgerð hefur því áhrif á sjálfsmynd ríkja 

en einnig framferði þeirra sem er sífellt í mótun út frá hvort öðru. 

Nicholas Onuf hefur skrifað um mótunarhyggju á annan hátt en Wendt og þá sérstaklega 

með tilliti til tungumálsins og áhrifa þess á mótun samfélagslegs raunveruleika. Hann fullyrðir 

að frekar en að mótunarhyggja sé sérstök kenning þá sé hún aðferð til þess að rannsaka 

 
21 Maja Zehfuss, „Constructivisms in International Relations: Wendt, Onuf, and Kratochwil,“ Constructing 
International Relations: The Next Generation, ritstj. Karin M. Fierke og Knud Erik Jørgensen (New York: 
Routledge, 2015), bls. 54-76. 
22 Sama heimild. 
23 Alexander Wendt, „Anarchy Is What States Make of It,“ International Organization 46, Nr. 2, (1992), bls. 
391-425. 
24 Sama heimild.  
25 Paul Kowert, „The Construction of National Identity,“ International Relations in a Constructed World, (New 
York: M.E. Sharpe, 1998), bls. 102. 
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félagsleg samskipti.26 Onuf setur fram hugmyndir sínar um mótunarhyggju innan 

alþjóðasamskipta með því að skoða hvernig heimsmynd bæði einstaklinga og ríkja er mótuð 

út frá reglum. Mannkynið mótar veruleikann og sá veruleiki kemur fram í samskiptum 

mannanna, bæði í verki, það sem mennirnir gera og í tungumálinu, það sem þeir segja. 

Samkvæmt Onuf felast samskipti á milli einstaklinga því í myndun samfélagsins. Samfélagið 

hefur einnig áhrif á einstaklinginn og mótar hann en samband einstaklings og samfélags er því 

orðið tvíhliða sem hefur áhrif á hvort annað. Þar á milli eru reglur sem tengja einstaklingana 

og samfélagið, hvort sem það eru skrifaðar eða óskrifaðar reglur. Þessar reglur hafa áhrif á 

gerendur (e. agents), virka einstaklinga eða hópa samfélagsins sem hafa áhrif á og móta 

samfélagið. Sumar þessara reglna eru svo kölluð viðmið (e. norm), en það eru reglur sem hafa 

náð sterkri fótfestu innan samfélagsins um hvernig eigi að hegða sér innan þess. Gerendur 

haga sér því samkvæmt félagslegum viðmiðum samfélagsins og ríkjandi sjálfsmynd þeirra.  Það 

er ákveðið vald sem felst í viðmiðum og mótun gerenda á viðmiðum. Ef gerendur geta mótað 

viðmið og aðrar reglur sem eru innan samfélagsins þá gefur það gerendunum vald til þess að 

móta hegðun og skoðanir annarra innan samfélagsins. Þeir geta mótað hvað sé „rétt“ og hvað 

sé „rangt“ og þar með þá þekkingu sem er ríkjandi. Því hafa margir fræðimenn innan 

mótunarhyggju lagt áherslu á samspil þekkingar og valds og hvernig viðmið og aðrar reglur eru 

mótaðar af gerendum.27 

Þar sem skrif innan mótunarhyggju hafa farið ört vaxandi eftir að kenningin kom fyrst fram 

á sviði alþjóðasamskipta þá hafa margir fræðimenn viljað gera greinamun á mismunandi 

hliðum stefnunnar. Þá eru sumir sem aðhyllast svokallaða hefðbundna mótunarhyggju sem 

staðsetur sig á miðju fræðasviðs alþjóðasamskipta milli á vissuhyggju og síðvissuhyggju.28 

Aftur á móti eru aðrir sem hafa fært sig sífellt nær síðvissuhyggju og gagnrýnikenningum þar 

sem kimar af mótunarhyggju líkt og póststrúktúralismi og síðlenduhyggja hafa komið fram. Því 

verður fjallað um þessar stefnur sem framhald af mótunarhyggju. 

 
26 Nicholas Onuf, „Constructivism: A User’s Manual,“ International Relations in a Constructed World, (New 
York: M.E. Sharpe, 1998), bls 58. 
27 Sama heimild. 
28 Steve Smith, „Introduction,“ bls. 1-13. 
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2.2 Póststruktúralismi 

Póststrúktúralismi er kenning sem er notuð á mörgum sviðum félags- og hugvísinda ekki síst 

bókmenntafræði og heimspeki en á níunda áratug 20. aldarinnar fór að bera á honum innan 

alþjóðasamskipta. Líkt og fram hefur komið er kenningin skilgreind innan síðvissuhyggju þar 

sem veruleikinn er talinn afstæður og félagslega mótaður. Líkt og í mótunarhyggju eru 

hugmyndirnar um sjálfsmyndina, huglægi hugmynda og samband valds og þekkingar í 

forgrunni póststrúktúralista.29 Þó eru kenningarnar tvær ólíkar á marga vegu sem kemur einna 

helst fram í rannsóknum póststrúktúralista á tungumálinu þar sem þeir byggja á fræðum 

kenningarsmiða líkt og Michel Foucault og Jacques Derrida.30 Kenningar þeirra hafa í kjölfar 

loka kalda stríðsins verið innleiddar inn á fræðasvið alþjóðasamskipta og aðlagaðar að þeim 

málefnum. Lene Hansen nefnir að póststrúktúralískir fræðimenn alþjóðasamskipta hafi komið 

fram með aðra nálgun á hefðbundin sjónarmið í alþjóðlegum stjórnmálum. Þar má einna helst 

nefna hvernig flest ríki móta og setja fram utanríkisstefnu sína en póststrúktúralistar eru einnig 

gagnrýnir á það hvernig einstaka ríki og milliríkjasamskipti hafa verið rannsökuð í gegnum 

tíðina. Einnig nefnir hún fjögur hugtök sem einkenna póststrúktúralískar hugmyndir innan 

alþjóðasamskipta. Þau eru afbygging, orðræða, ættfræði og textatengsl en hér verður farið 

yfir þrjú þeirra sem nýtast best við rannsóknina og tengjast öðrum kenningum sem fjallað er 

um.31 

Derrida setti fram hugtakið afbygging þar sem leitast er við að finna tvenndir innan 

tungumálsins, tvö orð sem venjulega er litið á sem andstæður. Hann segir að líta verði bæði á 

merkinguna á bak við orðin eða hugtökin, og tenginguna á milli þeirra þar sem skilningur á 

einu miðast við merkingu á hinu. Sú merking sem er á bakvið orðin er ávallt mótuð af 

samfélaginu sem tungumálið í heild sinni er mótað af. Dæmi um tvenndir í skilningi Derrida 

eru karl/kona, þróað/vanþróað ríki og austrið/vestrið. Maðurinn hefur sett ákveðna merkingu 

á bak við þessi orð. Sem dæmi er að sú skilgreining, hvort ríki sé þróað eða vanþróað, fari eftir 

hugmyndum samfélagsins hvað teljist til þróaðra ríkja miðað við vanþróuð. Því er ekki hægt 

 
29 J. Ann Tickner og Laura Sjoberg, „Feminism“, International Relations Theories: Discipline and Diversity 2nd 
edition., ritstj. Tim Dunne, Mijla Kurki and Steve Smith, (New York: Oxford University Press, 2010), bls. 195-
212. 
30 Théo Aiolfi, „Is poststructuralism just another version of constructivism? Reconsidering the way 
constructivism is taught in IR Theory,“ bls. 64-73. 
31 Lene Hansen, „Poststructuralism,“ The Globalization of World Politics: An Introduction to International 
Relations, (New York: Oxford University Press, 2014), bls. 170. 
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að skilgreina hvað sé þróað ríki án þess að taka til greina hvað sé vanþróað og því myndast 

ákveðið stigveldi á milli hugtakanna og þeirrar merkingar sem býr að baki þeim. Þar er hugtakið 

þróað ofar innan stigveldisins miðað við vanþróað og þar með einnig þau ríki sem eru 

skilgreind sem þróuð ríki ofar í stigveldinu, miðað við vanþróuð ríki. Með því að koma auga á 

þessar tvenndir, sýna fram á stigveldið á milli þeirra og að það sé í rauninni mótað af 

samfélaginu þá eru tvenndirnar afbyggðar.32  

Þegar orð og hugtök með sömu merkingu eru oft notuð, kemur fram ákveðin orðræða 

innan samfélagsins. Foucault setti fram kenningar um að tungumálið væri huglægt, að það 

væri mótað en visst vald felist í tungumálinu og notkun þess. Innan alþjóðasamskipta skiptir 

orðræðan miklu máli og þau orð og tungumál sem gerandi velur að nota til dæmis við mótun 

utanríkisstefnu lands eða stefnumótun alþjóðastofnana. Hansen tekur orðið þjóðarmorð (e. 

genocide) sem dæmi þar sem orðið er gildishlaðið og hvort það er notað eða ekki segir til um 

þrýsting á alþjóðasamfélagið um að grípa inn í átökin.33 Við upphaf þjóðarmorðanna í Rwanda 

veigruðu þjóðarleiðtogar sér við að nota hugtakið þjóðarmorð. Það gerði lítið úr þeim 

atburðum sem áttu sér stað og minnkuðu þrýsting á alþjóðasamfélagið að bregðast við.34 Hefði 

hugtakið verið notað í upphafi, þegar ljóst var hvað ætti sér stað í Rwanda, hefðu viðbrögðin 

líklega orðið hraðari. Alþjóðasamfélagið hefur í kjölfar þjóðarmorðsins hlotið harkalega 

gagnrýni fyrir sein viðbrögð. Það er því mikil merking fólgin í þeirri orðræðu sem er ríkjandi og 

mótar hún þar af leiðandi samfélagið. 

Í framhaldi af kenningum Foucault hafa kenningasmiðir líkt og Julia Kristeva byggt ofan á 

hugmyndir hans um tungumálið og setti hún fram kenningu sína um textatengsl upp úr 1970. 

Hún segir að textar séu tengdir öðrum textum þar sem þeir vísi stöðugt í texta sem hafa komið 

fram áður. Því sé hægt að greina tengslin og þar með merkinguna á bak við textann en 

jafnframt viðhaldi textatengsl orðræðunni. Þar sem texti vísar í annan þekktan texta sem birtir 

sömu skoðanir um hugtök eða málefni verður orðræðan sterkari og ríkjandi.35 Í 

alþjóðasamskiptum séu textatengsl oft sýnileg þar sem vitnað er í fyrri yfirlýsingar, rannsóknir 

og skýrslur við gerð opinberra skjala og við stefnumótun. Það sama á við um fjölmiðla þar sem 

oft er vísað til annarra greina sem fjallað hafa um sama eða svipuð málefni og þar með ýtt 

 
32 David Campbell, „Poststructuralism,“ bls. 225. 
33 Lene Hansen, „Poststructuralism,“ bls. 172. 
34 „Ignoring Genocide,“ Human Rights Watch, https://www.hrw.org/reports/1999/rwanda/Geno15-8-01.htm 
35 Lene Hansen, „Poststructuralism,“ bls. 174. 
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undir þá orðræðu sem hinn nýbirti texti setur fram.36 Textatengsl hafa því einnig áhrif á mótun 

orðræðunnar en orðræðan að sama skapi áhrif á textatengsl, hvað sé skrifað um og hvernig 

texti er tengdur öðrum textum. 

Til þess að hægt sé að móta merkingu á bak við ákveðin hugtök þarf einnig að líta til 

sjálfsmyndarinnar en hún er stór þáttur í hugmyndum póststrúktúralista. Til þess að hægt sé 

að flokka aðila samfélagsins í tvenndir, líkt og maður/kona og Íslendingur/útlendingur, þurfa 

aðilar innan samfélagsins einnig að tengja sig ákveðinni sjálfsmynd. Það sama á við um ríki, 

þau eru með ákveðna sjálfsmynd en einnig ákveðnar hugmyndir um önnur ríki. Hvort sem það 

er lýðræði/einræðisríki, friðsælt/stríðshrjáð eða tilheyri hinu hnattræna norðri/hnattræna 

suðri. Sjálfsmyndin er samkvæmt póststrúktúralískum fræðimönnum líkt og Judith Butler 

gjörningur (e. performative). Hún er vissulega mótuð en til þess að hún viðhaldi sér þá þarf 

gerandinn að viðhalda sjálfsmyndinni með því að leika það hlutverk sem henni fylgir. Það á 

móti eflir sjálfsmyndina og myndar þannig tvíhliða samband.37 

Þeirri orðræðu, sem fylgir sjálfsmyndinni, fylgir einnig ákveðin þekking og þar með vald. 

Hvernig fjallað er um ákveðin málefni, sú orðræða sem notuð er, sú sjálfsmynd sem kemur 

fram í orðræðunni og þau textatengsl sem liggja þar að baki, mynda allt ákveðna þekkingu um 

málefnið. Þetta á einnig við um samband ríkja og annarra gerenda innan alþjóðasamfélagsins 

en þessi þekking getur verið afstæð. Ef stórveldið Bandaríkin er tekið sem dæmi þá er 

mismunandi þekking í mismunandi heimshlutum sem er ríkjandi. Ef orðræðan, sem notuð er í 

Evrópu er borin saman við Suður-Ameríku eða Mið-Austurlönd þá er líklegt að orðræðan sé 

mismunandi og sú þekking sem þar er ríkjandi sé þar af leiðandi einnig mismunandi. Það að 

gerendur geti mótað og viðhaldið ákveðinni orðræðu og þar með þekkingu, gefur þeim vald. 

2.3 Síðlenduhyggja 

Líkt og mótunarhyggja og póststrúktúralismi er síðlenduhyggjan kenning innan síðvissuhyggju 

og byggir á svipuðum grunni. Bera fór á kenningunni innan alþjóðasamskipta upp úr 1990 eða 

stuttu eftir að póststrúktúralismi hafði fest sig í sessi á fræðasviðinu. Christine Sylvester nefnir 

að síðlenduhyggja líkt og aðrar kenningar hafi sprottið upp innan alþjóðasamskipta þar sem  

ríkjandi stefnur hafi ekki náð að spá fyrir um atburði og þróun heimsins líkt og stóraukins 

 
36 Sama heimild. 
37 Lene Hansen, „Poststructuralism,“ bls. 179. 
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sjálfstæðis nýlendna og mikla fjölgun ríkja í heiminum.38 Þar sem eyða hafði skapast í 

þekkinguna var loks rými fyrir jaðarsetta hópa, sem ríkjandi kenningarsmiðir höfðu áður litið 

framhjá, til þess að koma fram með kenningar sem áður höfðu ekki verið til umræðu.  

Efniviður síðlenduhyggju er þó afmarkaðri en annarra kenninga sem hér eru nefndar, þar 

sem í grunninn sjónum er beint að þeim ríkjum sem voru nýlendur Evrópu á tímum 

nýlendustefnunnar og þeim eftirmálum sem myndast hafa vegna þeirrar sögu sem samfélagið 

í dag byggir á. Sagan líkt og þekking er ekki einsleit og enginn einn sannleikur sem öll samfélög 

og einstaklingar í heiminum samþykkja sem hinn eina sanna, þar sem upplifun á sögunni er 

mismunandi. Vestrið hefur fram eftir öldum farið með valdið í heiminum og þar með mótað 

þekkingu og söguna og gerir það enn þann dag í dag. Aftur á móti er einnig rík hefð fyrir baráttu 

jaðarhópa, gegn þeim sem valdið hafa og nýta það til yfirráða líkt og í heimsvaldastefnunni og 

nýlendustefnunni.39 

Ef litið er til þeirra fræðimanna sem sett hafa fram og mótað ríkjandi kenningar á 

fræðasviði alþjóðasamskipta þá er hópurinn vægast sagt einsleitur. Fræðimenn innan 

síðlenduhyggju hafa bent á að flestir þeir sem setja fram þær kenningar sem fá viðurkenningu 

og athygli innan alþjóðasamskipta eru hvítir, vestrænir, karlkyns fræðimenn. Þessi einsleiti 

hópur hefur því mótað þá þekkingu sem er ríkjandi og á að útskýra hvernig heimurinn virkar 

án þess að taka tillit til þess að meginþorri heimsins er ekki í sömu stöðu og þeir, upplifir 

veruleikann öðruvísi og hafa önnur sjónarmið. Innan alþjóðasamskipta hafa vestrænir 

fræðimenn til að mynda skrifað greinar um aðra heimshluta og menningarheima þar sem 

rannsóknir og athuganir þeirra eru teknar góðar og gildar án þess að fá álit frá þarlendu fólki. 

Sú þekking sem sett hefur verið fram um hópa fólks er því oft hvorki frá því komið né sett fram 

með þeirra hag fyrir brjósti og gerendahæfni þeirra takmörkuð.40 Enn aðrir hópar hafa jafnvel 

ekki verið til umfjöllunar og engin þekking um þá sett fram. Gayatri Spivak hafur meðal annarra 

fjallað um raddleysi jaðarsettra hópa, þar sem ekki var til þekking á fræðasviðinu um hópinn, 

enginn talaði þeirra máli og fólk innan jaðarhópa hafði ekki rödd til að tala fyrir sjálft sig.41 Líkt 

og nefnt hefur verið áður er samband á milli valds og þekkingar. Þar sem hópar annað hvort 

 
38 Christine Sylvester, „Post-colonialism,“ The Globalization of World Politics: An Introduction to International 
Relations, (New York: Oxford University Press, 2014), bls. 185. 
39 Siba N. Grovogui, „Postcolonialism,“ International Relations Theories: Discipline and Diversity 2nd edition., 
ritstj. Tim Dunne, Mijla Kurki and Steve Smith, (New York: Oxford University Press, 2010), bls. 238-256. 
40 Siba N. Grovogui, „Postcolonialism,“ bls. 141. 
41 Christine Sylvester, „Post-colonialism,“ bls. 185. 
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hafa ekki áhrif á þær staðhæfingar sem um þá eru settar fram eða ef að engin þekking er til 

staðar, eru þessir hópar sjálfkrafa sviptir ákveðnu valdi. 

Einnig hafa fræðimenn síðlenduhyggju bent á að þrátt fyrir að tími nýlendustefnunnar sé 

liðinn sé enn til staðar stigveldi innan samfélagsins sem rekja megi til nýlendustefnunnar. Þar 

má nefna stigveldi milli kynþátta, stétta, kynja og ríkja.42 Að sama skapi, þrátt fyrir að hinni 

upprunalegu nýlendustefnu sé lokið og samkvæmt ríkjandi gildum sé nýlendustefnan nú 

fordæmd innan alþjóðasamfélagsins, þá hafa sprottið upp spurningar um tilburði vestrænna 

ríkja í þróunarlöndunum. Nú-nýlendustefna (e. neo-colonialism) skoðar tilburði ríkja sem 

sögulega hafa verið staðsett hærra innan stigveldisins til þess að arðræna, þrýsta á eða stjórna 

löndum staðsettum lægra innan stigveldisins með nútímalegum hætti. Með þeim hætti er 

stigveldinu viðhaldið, auðug ríki auðgast meira og fátæk ríki verða fátækari.                                                                                                      

Margir fræðimenn hafa notað tungumálið og kenningar póststrúktúralista á borð við 

Foucault til þess að fjalla um þau málefni sem stefnuna varða. Helst má nefna Edward Said en 

hann hafði mikil áhrif á síðlenduhyggjuna meðal annars með verkinu Orientalism sem kom út 

árið 1979. Þar skoðar hann í hvernig ljósi Mið-Austurlönd og Asía hafa verið sýnd í mismunandi 

vestrænum verkum. Það hafi myndast greinileg orðræða sem hann setur fram í 

póststrúktúralísku tvenndunum við og hinir.  Við tengir hann við vestrið, en nú er jafnan notað 

hugtakið hnattrænt norður (e. global north), og er sett upp sem andstæða við hinir, en það var 

tengt austrinu þar sem hnattrænt suður (e. global south) er nú notað. Sú orðræða sem vestrið 

hafði skapað um austrið, hefur mótað ákveðna ímynd um austrið og þar með ríkjandi 

þekkingu. Þar er, oftar en ekki, einblínt á þær hliðar sem eru ólíkar en ekki það sem er eins eða 

svipað. Með því að einblína á mismuninn er gjáin milli hópanna breikkuð og stigveldið aukið í 

samræmi við það. Edward Said segir sjálfur um verkið:  

Því Orientalismi var í rauninni pólitísk sýn á raunveruleikann þar sem formgerðin sýndi 
fram á mismuninn á hinu kunnuglega (Evrópa, Vestrið, „við“) og hinu óþekkta (Orient, 
Austrið, „hinir“). Þessi sýn að vissu leyti, bjó til og þjónaði þessum tveimur heimum sem 
höfðu verið skapaðir. Austurlönd bjuggu í eigin heimi, „við“ bjuggum í okkar. Þessi sýn og 
hinn efnislegi heimur studdu hvor annan, héldu hvor öðrum gangandi.43 

 
42 Sama heimild. 
43 Edward W. Said, Orientalism, bls. 43-44. 
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Með því að sýna fram á að tvenndirnar við/hinir, austrið/vestrið, hnattræna 

norðrið/hnattræna suðrið séu mótaðar, að orðræðan og stigveldið á milli þeirra sé jafnframt 

mótað er hægt að afbyggja þessar hugmyndir. 

2.4 Dagskrárvald og innrömmunaráhrif fjölmiðla 

Þær tvær kenningar innan fjölmiðlafræði sem stuðst verður við í þessari rannsókn eru 

dagskrárvald fjölmiðla og innrömmunaráhrif þeirra. Kenningarnar varpa ljósi á áhrifamátt 

fjölmiðla á mismunandi hátt, annars vegar um hvaða málefni er fjallað og fá athygli innan 

samfélagsins ásamt því vægi sem málefnin fá og hins vegar hvernig fjallað er um málefnin og 

þar með þeim ríkjandi skoðunum sem viðgangast í samfélaginu. 

Kenningin um dagskrárvald fjölmiðla er innan sömu fjölskyldu kenninga og fyrrnefndar 

kenningar alþjóðasamskipta þar sem hún byggir í grunninn á hugmyndinni um að veruleikinn 

sé félagslega mótaður. Kenningin var fyrst sett fram í bandarísku forsetakosningunum árið 

1968 af þeim Maxwell McCombs og Donald L. Shaw.44 Svipaðar hugmyndir setti Walter 

Lippmann fram árið 1922 um þau áhrif sem fjölmiðlar geta haft á viðhorf og skoðanir 

almennings og lýsti því þannig að fjölmiðlar settu ákveðnar myndir í huga fólks.45 McCombs og 

Shaw settu aftur á móti fram hugtakið dagskrárvald (e. agenda-setting) og rökstuddu kenningu 

sína með rannsóknum sem enn er vitnað til í dag.  Kenningin er mest notuð á sviði 

fjölmiðlafræði en hefur einnig verið notuð til þess að varpa ljósi á ýmis málefni á fjölbreyttum 

sviðum sem koma fram í fjölmiðlum. Líkt og kenningasmiðirnir McCombs og Shaw sem notuðu 

forsetakosningar sem tilvik þá er hægt að nota hugmyndir þeirra um dagskrárvald fjölmiðla 

innan stjórnmálafræði og alþjóðasamskipta.  

Fjölmiðlar eru oftast nær sá milliliður sem tengir almenning við stjórnmál. Hvort sem um 

er að ræða innanlandsstjórnmál eða alþjóðastjórnmál, þá hafa fæstir beina tengingu við 

stjórnmál að því leyti að fá fréttir af framkvæmd stjórnsýslunnar milliliðalaust. Það sama má 

segja um fréttnæma atburði sem eiga sér stað á fjarlægum slóðum þar sem einstaklingar hafa 

ekki beina tengingu við fólk þaðan. Því hafa fjölmiðlar lengst af verið sá milliliður sem færir 

almenningi fréttir af stjórnmálum og öðrum fréttnæmum atburðum en þó hefur ýmislegt 

 
44  Eugene F. Shaw, „Agenda-Setting and Mass Communication Theory,“ International Communication Gazette 
25, nr. 2, (1979), doi: 10.1177/001654927902500203 
45 Maxwell E. McCombs, Donald L. Shaw og David H. Weaver, „New Directions in Agenda-Setting Theory and 
Research,“ Mass Communication & Society (2014), bls. 794, doi: 10.1080/15205436.2014.964871 
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breyst með tilkomu samfélagsmiðla. Þar sem þróun í fjölmiðlum og viðbót samfélagsmiðla við 

straum fjarskiptamiðla hefur breytt sviði fjölmiðla gífurlega síðan kenningin var fyrst sett fram. 

Þá hafa upprunalegu kenningasmiðirnir McCombs og Shaw, ásamt David Weaver, haldið áfram 

þróun kenningarinnar með samfélagsmiðla sem hluta af henni. Þrátt fyrir tilkomu 

samfélagsmiðla og þeirra miklu áhrifa sem þeir hafa haft á samfélagið, þá minnka þeir ekki 

hlutverk fjölmiðla sem milliliðar. Fréttir berast enn í gegnum fjölmiðla þó að áframhaldandi 

dreifing þeirra eigi sér stað á samfélagsmiðlum.46 

Þar sem fjölmiðlar eru milliliðurinn, gefur það þeim ákveðið vald. Fjölmiðlar hafa oft verið 

titlaðir sem fjórða valdið þar sem þeir geta og ber skylda til þess að halda stjórnvöldum 

ábyrgum gerða sinna.47 Það er aftur á móti ekki eina valdið sem þeir hafa samkvæmt 

kenningunni um dagskrárvald fjölmiðla. Sem milliliður velja fjölmiðlar bæði meðvitað og 

ómeðvitað um hvað er fjallað og hafa þar með áhrif á og móta hvað telst fréttnæmt og 

mikilvægt til umræðu innan samfélagsins. Það sama á við um fréttir um milliríkjasamskipti og 

það hvaða lönd og heimssvæði er fjallað um í fjölmiðlum.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á dagskrárvaldi eftir að kenningin var fyrst sett fram. 

Líkt og fyrr segir, þá rannsökuðu McCombs og Shaw dagskrárvald fjölmiðla í bandarísku 

forsetakosningunum 1968. Þar báru þeir saman þau málefni sem kjósendur sögðu að væru 

meginmálefni kosninganna og þau málefni sem fjölmiðlar settu fram sem mikilvægustu 

málefnin í kosningaherferð frambjóðendanna.48 Rannsóknin var takmörkuð við eitt samfélag, 

Chapel Hill, til þess að draga út utanaðkomandi breytum en síðan þá hafa fleiri rannsóknir 

verið gerðar með sömu niðurstöðum.49 Litið var til þess hvaðan þátttakendur rannsóknarinnar 

fengu sínar fréttir og hvað þær fréttaveitur fjölluðu mest um í sambandi við 

forsetakosningarnar. Rannsókn þeirra McCombs og Shaw sýndi fram á að þau málefni sem 

fjölmiðlar settu fram sem mikilvæg og gáfu mikið rými í umfjöllun sinni, fannst almenningi 

einnig vera mikilvægustu málefnin.50 Í síðari rannsóknum hefur meðal annars verið sýnt fram 

 
46 Maxwell E. McCombs, Donald L. Shaw og David H. Weaver, „New Directions in Agenda-Setting Theory and 
Research,“ bls. 789. 
47 Jón Gunnar Ólafsson, „Superficial, shallow and reactive: How a small state news media covers politics,“ 
Nordicom Review 42, nr. 2, (2021), bls. 70-86, https://doi.org/10.2478/nor-2021-0018. 
48 Maxwell E. McCombs og Donald L. Shaw,  „The Agenda-Setting Function of Mass Media,“ The Public 
Opinion Quarterly 36, nr. 2, (1972), bls. 176-187. 
49 Maxwell E. McCombs og Donald L. Shaw, „The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years 
in the Marketplace of Ideas,“ Journal of Communication 43, nr. 2, (1993), bls. 58-67. 
50 Sama heimild. 
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á að umræða í samfélaginu og mótmæli vegna Víetnamstríðsins náði hámarki þau ár sem 

fjölmiðlar fjölluðu mest um stríðið. Það var ekki fyrr en tveimur árum seinna að stríðið náði 

sögulegum hæðum en þá hafði fjölmiðlaumfjöllun um það dalað og sömuleiðis álit almennings 

á mikilvægi þess.51 Því hefur það vægi sem fjölmiðlar gefa málefninu í fréttaflutningi sínum 

áhrif á það hvernig neytendur fjölmiðlanna upplifa málefnin og mikilvægi þeirra. Við greiningu 

á dagskrárvaldi er litið til þess hvað fjallað er um, hvaða málefni fá rými í umfjöllun en einnig 

hvað ekki er fjallað um. Í framhaldi er litið til þess hvernig ríkjandi viðhorf og gildi hafa áhrif á 

það hvað sé valið til frásagnar og hvaða áhrif það hefur á samfélagið.52 

Þegar McCombs og Shaw settu fyrst fram kenningu sína um dagskrárvald þá var 

aðaláherslan lögð á áhrif fjölmiðla á mikilvægi málefna en ekki hvað fjölmiðlum eða 

almenningi fannst um málefnin. Í grein sinni vitna þeir í Bernard C. Cohen sem sagði að 

„fjölmiðlar eru ef til vill ekki góðir í að segja fólki hvað það eigi að hugsa, en eru stórkostlega 

góðir í að segja fólki hvað það eigi að hugsa um.“53 Þetta viðhorf þeirra átti þó eftir að breytast 

með þróun kenningarinnar um dagskrárvald þar sem talað er um annað stig dagskrárvalds (e. 

second-level agenda setting) og tilkomu innrömmunaráhrifanna. Annað stig dagskrárvaldsins 

kryfur málefnin dýpra sem eru til umfjöllunar og segir að einnig sé mikilvægt að skoða hvaða 

hlið málefnisins sé sýnd.54 Ef efnahagur ríkis er málefnið sem fjallað er um, þá segir kenningin 

um fyrsta stig dagskrárvaldsins að áhersla fjölmiðla á efnahaginn hafi áhrif á mikilvægi þess að 

mati almennings. Þegar litið er til annars stigs dagskrárvaldsins þá skiptir máli hvaða hlið 

efnahagsins fjölmiðlar einblína á, hvort um er að ræða skuldastöðu ríkisins, atvinnuleysi eða 

landsframleiðslu. Sé áhersla fjölmiðla á skuldastöðuna þar sem hún er slæm en ekki á 

atvinnuleysi þar sem staða þess er góð, geta fjölmiðlar haft áhrif á skoðun almennings á 

efnahagslífinu. Álit almennings á efnahagslífinu fari því eftir hvaða hlið fjölmiðlar fjalli mest 

um. 

 
51 Maxwell McCombs, Setting the Agenda: Mass Media and Public Opinion, (Cambridge: Polity Press, 2014), 
bls. 25-26. 
52 Maxwell E. McCombs og Donald L. Shaw, „The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years 
in the Marketplace of Ideas,“ bls. 58-67. 
53 Maxwell E. McCombs og Donald L. Shaw,  „The Agenda-Setting Function of Mass Media,“ bls. 177. (þýðing 
höf. upprunalegi texti: „the press “may not be successful much of the time in telling people what to think, but it 
is stunningly successful in telling readers what to think about.““ 
54 Maxwell E. McCombs, Donald L. Shaw og David H. Weaver, „New Directions in Agenda-Setting Theory and 
Research,“ bls. 785. 
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Annað stig dagskrárvalds er nær kenningunni um innrömmunaráhrif fjölmiðla. Hugtakið 

innrömmun (e. framing) var fyrst sett fram af félagsfræðingnum Erving Goffman árið 1974 í 

verki sínu Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience.55 Þó var hugtakið einnig 

notað snemma innan sálfræði af sálfræðingunum Kahneman and Tversky, en rannsóknir 

Kahneman á innrömmun skiluðu honum Nóbelsverðlaunum í hagfræði árið 2002.56 Hugtakið 

felur í sér hvernig fjölmiðlar setja fram það efni sem þeir fjalla um, þann ramma sem þeir setja 

efni fram í. Innrömmunaráhrif segja þar með til um þau áhrif sem framsetning efnisins hefur 

á neytanda fjölmiðilsins. Fjölmiðlar ramma inn efnið á ákveðinn hátt, velja það sjónarhorn sem 

sýna á og nota til þess ákveðna orðræðu.57 

Líkt og kenningin um dagskrárvaldið þá er kenningin um innrömmun skyld mótunarhyggju 

og póststrúktúralisma. Það málefni sem fjölmiðlar fjalla um er ekki einn sannleikur með 

einhliða staðreyndum, heldur fer það eftir því hvernig umfjöllunin um málefnið er sett fram, 

hvernig neytendur fjölmiðilsins skilja fréttina. Sé litið til þess að streymi frétta til neytanda er 

daglegt brauð og með því að setja reglulega fram ákveðna hlið á málefnum sem tengjast öllum 

hliðum samfélagsins þá hafa fjölmiðlar víðtæk áhrif á viðhorf neytandans. Fjölmiðlar hafa því 

vald til þess að setja fram ákveðna heimssýn og hafa því áhrif á heimssýn neytandans. Oft er 

fréttaflutningur af þeim toga að hann staðfestir þau gildi og þá heimssýn sem neytandinn á að 

venjast. Það getur orsakast af því að sömu gildi og viðhorf eru ríkjandi innan samfélagsins og 

úr verður tvíhliða samband, samfélagið hefur áhrif á framsetningu fjölmiðla og fjölmiðlar áhrif 

á einstaklingana sem mynda samfélagið. Fréttaflutningur getur því verið mismunandi milli 

samfélaga þar sem ríkjandi gildi eru ólík. Ef litið er á frétt um milliríkjadeilu þá er 

fréttaflutningur um deiluna mismunandi milli landanna sem eiga hlut að deilunni. 

Almenningur í Bandaríkjunum og almenningur í Kína hafa líkast til ólíka sýn á samband 

landanna þar sem fréttamiðlar landanna tveggja tefla fram ólíkri mynd af sambandinu. 

Fjölmiðlar ramma þar með fréttirnar inn á ólíkan hátt eftir því hvaða gildi eru ríkjandi á hvorum 

staðnum.  

 
55 Norman K. Denzin og Charles M. Keller, „Frame Analysis Reconsidered,“ Contemporary Sociology 10, nr. 1, 
(1981), bls. 52-60. 
56 Dietram A. Scheufele og David Tewksbury, „Framing, Agenda Setting, and Priming: The Evolution of Three 
Media Effects Models,“ Journal of Communication 57, nr. 1, (2007), bls. 9–20. 
57 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, bls 395. 
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Sú orðræða sem notuð er við fréttaflutning skiptir sköpum við þá mynd sem neytandi fær 

við fréttaflutninginn. Er fréttin sett fram á jákvæðan eða neikvæðan hátt? Jákvæðan fyrir 

hvern? Eru orðin sem notuð eru gildishlaðin eða ekki? Innrömmun er leið fréttamiðils til þess 

að setja fram ákveðna túlkun á atburðum eða staðreyndum. Túlkun er ávallt partur af 

fréttaflutningi, margir fréttamiðlar leitast við að vera hlutlægir og segja frá staðreyndum en 

það eru alltaf einhverjar skoðanir, gildi eða hugmyndir fréttamanna sem skína í gegn hvort 

sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Innrömmun á sér nokkur stig og þar sem fjölmiðlar eru 

milliliður getur frásögn einnig komið innrömmuð frá heimildarmanni 58 Dæmi má taka um 

fréttaflutning af mótmælum sem stöðvuð eru af lögreglu. Hægt er að setja fram margar 

mismunandi fréttir eftir því hvaða orðaræða er notuð, hvaða sjónarhorn er sýnt, allt eftir því 

hvernig fréttin er römmuð inn. Í einni frétt er sagt frá friðsamlegum mótmælendum sem 

þurftu að verja sig fyrir aðkasti lögreglunnar en í annarri frá óeirðaseggjum sem lögreglan náði 

að stöðva af mikilli hetjudáð.  

Þegar texti er skoðaður út frá innrömmunarkenningunni eru þeir rammar sem fjölmiðill 

hefur sett fréttina fram í, greindir og afmarkaðir. Meðal þess sem notað er til greiningarinnar 

er sú orðræða sem notuð er í fréttinni, þær myndir eða myndskeið sem fylgja fréttinni, hugtök, 

samlíkingar og myndlíkingar. Því er mikilvægt að lesa á milli línanna, greina þá merkingu sem 

býr í orðunum, þá afstöðu sem kemur fram hvort fréttin sé jákvæð eða neikvæð í garð 

málefnisins og greina almennt hvað býr að baki því tungumáli sem notað er.59 McQuail vísar í 

Kitzinger þegar hann leggur áherslu á að þó það sé mikilvægt að greina textann og lesa á milli 

línanna þá eru oft áhrifamestu rammarnir það augljósir að lesandinn tekur ekki tillit til hans og 

tekur honum sem gefnum.60 Sem dæmi þá eru fréttir um straum flóttamanna til Evrópu 

gjarnan settar fram í neikvæðu ljósi, að þetta sé brýnt vandamál sem heimurinn í heild sinni 

verði að bregðast við. Það er ekki fyrr en jákvæð frétt um þá kosti sem innflytjendur geta haft 

á samfélagið sem hinn hefðbundni rammi kemur í ljós. Því rímar þessi greining oft við 

póststrúktúralískar hugmyndir um að finna andstæður og afbyggja þær. Með því að benda á 

þá ramma sem notaðir eru, er hægt að sýna fram á að ákveðinn rammi hafi verið valinn sem 

sé ekki endilega sá eini rétti og að fleiri sjónarhorn séu möguleg. Þar með er hægt að tengja 

 
58 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, bls. 395. 
59 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, bls. 396. 
60 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, bls. 397. 
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rammann við gildi samfélagsins og áhrifin sem fjölmiðlar með innrömmun sinni geta haft á 

einstaklinga og samfélagið í heild sinni. 
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3 Aðferðafræði og úrvinnsla 
Rannsóknin er eigindleg tilviksrannsókn og tekin eru þrjú tilvik til greiningar en hér verður farið 

yfir aðferðafræði, gagnasöfnun og framkvæmd rannsóknarinnar. Orðræðugreining út frá 

kenningum og aðferðafræði Michel Foucault er notuð þar sem aðferðafræðin nýtist einna best 

til þess að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Samband valds og 

þekkingar er í forgrunni og tengir þar með þær kenningar sem farið hefur verið yfir og þá 

aðferðafræði sem nýtist við rannsóknina.61 Orðræðugreining er þess vegna valin til þess að 

greina fjölmiðlaumfjöllun um tilvikin þrjú sem öll tengjast Afríku. 

Þekking Vesturlanda á málefnum Afríku hefur lengi verið af skornum skammti. Vestræni 

hluti heimsins og þar með talið Ísland, býr í ákveðinni loftbólu þar sem innflutt fréttaefni er 

takmarkað við ákveðin svæði. Aukið flæði frétta er á milli ríkja og svæða sem eru bæði 

landfræðilega og menningarlega nálæg, þar sem neytendur fréttamiðla hafa almennt meiri 

aðgang að fréttum sem fjalla um atburði sem gerast nær þeim í tíma og rúmi. Undantekningin 

eru voldug ríki líkt og Bandaríkin og Bretland sem flytja út fréttir til flestra landa og hefur verið 

fjölmiðla og menningarleg heimsvaldastefna (e. media and cultural imperialism).62 Ísland og 

ríki í Afríku sunnan Sahara eru bæði jaðarsvæði samkvæmt skilgreiningu Donald Sassoon og 

því lítið flæði frétta auk annars menningarefnis á milli þessara svæða.63 Þess vegna eru fréttir 

frá Afríku iðulega aðeins fluttar í fjölmiðlum á Íslandi ef þær eru stórvægilegar eða tengjast 

Íslandi á einhvern hátt. Það er þó ekki aðeins fjöldi frétta sem skiptir máli heldur einnig hvernig 

þær fréttir sem berast okkur eru settar fram. Líkt og fjallað var um í kaflanum hér að ofan búa 

fjölmiðlar yfir ákveðnu valdi, bæði með því að hafa áhrif á hvað almenningi þykir mikilvæg 

málefni og með því að ramma það inn á ákveðinn hátt og hafa þar með áhrif á viðhorf fólks til 

málefnanna. Þar sem hugmyndir fólks um fréttir eru félagslega mótaðar þá skiptir máli hvaða 

orð og orðræða er notuð við gerð frétta. Því er mikilvægt að skoða orðræðu þeirra frétta sem 

fjalla um Afríku en einnig þær fréttir sem ekki eru sagðar, þ.e. fjarverandi orðræðu.  

Lítið er fjallað um Afríku í íslenskum fjölmiðlum miðað við aðrar heimsálfur. Í megindlegri 

innihaldsgreiningu sem Ragnar Karlsson, Valgerður A. Jóhannsdóttir og Þorbjörn Broddason 

 
61 David Campbell, „Poststructuralism,“ bls. 213-237. 
62 Colin Sparks, „Media and Cultural Imperialism  Reconsidered,“ Chinese Journal of Communication 5, no. 3,  
(2012), bls. 281–299. 
63 Donald Sassoon, „On Cultural Markets,“ New Left Review 17, (London: New Left Review, 2002), bls. 113–
126. 
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settu fram árið 2013 kemur það skýrt fram. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að hlutfall 

erlendra frétta innan fréttatíma ákveðins tímabils á tveimur íslenskum sjónvarpsstöðvum var 

mjög misskipt meðal heimsálfa. Mesta umfjöllun fékk Vestur-Evrópa með um 26,5%, næst á 

eftir komu Norðurlönd, Bandaríkin og Miðausturlönd með um 16-17% hlutfall. Lestina rekur 

svo Afríka sunnan Sahara með 1,8% af hlutfalli erlendra frétta. Miðað við þessa rannsókn frá 

2013 er það rými sem Afríka fær í fréttaumfjöllun á Íslandi minna en annarra heimsálfa eða 

skilgreindra landssvæða.64 Það rennir stoðum undir umfjöllun McQuail’s um að þróunarlönd 

sem jafnan eru jaðarsvæði og fá litla sem enga umfjöllun nema stórir atburðir eða áföll eigi sér 

stað innan landanna eða ef atburðir þar ógna stórveldum heimsins á einhvern hátt svo sem 

með efnahagslegum eða hernaðarlegum afleiðingum.65  

Fyrri rannsóknir sem greint hafa umfjöllun íslenskra fjölmiðla á Afríku hafa mikið til verið 

innihaldsrannsóknir (e. content analysis) líkt og fjallað var um hér að framan, þar sem skoðað 

er hlutfall frétta frá heimshlutum, meðal annars frá Afríku sunnan Sahara. Innihaldsgreiningar 

eru hentugar til þess að greina mikið magn frétta og setja fram tölfræði um innihald þeirra en, 

í samanburði við orðræðugreiningu, kafa ekki jafn djúpt í textann sjálfan. Orðræðugreining 

aftur á móti kafar dýpra í afmarkaðra efni. Með þessari rannsókn er leitast við að varpa ljósi á 

þá umfjöllun sem kemur fram í íslenskum fjölmiðlum og viðhorfum þeirra til álfunnar með 

orðræðugreiningu. Það að skilja betur hvernig fjölmiðlar fjalla um ákveðin málefni er gagnlegt 

af nokkrum ástæðum. Fyrir það fyrsta getur rannsókn sem þessi gefið vísbendingar um þau 

viðhorf til Afríku sem finna má í íslensku samfélagi þar sem gildi samfélagsins koma oft fram í 

fréttaflutningi. Í öðru lagi er hægt að bera saman þá orðræðu sem kemur fram í fjölmiðlum 

hérlendis, við orðræðu í fjölmiðlum annarra vestrænna þjóða og þjóða Afríku sem standa nær 

málefnunum. Í þriðja lagi er hægt að sjá hvað ekki er fjallað um og hægt að spyrja spurninga 

eins og hvers vegna sé ekki fjallað um þau málefni. Þar sem lítið er fjallað um málefni Afríku 

leggur almenningur jafnan minna mikilvægi í málefni þessarar stóru heimsálfu, samkvæmt 

kenningunni um dagskrárvald fjölmiðla. Því eru rannsóknir sem snúa að heimsálfunni og 

skilningi Íslendinga á henni nauðsynlegar.  

 
64 Ragnar Karlsson, Valgerður A. Jóhannsdóttir og Þorbjörn Broddason, „Heimsmynd frétta sjónvarps: 
Samanburður á erlendum fréttum Ríkisútvarps - Sjónvarps og Stöðvar 2,“ bls. 7. 
65 Denis McQuail, McQuail‘s Mass Communication Theory, bls. 626. 
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Hér verður farið yfir orðræðugreiningu sem aðferðafræði og til þess verður stuðst við 

hugmyndir Michel Foucault og verklagi aðferðafræðinnar sem lýst er af Ingólfi Ásgeiri 

Jóhannessyni í grein hans Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu frá árinu 

2006.66 Í framhaldi verður farið yfir þau gögn sem urðu fyrir valinu og framkvæmd 

rannsóknarinnar. 

3.1 Orðræðugreining 

Líkt og Rosalind Gill nefnir þá eru margar tegundir aðferðafræði sem flokkast undir 

orðræðugreiningu. Þær eiga þó það sameiginlegt að hafna þeirri staðhæfingu að tungumálið 

sé hlutlaust verkfæri til þess að lýsa veruleikanum eins og hann er en telja frekar að orð séu 

gildishlaðin og að ákveðin merking liggi á bak við orð og orðanotkun. Sú orðræðugreining sem 

hér verður notuð hefur gjarnan verið kennd við Michel Foucault. Aðferðafræðin er því byggð 

á póststrúktúralískri stefnu þar sem tungumálið er greint og áhrif þess á félagslega mótun 

samfélagsins en orðræðugreining hefur einnig verið notuð sem aðferðafræði í rannsóknum 

sem styðjast við aðrar kenningar líkt og síðlenduhyggju, mótunarhyggju og innrömmunaráhrif 

fjölmiðla.67  

Bein tengsl eru á milli valds, þekkingar og orðræðu. Orðræðugreining byggist á því að 

skoða það samhengi sem textinn er skrifaður í. Þau orð, orðatiltæki eða hugmyndir sem birtast 

í textanum eru afbyggð þar sem stigveldið á milli þeirra er skoðað. Orðræða er ákveðin notkun 

á orðum og tungumáli sem sýnir þau gildi og þá þekkingu sem er ríkjandi í samfélaginu og 

koma þar með fram í textanum. Sögulegt samhengi er einnig mikilvægt í orðræðugreiningu og 

hefur t.d. saga Afríku mikil áhrif á hvernig fjallað er um hana í nútímanum líkt og fræðimenn 

innan síðlenduhyggju hafa bent á.68 Með orðræðugreiningu er því skoðað hvaða orðræða er 

notuð í texta og hvaða merkingu sú orðræða hefur. Þekking sem jafnan er tekin sem 

sjálfsögðum hlut eða sem staðreynd er þar með litin gagnrýnum augum og spurningamerki 

sett við hana. Þar sem gildi og þekking eru mótuð hefur sá sem skapar og viðheldur ríkjandi 

orðræðu ákveðið vald. Með því að greina orðræðuna, afbyggja hana og benda á þann 

 
66 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu,“ Fötlun. Hugmyndir 
og aðferðir á nýju fræðasviði, ritstj. Rannveig Traustadóttir, (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2006), bls. 178–195. 
67 David Campbell, „Poststructuralism,“ bls. 226. 
68 Rosalind Gill, „Discource Analysis,“ Qualitative Researching with Text, Image and Sound: A Practical 
Handbook for Social Research, ritstj. Martin W Bauer og George Gaskell, (London: SAGE Publications, 2007), 
bls. 173. 
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valdastrúktúr sem er þar að baki er einnig sett spurningamerki við ríkjandi valdhafa. Meðal 

annars með því að líta til þess og viðurkenna að upplifun fólks og sjónarhorn er mismunandi 

eftir því hvaða samfélagshópi fólk tilheyrir, sögu þess, menningu og fleira. Þar sem þekking og 

vald eru tengd, þá hefur sú þekking sem er ríkjandi einnig bein áhrif á atferli og gjörðir fólks 

innan samfélagsins, hvernig það hegðar sér innan ríkjandi gilda.69  

Sem dæmi má nefna að kynþáttafordómar hafa löngum verið hluti af samfélagi manna og 

lengi var það ríkjandi trú innan margra samfélaga að fólk með ljósan húðlit væri færara og 

gáfaðra en fólk með dekkri húðlit. Þetta er dæmi um þekkingu sem er mótuð af samfélaginu 

og þau gildi að hvítt fólk hefði það betra varð ríkjandi. Þessi þekking gaf hvítum vald sem er 

viðhaldið með ákveðinni orðræðu og hefur áhrif á atferli og gjörðir fólks innan samfélagsins. 

Aftur á móti þurfti og þarf enn að greina orðræðu og benda á valdaójafnvægi innan þess með 

gagnrýnum hætti til þess að breyta gildum og véfengja þá þekkingu sem var talinn sannleikur.70 

Líkt og Ruth Wodak og Martin Reisigl nefna þá getur orðræða bæði skapað og viðhaldið 

rasískum viðhorfum en greining á orðræðunni getur einnig veitt viðspyrnu gegn rasískum 

hugmyndum í samfélaginu.71 Orðræða hefur því áhrif út fyrir tungumálið og orðræðugreining 

leitast við að sýna fram á þau áhrif. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson setur fram nokkur hugtök sem mikilvægt er að skilgreina í 

tengslum við orðræðugreiningu en þau eru orðræða (e. discourse), þrástef (e. discursive 

theme), löggildingarlögmál (e. legitimating principles), söguleg samverkan (e. historical 

conjuncture) og eigin ögun (e. normalization). Orðræða er orð, hugmyndir og athafnir sem lýsa 

ríkjandi gildum og koma oft fyrir í tungumálinu í formi þrástefa. Þrástef eru því orð eða 

hugmyndir sem koma síendurtekið fram í textum sem verið er að greina. Þrástef mynda þar 

með mynstur í orðræðunni sem hægt er að greina. Þessi mynstur innan orðræðu sem fela í sér 

beinar og óbeinar reglur um hvað má segja á ákveðnum vettvangi eru kölluð löggildingalögmál 

en einnig er talað um ríkjandi eða víkjandi orðræðu. Taka verður tillit til þessara reglna ef 

einstaklingur vill að hlustað sé á hann. Löggildingalögmál eru þó mismunandi eftir því frá hvaða 

sjónarhorni er litið og innan mismunandi samfélaga. Ingólfur Ásgeir talar um söguleg og 

 
69 Sama heimild. 
70Ruth Wodak og Martin Reisigl, „Discourse and Rasism,“ The Handbook of Discourse Analysis, Second 
Edition., ritstj. Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton og Deborah Schiffrin, (2015), bls. 577, doi: 
10.1002/9781118584194 
71 Ruth Wodak og Martin Reisigl, „Discourse and Rasism,“ bls. 576. 
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pólitísk löggildingarlögmál þar sem þau hafa verið mótuð í pólitískum átökum í gegnum söguna 

og eru enn að mótast í dag.72 Þessi hugtök eru öll saman tvinnuð en við orðræðugreiningu er 

leitast eftir að koma auga á þessi þrástef eða mynstur innan orðræðunnar og lesa á milli 

línanna hvað felist í þessum þrástefjum. 

Söguleg samverkan lýsir því þegar margar ólíkar hugmyndir koma saman og einhverjar 

þeirra stangast á en sumar hugmyndanna fá meira fylgi en aðrar. Ingólfur Ásgeir lýsir hugtakinu 

söguleg samverkan líkt og vegamótum með mörgum akreinum sem liggja þvers og kruss í allar 

áttir. Hægt er að fara margar mismunandi leiðir en ef bílstjóri lendir á vitlausri akrein til að 

byrja með getur verið erfitt að komast aftur á þá leið sem ætlunin var í fyrstu. Ólíkt 

akreinunum, þá er ekkert við sögulega samverkan sem stöðvar árekstur mismunandi 

hugmynda og erfitt er að sjá fyrir hvaða hugmyndir geta þrifist samsíða og hverjar ekki.73 

Sögulegt samhengi er því mikilvægt og vert er að taka tillit til sögunnar almennt en sérstaklega 

því sögulega samhengi sem textinn sem greindur er var skrifaður í. Við greiningu texta frá 17. 

öld þarf að skoða annað samhengi en við texta sem skrifaður er á 21. öld. Eigin ögun aftur á 

móti tekur tillit til þess sem valdið hefur, valdbeitingu þeirra og þeim leikreglum sem flestir 

innan samfélagsins fara eftir. Þær reglur sem eru orðnar viðurkenndar innan samfélagsins er 

auðvelt að viðhalda og flestir fara eftir þeim án þess að yfirvöld skipti sér af, við ögum okkur 

sjálf. Það sama á við um þrástef innan orðræðunnar, þau eru viðurkennd og því eru flestir 

innan samfélagsins sem nota orðræðuna og þrástefin innan hennar, viðhalda ríkjandi orðræðu 

en þagga frekar niður víkjandi orðræðu.74 

Hafa ber í huga að orðræðugreining er ávallt háð ákveðnu sjónarhorni þar sem gögn eru 

greind og túlkuð út frá upplifun túlkandans á efninu. Hlutdrægni er því ávallt partur af 

orðræðugreiningu og er nauðsynlegt að hafa það í huga á meðan gögnin eru greind. Bæði þau 

gögn sem valin eru, það sjónarhorn sem gögnin eru greind út frá og þær skoðanir 

rannsakandans sem fyrir eru geta haft áhrif á útkomuna. Einnig er mikilvægt að rannsakandi 

geri sér grein fyrir hlutdrægni sinni við framsetningu á niðurstöðum rannsóknarinnar, meðan 

á ferlinu stendur og stemma stigum við þeim áhrifum.75 

 
72 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, „Leitað að mótsögnum: Um verklag við orðræðugreiningu,“ bls. 178–195. 
73 Sama heimild. 
74 Sama heimild. 
75 Charles C. Ragin og Lisa M. Amoroso, Constructing Social Research: The Unity and Diversity of Method 
(Sociology for a New Century Series) 2nd ed., (Los Angeles: SAGE Publications, 2011), bls. 104-105. 
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3.2 Gagnasöfnun og úrvinnsla 

Fréttir sem birst hafa í íslenskum fjölmiðlum voru teknar til greiningar. Til þess að nálgast 

fréttirnar var Fjölmiðlavakt Creditinfo notuð, en það er gagnabanki sem hefur að geyma 

yfirgripsmikið safn frétta á Íslandi. Fréttir sem birtast í fjölmiðlum, hvort sem um er að ræða á 

netinu, í prentmiðli, útvarpi eða sjónvarpi eru skráðar í gagnabankann, með tengli á slóð 

fréttarinnar eða umrit af sjónvarps og útvarpsfréttum. Fjölmiðlavaktin hefur að geyma fréttir 

úr dagblöðum, sjónvarpi og útvarpi frá 1. mars 2005 auk fréttum allra stærstu netmiðla 

landsins frá 1. janúar 2010 með möguleika á að leita eftir leitarorðum, á ákveðnum tímabilum 

og í einstökum fjölmiðlum. Fjölmiðlavaktin var því notuð til þess að leita eftir fréttum á 

ákveðnum tímabilum sem tengdust tilvikunum sem valin voru. Afmarka þurfti einnig 

leitarorðin og tímabilin sem valin voru en tilvikin, tímabilin og leitarorðin voru eftirfarandi 

 Al-Shabaab 20. september - 20. október 2013, leitarorð: al-Shabaab og al-Shabab 

 Ebólu-faraldurinn október 2014, leitarorð: ebóla og ebola 

 Samherjamálið nóvember 2019, leitarorð: Samherji 

Þessi tilvik voru valin vegna þess að þau eru bæði í senn ólík en tengjast einnig á ákveðinn 

hátt. Al-Shabaab eru staðsett á austurströnd Afríku, ebólu-faraldurinn í Vestur-Afríku og 

Samherjamálið í Namibíu sem er á sunnanverðri Afríku. Því tengjast þessi málefni mismunandi 

svæðum heimsálfunnar. Samt sem áður eru þetta svæði sem flokkast sem sunnan Sahara og 

tengjast því sem landsvæði, tengd með svipaðri sögu og menningararfleifð meðal annars í 

gegnum stöðu sína sem fyrrum nýlenduríki. Einnig eru þessi tilvik tengd þar sem þau varða 

öryggismál að einhverju leyti. Samherjamálið tengist efnahagsöryggi og spillingarumræðu sem 

er oft tengd Afríku. Ebólu-faraldurinn kemur inn á heilbrigðisöryggi og þá vaxandi áherslu sem 

lönd heimsins leggja á sjúkdóma sem öryggisógn. Þá eru hryðjuverkasamtökin Al-Shabaab 

hefðbundin ógn við öryggi borgara. 

Við lestur og úrvinnslu gagnanna var leitað eftir þrástefjum og ríkjandi orðræðu sem 

tengjast hverju og einu tilviki en einnig var leitast við að greina víkjandi orðræðu eða 

fjarverandi orðræðu sem getur einnig gefið hugmynd um orðræðu og viðhorf innan 

samfélagsins. Voru þær hugmyndir jafnframt greindar út frá þeim kenningum sem teknar voru 

fyrir og með því varpað ljósi á þá orðræðuhefð sem tengd er Afríku í íslenskum fjölmiðlum. 

Þegar leitað var eftir al-Shabaab og al-Shabab á tímabilinu 20. september til 20. október 

2013 komu upp 69 fréttir á Fjölmiðlavakt Creditinfo. Af þeim voru 45 enn aðgengilegar og 
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fjölluðu um samtökin á einhvern hátt. Ástæðan fyrir því að þetta tímabil var tekið til greiningar 

er sú að þegar litið var á tíu ára tímabil voru þessir tveir mánuðir, september og október 2013, 

greinilegur toppur á umfjöllun um samtökin. Skýringin á toppnum liggur meðal annars í árás 

sem al-Shabaab lýsti ábyrgð á og stóð yfir dagana 20.-24. september 2013 og þeirrar umræðu 

sem kom í kjölfar hennar. Til þess að ná bæði umfjölluninni á meðan árásinni stóð og þeirri 

sem á eftir kom var þetta tímabil tekið fyrir. 

Í öðru tilvikinu voru orðin ebóla og ebola slegin inn í leitarvélina og mánuðurinn október 

2014 valinn. Þegar leitað var eftir annarri beygingarmynd, ebólu, komu sömu niðurstöður upp. 

Þessi leitarskilyrði gáfu 198 niðurstöður en margar fréttanna voru ekki lengur aðgengilegar 

eða nefndu ebólu en fjölluðu ekki um faraldurinn að neinu leyti og því voru 70 fréttir teknar til 

greiningar. Október var valinn þar sem í honum var greinilegur toppur á fjölda frétta sem 

fjölluðu um ebólu-faraldinn. Þrátt fyrir að aðeins 70 fréttir hafi verið teknar til greiningar voru 

álíka afföll af fréttum í mánuðunum í kring en á tíu ára tímabili var þessi mánuður, október 

2014, með langflestu fréttirnar. Það skýrist til dæmis af því að ebólusmit hafði borist út fyrir 

Afríku og meðal annars til Bandaríkjanna en mikið var fjallað um þau smit. Því var þetta tímabil 

tekið til greiningar þar sem aukin umfjöllun um ebólu-faraldurinn átti sér stað. 

Í þriðja og síðasta tilvikinu var leitarorðið Samherji notað og mánuðurinn nóvember 2019. 

Þegar leitað var eftir annarri beygingarmynd, Samherja, komu sömu niðurstöður upp. Leitin 

skilaði 809 niðurstöðum og voru þær fjölbreyttari en í tveimur fyrri tilvikunum þar sem fleiri 

fjölmiðlar höfðu fjallað um málið auk þess sem fréttirnar birtust í sjónvarpi, útvarpi, 

dagblöðum og netmiðlum. Af þeim 809 leitarniðurstöðum sem komu upp á Fjölmiðlavaktinni 

voru 528 teknar til greiningar þar sem fréttir komu stundum tvisvar fyrir á sama miðlinum og 

þó nokkrar fjölluðu um Seðlabankamálið76 sem var mikið í umræðunni fyrri hluta mánaðarins. 

Þessi mánuður var valinn vegna þess að þann 12. nóvember 2019 var þátturinn Kveikur sýndur 

í sjónvarpinu sem fjallaði um mál Samherja og starfsemi þeirra í Afríku. Fyrir þáttinn voru fréttir 

sem fjölluðu um yfirlýsingar Samherja og um hvað fjallað yrði í þættinum. Í framhaldi fór af 

stað umræða um Samherjamálið sem kom fram í fjölmiðlum og þar sem fréttir tengdar 

 
76 Seðlabankamálið var annað mál sem  Samherji var bendlaður við og sneri að ásökunum gegn Samherja vegna 
meintra brota á lögum um gjaldeyrismál. Málið hófst með húsleit hjá Samherja árið 2012 en er enn til umfjöllunar 
í fjölmiðlum þegar þessi rannsókn er gerð, apríl 2021.  
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Samherjamálinu voru bæði fyrir og eftir 12. nóvember var allur mánuðurinn tekinn til 

greiningar.  

Leitin í tilvikunum þremur var takmörkuð við Fjölmiðlavaktina og því ber að hafa í huga að 

einhverjar fréttir gæti vantað í gagnagrunninn og þá sérstaklega þegar lengra líður frá útgáfu 

fréttanna. Auk þess eru fréttatengdir þættir í sjónvarpi eða útvarpi ekki í gagnagrunninum 

heldur aðeins fréttatímar. Þegar tilvikin höfðu verið afmörkuð var hafist handa við að safna 

gögnum með því að leita eftir framangreindum leitarorðum innan ákveðinna tímabila og voru 

fréttir hvers tilviks fyrir sig safnað saman. Því næst var texti fréttanna greindur en það var gert 

með því að lesa yfir textann og hann kóðaður. Kóðunin fór þannig fram að orð og hugmyndir 

sem komu aftur og aftur fyrir í textanum voru afmörkuð og tengd saman en með því voru 

þrástef innan orðræðunnar greind. Þá var litið til þess hvernig fréttir voru rammaðar inn og 

hversu mikið vægi þær fengu innan fjölmiðlaumfjöllunarinnar, hvort aðeins ein frétt fjallaði 

um málefnið á þennan hátt eða hvort um væri að ræða ríkjandi orðræðu. Við upphaf 

greiningarinnar var því óljóst hvaða þrástef myndi birtast í umfjölluninni og hver af þeim 

tengdust viðhorfum til Afríku eða fólks og landa innan hennar. 

Afríka er mjög stór heimsálfa, næststærst á eftir Asíu, með fjölmörgum löndum og enn 

fleiri þjóðarbrotum, tungumálum og menningarkimum. Því er ekki hægt að taka þrjú tilvik og 

alhæfa um alla heimsálfuna en þó geta tilviksrannsóknir aukið skilning á ákveðnum málefnum. 

Auk þess er ekki hægt að skoða umfjallanir fjölmiðla um þrjú tilvik innan ákveðinna tímaramma 

og alhæfa um umfjallanir íslenskra fjölmiðla eða viðhorf íslensku þjóðarinnar. Aftur á móti geta 

tilvikin gefið vísbendingar um umfjöllun og viðhorf á þessum málefnum Afríku. 

Að lokum voru þrjú þrástef í hverju tilviki greind sem tengjast að einhverju leyti viðhorfum 

til Afríku. Í framhaldi verður farið nánar í greiningu á hverju og einu tilviki og þrástefjum þeirra 

auk þess sem dæmi verða tekin til rökstuðnings.  
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4 Greining 
Í þessum kafla ritgerðarinnar verður farið yfir þau gögn sem aflað var í hverju tilviki fyrir sig og 

orðræða þeirra greind. Í hverju tilviki voru þrjú þrástef greind og í kjölfarið verða dæmi tekin 

úr fréttum hvers tilviks til þess að rökstyðja greininguna. Í upphafi hvers hluta verður stuttlega 

farið yfir sögu og samhengi tilvikanna til þess að auðvelda skilning á því sem fram kemur í 

greiningu á gögnunum. 

4.1 Al-Shabaab 

Þrátt fyrir að saga og gjörðir al-Shabaab séu ekki í brennidepli í þessari rannsókn þar sem um 

orðræðugreiningu á fréttum um samtökin er að ræða, þá þarf samt sem áður að setja efnið í 

ákveðið samhengi til þess að dýpka skilning á þeirri orðræðu sem birtist um al-Shabaab. Því 

verður farið stuttlega yfir sögu samtakanna, þau gildi og pólitískar breytingar sem þau berjast 

fyrir og þær rætur sem teygja sig inn í umfjöllunina. Samtökin al-Shabaab voru mynduð um 

árið 2006 þegar hópur tvístraðist frá Islamic Courts Union en má þó rekja sögu þeirra enn aftar 

eða til borgarastyrjaldarinnar í Sómalíu sem hefur staðið yfir allar götur síðan 1991. Þessi 

langvinna borgarastyrjöld hefur haft gríðarleg áhrif á land og þjóð. Samkvæmt vísitölu 

viðkvæmra ríkja (e. fragile state index) er Sómalía nú staðsett í öðru sæti á listanum yfir 

viðkvæmustu ríki heims og árið 2013, það ár sem fréttirnar voru birtar og notaðar voru til 

greiningar, var Sómalía í fyrsta sæti á listanum.77 Þegar ríki er viðkvæmt (e. fragile) getur það 

ekki tryggt öryggi og velferð borgara sinna og viðkvæmustu ríki sem geta ekki sinnt skyldum 

sínum gagnvart borgurum án utanaðkomandi aðstoðar eru kölluð þrotríki (e. failed state) en 

Sómalía er skilgreint sem þrotríki. Meðal annars vegna þess að það hefur misst stjórn á 

landsvæðum eða er ekki lengur með einokun á lögmætri valdbeitingu svo sem með her eða 

lögregluvaldi. Þá eru aðrir hópar en stjórnvöld sem fara með hervald og stjórna ákveðnum 

svæðum með hervaldi. Þá geta stjórnvöld ekki sinnt skyldum sínum við að veita opinbera 

þjónustu né tekið þátt í alþjóðasamfélaginu sem fullgildur meðlimur.78 Hópar líkt og al-

Shabaab geta bæði verið orsök og afleiðing þess að ríki séu viðkvæmari. Ef landsvæði eru 

hernumin og hryðjuverk eru unnin getur það valdið því að stjórnvöld geta ekki tryggt öryggi 

og þjónustu borgara sinna en aftur á móti ef stjórnvöld sinna ekki skyldum sínum getur það 

 
77„Country Dashboard,“ Fragile States Index, sótt 5. apríl 2021, https://fragilestatesindex.org/country-data/ 
78 „What Does State Fragility Mean?“ Fragile States Index, sótt 5. apríl 2021, 
https://fragilestatesindex.org/frequently-asked-questions/what-does-state-fragility-mean/ 
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ýtt undir pólitíska andstöðu við stjórnvöld og að hópar líkt og al-Shabaab grípi til róttækra 

aðgerða til þess að koma á þeim breytingum sem þeir berjast fyrir og trúa að séu réttar.  

Al-Shabaab eru skilgreind sem hryðjuverkasamtök í Bandaríkjunum þar sem þau nota 

ofbeldi til þess að vekja ótta í pólitískum tilgangi. Silvia D’Amato hefur skrifað um að gerendur 

sem eru óháðir ríkjum, noti meðal annars hræðslu til þess að berjast í ósamhverfu stríði.79 Því 

eru hryðjuverkasamtök, líkt og al-Shabaab, að berjast í ósamhverfu stríði fyrir pólitískum 

breytingum við ríki sem er að þrotum komið og nota til þess hryðjuverk og hótanir sem skapa 

ótta. Það er því mikilvægt að hafa þetta í huga þegar skoðaðar eru fréttir um samtökin þar sem 

það er ávallt einhver tilgangur með gjörðunum þeirra. Pólitískur tilgangur samtakanna er að 

breyta Sómalíu í íslamskt ríki þar sem Sharia lög verði við lýði og að berjast gegn „óvinum 

íslam“ sem ryðjast inn og hertaka landsvæði Sómalíu og breiða út vestræn gildi. Þeir óvinir eru 

margir samkvæmt sjónarhorni al-Shabaab og nær yfir allt frá herliði, til friðargæslu og jafnvel 

diplómata en þar sem ástandið í landinu hefur lengi verið slæmt og margir hafa tekið þátt í 

átökunum þar eru óvinirnir sístækkandi hópur.80 Áróðurstímarit al-Shabaab Gaidi Mtaani, sem 

þýðist sem Hryðjuverkamaður á götunni, tilgreindi þó keníska ríkið sem aðalóvin samtakanna 

í tímaritum sem gefin eru út milli 2012-2013.81 

Síðan 2007, eða frá svipuðum tíma og al-Shabaab var stofnað, hefur AMISOM sent 

hermenn til friðargæslu til Sómalíu. AMISOM stendur fyrir African Union Mission in Somalia 

og gaf öryggisráð Sameinuðu þjóðanna Afríkusambandinu heimild til þess að setja verkefnið á 

laggirnar.82 Með aukinni áherslu á baráttu gegn hryðjuverkum og þá sérstaklega hjá 

Bandaríkjamönnum í stríði þeirra gegn hryðjuverkum, hefur aukin áhersla verið sett á Sómalíu 

og al-Shabaab. Árið 2012 tilkynnti leiðtogi al-Shabaab að samtökin væru í nánum tengslum við 

hin betur þekktu hryðjuverkasamtök al-Qaeda. Í kjölfar tilkynningarinnar og árásarinnar á 

Naíróbí, sendu Bandaríkjamenn herlið til Sómalíu og hafa stundað þar loftárásir síðan þá. 

Heiti samtakanna er á arabísku Harakat al-Shabaab al-Mujahideen eða  حركة الشباب المجاهدين, 

en er alla jafnan stytt í al-Shabaab sem merkir Æskan. Þar sem arabíska notar annað letur en 

 
79 Silvia D’Amato, „Terrorists Going Transnational: Rethinking The Role of States in the Case of AQIM and 
Boko Haram,“ Critical Studies on Terrorism, (2017), bls. 2, doi: 10.1080/17539153.2017.1347238  
80 Paula Cristina Roque, „Somalia: Understanding Al-Shabaab,“ Institute for Security Studies, (2009), 
https://media.africaportal.org/documents/SABAAB040609.pdf 
81 David M. Anderson og Jacob McKnight, „Kenya at war: Al-Shabaab and its enemies in Eastern Africa,“ 
African Affairs 114, nr. 454, (2015), bls. 1–27, doi: 10.1093/afraf/adu082 
82 „AMISOM Background,“ African Union Mission in Somalia, https://amisom-au.org/amisom-background/ 
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latneska letrið eru þýðingar á heitum ekki alltaf staðlaðar. Því er nafn samtakanna stundum 

skrifað al-Shabab og annar staðar al-Shabaab en báðar útgáfur voru notaðar við leit á 

Fjölmiðlavakt Creditinfo.83  

Þegar leitarorðin, al-Shabaab og al-Shabab, voru slegin inn með afmörkun á tíu ára 

tímabili, frá mars 2011 til mars 2021, var greinilegur toppur á umfjöllun fjölmiðla á Íslandi um 

samtökin í september og október 2013. Sömu leitarorð voru notuð frá 20. september til 20. 

október 2013 en samtals voru 69 niðurstöður undir þessum tveimur leitarorðum en af þeim 

voru 45 fréttir sem enn voru aðgengilegar og fjölluðu um samtökin. Ástæða þess að þetta 

tímabil var tekið til greiningar er að mikið var fjallað um samtökin á þessu tímabili sökum 

Westgate árásarinnar í Naíróbí, Kenía sem átti sér stað 21.-24. september 2013. Þar tók hópur 

af sex vopnuðum al-Shabaab liðum yfir verslunarmiðstöðina Westgate í Naíróbí þar sem 

múslimskum gíslum var leyft að yfirgefa svæðið en öðrum var haldið í gíslingu í fjóra daga sem 

endaði með þeim afleiðingum að 67 gíslar létu lífið auk fjögurra al-Shabaab liða. Ein ástæða 

þess að árásin fékk mikla fjölmiðlaathygli er sú að samtökin héldu uppi Twitteraðgangi og tístu 

um framgang árásarinnar á meðan hún átti sér stað. Í kjölfar árásarinnar snerist umfjöllun 

fjölmiðla að miklu leyti um það að vestrænt fólk hefði verið á meðal árásarhópsins. Tilgreind 

þjóðerni voru Bandaríkjamenn, Breti og Norðmaður en það voru einungis sögusagnir sem 

vestrænir fjölmiðlar gripu úr lausu lofti og gerðu fréttamat úr.84 Westgate fékk því mun meiri 

athygli en aðrar árásir af þessum toga þar sem Vesturlandabúar komu ekki við sögu. Sem dæmi 

má nefna að al-Shabaab stóð einnig fyrir árás í Naíróbí árið 2015 þar sem 148 manns, 

mestmegnis stúdentar, létu lífið. Í samanburði á fréttaflutningi voru aðeins 12 fréttir 

aðgengilegar undir sömu leitarorðum, þegar árásin átti sér stað og mánuðinn eftir og voru 

fréttirnar allar á einum fréttavef, Vísi. Fréttafjöldi og umfang umfjöllunar um atburði er því 

ekki einungis byggt á stærð árásarinnar eða fjölda látinna heldur frekar tengingu við hinn 

vestræna heim. Því var tímabilið í kringum Westgate árásina valið til orðræðugreiningar þar 

sem mikið var um fréttaflutning um samtökin. 

Í umfjöllun íslenskra fjölmiðla um al-Shabaab komu fram eftirfarandi þrástef.  

 
83 Í framhaldi verður al-Shabaab útgáfan af nafninu notuð þar sem um langan sérhljóða er að ræða.  
84 Abdi Latif Dahir, „2 Men Found Guilty of Aiding 2013 Kenya Mall Attack,“ The New York Times, 7. október 
2020, https://www.nytimes.com/2020/10/07/world/africa/kenya-shabab-trial-westgate-mall-attack.html 
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 Hefndaraðgerð vegna þeirrar ákvörðunar stjórnvalda í Kenía að senda herafla til 

Sómalíu til að berjast gegn uppreisn íslamista. 

 Lýsing á al-Shabaab hópnum sem hryðjuverkamönnum, íslamistum, glæpamönnum og 

ódæðismönnum sett fram sem víxlanleg hugtök. 

 Fólk frá Vesturlöndum í tengslum við árásina og því kemur atburðurinn 

Vesturlandabúum við.  

Þessi atriði voru síendurtekin í fréttaflutningi á meðan að árásin átti sér stað og mánuðinn 

eftir. Í framhaldi verður nánar farið yfir hvert og eitt þeirra, dæmi tekin úr fréttum og 

orðræðan greind. Í byrjun umfjöllunarinnar um Westgate árásina er fjallað um að árásin eigi 

sér stað í Kenía, að al-Shabaab beri ábyrgð á henni og nýjar tölur með hverri frétt hversu margir 

hafi fallið og særst í árásinni. Þar sem árásin spannar fjóra daga er mikið fjallað um það hvort 

búið sé að ná tökum á aðstæðum og yfirbuga árásarhópinn. Umfjöllunin þróast því næst í að 

fjalla mikið um að Vesturlandabúar séu bendlaðir við árásina og samtökin. Það einkennir 

umfjöllunina það sem eftir er mánaðarins sem tekinn var til greiningar. 

 

1. Hefndaraðgerð vegna þeirrar ákvörðunar stjórnvalda í Kenía að senda herafla til 

Sómalíu til að berjast gegn uppreisn íslamista. 

Hefnd, hefndaraðgerð og í hefndarskyni eru orð sem mikið voru notuð í umfjöllun fjölmiðla 

um árásina í Naíróbí. Strax í fyrstu frétt sem birtist á Íslandi um atburðinn 21. september 2013 

á Vísi.is stendur: „Sómalski öfgahópurinn Al-Shabab hefur lýst ábyrgð á ódæðinu með Twitter 

færslu, þar sem þeir segja að um hefnd sé að ræða vegna hernaðarafskipta Kenía í Sómalíu 

gegn Al-Shabab.“85 Á fréttavef RÚV 22. september þegar árásin var enn í gangi segir einnig: 

„Hún er sögð vera hefndaraðgerð vegna þeirrar ákvörðunar stjórnvalda í Kenía að senda 

herafla til Sómalíu til að berjast gegn uppreisn íslamista.“86 Þegar árásin er yfirstaðin og 

aðstæður skýrast betur eru blaðamenn enn að kalla atburðinn hefndaraðgerð eins og kemur 

fram á fréttavef RÚV 27. september: „Sómölsku al-Shabaab-samtökin, sem lýst hafa árásinni 

 
85 Elimar Hauksson „Hryðjuverk í Kenía,“ Vísir, 21. september 2013, 
https://www.visir.is/g/2013130929847/hrydjuverk-i-kenia 
86 „59 látnir í umsátrinu í Naíróbí,“ RÚV, 22. september 2013, https://www.ruv.is/frett/59-latnir-i-umsatrinu-i-
nairobi 
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á hendur sér, segja illvirkin í hefndarskyni fyrir hernað Keníamanna í Sómalíu.“87 Þetta eru 

aðeins þrjú dæmi af mörgum þar sem orðið hefnd í einhverri mynd er notað.88 Þó að fjölmiðlar 

á Íslandi hafi fjallað um árásina sem hefndaraðgerð þá sögðu al-Shabaab samtökin sjálf að um 

„retributive justice“ eða refsiréttlæti væri að ræða í tísti sem samtökin sendu frá sér: „What 

Kenyans are witnessing at #Westgate is retributive justice for crimes committed by their 

military, albeit largely miniscule in nature.“89 Þetta tíst þýðist sem: „Það sem Keníamenn verða 

vitni að við #Westgate er refsiréttlæti fyrir glæpi framda af her þeirra, þó minniháttar séu.“ 

Í öllum þremur tilvitnunum hér að framan er sagt að hefndin sé fyrir ákvörðun kenískra 

stjórnvalda að senda herlið til Sómalíu. Þetta kemur einnig fram í fleiri fréttum um árásina.90 

Sé litið aftur til tístsins sem vísað var til hér að framan halda samtökin því fram að árásin sé 

vegna glæpa sem herinn hefur framið. Í öðru tísti segja þau: „Þið hefðuð getað komist hjá 

þessu öllu og lifað tiltölulega öruggu lífi. Fjarlægið heraflann burt út landinu okkar og friður 

mun komast á.“91 Árásin er því vissulega tengd því að herlið Kenía sé staðsett í Sómalíu en það 

er frekar vegna þeirra glæpa sem samtökin segja herinn vera að fremja en ákvörðunina um að 

senda herliðið inn í Sómalíu. Líkt og kom fram hér að framan hefur staðið yfir langvarandi 

borgarastyrjöld í Sómalíu og alþjóðlegt herlið verið staðsett þar síðan 2007 í gegnum AMISOM. 

Fyrst var það sem friðargæsla vegna borgarastyrjaldar en síðar meir færðist baráttan yfir á 

 
87 „Gíslarnir í Naíróbí voru pyntaðir,“ RÚV, 27. september 2013, https://www.ruv.is/frett/gislarnir-i-nairobi-
voru-pyntadir 
88 Fleiri dæmi má sjá hér: „Tugir létust í árás á verslanamiðstöð,“ RÚV, 21. september 2013, 
https://www.ruv.is/frett/tugir-letust-i-aras-a-verslanamidstod, „Sómalskir vígamenn voru að verki,“ RÚV, 21. 
september 2013, https://www.ruv.is/frett/somalskir-vigamenn-voru-ad-verki, „Ísraelar til aðstoðar í Naíróbí,“ 
RÚV,  22. september 2013, https://www.ruv.is/frett/israelar-til-adstodar-i-nairobi, Guðsteinn Bjarnason, „Herinn 
ræðst til inngöngu,“ Vísir, 23. september 2013, 

https://www.visir.is/g/2013130929713, Guðsteinn Bjarnason, „Tíu manns handteknir og flestir gíslarnir lausir,“ 
Vísir, 23. september 2013, https://www.visir.is/g/2013130929676/tiu-manns-handteknir-og-flestir-gislarnir-
lausir, „Bauð alla lögregluaðstoð sem þörf er á,“ RÚV, 23. september 2013, https://www.ruv.is/frett/baud-alla-
logregluadstod-sem-thorf-er-a, Guðsteinn Bjarnason, „Segir gíslatökuna hafa kostað 240 manns lífið,“ Vísir, 24. 
september 2013, https://www.visir.is/g/2013709259979/segir-gislatokuna-hafa-kostad-240-manns-lifid 
89 Will Oremus, „The Militant Group Behind the Kenya Mall Attack Is Live-Tweeting the Massacre,“ Slate, 21. 
september 2013, https://slate.com/technology/2013/09/al-shabaab-on-twitter-hsmpress-tries-to-justify-nairobi-
kenya-mall-shooting.html 
90 Fleiri dæmi má sjá hér: „Tugir létust í árás á verslanamiðstöð,“ „Sómalskir vígamenn voru að verki,“ „Ísraelar 
til aðstoðar í Naíróbí,“ Guðsteinn Bjarnason, „Herinn ræðst til inngöngu,“ Guðsteinn Bjarnason, „Tíu manns 
handteknir og flestir gíslarnir lausir,“ „Bauð alla lögregluaðstoð sem þörf er á,“ Guðsteinn Bjarnason, „Segir 
gíslatökuna hafa kostað 240 manns lífið.“  
91 Victoria Fassrainer, „Tweeting Terror Live,“ The Military Review, mars-apríl 2020, 
https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/March-April-
2020/Fassrainer-Tweet-Terror/ 
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stríðið gegn hryðjuverkum sem Bandaríkin og alþjóðasamfélagið hefur háð frá árásinni á 

tvíburaturnana 11. september 2001.  

Sómalía er eitt þeirra þrotríkja sem hafa gjarnan verið tengd við upptök hryðjuverka hópa 

sem fært hafa út kvíarnar og stundað hafa árásir utan við upprunaland sitt. Settar hafa verið 

fram kenningar þess efnis að með aukinni baráttu gegn hryðjuverkahópum í upprunalandinu 

finna slíkir hópar sig knúna til þess að auka virkni sína milli landa (e. become transnational).92 

Þegar AMISOM, Bandaríkin og önnur ríki heims fóru að beina spjótum sínum í meira mæli að 

hryðjuverkastarfsemi í Sómalíu, hafa skotmörk al-Shabaab færst út fyrir landamæri þess, 

meðal annars með árásum á Kampala, Úganda 2010 og Naíróbí, Kenía 2013. Auk Kenía eru 

Úganda, Bandaríkin, og níu önnur lönd með herlið og friðargæslulið staðsett í landinu. 

Samþykki fyrir AMISOM aðgerðum kemur frá ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og 

því eru aðgerðir gagnvart al-Shabaab alþjóðlegar. Þar með er langt frá því að ákvörðun 

kenískra stjórnvalda að senda herlið til Sómalíu standi ein og sér, heldur er þetta mun flóknara 

mál. Þó er þetta flókna mál sett fram í einni setningu í fjölda frétta. „Al Shabab, samtök 

herskárra íslamista í Sómalíu, hafa lýst yfir ábyrgð á árásinni, sem gerð sé í hefndarskyni fyrir 

árásir kenískra hermanna í Sómalíu.“93 og „[samtökin] segja hana hefnd fyrir hernað 

Kenýumanna í Sómalíu.“94  

Einfölduð mynd af ástæðu árásarinnar er því gefin upp í umfjöllun fjölmiðla hér á landi. Í 

150 orða frétt er vissulega ekki pláss til þess að kafa ofan í sögu þrotríkja og tilgreina ályktanir 

öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna. En með því að setja fram að ákvörðun kenískra stjórnvalda 

að senda inn herlið til Sómalíu, sem ástæðu árásarinnar, síendurtekið og án þess að nefna að 

al-Shabaab gefi glæpi herliðsins sem ástæðu, er verið að ramma fjölmiðlaumfjöllunina á þann 

hátt að hún sýni ekki þá flóknu mynd sem raunverulega liggur að baki. Þau ríki sem sitja í 

öryggisráði Sameinuðu þjóðanna virðast ótengd málinu en fremur eru þessi tvö öfl innan 

Afríku, stjórnvöld Kenía og pólitísku hryðjuverkasamtökin al-Shabaab, sett fram sem 

innrásarríki og hefnandi ódæðismenn. Í einni frétt er vísað til Afríkubandalagsins og þá 

aðgerðum AMISOM en aldrei er minnst á þátt Sameinuðu þjóðanna í ákvarðanatökunum. „Þau 

 
92 Silvia D’Amato, „Terrorists Going Transnational: Rethinking The Role of States in the Case of AQIM and 
Boko Haram,“ bls. 1. 
93 Guðsteinn Bjarnason, „Segir gíslatökuna hafa kostað 240 manns lífið.“ 
94 „Bauð alla lögregluaðstoð sem þörf er á.“ 
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segjast hafa gert þetta í hefndarskyni fyrir þátttöku kenískra hermanna [í] hernaðaraðgerðum 

Afríkubandalagsins í Sómalíu, en þar hafa samtökin undanfarið átt  í vök að verjast.“95 Sú 

orðræða sem er notuð í þessum þrástefjum, rammar því þessi lönd Afríku inn í neikvæðu ljósi. 

 

2. Lýsing á al-Shabaab hópnum sem hryðjuverkamönnum, íslamistum, glæpamönnum og 

ódæðismönnum sett fram sem víxlanleg hugtök. 

Mörg orð voru notuð í umfjöllun fjölmiðla til þess að lýsa þeim hópi al-Shabaab liða sem réðust 

á Westgate verslunarmiðstöðina og samtökunum sjálfum. Frá byrjun árásarinnar og lengi eftir 

að árásin var yfirstaðin var mjög á reiki hversu margir aðilar tóku þátt í henni en nú er opinber 

tala sex manns þar sem fjórir létust í árásinni og tveir til viðbótar voru sakfelldir árið 2020 fyrir 

þátttöku þeirra.96 Lýsingar á árásarmönnunum voru meðal annars hryðjuverkamenn, 

íslamistar, íslamskir öfgamenn, byssumenn, árásarmenn, íslamistar, skæruliðar, tilræðismenn, 

ódæðismenn, hermdarverkamenn og svo mætti lengi telja. Mörg þessara orða voru notuð í 

sömu fréttinni. 

Byssumennirnir halda gíslum og eru umkringdir.[...] Sómalski öfgahópurinn Al-Shabab 
hefur [lýst] ábyrgð á ódæðinu með Twitter færslu, þar sem þeir segja að um hefnd sé að 
ræða vegna hernaðarafskipta Kenía í Sómalíu gegn Al-Shabab. [...] Lögregla á vettvangi 
hefur sagt frá því að einn særður ódæðismaður hafi verið tekinn haldi og færður á spítala 
í fylgd vopnaðra varða. Lögreglan lýsir því svo að árásarmennirnir séu vel skipulagður 
hryðjuverkahópur og séu um tíu saman. [...].97 [skáletrun höfundar] 

Flest hugtakanna eiga við árásina sem fjallað er um. Þetta var öfga-hryðjuverkahópur sem í 

árásinni notuðu byssur og frömdu ódæði. Aftur á móti þýða þessi orð ekki það sama. Heitin 

voru því oftar en ekki notuð sem víxlanleg hugtök (e. interchangeable concepts) þó merking 

þeirra sé mismunandi. Því er mikilvægt að velja þau hugtök sem eru notuð og skilja merkingu 

þeirra þar sem þau ramma inn fréttina á ákveðinn hátt og móta þá orðræðu sem verður 

ríkjandi um málefnið. Í annarri frétt segir: 

Ísraelskar sérsveitir aðstoða kenísk yfirvöld við að yfirbuga sómalska hryðjuverkamenn 
sem halda ótilgreindum fjölda gísla í verslanamiðstöð í Na[í]róbí. Hópur vígamanna, 
vopnaður sjálfvirkum rifflum og handsprengjum réðist þar inn fyrir rúmum sólarhring og 

 
95 Guðsteinn Bjarnason, „Tíu manns handteknir og flestir gíslarnir lausir.“ 
96 Abdi Latif Dahir, „2 Men Found Guilty of Aiding 2013 Kenya Mall Attack.“ 
97 Elimar Hauksson „Hryðjuverk í Kenía.“ 
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skaut á allt sem fyrir varð. [...] sérsveit frá Ísrael væri komin til Naíróbí til að aðstoða við 
frelsun gíslanna og yfirbuga ódæðismennina.98  

Þar eru orðin hryðjuverkamenn, vígamenn og ódæðismenn lögð að jöfnu. 

Hryðjuverk og hryðjuverkamenn eru gildishlaðin orð og þá sérstaklega eftir að „Stríðinu 

gegn hryðjuverkum“ var hrundið af stað eftir 11. september 2001. Sú mynd sem sett hefur 

verið fram af hryðjuverkamönnum er múslimskur karlmaður með keffiyeh klút á höfðinu og 

íklæddur sprengjuvesti. Þessi ímynd kemur fram einna helst í bandarískum bíómyndum en 

einnig í fréttum þar sem lýsingar á því hvað er stimplað sem hryðjuverk og hvað ekki er gjarnan 

vegna trúarbragða gerandans. Líkt og kom fram hér að framan eru al-Shabaab skilgreind sem 

hryðjuverkasamtök af Bandaríkjamönnum. Skilgreining á hryðjuverkasamtökum er: „Samtök 

sem skapa og notfæra sér vísvitandi ótta og hræðslu í gegnum ofbeldi eða hótun um ofbeldi 

með pólitískum breytingum að markmiði.“99 Því er grunnurinn að hryðjuverkastarfsemi ávallt 

sá að einhverjar pólitískar skoðanir knýja hana áfram og von um pólitískar breytingar í þágu 

þeirra. Hvítur kristinn maður sem trúir á hið hvíta valdakerfi (e. white supremacist) og notar 

ofbeldi til að skapa ótta með það að markmiði að snúa við þróun samfélagsins og viðhalda hinu 

hvíta valdakerfi uppfyllir þannig skilgreininguna á hryðjuverkamanni. Hins vegar er orðræðan, 

í kringum hvíta aðila sem fremja hryðjuverk, jafnan ekki sú sama og í kringum íslamska 

hryðjuverkamenn og er því orðið hryðjuverkamaður að mestu frátekið fyrir einsleitan hóp í 

fréttaflutningi.  

Annað orð sem mikið var notað er íslamisti. Samkvæmt íslenskri nútímamálsorðabók er 

íslamisti „sá sem styður íslamska öfgatrú“.100 Um 87% af sómölsku þjóðinni er undir 25 ára, því 

eru langflestir sem hafa alist upp við stríðsátök og búa nú í þrotríki. Í þeim aðstæðum eru 

samfélögum oftar en ekki haldið saman af trúarbrögðum þar sem bænastaðir verða 

griðastaður og hægt er að eiga samskipti við aðra innan samfélagsins. Orðabókaskilgreiningin 

á íslamista segir til um íslamska öfgatrú en um leið og orðið er mótað út frá íslam eru 

trúarbrögðin sjálf og þeir sem aðhyllast þau tengdir hugtakinu. Um 99% Sómala eru múslimar 

 
98 „Ísraelar til aðstoðar í Naíróbí.“ 
99 Silvia D’Amato, „Terrorists Going Transnational: Rethinking The Role of States in the Case of AQIM and 
Boko Haram,“ bls. 7.  
100 „Íslensk nútímamálsorðabók,“ Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 
https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/63332 
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og aðhyllast þar með íslam.101 Sterka trú eða öfgatrú má því finna víða í Sómalíu sé litið til 

skýrslu Sameinuðu þjóðanna í Sómalíu um baráttu gegn ofbeldisfullri bókstafstrú (e. violent 

extremism) þó það sé ekki samasemmerki milli bókstafstrúar og hryðjuverkastarfsemi.102 

Hryðjuverkahópar líkt og al-Shabaab hafa það að markmiði að gera Sómalíu að íslömsku ríki, 

með sharia lögum við lýði. Þau eru því með pólitísk markmið sem og trúarleg. Með því að nota 

þessi sömu heiti og í sömu merkingu eru orðin hryðjuverkamaður og íslamisti orðin samheiti, 

búið að beintengja íslam við hryðjuverk.  

Annað dæmi um frétt þar sem hugtökin eru sett fram sem víxlanleg birtast á Vísi.is þann 

22. september 2013:  

59 eru látnir í umsátrinu í Naíróbí í Kenía þar sem hryðjuverkmenn, með sterk tengsl við Al 
Kaída, halda fólki enn í gíslingu í verslunarmiðstöð. [...] Uhuru Kenyatta, forseti Kenía, 
hefur heitið því að glæpamennirnir verði eltir uppi og þeir látnir svara til saka. [...] 
Hryðjuverkamennirnir segjast hafa 36 í gíslingu en óttast er að mun fleiri séu í 
verslunarmiðstöðinni, í felum fyrir ódæðismönnunum.[...] Hún er sögð vera 
hefndaraðgerð vegna þeirrar ákvörðunar stjórnvalda í Kenía að senda herafla til Sómalíu 
til að berjast gegn uppreisn íslamista. [...].103 

Hér eru fjögur heiti notuð til þess að lýsa al-Shabaab liðum, hryðjuverkamenn, glæpamenn, 

ódæðismenn og íslamistar. Að leggja orðin hryðjuverkamaður, ódæðismaður og glæpamaður 

að jöfnu gefur ranga sýn þar sem upprunaleg merking orðanna er mismunandi en með því að 

setja þau fram sem víxlanleg er sú merking lögð að jöfnu. Með tengingu þessara hugtaka við 

íslamista og þar með íslam er einnig komið samasemmerki á milli glæpamanna, ódæðismanna 

og íslam. Sú orðræða var svo endurtekin í fjölmiðlaumfjölluninni um al-Shabaab og árásina en 

fjöldi frétta sem fjölluðu um árásina settu fram hugtök sem þessi á þennan hátt.104 Þetta er 

ein leið til þess að skapa orðræðu, viðhalda henni og gera ákveðna orðræðu ríkjandi. Því er 

íslam og þeir sem tilheyra þeim trúarbrögðum tengdir við eitthvað hættulegt, ógnandi og að 

vissu leyti aðraðir. 

 

 
101 „2016 Report on International Religious Freedom – Somalia,“ UNHCR, sótt 14. apríl 2021, 
https://www.refworld.org/docid/59b7d84313.html 
102 „Preventing and Countering Violent Extremism,“ United Nations Somalia, sótt 14. apríl 2021, 
https://somalia.un.org/sites/default/files/2020-01/PCVE.PDF 
103 „59 látnir í umsátrinu í Naíróbí.“ 
104 Fleiri dæmi má sjá hér: Guðsteinn Bjarnason, „Tíu manns handteknir og flestir gíslarnir lausir,“ Guðsteinn 
Bjarnason, „Segir gíslatökuna hafa kostað 240 manns lífið,“ „Tugir létust í árás á verslanamiðstöð.“ 
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3. Fólk frá Vesturlöndum í tengslum við árásina og því kemur atburðurinn 

Vesturlandabúum við. 

Þegar árásin hafði staðið yfir í tvo daga birtist viðtal við Þóru Arnórsdóttur fjölmiðlakonu þar 

sem hún þekkti eitt fórnarlamb árásarinnar. Hún hafði verið í framboði til forseta Íslands árinu 

áður og hafði því verið í sviðsljósi fjölmiðla um árabil. Viðtalið endar með orðunum: „Maður 

finnur bara til svo mikillar reiði. En þetta minnir mann á að það er ekki þannig að þó hlutirnir 

gerist í útlöndum að þá komi þeir manni ekki við.“105 Þetta lýsir viðhorfi sem kemur fram í 

umfjöllun um vestrænt fólk tengt árásinni. Það er mjög skiljanlegt að eitthvað sem kemur fyrir 

vini eða ættingja, samlanda, eða í nágrannalöndum hafi meiri áhrif á Íslendinga heldur en 

atburðir sem gerast lengst í burtu. Aftur á móti er það líka áhersla fjölmiðla á ákveðin málefni 

sem, samkvæmt dagskrárvaldi fjölmiðla, segja til um hversu mikið vægi almenningur leggur á 

málefnið og hvernig fjölmiðlar ramma inn efnið, hvaða mynd lesandinn fær af atburðunum. 

Hægt er að túlka þessi ummæli á mismunandi vegu og gætu einhverjir lesendur fréttarinnar 

skilið þau sem svo að Þóra segi að venjulega myndi þessi atburður ekki koma henni beint við 

en þar sem hún er persónulega tengd fórnarlambi árásarinnar þá kemur hann henni við núna.  

Eftir því sem á líður í umfjölluninni um árásina og al-Shabaab þá fer fréttaflutningurinn að 

snúast um tengingu fólks frá vestrænum löndum við árásarhópinn. Síendurtekið eru fréttir um 

að Bandaríkjamenn og Breti hafi verið hluti af árásarhópnum. „Þar á meðal hafi verið tveir eða 

þrír [B]andaríkjamenn og bresk kona.“106 „Talið er að þrír bandarískir ríkisborgarar séu í þeim 

hópi.“107 og „Kenyatta forseti segir að unnið sé að því að bera kennsl á illvirkjana og staðfesta 

þjóðerni þeirra. Talið sé að í þeirra hópi séu bandarískir ríkisborgara og Breti.“108 Einnig er sett 

fram sú tenging að vegna þátttöku Bandaríkjamanna í árásinni séu samtökin ógn við allan 

heiminn en ekki bara þennan heimshluta: „Forseti Sómalíu segir margt benda til þess að 

Bandaríkjamenn af sómölskum uppruna hafi tekið þátt í hryðjuverkaárásinni í 

verslunarmiðstöð í Naíróbí í Kenía. Hryðjuverkasamtökin Al-Shabab ógni því ekki lengur aðeins 

 
105 Haukur Viðar Alfreðsson, „Maður finnur bara til svo mikillar reiði,“ Vísir, 23. september 2013, 
https://www.visir.is/g/2013130929685/madur-finnur-bara-til-svo-mikillar-reidi 
106 Gunnar Valþórsson, „Rúmlega 60 fallnir og 170 liggja særðir eftir,“ Vísir, 24. september 2013, 
https://www.visir.is/g/2013130929631/rumlega-60-fallnir-og-170-liggja-saerdir-eftir 
107 „Ekki búið að frelsa alla gíslana,“ RÚV, 24. september 2013, https://www.ruv.is/frett/ekki-buid-ad-frelsa-alla-
gislana 
108 „Segjast hafa myrt á annað hundrað gísla,“ RÚV, 25. september 2013, https://www.ruv.is/frett/segjast-hafa-
myrt-a-annad-hundrad-gisla 
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Sómalíu og nágrannalöndum heldur öllum heiminum.“109 Al-Shabaab ógna því ekki öllum 

heiminum vegna þess að samtökin hafi gert árás í öðru landi heldur vegna þess að þeir eru 

með tengingu við Vesturlönd. Ef ógnin beinist að Bandaríkjunum er hún raunveruleg ógn við 

allan heiminn, en ef hún beinist að öðru Afríkuríki þá kemur hún okkur lítið við.  

Í framhaldi umfjöllunarinnar kemur upp aftur og aftur að fólk frá löndum sem eru nær 

Íslandi séu viðloðandi samtökin og árásina. Þar má nefna helst Breta og Bandaríkjamenn líkt 

og kemur fram „Blaðið segir að leyniþjónustur bíði niðurstaðna DNA-rannsókna á föllnum og 

handteknum árásarmönnum, til að fá úr því skorið hvaðan þeir væru, en fregnir herma að 

þeirra á meðal hafi verið bæði breskir og bandarískir ríkisborgarar.“110 Einnig var fjallað um 

Norðmann sem meintan árásarmann: „Norska leyniþjónustan rannsakar hvort Norðmaður af 

sómölskum uppruna hafi tekið þátt í mannskæðri hryðjuverkaárás á verslunarmiðstöð í 

Naíróbí í Kenía í síðasta mánuði. Margt þykir benda til að hann hafi bæði tekið þátt í 

skipulagningu og framkvæmd árásarinnar.“111 Einna mestu umfjöllunina fékk bresk kona sem 

kölluð var hvíta ekkjan: „Orðrómur hefur verið á kreiki um að bresk kona, Samantha 

Lewthwaite, hefði verið í hópi árásarmannanna. Hún er ekkja eins þeirra sem stóðu að 

hryðjuverkaárás íslamskra öfgamanna í Lundúnum 7. júlí 2005 og hefur verið kölluð „hvíta 

ekkjan“.“112 Auk þess voru sterkar lýsingar á konunni. „Vitni að hryðjuverkaárásinni í Westgate 

verslunarmiðstöðinni í Naíróbí í Kenía, sögðust hafa séð hvíta konu sem stjórnaði meðlimum 

Al-shabaab samtakanna er þeir hertóku verslunarkjarnann. Vitnin lýstu því að konan hefði svo 

smurt blóði í andlit sitt og lagt á flótta með fólki sem komst undan skothríðinni.“113 Þó kom 

svo í ljós að enginn Vesturlandabúi var þátttakandi í árásunum og öll þessi mikla umfjöllun sem 

hafði beinst að þessum þætti árásarinnar átti ekki við rök að styðjast. Árásarmennirnir voru 

fjórir og voru þeir allir drepnir á meðan árásinni stóð auk tveggja manna sem voru dæmdir 

fyrir að aðstoða við árásina. Mennirnir sex voru allir Sómalar og án tengingar við Vesturlönd 

 
109 „Segir Al-Shabab ógna öllum heiminum,“ RÚV, 23. september 2013, https://www.ruv.is/frett/segir-al-shabab-
ogna-ollum-heiminum 
110 „Árásin í Naíróbí þaulskipulögð,“ RÚV, 25. september 2013, https://www.ruv.is/frett/arasin-i-nairobi-
thaulskipulogd 
111 „Norðmaður talinn tengjast árás í Naíróbí,“ RÚV, 10. október 2013, https://www.ruv.is/frett/nordmadur-
talinn-tengjast-aras-i-nairobi 
112 „Breti grunaður um aðild að hryðjuverki,“ RÚV, 25. september 2013, https://www.ruv.is/frett/breti-grunadur-
um-adild-ad-hrydjuverki 
113 Óskar Hallgrímsson, „Hvíta ekkjan ekki í hópi hryðjuverkamanna,“ Vísir, 8. október 2013, 
https://www.visir.is/g/2013131009218/hvita-ekkjan-ekki-i-hopi-hrydjuverkamanna 
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en það var staðfest af Kenískum yfirvöldum og viðurkennt af alþjóðasamfélaginu.114 Til að 

mynda hafði þátttaka Samantha Lewthwaite verið uppspuni frá rótum og viðurnefnið er vísun 

í kynþátt hennar, að hún sé hvít ólíkt öðrum hryðjuverkamönnum og að hún sé ekkja eins 

árásarmannanna frá London 2005. „Þátttaka Samönthu í árásunum var algerlega byggð á 

blaðagrein sem birtist í slúðurblaði í Bretlandi og flóði [ályktana] sem rúllaði af stað sem 

snjóflóð eftir það.“115 Íslensku fjölmiðlarnir bæði Vísir.is og Rúv birtu fréttir sem þessar með 

viðurnefnið í fyrirsögninni, teknar upp úr breskum slúðurblöðum til þess að tengja Vesturlönd 

við árásina og setja atburðinn fram á þann hátt að hann komi okkur við. Setja verður því 

spurningarmerki við það að ríkjandi orðræða um árásina sé byggð á uppspuna erlendra blaða 

sem íslenskir fjölmiðlar miðla svo áfram til Íslendinga. 

Einnig var mikið fjallað um það hvað bandaríska leyniþjónustan og Bandaríkjaher gerðu til 

þess að stemma stigu við frekari árásum frá al-Shabaab og handsama árásarmennina. 

Bandaríkjamenn voru með nokkrar aðgerðir sem fjallað var um bæði í Sómalíu og Líbíu:  

Bandarískir sérsveitarmenn réðust til atlögu gegn einum af leiðtogum al-Shabab 
hryðjuverkasamtakanna í Sómalíu í gærmorgun en ójóst er hvort hann féll í árásinni. [...] 
Með henni hafi bandarísk yfirvöld verið að bregðast við árás al-Shabab á verslunarmiðstöð 
í Naíróbí í Kenía á dögunum. [...] John Kerry, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði í 
morgun að aðgerðir bandarískra sérsveita í löndunum tveimur sýndu að Bandaríkin muni 
draga þá til ábyrgðar sem fremji hryðjuverk.116 

Bandaríkjaher sem er stærsti her heims og er hylltur, í fjölmiðlum og dægurmenningu sem 

berst vestan um haf, fyrir baráttu sína við hryðjuverk og hryðjuverkamenn þó svo að aðgerðin 

í Líbíu hafi ekki verið samþykkt af stjórnvöldum þar. Aftur á móti var fjallað um kenísk yfirvöld 

sem vanhæf, að þau vissu af árásinni áður en hún hafi átt sér stað og ekki gripið til 

nauðsynlegra varúðarráðstafana.  

Nú hefur komið í ljós að yfirvöld í Kenía vissu um mögulega árás al-Shabab. Þann 13. 
september var skýrslu um mögulega árás í Mombasa eða Naíróbí dreift til 
varnarmálaráðherra, utanríkisráðherra, innanríkisráðherra og æðstu yfirmanna keníska 
hersins. Í skýrslunni kom fram að árásunum yrði líklega beint gegn gyðingum í Keníu, en 

 
114 Abdi Latif Dahir, „2 Men Found Guilty of Aiding 2013 Kenya Mall Attack.“  
115 Sama heimild. 
116 „Ráðist gegn hryðjuverkamönnum,“ RÚV, 6. október 2013, https://www.ruv.is/frett/radist-gegn-
hrydjuverkamonnum 
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yfirvöld þar í landi hafa unnið náið með yfirvöldum í Ísrael við endurskipulagningu 
öryggismála.117  

Þó svo að yfirvöld í Kenía hafi skrifað skýrslu um mögulega árás og brugðist við með 

endurskipulagningu öryggismála er lögregla og stjórnvöld sett fram sem sökudólgar: „Mikil 

reiði ríkir í landinu í garð lögreglunnar en hún er sökuð um að hafa hunsað viðvaranir um að 

árásin væri í aðsigi.“118 Það er því mismunandi hvernig viðbrögðum og aðgerðum þessara 

tveggja yfirvalda er lýst. Bandaríkjaher í réttlátri baráttu gagnvart hryðjuverkum en kenískum 

stjórnvöldum sem vanhæfum, þrátt fyrir að annar aðilinn sé innrásarher sem stundar aðgerðir 

í óþökk þarlendra yfirvalda en hinn þriðja heims ríki sem nýlega varð fyrir barðinu á 

hryðjuverkum. Umfjöllunin er því ekki aðeins sett fram til þess að tengja Vesturlönd árásinni 

og samtökunum heldur einnig að setja Bandaríkin sem staðgengil Vesturlanda fram í jákvæðu 

og réttlátu ljósi. 

Í þessum hluta voru greind þrjú þrástef sem komu fram í fréttum um al-Shabaab, nánar 

tiltekið í kring um Westgate árásina í Naíróbí. Í fyrsta þrástefinu kom fram að árásin væri hefnd 

eða hefndaraðgerð vegna þess að stjórnvöld í Kenía sendu inn herafla til Sómalíu. Orðræðan 

sem notuð var í fréttunum var að einhverju leyti skekkt þar sem al-Shabaab tístu sjálf að árásin 

væri refsiréttlæti til að gjalda fyrir glæpi sem herlið Kenía hefði framið í Sómalíu. Þá er ekki 

minnst á það í fréttunum að fleiri aðilar innan alþjóðasamfélagsins taki þátt í ákvarðanatöku 

um aðgerðir í Sómalíu og að fjöldi þjóða hafi verið með herafla í landinu síðan 2007. Þessi tvö 

öfl, kenísk stjórnvöld og al-Shabaab samtökin eru því sett fram á neikvæðan og skekktan hátt 

með þeirri orðræðu sem er notuð. Annað þrástefið sem kom fram voru lýsingar á al-Shabaab 

með ólíkum hugtökum en sett fram sem víxlanleg hugtök. Þar má nefna hryðjuverkamenn, 

íslamistar, glæpamenn og ódæðismenn sem hafa ólíka merkingu en hugtökin voru endurtekið 

lögð að jöfnu. Með því að tengja þessi hugtök við íslam og setja þau fram sem víxlanleg hugtök 

er verið að beintengja neikvæða orðræðu, um hryðjuverk og ódæðisverk, við íslam og þá sem 

aðhyllast trúna, múslima. Þriðja þrástefið var mikil umfjöllun um Vesturlandabúa sem áttu að 

hafa tekið þátt í árásinni. Með því að einblína á þátttöku þeirra var reynt að ramma atburðinn 

inn þannig að lesendur fréttanna tengdu frekar við atburðinn og að hann kæmi lesendum 

 
117 „Yfirvöld í Keníu vissu af árásinni,“ RÚV, 28. september 2013, https://www.ruv.is/frett/yfirvold-i-keniu-
vissu-af-arasinni 
118 „Al-Shabaab með verslunarpláss í Westgate,“ RÚV, 27. september 2013, https://www.ruv.is/frett/al-shabaab-
med-verslunarplass-i-westgate 
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frekar við. Aftur á móti átti umfjöllunin ekki við rök að styðjast þar sem engir Vesturlandabúar 

tóku þátt í árásinni.  Því voru öll þrjú þrástefin sem greind voru hér að framan að einhverju 

leyti villandi. Sú orðræða sem var notuð í fréttunum, hvort sem það var að segja frá ástæðu 

og bakgrunni árásarinnar, þeim víxlanlegu hugtökum sem notuð voru til að lýsa al-Shabaab 

liðum eða þeirri áherslu sem var sett á mögulega þátttöku Vesturlandabúa, lýstu hlið 

umfjöllunarinnar sem var að einhverju leyti skekkt.  

4.2 Ebólu-faraldurinn 

Ebóla er veirusýking sem greindist fyrst árið 1976 í ríki í Mið-Afríku sem þá var kallað Zaire en 

nú er Lýðstjórnarlýðveldið Kongó (e. DRC). Veiran var nefnd eftir ánni Ebólu sem rennur í 

gegnum landið en upptök veirunnar, hvar henni skaut fyrst upp og frá hvaða dýri smitið barst, 

er enn óvitað. Til eru fjögur afbrigði veirunnar sem herja á menn og eru afbrigðin misskæð, allt 

frá um 25% dánartíðni til þeirrar skæðustu sem hefur um 90% dánartíðni á sýktum 

einstaklingum.119 Sýkingin sem vírusinn veldur er ekki aðeins ógnvænleg vegna þess hversu há 

dánartíðni sýktra er, heldur einnig vegna þeirra einkenna sem hún veldur. Meðal einkenna eru 

blóðug uppköst og niðurgangur auk blæðinga úr augum, nefi og húð sem endar svo með 

fjöllíffærabilun. Smit berast á milli einstaklinga í gegnum líkamsvessa og því er veiran ekki jafn 

smitandi og loftbornar veirur.120 Afbrigðin fjögur hafa sprottið upp á mismunandi tímum og 

ólíkum stöðum innan Afríku en því hafa vísindamenn sett fram kenningar um að ekki sé tenging 

milli faraldranna og uppruni afbrigðanna sé ótengdur. Til að líkja þessu við þekktari vírusa þá 

eru Covid-19 og SARS báðar kórónuveirur en upptök þeirra eru mismunandi og ekki er um 

sama faraldurinn að ræða. Aftur á móti hafa ebólu-faraldrar nánast einskorðast við 

heimsálfuna Afríku og þá að mestu við mið- og vesturhluta álfunnar þó nokkur smit hafi áður 

verið greind utan hennar.121 

Stærsti ebólu-faraldurinn til þessa var á árunum 2014-2016 í Vestur-Afríku, þá sérstaklega 

í Gíneu, Síerra Leóne og Líberíu. Þá greindust 28.646 manns smituð og af þeim dóu 11.323 en 

þó eru líkur á að mun fleiri hafi bæði smitast og dáið úr ebólu þar sem þessi lönd eru ekki með 

jafn yfirgripsmikla heilbrigðisþjónustu og þekkist á Vesturlöndum. Auk þess að vera stærsti 

 
119 Cordelia E. M. Coltart o.fl., „The Ebola Outbreak, 2013–2016: Old Lessons for New Epidemics,“ 
Philosophical Transactions of the Royal Society B 372, nr. 1721, (2017), bls. 1. doi: 10.1098/rstb.2016.0297 
120 „Ebóla,“ Embætti Landlæknis, sótt 14. apríl 2021, https://www.landlaeknir.is/smit-og-
sottvarnir/smitsjukdomar/sjukdomur/item30933/Ebola 
121 Cordelia E. M. Coltart, o.fl., „The Ebola Outbreak, 2013–2016: Old Lessons for New Epidemics,“ bls. 2. 
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faraldur ebólu sem vitað er til var hann einstakur þar sem hann dreifði úr sér til 10 landa í 

þremur mismunandi heimsálfum.122 Þó að faraldurinn hafi dreift sér víða hafa langflest smitin 

verið bundin við Afríku. Margir hafa spurt sig hvort það hafi áhrif á hversu hægt það gekk að 

þróa lyf eða bóluefni við þessari skæðu veiru þar sem fátækustu svæði heimsins séu ekki í 

forgangi. Frá því að ebóla var uppgötvuð til ársins 2014 höfðu efnileg bóluefni ekki fengið 

stuðning né fjármagn til áframhaldandi þróunar. Með 2014-2016 faraldrinum fékkst loks 

vilyrði fyrir áframhaldandi þróun bóluefnis og í nóvember 2019 kom á markaðinn fyrsta 

bóluefnið, um 43 árum eftir að vírusinn kom fyrst fram og um fimm árum eftir að þróun 

bóluefnisins fór aftur af stað.123 Einnig hafa miklar umræður átt sér stað um viðbrögð 

alþjóðasamfélagsins við faraldrinum í Vestur-Afríku, þar sem ríki heims og stofnanir á borð við 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina hafa verið gagnrýnd fyrir bæði hæg viðbrögð við 

faraldrinum og að aðgerðir hafi verið af skornum skammti.124  

Þegar þessi rannsókn er gerð geysar heimsfaraldur vegna Covid-19. Faraldurinn hefur haft 

áhrif á flesta íbúa jarðarinnar, þó á mismikinn hátt, og eru Íslendingar ekki undanskildir þeim 

áhrifum. Til að mynda hefur fréttaflutningur um Covid-19 sem og þróun bóluefna og annarra 

viðbraga við faraldrinum verið gjörólíkt því sem átti sér stað í ebólu-faraldrinum í Vestur-Afríku 

2014-2016. Sem dæmi tók innan við ár að þróa fjölda bóluefna við Covid-19 frá því að veiran 

greindist fyrst miðað við þau 43 ár sem það tók að þróa bóluefni gagnvart ebólu veirunni. Þó 

að tækni við þróun bóluefna hafi farið fram er það ekki eina ástæðan fyrir hraðri þróun 

bóluefnis fyrir Covid-19 og hægari fyrir ebólu. Árið 1998 voru vísindamenn til dæmis nálægt 

því að þróa bóluefni fyrir ebólu en fengu ekki fjármagn til áframhaldandi rannsókna.125 Að 

sama skapi var daglegur upplýsingafundur almannavarna vegna Covid-19 og fjöldi frétta um 

faraldurinn er nánast óteljandi. Taka verður mið af breyttum aðstæðum í heiminum þar sem 

afstaða til veirusýkinga hefur breyst í alþjóðasamfélaginu sem og orðræðan um veirur sem 

gætu valdið heimsfaraldri. Þar sem heimsfaraldurinn sem gengur yfir nú hefur haft mikil áhrif 

 
122 Sama heimild. 
123 Jayanthi Wolf, o.fl., „Applying lessons from the Ebola vaccine experience for SARS-CoV-2 and other 
epidemic pathogens,“ npj Vaccines 5, nr. 51, (2020), doi: 10.1038/s41541-020-0204-7 
124 Giuseppe Ippolito, Antonino Di Caro og Maria Rosaria Capobianchi, „The chronology of the international 
response to Ebola in Western Africa: lights and shadows in a frame of conflicting position and figures,“ 
Infectious Disease Reports 7, nr. 2,  (Apr 2015), doi:10.4081/idr.2015.5957 
125 Heinz Feldmann, o.fl., „Ebola virus: from discovery to vaccine,“ Nature Reviews Immunology 3, (2003), bls. 
677–685. 
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á viðhorf okkar til alþjóðaheilbrigðismála, þróun bóluefna og fleiri hliða tengdum hnattrænni 

heilsu þá verður Covid-19 faraldurinn því einnig hafður til hliðsjónar þegar orðræða um ebólu-

faraldurinn er skoðuð.  

Þó að fyrstu smit ebólu-faraldursins hafi komið upp í desember árið 2013 greindi 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin frá faraldrinum fyrst í mars 2014 þegar nokkur fjöldi smita 

hafði greinst. Um sumarið fór af stað einhver umfjöllun í íslenskum fjölmiðlum um faraldurinn 

þar sem um 62 fréttir koma upp í leitarniðurstöðum í ágúst og 30 fréttir í september undir 

leitarorðunum ebóla og ebola á Fjölmiðlavakt Creditinfo. Mánuðinn eftir, október 2014, 

stökkva niðurstöðurnar hins vegar upp í 198 en mánuðinn eftir hrapar fjöldi frétta aftur niður 

í 34. Því er greinilegur toppur á umfjöllun íslenskra fjölmiðla á umfjölluninni þar sem 

umfjöllunin næstum því sjöfaldaðist á milli mánaða og langflestar fréttir þennan september sé 

litið til síðustu 10 ára. Því var þetta tímabil, september 2014, valið til rannsóknar en af þeim 

198 fréttum sem komu upp í leitarniðurstöðum voru 70 þar sem megin umfjöllunarefnið var 

ebóla og voru þær fréttir notaðar til greiningar. Þennan sama mánuð greindist fyrsta smitið 

fyrir utan Afríku, í Bandaríkjunum og svo annað á Spáni. Svipaðar niðurstöður hafa fengist 

þegar skoðuð er fjölmiðlaumfjöllun í Bandaríkjunum á ebólu-faraldrinum. Það er greinileg 

aukning í október 2014 en í grein eftir Giuseppe Ippolito, Antonino Di Caro og Maria Rosaria 

Capobianchi er tímalína faraldursins sett fram. Þau fullyrða að meira framlag frá 

alþjóðasamfélaginu hafi komið til sögunnar vegna aukinnar fjölmiðlaumfjöllunar eftir að 

smitið í Bandaríkjunum greindist.126  

Við greiningu á fréttum frá þessu tímabili þar sem fjallað var um ebólu, komu fram neðan-

greind þrástef: 

 Ógn og ótti vegna okkar en ekki hinna. 

 Alþjóðasamfélagið stendur sig ekki í baráttunni við veiruna, þetta er þeirra vandamál 

frekar en okkar. 

 Heilbrigðisstarfsmenn í Afríku og aðrir hjálparstarfsmenn brúin að ógninni. 

Þessar hugmyndir komu endurtekið fram í fjölmiðlaumfjöllun á Íslandi um ebólu-faraldurinn 

en hvert og eitt þeirra verður nú greint nánar. Í byrjun októbermánaðar greindist smit í 

Bandaríkjunum og snerust fréttirnar að miklu leyti um smitið og viðbrögðin við því en þegar 

 
126 Sama heimild. 
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fleiri smit greindust utan Afríku, voru þau einnig til umfjöllunar. Í framhaldi færðist umræðan 

yfir til Íslands þar sem megininntakið var að Ísland væri ekki undirbúið fyrir ebólusmit og 

samanburður við nágrannalöndin sýndi að Landspítalinn var eftir á í undirbúningi og 

almennum aðbúnaði. Einnig var fjallað um viðbrögð alþjóðasamfélagsins, efnahagsafleiðingar 

faraldursins og áframhaldandi þróun ebólu-faraldursins í Afríku sem og á Vesturlöndum. Í lok 

mánaðarins bárust fréttir frá Kanada og Ástalíu þar sem löndin lokuðu landamærum fyrir 

ákveðnum hópum og fjallað var um viðbrögðin við aðgerðunum í alþjóðasamfélaginu. 

1. Ógn og ótti vegna okkar en ekki hinna. 

Mikill ótti og ógn einkenndi fréttaflutning um ebólu-faraldurinn. Setja verður umfjöllunina í 

það samhengi að ebólu-faraldurinn átti sér stað fyrir tíma Covid-19, áður en orðin 

heimsfaraldur, skimun og sóttkví voru á allra vörum. Líkt og áður kom fram tók umfjöllun um 

ebóluna verulegan kipp eftir að smit barst til Bandaríkjanna og nærri sjöfaldaðist þann mánuð 

sem smitin utan Afríku greindust. Fram til þessa höfðu smitin einskorðast við Afríku en 

umfjöllun þá verið töluvert minni. Bandaríska smitið var enn í annarri heimsálfu frá Íslandi séð 

og landfræðilega var ebóla enn langt frá Íslandi, jafnvel lengra í burtu í kílómetrum talið þar 

sem lengri loftleið er til Texas í Bandaríkjunum en Gíneu. Þó er meiri samgangur og tenging við 

Bandaríkin, Íslendingar samsama sig frekar með Bandaríkjunum og því var hættan orðin 

raunverulegri en áður. Meðan þúsundir dóu í löndum Vestur-Afríku þá var einblínt á þetta eina 

tilfelli í Bandaríkjunum. Fyrstu fréttir mánaðarins fjalla mjög ítarlega um mál Thomas Eric 

Duncan, mannsins sem greindist í Texas, lýsa ferðum hans og forsögu auk þess að fylgja því 

eftir hverja hann umgekkst og hversu margir lentu í sóttkví á meðan nánast ekkert kemur fram 

um faraldurinn í Afríku. 

Duncan varð fyrstur til að greinast með ebólusýkingu í Bandaríkjunum og talið er að hann 
hafi smitast í Líberíu. [...] Talið er að Duncan, sem starfar sem bílstjóri í Líberíu, hafi smitast 
þegar hann hjálpaði veikri barnshafandi konu inn í leigubíl fyrir skömmu. [...] Duncan lenti 
í Dallas þann 20. september síðastliðinn og heimsótti þá fjölskyldu sína en veiktist svo 
nokkrum dögum síðar. [...] Í dag liggur Duncan hins vegar í einangrun á spítala og er heilsa 
hans mjög slæm. [...] Fjórum ættingjum Duncans hefur verið skipað að halda sig heima og 
þá er talið að á milli tólf og átján manns hafi verið í snertingu við Duncan. [...] Í Vestur-
Afríku hafa yfir 3.300 manns látist úr þessum mannskæða sjúkdómi.127 

 
127 Gunnar Leó Pálsson, „Ákærður vegna ebólunnar,“ Vísir, 3. október 2014, 
https://www.visir.is/g/2014710039987/akaerdur-vegna-ebolunnar 
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Fólkið sem lést úr ebólu í Vestur-Afríku eru því frekar tölur á blaði heldur en einstaklingar. 

Á næstu dögum kom upp annað smit á Spáni. Það vakti svipuð viðbrögð í fjölmiðlum og 

smitið í Bandaríkjunum þó að um væri að ræða Evrópu, heimsálfuna sem Ísland tilheyrir. Það 

undirstrikaði þau skil sem eru til staðar í umfjölluninni. Það er eitt að fjalla um okkur, 

Íslendinga, Norðurlandabúa, Evrópubúa eða Vesturlandabúa. Íbúar Afríkulanda aftur á móti 

tilheyra hinum sem koma Íslendingum ekki beint við fyrr en þeirra vandamál er farið að berast 

yfir til okkar. Lesendur fréttanna gátu meðal annars túlkað ummæli Bryndísar Sigurðardóttur, 

yfirlæknis á smitsjúkdómadeild Landspítalans sem birt voru á Vísi.is þann 9. október 2014 á 

þennan hátt. „Það eru afar litlar líkur á því að þessi faraldur breiðist út í vestrænum löndum 

þar sem við höfum aðgang að sýkingavörnum og búnaði. Aðstæðurnar í Vestur-Afríku eru 

ólýsanlegar og aðbúnaður allur annar en sá sem við eigum að venjast. En innst inni hefur 

maður áhyggjur og við fylgjumst grannt með gangi mála í Bandaríkjunum og á Spáni.“128 Því er 

aðaláherslan sett á að fylgjast með þróun faraldursins hjá okkur á Vesturlöndum þó að vitað 

sé að aðstæðurnar í Vestur-Afríku séu mjög slæmar. Daginn áður, þann 8. október, hafði 

Vísir.is einnig vísað í viðtal við Bryndísi þar sem hún útskýrir ástæðu þess að heilbrigðiskerfið 

á Íslandi sé að bregðast við faraldrinum núna og þá verkferla sem settir hafa verið í gang.  

Allt eru þetta viðbrögð við veikindum hjúkrunarfræðings á Spáni, konu á fimmtugsaldri, 
sem smitaðist þegar hún vann við hjúkrun tveggja spænskra presta. [...] „Í vor vorum við 
og fleiri læknar að gera lítið úr þessu eins og hefur verið gert í gegnum árin þegar svona 
faraldur kemur upp en núna hefur orðið algjör[t] breyting á þróun veirunnar á 
undanförnum fjórum til sex vikum. Núna horfir heimurinn á þennan hræðilega faraldur og 
útbreiðslu hans.[...] Það sem ég er að segja er nákvæmlega það sem heilbrigðisstarfsfólk í 
Evrópu er að hugsa í hljóði eða ræða sín á milli. Undirliggjandi er töluverður órói.129 

Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítalans segist því hafa gert lítið úr faraldrinum þangað 

til hann fór að ógna öryggi okkar. Hún lýsir einnig þeim áhyggjum sem fram koma í 

umfjölluninni um faraldurinn, undirliggjandi órói vegna okkar á Vesturlöndum sem voru 

takmarkaðar áhyggjur áður en smitin bárust út fyrir Afríku. Vissulega hafði faraldurinn líka 

breiðst út á hættusvæðum og gætu orð hennar vísað til þess en eins og fréttin er sett upp 

beinist orðræðan aðalleg að okkar öryggi. 

 
128 Birta Björnsdóttir, „Óttast útbreiðslu ebólu,“ Vísir, 9. október 2014, 
https://www.visir.is/g/2014141008789/ottast-utbreidslu-ebolu 
129 Stefán Árni Pálsson, „Núna horfir heimurinn á þennan hræðilega faraldur og útbreiðslu hans,“ Vísir, 8. 
október 2014, https://www.visir.is/g/2014994375d 
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Þegar fjallað var af einhverri alvöru um faraldurinn í Vestur-Afríku var um að ræða 

umfjöllun hjálparstofnana á aðstæðum og verkefnum þeirra. Þá kom fram yfirgripsmeiri 

þekking á aðstæðum, á þeim áhrifum sem faraldurinn hefur á samfélög og sérstaklega börn á 

mestu áhættusvæðunum. SOS Barnaþorp var með þesskonar umfjöllun: 

Nú þegar hafa SOS Barnaþorpin útvegað matarbirgðir og önnur hjálpargögn vegna 
ebólufaraldursins. Þá hafa samtökin veitt 163 munaðarlausum eða yfirgefnum börnum 
aðstoð. [...] Faraldurinn hefur gríðarlega slæm efnahagsleg, félagsleg og sálfræðileg áhrif 
og við munum halda áfram að finna fyrir þeim áhrifum næstu árin. [...] Hægt er að leggja 
neyðaraðstoðinni lið með því að hringja í númerið 907-1001 (1.000 krónur) eða 907-1002 
(2.000 krónur).130 

UNICEF var einnig með mjög svipaða umfjöllun: 

Faraldurinn geisar harðast í Síerra Leóne, Líberíu og Gíneu og áætlar UNICEF að yfir fjögur 
þúsund börn séu nú munaðarlaus eftir að hafa misst foreldra sína vegna ebólu. Af ótta við 
smit eru hins vegar mörg dæmi um að börn séu yfirgefin og nánast útskúfuð af samfélög-
um sínum sem gerir ástandið enn erfiðara að sögn Sólveigar. [...]Með því að senda sms-ið 
STOPP í númerið 1900 gefur fólk 1.900 krónur til að efla neyðaraðgerðir UNICEF á þeim 
svæðum þar sem ebóla geisar.131 

Það er nokkuð takmarkað að helsta umfjöllunin um beinar afleiðingar á svæðunum sem verst 

urðu úti voru tengd fjáröflun fyrir hjálparsamtök á svæðinu. Þótt samtökin hafi vafalaust sinnt 

mikilvægum verkefnum sem virkilega þörfnuðust fjármagns þá voru hjálparsamtök þó 

skírskotun í orðræðuna sem lengi hefur fylgt hjálparsamtökum í Afríku, Hjálpum þeim, líkt og 

lag Íslensku hjálparsveitarinnar gerði frægt.132  

 

2. Alþjóðasamfélagið stendur sig ekki í baráttunni við veiruna, þetta er þeirra vandamál 

frekar en okkar. 

Í byrjun októbermánaðar 2014 þegar fyrsta smitið greinist utan Afríku fór strax að bera á 

umræðunni um viðbrögð alþjóðasamfélagsins. Þann 1. október kom fram í frétt um 

ebólusmitið í Bandaríkjunum: „Heilbrigðisyfirvöld í Bandaríkjunum leggja ríka áherslu á að 

vandinn sé alþjóðlegur og því þurfi að efla aðgerðir gegn veirunni í Afríku. Verði ekki gripið til 

 
130 Stefán Árni Pálsson, „ SOS neyðaraðstoð vegna ebólu,“ Vísir, 9. október 2014,  Vísir, 
https://www.visir.is/g/2014141008796/sos-neydaradstod-vegna-ebolu 
131 „UNICEF á Íslandi bregst við ebólu,“ Mbl,  21. október 2014, 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/10/21/unicef_a_islandi_bregst_vid_ebolu/ 
132 Hjálparsveitin, „Hjálpum þeim,“ Spotify, 
https://open.spotify.com/track/7gc6qDgBUx5fhYCMXQ3Vbz?si=iheMamEjQ4qpXpEY743UIg 
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frekari ráðstafana er því spáð að 1,4 milljónir tilfella muni hafa greinst í byrjun næsta árs.“133 

Það var því greinilegt svar Bandaríkjanna við smitinu að efla yrði aðgerðir í Afríku. Það sama 

má segja um viðhorf alþjóðastofnana og annarra ríkja: „Það eina sem við getum gert hér til að 

verjast ebólu er að koma í veg fyrir að veiran breiði úr sér í Vestur-Afríku,“ segir Sólveig Jóns-

dóttir, kynningastjóri og fjölmiðlafulltrúi UNICEF á Íslandi.“134 Það er þó hægara sagt en gert 

og aðgerðir stjórnvalda í Bandaríkjunum og alþjóðasamfélagsins í heild segja aðra sögu.  

Þegar líður á mánuðinn virðist vera sem ríki heims séu ekki eins tilbúin til að leggja sitt að 

mörkum eins og þau höfðu áður. Fyrirsagnir líkt og „Brugðist of seint við ebólufaraldrinum“135 

„Lítið safnast í ebólusjóð“136 og „Ríki heimsins treg til að leggja baráttunni gegn ebólu lið“137 

gefa góða sýn á þá umfjöllun sem var ríkjandi í fjölmiðlum á Íslandi. Þar, sem og annars staðar 

í heiminum, voru ríki heims ekki að standa við þau loforð sem gefin höfðu verið í baráttunni 

við veiruna.  

Ban Ki Moon, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna hefur nú sent út ákall til 
heimsbyggðarinnar en stofnuninni vantar sárlega fé til að reka baráttuna gegn ebólu í 
Vestur Afríku. Í september fóru Sameinuðu þjóðirnar í átak til þess að safna peningum og 
lofuðu þjóðir heimsins að legg[j]a til um einn milljarð bandaríkjadala. Eitthvað hefur þó 
staðið á efndum og í dag eru aðeins hundrað þúsund dalir í sjóðnum.138 

Á meðan að ekkert gekk að safna í ebólusjóðinn, biðluðu leiðtogar Vestur-Afríku ríkjanna sem 

verst urðu úti í faraldrinum til alþjóðasamfélagsins um hjálp og á meðan versnar faraldurinn.  

„Fólkið okkar er að deyja,“ segir Ernest Bai Koroma, forseti Síerra Leóne, og óskar eftir 
aðstoð umheimsins við baráttuna gegn ebólufaraldrinum í vestanverðri Afríku. Koroma 
ávarpaði í gær í gegnum fjarfundabúnað, ásamt forsetum Líberíu og Gíneu, ársfund 
Alþjóðabankans og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í Washington. Ban Ki Moon, 
framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, tók undir áskoranir forsetanna þriggja og hvetur 
ríki heims til að tvítugfalda fjárframlög sín til baráttunnar gegn ebólu. „Við þau ykkar, sem 
enn hafa ekki heitið framlögum, segi ég: Vinsamlega gerið það fljótt,“ sagði hann. „Þetta 

 
133 „Telja sig hafa stjórn á Ebólu í BNA,“ RÚV, 1.október 2014, https://www.ruv.is/frett/telja-sig-hafa-stjorn-a-
ebolu-i-bna 
134 „UNICEF á Íslandi bregst við ebólu.“ 
135 „Brugðist of seint við ebólufaraldrinum,“ RÚV, 17. október 2014, https://www.ruv.is/frett/brugdist-of-seint-
vid-ebolufaraldrinum 
136 „Lítið safnast í ebólusjóð,“ RÚV, 17. október 2014, https://www.ruv.is/frett/litid-safnast-i-ebolusjod 
137  „Ríki heimsins treg til að leggja baráttunni gegn ebólu lið,“ Vísir, 17. október 2014, 
https://www.visir.is/g/2014141019046/riki-heimsins-treg-til-ad-leggja-barattunni-gegn-ebolu-lid 
138 Sama heimild. 
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er sjúkdómur sem engu eirir.“ Viðbrögð alþjóðasamfélagsins duga hvergi nærri til að 
stemma stigu við útbreiðslu hans og smituðum fjölgar nú hratt.139 

Það var því orðið nokkuð ljóst að um neyðarástand var að ræða og ef ekki yrði gripið til 

ráðstafana í Afríku gæti það einnig leitt til frekari hörmunga á Vesturlöndum.  

„Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hefur gefið alþjóðasamfélaginu sextíu daga til að stemma 

stigu við vandanum, annars sé von á hnattrænni krísu.“140 Það var þó ekki næg hvatning til 

þess að veita málefninu þann stuðning sem það þurfti. Í stað þess að leggja áherslu á að berjast 

gegn ebólu-faraldrinum í Vestur-Afríku líkt og sérfræðingar, leiðtogar alþjóðastofnana og fleiri 

ríkja höfðu gefið út að væri rétta leiðin, lögðu vestræn ríki frekar áherslu á að tryggja sig heima 

fyrir. „Það er óhjákvæmilegt að fleiri ebólusmit muni koma upp í Evrópu, samkvæmt 

framkvæmdastjóra Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Zsuzsanna Jakab segir þó að heimsálfan 

sé vel í stakk búinn til að hefta útbreiðslu veirunnar.“141 Því fóru vestræn ríki frekar að huga að 

aðgerðum innanlands auk þess að vernda landamæri sín gegn þeim vágestum sem þar börðu 

að dyrum.  

Yfirvöld í Kanada hafa tilkynnt að, eins og í Ástralíu, verði einstaklingum sem koma frá 
þeim löndum sem verst hafa orðið úti vegna ebólunnar, ekki hleypt inn í landið.[...] 
Ríkisborgurum Kanada og þar eru meðtaldir heilbrigðisstarfsmenn, verður gert kleyft að 
koma til landsins frá Vestur-Afríku. Um er að ræða Líberíu, Síerra Leóne og Gíneu. Í 
tilkynningu frá heilbrigðisráðherra Kanada segir að þeirra helsta markmið sé að vernda 
íbúa Kanada. [...] Að bæði WHO og Alþjóðabankinn hafi gefið út að þetta væri ekki rétta 
leiðin.142 

Þrátt fyrir að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og Alþjóðabankinn hafi gagnrýnt þessar leiðir 

voru vestræn ríki fljót að skella í lás og vernda sig sjálf en treg til þess að fjármagna baráttuna 

við ebólu-faraldurinn í Vestur-Afríku.  

Þennan októbermánuð var engin umræða í fjölmiðlum um þátt Íslands, sem meðlims  

alþjóðasamfélagsins, í viðbrögðum við faraldrinum. Ekki var minnst á fjárframlög til 

aðgerðanna fyrir utan neyðarsöfnun alþjóðlegra hjálparstofnana í gegnum almenning á 

 
139 Guðsteinn Bjarnason, „Flestir hafa brugðist seint við,“ Vísir, 10. október 2014,  
https://www.visir.is/g/2014710109977/flestir-hafa-brugdist-seint-vid 
140 Kjartan Hreinn Njálsson, „Eitt erfiðasta verkefnið í 80 ára sögu Landspítalans,“ Vísir, 16.október 2014, 
https://www.visir.is/g/2014141019056/eitt-erfidasta-verkefnid-i-80-ara-sogu-landspitalans 
141 Samúel Karl Ólason, „WHO segir óhjákvæmilegt að ebólusýktum muni fjölga í Evrópu,“ Vísir, 7. október 
2014, https://www.visir.is/g/2014141009111/who-segir-ohjakvaemilegt-ad-ebolusyktum-muni-fjolga-i-evropu 
142 Samúel Karl Ólason, „Kanada lokar á ferðamenn frá Vestur-Afríku,“ Vísir, 31. október 2014, 
https://www.visir.is/g/2014141039718/kanada-lokar-a-ferdamenn-fra-vestur-afriku 
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Íslandi. Aftur á móti var mikið rætt um að Ísland væri ekki undirbúið undir ebólusmit, um 

stofnun viðbragðshóps og endurbætur á húsnæði Landspítalans. Einnig var mikið fjallað um 

skyldu Norðurlandanna til þess að taka við ebólusýktum einstaklingum ef að íslenska 

heilbrigðiskerfið gæti það ekki: „Þá benti sóttvarnalæknir á að á milli Norðurlandanna væri 

samkomulag þannig að ef að til til krísuástands kæmi þá eru löndin [...] skuldbundin til þess að 

aðstoða hvort annað varðandi sjúkraflutninga og innlagnir.“143 Því var meira fjallað um skyldu 

annarra gagnvart Íslandi ef illa færi en þá skyldu sem Ísland hefur gagnvart ríkjum Vestur-

Afríku sem meðlimur alþjóðasamfélagsins. Aðrar þjóðir áttu því að uppfylla sínar 

skuldbindingar gagnvart okkur en við ekki endilega gagnvart þeim.  

 

3. Heilbrigðisstarfsmenn í Afríku og aðrir hjálparstarfsmenn brúin að ógninni. 

Ein birtingarmynd hræðslunnar við veiruna og vilja okkar til að hjálpa aðeins okkur en ekki 

hinum var neikvæða umfjöllunin um hjálparstarfsmenn í Vestur-Afríku sem oft störfuðu sem 

heilbrigðisstarfsmenn. Ógnin af faraldrinum varð raunverulegri og nærri Íslandi þar sem þetta 

fólk gat borið veiruna til Íslands. Áður en hann varð landsþekktur maður vegna daglegra 

upplýsingafunda Covid-19, hafði Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir til að mynda orð á þessu. 

„Því fleiri Íslendingar sem vinna að hjálparstarfi í baráttunni gegn ebólufaraldrinum, á þeim 

mun útbreiddara svæði í Afríku, því meiri líkur eru á því að ebóla komi hingað til lands.“144 Það 

var því ekki nóg að Vesturlönd og alþjóðasamfélagið væri ekki að veita fjármagni til þess að 

berjast gegn faraldrinum í Afríku heldur voru vestrænir hjálparstarfsmenn settir fram sem 

hættulegir og ógnandi. Vissulega er það megin markmið Þórólfs sem yfirlæknir á 

sóttvarnarsviði að berjast gegn smitsjúkdómum í landinu og varna komu þeirra til landsins. Því 

er hann að upplýsa fjölmiðla um þá vinnu og þau viðhorf sem hans fólk hefur í þeirri baráttu. 

En þó hefur framsetning orða hans í fjölmiðlum áhrif á þá orðræðu sem sjá má í fréttaumfjöllun 

um ebólu-faraldurinn. 

Margt af því vestræna fólki sem smitaðist við störf í Vestur-Afríku voru 

heilbrigðisstarfsmenn líkt og kom fram á Vísi.is þann 10.október. „Rétt tæplega fjögur þúsund 

manns hafa nú látist af völdum sjúkdómsins og þar af eru um 200 heilbrigðisstarfsmenn.“145 

 
143 Birta Björnsdóttir, Fréttir Stöð 2, 9. október 2014.  
144 Sama heimild. 
145 „Ebólufaraldurinn í mikilli sókn,“ Vísir, 10. október 2014, https://www.visir.is/g/20141234874d 
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Með fréttum sem þessum og fyrirsögnum líkt og „Læknir smitaður af ebólu í New York“146 og 

„Birta myndband með ebólusmituðum heilbrigðisstarfsmanni“147 tengdi fréttaflutningurinn 

heilbrigðisstarfsmenn við ebólu-faraldurinn.  Það var því ekki nóg að Vesturlönd og 

alþjóðasamfélagið væru ekki að veita fjármagn til þess að berjast gegn faraldrinum í Afríku 

heldur voru vestrænir hjálparstarfsmenn settir fram sem hættulegir og beri ógnina frá þeim til 

okkar. 

Ísland virtist heldur ekki vera tilbúið að taka ábyrgð á því heilbrigðisstarfsfólki sem vann 

það nauðsynlega og erfiða starf sem alþjóðasamfélaginu bar skylda til. Líkt og nefnt var hér að 

framan yrði ebólusmituðum einstaklingum vísað til Norðurlandanna þar sem Ísland var hvorki 

með viðeigandi aðstöðu né hafði gert nægar ráðstafanir til að sinna verkefninu. Einnig þurftu 

hjálparstarfsmenn sem unnið höfðu á hættusvæðum ebólu-faraldursins að dvelja annars 

staðar en á Íslandi fyrir heimkomu.  

Íslensk heilbrigðisyfirvöld hafa lagt áherslu á að Íslendingar ferðist ekki að nauðsynjalausu 
til landa í Vestur Afríku þar sem ebólan geisar, þ.e. Síerra Leóne, Gíneu, Líberíu og Nígeríu. 
Einnig að íslenskir hjálparstarfsmenn sem kunni að vinna með ebólusjúklinga dveljist utan 
ebólusýktra svæða í þrjár vikur fyrir heimferð til Íslands. Þetta kemur fram á vef land-
læknisembættisins.148 

Því var þeim Íslendingum sem leggja sig fram við baráttuna gegn faraldrinum úthýst og mælt 

var til þess að íslenskir hjálparstarfsmenn sem starfað höfðu á hættusvæðum væru í þrjár vikur 

á ósýktum svæðum. Það virðist því í lagi ef veiran breiddist út til þeirra ósýktu svæða svo lengi 

sem hún bærist ekki til okkar. Að sama skapi var erfitt að manna viðbragðshópinn sem settur 

var á laggirnar á Landspítalanum. Ein ástæða þess var að ekki var búið að semja um sérstakt 

álag eða tryggingar fyrir það að starfa með ebólusýktum einstaklingum en oft var það sett fram 

á þann hátt að heilbrigðisstarfsmenn stæðu í vegi fyrir stofnun hópsins með kröfu um slíkt. 

Ebóla er hryllileg pest, dánartíðni af völdum hennar er um þessar mundir sjötíu prósent. 
[...] Við kunnum að verjast smitum en sem fyrr er það mannlegi þátturinn sem skapar 
hættu. Þetta er ein af [ástæðum] þess að erfiðlega gengur að manna viðbragðsteymi 
vegna ebólu. „Fólk hefur auðvitað gríðarlegar áhyggjur af þessu. Að taka þátt í þessari 
vinnu. Fólk spyr um tryggingar og veltir fyrir sér sérstökum launum og öðru slíku,“ segir 

 
146 „Læknir smitaður af ebólu í New York,“ Vísir, 24. október 2014, https://www.ruv.is/frett/laeknir-smitadur-af-
ebolu-i-new-york 
147 Atli Ísleifsson, „Birta myndband með ebólusmituðum heilbrigðisstarfsmanni,“ Vísir, 17. október 2014, 
https://www.visir.is/g/2014141019034/birta-myndband-med-ebolusmitudum-heilbrigdisstarfsmanni 
148 „Norðurlöndin taki við veikum Íslendingum,” Mbl, 21. október 2014, 
 https://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/10/21/nordurlondin_taki_vid_islendingum/ 



60 

 

Ólafur Baldursson, framkvæmdastjóri lækninga á Landspítala. Sem stendur er 
Landspítalinn ekki reiðubúinn að taka á móti sjúklingi en þeim áfanga verður náð á næstu 
dögum.149 

Ólafur Baldursson er í ummælum sínum ekki endilega að kenna heilbrigðisstarfsmönnum um 

það að Landspítalinn sé ekki reiðubúinn að taka á móti sýktum aðila. En þegar kröfur 

starfsmanna um álag og tryggingar eru nefndar í sömu efnisgrein og sú staðreynd að spítalinn 

sé ekki tilbúinn, myndast ákveðin tenging þar á milli og orðræða um heilbrigðisstarfsmenn.150 

Þegar þessi tenging kemur fram endurtekið styrkist orðræðan og verður ríkjandi. 

Einnig var fjallað um mannlega þáttinn, heilbrigðisstarfsmenn, sem hættuna, bæði á 

Íslandi og erlendis. Það væru heilbrigðisstarfsmenn sem gætu gert mistök og þar af leiðandi 

ollið því að faraldurinn breiddist út í stað þess að leggja sig í hættu við að sinna sjúkum. Bryndís 

yfirlæknir smitsjúkdómadeildar „segir að það sem hafi gerst á Spáni sé alvarlegra en þar sé um 

að ræða heilbrigðisstarfsmann sem veiktist í fríi og tilkynnti það ekki strax inn. „Á Spáni er 

núna mikil umræða um þau mannlegu mistök sem komu þar upp. Þetta eru ógnvænlegar 

fréttir og manni líður ekki vel á kvöldin þegar maður er að lesa það sem fram kemur á 

internetinu, ég verð að viðurkenna það.“151 Hræðsla við mannleg mistök af völdum 

heilbrigðisstarfsmanns kemur því fram í ummælum frá yfirmanni aðgerðanna við ebólu á 

Íslandi sem gefur þeim ákveðið vægi. Það sama má sjá erlendis þar sem háttsettir 

embættismenn notuðu ótta við heilbrigðisstarfsmenn sem komu frá Vestur-Afríku í 

kosningabaráttu til þess að auka við fylgi sitt. 

Bandarískir stjórnmálaskýrendur segja að ríkisstjóri Maine fái líklega aukið fylgi vegna 
kröfu sinnar um að hjúkrunarfræðingurinn Kaci Hickox haldi sig heima hjá sér eftir að hafa 
sinnt ebólusjúklingum í Vestur-Afríku. Hún hefur þó ekki sýnt nein einkenni sjúkdómsins. 
Auglýsingum þar sem minnst er á ebólu hefur fjölgað mikið á lokaspretti 
kosningabaráttunnar vestan hafs og þær hafa öðru fremur birst í ríkjum þar sem mjótt er 
á mununum í slagnum um þingsæti í öldungadeildinni.152 

 
149 Kjartan Hreinn Njálsson, „Eitt erfiðasta verkefnið í 80 ára sögu Landspítalans.“ 
150 Fleiri dæmi má sjá hér: Hrund Þórsdóttir, „Ísland verr undirbúið fyrir ebólu en samanburðarlöndin,“ Vísir, 8. 
október 2014, https://www.visir.is/g/2014141008917/island-verr-undirbuid-fyrir-ebolu-en-samanburdarlondin, 
„Líkur á ebólu hér á landi til staðar,“ Mbl, 13. október 2014, 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2014/10/13/likur_a_ebolu_her_a_landi_til_stadar/, Samúel Karl Ólason, 
„Hjúkrunarfræðingar vilja nýjan Landspítala í forgang,“ Vísir, 29. október 2014, 
https://www.visir.is/g/2014141028612/hjukrunarfraedingar-vilja-nyjan-landspitala-i-forgang 
151 Stefán Árni Pálsson, „Núna horfir heimurinn á þennan hræðilega faraldur og útbreiðslu hans.“ 
152 „Ebóla í bandarískum kosningum,“ RÚV, 31. október 2014, https://www.ruv.is/frett/ebola-i-bandariskum-
kosningum 
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Þetta þrástef kom því fram í umfjöllun íslenskra fjölmiðla, ótti við heilbrigðisstarfsmenn sem 

annað hvort unnu við hjálparstarf í Vestur-Afríku eða sinntu ebólusýktum einstaklingum á 

Vesturlöndum. Þeir urðu að einskonar brú frá þeim heimshluta þar sem vandamálið var til 

staðar, yfir til Vesturlanda sem fram af þessu höfðu ekki þurft að hafa miklar áhyggjur af 

faraldrinum. 

Í þessum hluta voru greind þrjú þrástef í umfjöllun fjölmiðla um ebólu-faraldurinn í Vestur-

Afríku í október 2014. Greinileg fjölgun varð á fréttum um ebólu þegar smit greindist í 

Bandaríkjunum og meiri umfjöllun um smit á Vesturlöndum en í Afríku. Í fyrsta þrástefinu kom 

fram ótti við veiruna sem einkenndi umfjöllunina en ákveðin gjá var sýnileg í umfjölluninni þar 

sem ógnin beindist að okkur Vesturlandabúum en minni ótti var vegna hinna, Afríkubúanna. 

Fylgst var mjög náið með þeim smitum sem komu upp á Vesturlöndum en faraldurinn í Vestur-

Afríku fékk litla athygli íslenskra fjölmiðla. Smitin á Vesturlöndum gerðu því faraldurinn 

raunverulegri og gerðu það að verkum að meira var fjallað um ebóluna. Í þau skipti sem 

faraldurinn í Vestur-Afríku var megin umfjöllunarefni fréttanna umfjöllun hjálparsamtaka á 

svæðinu sem endaði svo með styrktar beiðni.  

Annað þrástefið sem kom fram sneri að fréttum sem fjölluðu um viðbrögð 

alþjóðasamfélagsins, að þau væru hæg og illa gengi að safna fjármagni til baráttunnar við 

faraldurinn í Vestur-Afríku. Vandamálið var því ekki sýnt sem okkar fyrr en smit fóru að 

greinast utan Afríku og enn var litið á vandann sem aðalega þeirra. Þrátt fyrir að sérfræðingar 

hefðu gefið út að besta leiðin til að verjast heimsfaraldri væri að kveða niður veiruna í Vestur-

Afríku þá gekk erfiðlega að safna fjármagni til baráttunnar en ríki heimsins tóku frekar að verja 

landamæri og setja á fót aðgerðir innan lands til að bregðast við mögulegum smitum. Á Íslandi 

var engin umræða um skyldu landsins til þess að taka þátt í aðgerðum alþjóðasamfélagsins í 

baráttu við veiruna en aftur á móti var mikið rætt um skyldu Norðurlandanna til að taka við 

smituðum Íslendingum ef til þess kæmi.  

Síðasta þrástefið var að heilbrigðisstarfsmenn sem störfuðu í Vestur-Afríku voru settir 

fram sem einskonar brú fyrir ógnina að berast frá þeim til okkar. Í þeirri orðræðu sem 

myndaðist í fjölmiðlum voru heilbrigðisstarfsmenn tengdir ebólu meðal annars með því að 

setja orðin tvö í fyrirsagnir og fjalla um heilbrigðistarfsmenn sem hættulega, ummæli um 

hræðslu við mannleg mistök þeirra eða að störf þeirra á áhættusvæðum yki möguleikann á að 

smit bærist til landsins. Einnig var endurtekið fjallað um að Landspítalinn og sérstakur ebólu 
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viðbragðshópur væru ekki tilbúinn. Þá var orðræðan að semja ætti eftir um laun og tryggingar 

fyrir hópinn og sett fram sem ein af ástæðum þess að viðbragðshópurinn væri ekki undirbúinn 

og ýtti það undir þá neikvæðu orðræðu sem myndast hafði í kringum heilbrigðisstarfsfólk og 

ebólu. Í orðræðunni um ebólu-faraldurinn kemur því fram ákveðin öðrun, þar sem það sama 

gildir ekki um okkur og hina, hvort sem við flokkumst undir Íslendinga, Norðurlandabúa eða 

Vesturlandabúa en Afríkubúar eru ávallt flokkaðir sem hinir.  

4.3 Samherjamálið 

Samherjamálið er gríðarlega flókið og margþætt mál sem mikið hefur verið skrifað um og 

verður líklega mikið skrifað um á komandi árum. Samherji og starfsemi þess í Namibíu var mál 

málanna þennan mánuð sem tekinn er til greiningar, nóvember 2019, og enn er skrifað um 

málið í fjölmiðlum þegar þessi rannsókn er gerð. Flestir höfðu skoðun á málinu og fjölmargir 

tjáðu sína skoðun í fjölmiðlum sem og á samfélagsmiðlum. Farið verður stuttlega yfir um hvað 

málið snerist en í þessari rannsókn mun Samherjamálið hvorki vera krufið til hlítar né lagt mat 

á það hvað sé rétt eða rangt í þessum efnum. Þar sem markmið rannsóknarinnar er að 

orðræðugreina umræðu fjölmiðla um Afríku verður leitast við að takmarka það efni sem tekið 

er til greiningar við þrástef sem tengjast viðhorfum til Afríku. 

Samherjamálið svokallaða vísar til umfjöllunar um starfsemi Samherja í Afríku og þá einna 

helst í Namibíu sem Kveikur, Stundin, Wikileaks og Al Jazeera settu fram í samstarfi sín á milli. 

Þar var fyrirtækið og stjórnendur þess sakaðir um ólöglega starfsemi meðal annars 

mútugreiðslur og peningaþvætti auk siðferðilega vafasamra viðskiptahátta líkt og að færa störf 

úr landinu og takmarka skattgreiðslur til Namibíu með notkun skattaskjóla. Ísland hafði staðið 

að þróunarsamvinnu í sjávarútvegi Namibíu í um 20 ár frá sjálfstæði ríkisins 1990 til 2010, 

meðal annars með því að stofna og reka sjávarútvegsskóla auk þess að aðstoða við 

uppsetningu kvótakerfis þar í landi. Fyrrverandi stjórnandi Samherja í Namibíu, Jóhannes 

Stefánsson, lak skjölum um starfsemi félagsins til Wikileaks en ofangreindir fjölmiðlar unnu 

upp úr þessum u.þ.b. 30 þúsund skjölum auk þess að setja á fót eigin rannsóknir á málinu. 

Jóhannes fékk stöðu uppljóstrara hjá namibískum stjórnvöldum en játaði sjálfur að hafa staðið 

í ólöglegum viðskiptum fyrir hönd Samherja þegar hann starfaði hjá félaginu. Að sama skapi 

sögðu fulltrúar Samherja að Jóhannes hefði verið látinn fara frá fyrirtækinu í kjölfar rannsóknar 

á starfsháttum hans í Namibíu 2016.  
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Hægt er að segja að málið hafi tröllriðið íslensku samfélagi. Spurst hafði út að Kveikur 

myndi ljóstra upp um mál tengd Samherja í fréttaskýringarþætti sínum þann 12. nóvember 

2019. Daginn áður en þátturinn var sýndur sendi Samherji frá sér yfirlýsingu um málið og þar 

sem umræða hafði skapast áður en þátturinn var sýndur, ýtti undir það að meirihluti 

þjóðarinnar eða um 65% landsmanna horfði á þáttinn.153 Á sama tíma og þátturinn fór í loftið 

sendi Stundin frá sér röð frétta þar sem ítarlega var fjallað um málið og vitnað var í skjölin af 

Wikileaks. Það voru því fjölmiðlar sem tóku frumkvæðið að fréttaflutningnum og í kjölfarið 

kepptist hver miðillinn við annan um að segja frá þeim upplýsingum sem komu fram í 

skjölunum og umfjöllunum Kveiks og Stundarinnar. Einnig voru yfirlýsingar Samherja birtar í 

heild sinni eða að hluta til í fjölda fjölmiðla og margar hliðar málsins skoðaðar. Í framhaldi birtu 

margir einstaklingar svo sem stjórnmálamenn, formenn verkalýðsfélaga og annarra hópa, 

fréttamenn og óháðir einstaklingar skoðun sína á málinu og rýndu ofan í þær fjölmörgu hliðar 

Samherjamálsins sem settar höfðu verið fram.  

Þegar skráð var inn leitarorðið Samherji í nóvember 2019, þann mánuðinn sem 

fréttaskýringarþátturinn Kveikur fjallaði fyrst um málið, komu upp 809 fréttir á Fjölmiðlavakt 

Creditinfo. Af þeim voru 528 teknar til greiningar þar sem sumar fréttanna birtust tvisvar 

sinnum í sama miðlinum, einhverjar sneru fremur að Seðlabankamálinu sem var í fjölmiðlum 

fyrir Kveiks þáttinn og enn aðrar birtu aðeins yfirlýsingar Samherja sem aðrir fjölmiðlar gerðu 

einnig án nokkurrar viðbótar og bættu þar með litlu við orðræðuna um Samherjamálið. 

Fréttirnar voru með ýmsu móti, sjónvarpsfréttir, blaðagreinar, pistlar, fréttaskýringar og svo 

mætti lengi telja auk þess sem umfjöllunin birtist í um 30 fjölmiðlum. Þessi umfjöllun var því 

mjög ólík tveimur fyrri tilvikum rannsóknarinnar þar sem hún var mun viðameiri og var helsta 

frétt þessa tímabils. Mörg málefni spruttu út frá Samherjamálinu, til dæmis hvort Kristján Þór 

Júlíusson sjávarútvegsráðherra væri vanhæfur og ætti að segja af sér eða hlutverk norska 

bankans DNB í peningaþvætti hjá glæpasamtökum. Einnig skiptist samfélagið í fylkingar þar 

sem sumir töldu að forsvarsmenn Samherja væru saklausir, að minnsta kosti þar til sekt þeirra 

yrði sönnuð og dæmt hafi verið í málinu, á meðan aðrir sögðu að um greinileg brot væru að 

ræða og grípa þyrfti til aðgerða tafarlaust.  

 
153 „Mikið áhorf og jákvætt viðhorf til Kveiks,“ RÚV, 30. nóvember 2019, https://www.ruv.is/i-
umraedunni/mikid-ahorf-og-jakvaett-vidhorf-til-kveiks 
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Málið snerti greinilega samband Íslands og íslenskra fjölmiðla við Afríku og þá sérstaklega 

Namibíu þó að starfsemi og viðskipti Samherja í Angóla, Marokkó, Vestur-Sahara og Máritíus 

hafi einnig komið við sögu. Þegar leitað er eftir leitarorðinu Afríku á Fjölmiðlavakt Creditinfo 

síðustu 10 ár er mestur fjöldi frétta skráðar þennan nóvembermánuð 2019. Þar sem 

umfjöllunin var gríðarlega umfangsmikil og enn er verið að fjalla um málið er líklegt að flest 

þau fjölbreyttu viðhorfa sem finnast í samfélaginu um málefnið sé að finna í fjölmiðlum. Vegna 

þessa var einblínt á þá ríkjandi orðræðu sem myndaðist í fjölmiðlum og leitast við að finna 

þrástef út frá þeim sem sýndu á einhvern hátt viðhorf til Afríku. Þrátt fyrir að orðin Namibía 

og Afríka kæmu mjög oft fyrir í umfjölluninni þá snerist ríkjandi orðræða og umræða ekki að 

miklu leyti um Namibíu eða Afríku. Eftirtalin þrástef voru því greind út frá þeirri ríkjandi 

orðræðu sem kom fram í umfjöllun fjölmiðla um Samherjamálið í nóvember 2019. 

 Íslenska þjóðin er fórnarlamb, þróunarsamvinnan misnotuð og orðspor Íslands í hættu. 

 Mútur og spilling, tvær fylkingar sem fjalla um hver beri ábyrgð en ekki áhrif 

spillingarinnar. 

 Eitt að misnota auðlindir hinna en hvað með auðlindir okkar? 

Þessi stef koma endurtekið fyrir í umræðunni um Samherjamálið en eru langt frá því að vera 

einu þrástefin. Þau eiga það þó öll sameiginlegt að fréttirnar fjalla um Afríku eða Namibíu á 

einhvern hátt. Þrátt fyrir að það sé grunnur fréttanna beinist umræðan sífellt frá Afríku og yfir 

á íslenskt samfélag. Það var þema í þrástefunnum þremur en farið verður nánar út í hvert og 

eitt þeirra. Í byrjun nóvember 2019 var Samherji í fjölmiðlum vegna Seðlabankamálsins 

svokallaða og var að mestu leyti ótengt umfjölluninni um starfsemi þeirra í Namibíu. Um 

miðjan mánuðinn birtu allir helstu fjölmiðlar yfirlýsingu Samherja þar sem brugðist var fyrir 

fram við umfjöllun Kveiks sem sýna átti í sjónvarpinu þann 12. nóvember. Í framhaldi af 

þættinum fjölluðu fjölmiðlar daglega um það sem kom fram í þættinum og greinum 

Stundarinnar um málið. Eftir tvo daga hafði  umfjöllunin hins vegar þróast á þann hátt að fjöldi 

einstaklinga setti fram sína skoðun og tvær fylkingar mynduðust innan samfélagsins. Einnig 

birtust fleiri yfirlýsingar frá bæði Samherja og RÚV þar sem hvort fyrirtækið fyrir sig rökstuddi 

sína hlið á málinu. Í lok mánaðarins hafði umræðan í fjölmiðlum þróast í að fjalla um mótmæli 

sem áttu sér stað þann 23. nóvember þar sem megináherslan var auðlindir Íslendinga og ný 

stjórnarskrá. 

 



65 

 

1. Íslenska þjóðin er fórnarlamb, þróunarsamvinnan misnotuð og orðspor Íslands í hættu 

Fljótlega eftir umfjöllun Kveiks og Stundarinnar á Samherjamálinu fór athyglin að beinast að 

þeirri staðreynd að Ísland hefði staðið að þróunarsamvinnu í sjávarútvegi í Namibíu strax eftir 

að ríkið fékk sjálfstæði árið 1990. Í sjóvarpsfréttum kl. 22, þann 12. nóvember, beint á eftir 

Kveiks þættinum kom Sighvatur Björgvinsson, fyrrum ráðherra og framkvæmdastjóri 

Þróunarsamvinnustofnunar Íslands í viðtal: 

Ég er bara sjokkeraður. Sko Namibíumenn kunnu ekkert [til] sjómennsku eða fiskverkunar. 
Þeir báðu um aðstoð okkar. Við veittum hana, ekki bara Þróunarsamvinnustofnun heldur 
fjöldi íslenskra skipstjórnarmanna sem komu og hjálpuðu þeim. Við rákum fyrir þá 
landhelgisgæslu, við rákum fyrir þá hafrannsóknastofnun og svo framvegis, við bjuggum 
til kvótakerfi fyrir þá, við bjuggum til markaðskerfi og veiðileyfagjald sem okkur hefur 
aldrei tekist að koma[st] á hér. [...] síðan kemur Samherji og þetta er allt hrunið.154 

Því var strax farið að beina sjónum að þeirri staðreynd að Íslendingar hafi starfrækt 

þróunarsamvinnu í Namibíu og þau áhrif sem Samherjamálið mun hafa á orðspor Íslendinga. 

Fyrirsagnir á borð við „Orðspor undir“155, „Katrín hefur áhyggjur af orðspori Íslands“156 og 

„Óttast um orðspor Íslands og kallar eftir vandaðri rannsókn á Samherjaskjölunum“157 tóku að 

birtast í fjölmiðlum og lýsa vel þeirri orðræðu sem myndaðist. Þrátt fyrir að einhver umræða 

væri um hvaða þýðingu málið hefði, ef rétt reyndist, fyrir namibísku þjóðina og almenning þar 

í landi, þá var sú umræða lítilsháttar miðað við þá umræðu um hvaða áhrif þetta hefði fyrir 

okkur. Margir skelltu fram orðum líkt og arðrán og heimsvaldastefna en minna var farið í það 

hvaða þýðingu þessi hugtök höfðu fyrir Namibíu. Aftur á móti var íslenska þjóðin sett fram sem 

fórnarlamb og farið ofan í saumana á því hvernig þetta hefði áhrif á Ísland og Íslendinga. 

Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra sagði til að mynda: „Það er alveg ljóst að þessi 

umfjöllun eins og hún stendur eftir þáttinn í gær, að hún skaðar orðspor íslensk 

sjávarútvegs.“158  

Einnig sagði Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra:  

 
154 Tryggvi Aðalbjörnsson og Milla Ósk Magnúsdóttir, Sjónvarpið Fréttir, 12. nóvember 2019. 
155 Hörður Ægisson, „Orðspor undir,“ 15. nóvember 2019. https://www.frettabladid.is/skodun/ordspor-undir/ 
156 Ragnhildur Þrastardóttir, „Katrín hefur áhyggjur af orðspori Íslands,“ 13. nóvember 2019. 

 https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/11/13/katrin_hefur_ahyggjur_af_ordspori_islands/ 
157 Heimir Már Pétursson og Kolbeinn Tumi Daðason, „Óttast um orðspor Íslands og kallar eftir vandaðri 
rannsókn á Samherjaskjölunum,“ 13. nóvember 2019. https://www.visir.is/g/20191449909d 
158 María Sigrún Hilmarsdóttir, Tryggvi Aðalbjörnsson, Milla Ósk Magnúsdóttir og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, 
Sjónvarpið Fréttir, 13. nóvember 2019.  
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Ég var mjög slegin og mér var mjög brugðið [...]. Það er alveg ljóst að ef þessir málavextir 
reynast réttir, eins og þeir voru birtir þarna, þá er þetta mál auðvitað allt hið versta og til 
skammar fyrir Samherja og mikið áhyggjuefni fyrir íslenskan sjávarútveg og íslenskt 
atvinnulíf almennt. Eins og þetta mál blasti við í gær þá fannst mér það minna á, 
óþægilega, gamaldags nýlenduherra sem eru að nýta sér veikleika í stjórnkerfi viðkomandi 
lands. Mér finnst það sérlega dapurlegt eftir að íslensk stjórnvöld höfðu lagt sitt af 
mörkum í gegnum þróunarsamvinnu hér á árum áður í þessu landi. Að það traust sem þá 
skapaðist á Íslandi, ef það hefur verið misnotað með þessum hætti þá er það sérlega 
dapurlegt.159 

Það voru fleiri innan íslenska stjórnkerfisins sem einblíndu á orðspor Íslands í málinu og voru 

fjölmiðlar farnir að fjalla um þetta viðhorf stjórnmálamanna. Í skoðun sem Eva Hauksdóttir 

skrifar á Vísi segir „Að öllu samanlögðu er ekki annað að sjá en að það sé orðspor Íslands og 

útgerðarmanna sem helstu valda- og áhrifamenn hafa mestar áhyggjur af.“160 Það voru ekki 

aðeins æðstu ráðamenn þjóðarinnar sem beindu sjónum að þróunarsamvinnunni og hvernig 

það á að hafa verið notað en fréttakona Rásar 2 talaði við fólk á förnum vegi: „Ónafngreindur 

viðmælandi 1: Mér finnst það bara viðurstyggilegt þegar það er verið að fara með, eyðileggja 

hluti sem Íslendingar eru búnir að eyða miklu tíma og mikið af mannskap til þess að byggja 

upp. Og þeir eyðileggja það allt saman. Þetta er sú arflei[f]ð sem þeir skilja eftir.“161 Því var 

stóra málið í samfélaginu að verið sé að eyðileggja það góða verk sem Íslendingar hafa unnið 

og eyðileggja orðspor Íslands.162 Vilhjálmur Birgisson, annar varaforseti ASÍ lagði áherslu á 

hvernig málið kæmi við íslenskt samfélag en ekki namibískt. „Mér finnst bara sorglegt til þess 

að vita að fyrirtæki af þessari stærðargráðu skuli í rauninni gera það að verkum að soga 

íslenska þjóð og landið okkar inn í svona mál.[...] Við sem þjóð munum verða fyrir barðinu á 

þessari umræðu sem mun eiga sér stað í þessum löndum ef þessar fréttir eru allar rétt[a]r, 

 
159 Sama heimild. 
160 Eva Hauksdóttir, „Orðsporið en ekki innistæðan – viðbrögðin við Samherjamálinu,“ Vísir, 19. nóvember 
2019, https://www.visir.is/g/2019418037d 
161 Arnhildur Hálfdánardóttir, Rás 1 og 2 Kvöldfréttir, 13. nóvember 2019. 
162 Fleiri dæmi má sjá hér: Kristín Ólafsdóttir, „Lítur illa út“ að sjávarútvegsráðherra hafi verið stjórnarformaður 
Samherja,“ Vísir, 13. nóvember 2019, https://www.visir.is/g/2019191119518/-litur-illa-ut-ad-sjavar-ut-vegs-rad-
herra-hafi-verid-stjornar-for-madur-sam-herja, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir,  „Geta ekki haft annan hatt 
erlendis en heima,“ RÚV, 13. nóvember 2019, https://www.ruv.is/frett/geta-ekki-haft-annan-hatt-erlendis-en-
heima, Þórður Snær Júlíusson, „Samherji Opinberaður,“ Kjarninn, 15. nóvember 2019, 
https://kjarninn.is/skyring/2019-11-15-samherji-opinberadur/, Birgir Olgeirsson, „Taka ásökunum á hendur 
Samherja alvarlega,“ Vísir, 14. nóvember 2019, https://www.visir.is/g/20191699609d 
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sem ég hef engar forsendur fyrir öðru en svo sé.“163 Við sem þjóð vorum því orðin fórnarlömb 

meintra verka Samherja og umræðunnar um málið. 

Jafnframt voru margir sem höfðu áhyggjur af áframhaldandi þróunarstarfi Íslands í Afríku. 

Henry Alexander Henrysson, siðfræðingur sagði: „Í þessu tilviki bætist við að unnið hafi verið 

gegn góðri vinnu Þróunarsamvinnustofnunar og hvernig gott orðspor Íslands hafi verið 

misnotað. Vonandi skaðar þetta ekki vinnu Íslands annars staðar í Afríku.“164 Einnig lýsti Smári 

McCarthy, þingmaður Pírata, „að Samherji hafi með meintum gjörðum sínum stefnt allri 

þróunarsamvinnu Íslendinga í hættu.”165 Viðar Helgason, fiskifræðingur, sem starfað hefur í 

Namibíu taldi að orðspor Íslands í Afríku væri í hættu en í viðtali við hann í Fréttablaðinu segir: 

„Þessi ríki hafa alltaf haft ákveðinn fyrirvara á Evrópuríkjum og ekki verður þetta til að bæta úr 

skák,“ segir Viðar [...]. „Orðspor okkar í fiskveiðum er því miður farið að einkennast af því að 

við stöndum ekki við gerða samninga,“ segir Viðar.166 Því var sú þróunarsamvinna sem Ísland 

hefur veitt og er að veita í hættu og er orðspor þróunarsamvinnunnar það sem talað er um en 

ekki hvaða þýðingu það hefur fyrir þau lönd og þær þjóðir sem þiggja aðstoðina.167 

Þegar líður á fréttaflutninginn reyna stjórnvöld að greina á milli Íslands og Samherja þar 

sem hræðslan við að orðspor landsins skaðist vegna umfjöllunarinnar um málið frekar en 

þeirra gjörða sem Samherji er sakaður um. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra sagði:  

Það er auðvitað hætta á því að þetta mál, sé það svona vaxið, muni skaða orðspor Íslands 
sem er sérstakt áhyggjuefni. Ekki bara fyrir íslensk stjórnvöld heldur líka íslenskt atvinnulíf. 
En ég vil líka minn[a] á það að þarna er um íslenskt fyrirtæki að ræða en ekki íslenskt 
samfélag í heild sinni.[...] Ég vil líka segja það að það er sérlega dapurlegt að einmitt land 
þar sem Íslendingar höfðu verið að verja fjármunum til þróunarsamvinnu að þetta sé svo 
niðurstaðan af því.168   

 
163 Erla Dóra Magnúsdóttir, „Vilhjálmur spyr hvort þjóðin ætli að sætta sig við þetta enn og aftur: „Við erum 
soguð inn í þessa spillingar, ógeðfelldu starfshætti,“ Eyjan, 13. nóvember 2019, 
https://www.dv.is/eyjan/2019/11/13/vilhjalmur-spyr-hvort-thjodin-aetli-ad-saetta-sig-vid-thetta-enn-og-aftur-
vid-erum-sogud-inn-thessa-spillingar-ogedfelldu-starfshaetti/ 
164 „Ekki bjartsýnn á að dreginn verði neinn lærdómur,“ Fréttablaðið, 14. nóvember 2019.  
165 Ragnhildur Þrastardóttir, „Efast um áhrif styrkja á stjórnmál,“ Mbl, 13. nóvember 2019, 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/11/13/efast_um_ahrif_styrkja_a_stjornmal/ 
166 „Tók langan tíma að byggja upp traust,“ Fréttablaðið, 14. nóvember 2019.  
167  Sjá einnig: Jón Hákon Halldórsson, „Sérstök umræða um spillingu á Alþingi í dag,“ RÚV, 14. nóvember 
2019, https://www.ruv.is/frett/serstok-umraeda-um-spillingu-a-althingi-i-dag 
168 Kolbeinn Tumi Daðason, „Björgólfur Jóhannsson í leyfi hjá Íslandsstofu,“ Vísir, 14. nóvember 2019,  
https://www.visir.is/g/20191699628d, Heimir Már Pétursson og Kolbeinn Tumi Daðason,   
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Fleiri höfðu áhyggjur af þeim áhrifum sem málið gæti haft á Ísland. Valmundur Valmundsson 

formaður Sjómannasambands Íslands sagði: „Það eitt að vera sakaður um svona er 

grafalvarlegt mál, fyrir þá og okkur öll og hefur eitt og sér skaðleg áhrif á orðstýr 

þjóðarinnar.“169 Daginn eftir Kveiks þáttinn setti miðillinn Hringbraut fram grein þar sem 

nokkrum spurningum er varpað fram. „Spyrja má hvort orðspor Íslands muni skaðast á 

alþjóðavettvangi? Munu viðskiptakjör þjóðarinnar versna? [...] Munu útlendingar veigra sér 

við að kaupa íslenskar afurðir, einkum sjávarafurðir? [...] Mun þetta mál hafa áhrif á gengi 

íslensku krónunnar?”170 Þessar spurningar eru mjög lýsandi fyrir þá umræðu sem kom fram í 

kjölfarið. Stundin spurði nokkra Akureyringa á förnum vegi orðrétt: „Hver er þín afstaða til 

máls Samherja í Afríku?“171 en enginn af fimm viðmælendum nefndi Afríku, Namibíu eða fólkið 

þar. Einn viðmælandi sagði: „Þetta er sorglegt fyrir Íslendinga og íslenskan sjávarútveg. Ég 

vorkenni íslenskum sjómönnum og litlum útgerðarþorpum að þurfa að hafa þetta yfir sér. 

Aumingja Dalvík, segi ég nú bara.“172 Þessi viðhorf eru lýsandi fyrir þá orðræðu sem var ríkjandi 

í umfjölluninni um Samherjamálið.  

 

2. Mútur og spilling, tvær fylkingar sem fjalla um hver beri ábyrgð en ekki áhrif 

spillingarinnar. 

Samherjamálið var í grunninn umfjöllun um meintar mútugreiðslur Samherja til háttsettra 

ráðamanna hjá namibískum stjórnvöldum. Í umfjöllun Kveiks og Stundarinnar með uppljóstrun 

Jóhannesar til hliðsjónar voru sett fram gögn sem sýna áttu fram á greiðslur til þriggja 

svokallaðra „hákarla“ Tamson Hatuikulipi, James Hatuikulipi, og Sacky Shanghala, aðila sem 

tengdust sjávarútvegsráðherra. Þetta voru greiðslur titlaðar sem ráðgjafagreiðslur en áttu að 

 
„Óttast um orðspor Íslands og kallar eftir vandaðri rannsókn á Samherjaskjölunum,“ Vísir, 13. nóvember 2019, 
https://www.visir.is/g/20191449909d 
169 Berghildur Erla Bernharðsdóttir, „Gefur tilefni til að rannsaka viðskiptahætti Samherja hér á landi,“ Vísir, 13. 
nóvember 2019, https://www.visir.is/g/2019191119440/gefur-tilefni-til-ad-rannsaka-vidskiptahaetti-samherja-
her-a-landi 
170 „Samherjamálið er hrikalegt áfall fyrir allan sjávarútveginn og sjálfstæðisflokkinn,“ Hringbraut, 13. 
nóvember 2019, https://hringbraut.frettabladid.is/frettir-pistlar/samherjamalid-er-hrikalegt-afall-fyrir-allan-
sjavarutveginn-og-sjalfstaedisflokkinn/ 
171 Sæunn Valdís Kristinsdóttir, „Hver er þín afstaða til máls Samherja í Afríku?,“ Stundin, 22. nóvember 2019, 
https://stundin.is/grein/10062/hver-er-thin-afstada-til-mals-samherja-i-
afriku/?fbclid=IwAR3UiOFwZsVfoTZYIHnIVi2MrJ1oktl9AlNqPEuXp9iZx5Sa9P035Ao0DzM 
172 Sama heimild. Fleiri dæmi í sömu frétt. 
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liðka fyrir kaupum á ódýrum kvóta við strendur Namibíu. Einnig setti Al Jazeera fréttamiðillinn 

upp tálbeituaðgerð þar sem sjávarútvegsráðherra Namibíu, Bernhard Esau, náðist á filmu við 

að samþykkja að útvega ódýran sjófrystikvóta gegn greiðslu og bauð ráð við að komast hjá 

skattagreiðslum.173  

Í fjölda frétta kom fram að mútugreiðslur væru ólöglegar á Íslandi og í Namibíu. Sem dæmi: 

„Mútugreiðslur eru bannaðar bæði á Íslandi og í Namibíu. Viðurlög í Namibíu fyrir 

mútugreiðslur geta verið fimm ára fangelsi.“174, „Í almennum hegningarlögum segir að refsa 

skuli eftir íslenskum hegningarlögum fyrir mútugreiðslur til erlendra opinberra starfsmanna í 

alþjóðlegum viðskiptum.“175, og „109. grein almennra hegningarlaga um mútugreiðslur [Hver 

sem gefur, lofar eða býður opinberum starfsmanni, [...]] 1) gjöf eða annan ávinning, [...] skal 

sæta fangelsi allt að [5 árum]“176 Því var mjög fyrirferðarmikið í fréttaumfjölluninni að vísa í 

íslensk lög og nefna namibísk lög en lítið sem ekkert var fjallað um þau áhrif sem spilling hefði 

á samfélagið, orðræðan var einungis að þetta sé ólöglegt athæfi. Í seinni þætti Kveiks um 

Samherjamálið var tekið viðtal við nokkra Namibíumenn en íslenskir fjölmiðlar fjölluðu nánast 

ekkert um það miðað við að flestar aðrar hliðar málsins voru krufnar til mergjar. 

Í kjölfarið fór fram mikil umræða um spillingu í Namibíu og á Íslandi og voru skiptar 

skoðanir í samfélaginu sem komu bersýnilega fram í fjölmiðlum. Önnur fylkingin vildi meina 

að spilling væri þekkt í Namibíu og fleiri svæðum í Afríku og að illmögulegt væri að stunda 

viðskipti á þessu svæði án þess að „lenda“177 í því að þurfa að borga mútur. Bjarni Benediktsson 

formaður Sjálfstæðisflokksins og fjármálaráðherra segir meðal annars: „Það er nú kannski líka 

það sem er sláandi og svo sem lengi vitað að spillingin í þessum löndum – auðvitað er rót 

vandans í þessu tiltekna máli veikt og spillt stjórnkerfi í landinu. Það virðist vera einhvers konar 

 
173 Freyr Rögnvaldsson, „Forseta Namibíu misboðið: Vill reka ráðherrana sem þáðu mútur Samherja,“ Stundin, 
13. nóvember 2019, https://stundin.is/grein/9984/ 
174 „Þorsteinn stígur til hliðar – Björgólfur: „Ég er dapur,“ Eyjan, 14. nóvember 2019, 
https://www.dv.is/eyjan/2019/11/14/thorsteinn-stigur-til-hlidar-bjorgolfur-eg-er-dapur/ og Ágúst Borgþór 
Sverrisson, „Í hnotskurn – Hvað er Samherji sakaður um?,“ DV, 12. nóvember 2019, 
https://www.dv.is/frettir/2019/11/12/hnotskurn-hvad-er-samherji-sakadur-um/ 
175 Birgir Olgeirsson, Bylgjan Fréttir, 13. nóvember 2019, og Birgir Olgeirsson, „Skattrannsóknarstjóri með gögn 
frá Namibíu til skoðunar,“ Vísir, 13. nóvember 2019, https://www.visir.is/g/20191449790d 
176 Ingi Freyr Vilhjálmsson, „Sagður hafa fyrirskipað mútugreiðslur: „Það eru lygar,“ Stundin, 13. nóvember 
2019, https://stundin.is/grein/9998/ 
177 „Þorsteinn Már lenti jú í nauðgun í Namibíu,“ Eyjan, 14. nóvember 2019, 
https://www.dv.is/eyjan/2019/11/14/kristinn-hrafnsson-thorsteinn-mar-lenti-ju-naudgun-namibiu/ 
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rót alls þess sem við erum að sjá flett ofan af.“178 Spillingin er því samkvæmt hans sjónarmiðum 

í Namibíu en ekki á Íslandi þar sem rót vandans er spilling í þeirra stjórnkerfi og spilling í 

þessum löndum. Einnig segir Sigríður Á. Andersen samflokkskona hans og fyrrverandi 

dómsmálaráðherra: „Þar var dregin upp dökk mynd af þeim kröfum sem namibískir ráðamenn 

gera til þeirra sem vilja stunda fiskveiðar við landið, þar á meðal til fyrirtækja í eigu 

Íslendinga.“179 Því var ábyrgðin samkvæmt henni hjá namibískum ráðamönnum. Einnig vísar 

Björn Bjarnason fyrrverandi ráðherra því á bug að meint spilling í Namibíu snerti íslenska 

stjórnarskrá á nokkurn hátt og vill aðskilja þessar umræður algjörlega. „„Þeir telja sig hafa 

afhjúpað stórfellt hneyksli og spillingu í Namibíu vegna viðskipta Samherja. Umræðurnar eru 

á frumstigi,“ segir Björn. Hann telur fráleitt að frásögn ríkisútvarpsins sem ætlað er að sýna 

fram á spillingu í Namibíu snerti stjórnarskrá Íslands og auðlindaákvæði í henni.“180  

Auk þess birti fjöldi fjölmiðla þær yfirlýsingar sem Samherji birti til rökstuðnings sinnar 

hliðar á málinu. Í þeim 528 fréttum sem teknar voru til greiningar er vísað 232 sinnum í 

yfirlýsingar Samherja en þess ber að geta að oft var vísað í yfirlýsingar þeirra í sömu fréttunum. 

Björgólfur Jóhannsson sem tók tímabundið við sem forstjóri Samherja á meðan rannsókn 

málsins stóð minnst á að umfjöllun Kveiks hafi verið einhliða. „Þar segir hann ennfremur að 

„öllum sé ljóst að sjónvarpsþáttur Kveiks var mjög einhliða.”181 Auk þess segir Þorsteinn Már 

Baldvinsson forstjóri Samherja „Mér blöskrar umræðan“182 þegar hann stígur til hliðar og 

Björgólfur tekur við. Það er vissulega rétt að þáttur Kveiks hafi verið einhliða en sú umfjöllun 

sem spannst í kjölfarið gaf hlið Samherja einnig töluvert rými í fjölmiðlum.183 

Hin fylkingin leit svo á að ef íslenskt viðskiptafólk væri tilbúið til þess að múta aðilum í 

Namibíu og hefði nýtt sér veikleika og auðlind viðkvæmrar þjóðar væri einnig líklegt að það 

 
178 „Er spillingin þar, Bjarni?,“ Morgunblaðið, 14. nóvember 2019. 
179  „Þorsteinn Már lenti jú í nauðgun í Namibíu.“ 
180 Jakob Bjarnar, Björn Bjarnason segir um atlögu RÚV að Samherja að ræða, Vísir, 13. nóvember 2019, 
https://www.visir.is/g/20191449483d 
181 „Björgólfur reiknar ekki með að sitja sem forstjóri Samherja lengi,“ Kjarninn, 15. nóvember 2019, 
https://kjarninn.is/frettir/2019-11-15-bjorgolfur-reiknar-ekki-med-ad-sitja-sem-forstjori-samherja-lengi/ 
182 Ágúst Borgþór Sverrisson, „Mér blöskrar umræðan,“ segir Þorsteinn Már,“ DV, 14. nóvember 2019, 
https://www.dv.is/frettir/2019/11/14/mer-bloskrar-umraedan-segir-thorsteinn-mar/ 
183 Fleiri dæmi má sjá hér: Kristín Ólafsdóttir, „Ósáttur við að „pólitíkin taki yfir málið á rannsóknarstigi,“ Vísir, 
14. nóvember 2019, https://www.visir.is/g/20191699737d, „Gripið til varna fyrir Samherja,“ 22. nóvember 2019, 
Stundin og Friðrik Agni Árnason, „Essin þrjú: Shakira, Samherji og spilling,“ Vísir, 16. nóvember 2019,  
https://www.visir.is/g/2019191119134/essin-thrju-shakira-sam-herji-og-spilling  
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stundaði sömu viðskiptahætti á Íslandi. Fyrirsagnir sem settu Samherja í tengingu við spillingu 

og í neikvæðu ljósi voru einnig mjög áberandi. „Ásakanir um mútur og spillingu á hendur 

Samherja“184, „Hörð viðbrögð við afhjúpunum Kveiks og Stundarinnar á mútugreiðslum 

Samherja – „Ógeðslegt!“185 og „Samherji „ein best smurða svikamylla samtímans““186 en 

einhver útgáfa af þessum fyrirsögnum voru endurteknar út mánuðinn.187  

Innihald margra greina rímaði við fyrirsagnirnar en Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, 

fyrrverandi þingmaður Samfylkingarinnar, segir að íslensk stjórnvöld séu „gegnsýrð af spillingu 

og þess vegna þjóna þau þessu fyrirtæki leynt og ljóst. Ár eftir ár lækka veiðileyfagjöldin svo 

nemur milljörðum sem annars ættu að renna í samfélagssjóðinn.“188 Þórhildur Sunna 

varaformaður Pírata segir varnir Namibíu gagnvart spillingu betri en á Íslandi: „Hér er ég ekki 

að tala um Ísland, virðulegur forseti, heldur Namibíu, sem sumir vilja afgreiða sem vanþróað 

og bláfátækt þróunarríki. Namibía er þó ljósárum á undan okkur Íslendingum í lagalegum og 

stofnanalegum vörnum gegn pólitískri spillingu,“189 Einnig segir Smári McCarthy 

samflokksmaður hennar að „ef Samherji stundi mútugreiðslur í Namibíu sé full ástæða til að 

ætla að svipuð hegðun geti átt sér stað annars staðar. [...] Hann telur einnig þörf á því að hart 

sé tekið á alþjóðlegri spillingu.“190  

 
184 Kristinn Haukur Guðnason, „Ásakanir um mútur og spillingu á hendur Samherja,“ Fréttablaðið, 12. 
nóvember 2019, https://www.frettabladid.is/markadurinn/asakanir-um-mutur-og-spillingu-hendur-samherja/ 
185 Ágúst Borgþór Sverrisson, „Hörð viðbrögð við afhjúpunum Kveiks og Stundarinnar á mútugreiðslum 
Samherja – „Ógeðslegt!,“ DV, 12. nóvember 2019, https://www.dv.is/frettir/2019/11/12/hord-vidbrogd-vid-
afhjupunum-kveiks-og-stundarinnar-mutugreidslum-samherja-ogedslegt/ 
186 Sylvía Hall, „Samherji „ein best smurða svikamylla samtímans,“ Vísir, 23. nóvember 2019, 
https://www.visir.is/g/2019191129411/samherji-ein-best-smurda-svikamylla-samtimans- 
187 Fleiri dæmi má sjá hér: „Ásakanir um spillingu og mútur,“ Viðskiptablaðið, 12. nóvember 2019, 
https://www.vb.is/frettir/asakanir-um-spillingu-og-mutur/158321/. „Skrifar um svarta sögu Samherja – „Ekki 
sagan um duglegu drengina,“ Eyjan, 18. nóvember 2019, https://www.dv.is/eyjan/2019/11/18/skrifar-um-svarta-
sogu-samherja-ekki-sagan-um-duglegu-drengina/, Indriði Þorláksson, „Samherji í gráum skugga,“ Stundin, 14. 
nóvember 2019, https://stundin.is/grein/10006/ og Lovísa Arnardóttir,  „Hrollvekjandi“ hvernig Samherji nýtti 
sér þróunarstarf íslenska ríkisins,“ Fréttablaðið, 20 nóvember 2019, 
https://www.frettabladid.is/frettir/hrollvekjandi-hvernig-samherji-nytti-ser-throunarstarf-islenska-rikisins/ 
188 „Eva Joly dáist að hugrekki Jóhannesar,“ Mbl, 13. nóvember 2019, 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/11/13/eva_joly_daist_ad_hugrekki_johannesar/ 
189 Ingunn Lára Kristjánsdóttir, „Namibía „ljós-árum á undan“ Íslandi í vörnum gegn pólitískri spillingu,“ 
Fréttablaðið, 26. nóvember 2019, https://www.frettabladid.is/frettir/namibia-ljosarum-a-undan-islendingum-i-
vornum-gegn-politiskri-spillingu/ 
190 „Hefur óskað eftir umræðum um spillingu á Alþingi,“ RÚV, 12. nóvember 2019, 
https://www.ruv.is/frett/hefur-oskad-eftir-umraedum-um-spillingu-a-althingi 
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Þá voru margir sem skrifuðu pistla og lýstu þeirri spillingu sem fyrirfinnst á Íslandi. „Þetta 

sýnir okkur innsýn inn í einhverja mynd sem er algjörlega hræðileg og það skal enginn reyna 

að halda því fram að það sé bara spilling í Namibíu og ekki á Íslandi, það er bara ekki þannig.“191 

segir Katrín Oddsdóttir, mannréttindalögfræðingur og formaður Stjórnarskrárfélagsins. Þá 

segir Katrín Baldursdóttir „Það hlýtur að vera ljóst, ef Ísland er í raun réttarríki, að 

Samherjamenn eru á leið í fangelsi. [...] En svo vaknar spurningin hvort og þá hverjum 

Samherja menn hafa mútað hér eða munu múta hér landi svo þessi lög nái ekki yfir þá.“192 En 

áfram var áherslan á okkur líkt og Arnar Atlason, formaður fiskverkenda og fiskútflytjenda 

segir. „Eina leiðin sé sú að við lítum inn á við og áttum okkur á því að við erum spilltari að 

einhverju leyti en við höfum talið. Við teljum okkur vera ímynd hins hreina og fullkomna en 

við erum bara lítið peð í hinum stóra heimi. Við þurfum að vanda okkur og hafa mannorð okkar 

hreint. Við þurfum að líta inn á við og laga til heima hjá okkur.“  

Í þeirri spillingarumræðu sem tekin var á Alþingi var ágreiningur um hvort Ísland væri 

spillingarbæli eða ekki.  

Bjarni Benediktsson, [...] og Logi Einarsson, [...] tókust harkalega á eftir að Logi sagðist 
óttast Ísland væri að „teiknast upp sem spillingarbæli í augum umheimsins“. Bjarni sagði 
það alvarlegt mál þegar formaður stjórnmálaflokks teldi rétt að lýsa landinu á þann veg. 
„Ég tel að það sé engin innistæða fyrir svona dramatískum orðum,“ sagði Bjarni.193  

Þá segir Halldóra Mogensen, þingkona Pírata „Mér finnst mikilvægt að við tökum þessa 

umræðu því það er orðið nokkuð ljóst að þessi mýta um sakleysa, spillingarlausa litla Ísland er 

dauð og við þurfum að ræða þessi mál af miklu alvara hér á morgun.“194 Því beindist umræðan 

hjá stjórnmálamönnum að því að spilling væri ólögleg á Íslandi og í Namibíu, hvort hún væri til 

staðar á Íslandi fremur en Namibíu og hvar ábyrgðin lægi.195 Aftur á móti var lítil umræða um 

afleiðingar spillingar í Namibíu.  

 
191 Lillý Valgerður Pétursdóttir og Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Boða til mótmæla á Austurvelli vegna 
Samherjamálsins,“ Vísir, 20. nóvember 2019, https://www.visir.is/g/2020116044d 
192 Ágúst Borgþór Sverrisson, „Hörð viðbrögð við afhjúpunum Kveiks og Stundarinnar á mútugreiðslum 
Samherja – „Ógeðslegt!“ DV, 12. nóvember 2019, https://www.dv.is/frettir/2019/11/12/hord-vidbrogd-vid-
afhjupunum-kveiks-og-stundarinnar-mutugreidslum-samherja-ogedslegt/ 
193 Baldur Arnarson, „Allt kapp lagt á að upplýsa málið,“  Morgunblaðið, 15. nóvember 2019. 
194 Sjónvarpið Fréttir, 13. nóvember 2019. 
195 Fleiri dæmi má sjá hér: „Lögbrot fyrirtækja verði ekki liðin,“ Mbl, 18. nóvember 2019, 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/11/18/logbrot_fyrirtaekja_verdi_ekki_lidin/, Baldur Arnarson, „Allt kapp 
lagt á að upplýsa málið,“  Morgunblaðið, 15. nóvember 2019 og Birgir Þór Harðarson, „Sérstök umræða um 
spillingu á Alþingi,“ RÚV, 14. nóvember 2019, https://www.ruv.is/frett/serstok-umraeda-um-spillingu-a-althingi 
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Það sama má segja um þá sem tjáðu sig um málið utan alþingis. Sjöfn Vilhelmsdóttir, 

forstöðumaður Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála hjá Háskóla Íslands bjó lengi í 

Namibíu og lýsir sinni upplifun af spillingu þar: „Því miður og það hefur ekkert með 

einstaklingana eða fyrirtækin að gera, svona eru viðskiptahættir til að komast yfir auðlindir og 

ekki bara í Namibíu heldur er þetta því miður lýsandi fyrir alla álfuna. Spillingin lýsir sér þannig 

að einstaklingar sem fara inn í viðskiptin sem hefðu átt að vera til dæmis milli fyrirtækis frá 

Íslandi og namibíska ríkisins, þeir ganga inn í viðskiptin, taka eitthvað til sín og láta hlutina 

gerast.“196 Á hinn veginn segir Þórður Snær Júlíusson  

Fyrst ber að rifja upp að á Íslandi er kerfislæg spilling, og hún er rótbundin í kerfunum 
okkar. Í henni felst óheilbrigt samspil stjórnmála og viðskipta og birtingarmynd hennar er 
fyrst og síðast sú að valin[n] hópur fær betra aðgengi að tækifærum, upplýsingum og 
peningum annarra. Það er oft reynt að beina sjónum frá þessari viðblasandi stöðu með 
því að bera fyrir sig alþjóðlega spillingalista, sem mæla allt annað en þá strokuspillingu 
sem tröllríður öllu hér í rassvasanum á útgerð og einsleitri stjórnsýslu, sem oft á tíðum 
virðast vera sami hluturinn.197 

Út frá þessari umfjöllun um spillingu á Íslandi spratt svo fram mikil umræða um auðlindir 

Íslands. 

 

3. Eitt að misnota auðlindir hinna en hvað með auðlindir okkar? 

Í byrjun umfjöllunarinnar um Samherjamálið var talað um auðlindir Namibíumanna og ef sú 

mynd sem Kveikur og Stundin settu upp sé sönn, voru margir sem litu á starfsemi þeirra sem 

arðrán og misnotkun á auðlind afríkuþjóðar sem nýverið hafði öðlast sjálfstæði. Í pistli sem 

Indriði H. Þorláksson, hagfræðingur og fyrrverandi ríkisskattstjóri birtir tveimur dögum eftir 

þátt Kveiks um Samherjaskjölin segir hann „Auðlindaarðránið í Namibíu í samvinnu íslensks 

félags og spilltra stjórnmálamanna þar í landi er dapurlegt dæmið um að svona arðrán dó ekki 

út með hruni nýlenduveldanna, en lifir góðu lífi hjá aðilum sem í krafti auðs og valda hafa 

tryggt sér aðgang að auðlindum í eigin löndum eða erlendis.“198 Þetta er dæmi um orðræðuna 

sem myndaðist fyrst eftir að þátturinn var sýndur.  

 
196 Arnhildur Hálfdánardóttir, „Þetta kom ekki á óvart, því miður,“ RÚV, 13. nóvember 2019, 
https://www.ruv.is/frett/thetta-kom-ekki-a-ovart-thvi-midur 
197 Þórður Snær Júlíusson, „Uppskrift að því að drepa umræðuna með börnum,“ Kjarninn, 16. nóvember 2019,  
https://kjarninn.is/skodun/2019-11-16-uppskrift-ad-thvi-ad-drepa-umraeduna-med-bornum/ 
198 Indriði Þorláksson, „Samherji í gráum skugga.“ 
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Einnig var rifjað upp að núverandi forseti Íslands Guðni Th. Jóhannesson hafi sagt um 

Afríkuveiðar Samherja árið 2012 í viðtali við DV að þær væru „hámark tvískinnungsins“ í 

sögulegu samhengi þar sem Íslendingar hefðu sjálfir barist svo lengi fyrir því að fá fullan 

yfirráðarétt yfir fiskveiðiauðlindum sínum. „Í allri okkar baráttu fyrir verndun fiskimiðanna var 

rauði þráðurinn sá að strandríkið skyldi hafa fullan rétt á auðlindunum undan ströndum 

þess.“199  Hann segir því að Íslendingar óháð mútum, spillingu og skattaskjólum ættu ekki að 

nýta fiskveiðiauðlindir annarra þjóða. Uppljóstrarinn Jóhannes Stefánsson segir í þætti Kveiks:  

„Þetta er skipulögð glæpastarfsemi,“ [...] „Þeir eru að græða á auðlindum landsins og taka 

allan peninginn út úr landi til að fjárfesta annars staðar og þá í Evrópu eða Bandaríkjunum.“200 

Þessi orð hans leggja upp grunninn að umræðunni um auðlindir sem greinist þó í umræðuna 

um auðlindirnar okkar og auðlindirnar þeirra. „Bölvun auðlindanna“ [...] er þekkt hugtak í 

hagfræði. [...] Ísland býr yfir ríkulegum sjávarauðlindum og þessi bölvun vofir yfir okkur líkt og 

Namibíu.“201 Þá fer af stað ákveðinn samanburður á auðlindunum og nýtingu þeirra en þegar 

lengra líður á umræðuna fer hún að snúast að mestu um íslensku auðlindirnar og þá helst 

sjávarútveginn eins og kemur fram í ummælum Þorsteins Víglundssonar.  

Það sem að stendur hins vegar eftir og kannski stendur upp úr fyrir utan mútumálið sjálft 
í Samherjamálinu er sú einfalda staðreynd að Samherji var reiðubúinn að [greiða] tvisvar 
sinnum hærra gjald fyrir aflamark í Namibíu heldur en fyrirtækið er að greiða hér á landi. 
Það er stóra óréttlætið sem stendur áfram upp úr, það er stóra vandamálið sem þess[ir] 
stjórnarflokkar hafa ítrekað staðið gegn að við förum í nauðsynlega uppstokkun á úthlutun 
veiðiheimilda og að þjóðin fái að njóta réttlátrar hlutdeildar [í] arðsemi greinarinnar.202 

Því eru Íslendingar aftur komnir með stöðu fórnarlambs í umræðunni um Samherjamálið.203  

Í framhaldi fer umræðan frekar að beinast að auðlindum Íslendinga. Logi Einarsson, 

formaður Samfylkingarinnar, segir „ógeðslegt að misfara með auðlindir fátækrar þjóða. [...] En 

við erum líka dálítið eins og vanþróað ríki þegar kemur að fiskveiðiauðlindinni okkar. Fáir 

einstaklingar hagnast gríðarlega á henni og hreiðra um sig, í skjóli hans, út um allt í 

 
199 „Mútugreiðslur Samherja samsvara meira en helmingi af þróunaraðstoð Íslands til Namibíu,“ 

Stundin, 13. nóvember 2019. 
200 Máni Snær Þorláksson, „Samherji hefur „ekkert að fela,“ DV, 13. nóvember 2019, 
https://www.dv.is/frettir/2019/11/13/mynd-dagsins-samherji-hefur-ekkert-ad-fela/ 
201 Oddný G. Harðardóttir, „Samherjaskjölin og spillingin,” Vísir, 15. nóvember 2019, 
https://www.visir.is/g/2019191119148/sam-herja-skjolin-og-spillingin 
202 Stefán Óli Jónsson, Stöð 2 Fréttir, 19. nóvember 2019. 
203 Sjá einnig: „F.v. ráðherra VG vill innkalla kvótann og stokka upp kvótakerfið,“ Fréttatíminn, 20. nóvember 
2019, https://frettatiminn.is/20/11/2019/f-v-radherra-vg-vill-innkalla-kvotann-og-stokka-upp-kvotakerfid/ 
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atvinnulífinu.“204 Inga Sæland formaður Flokks fólksins tekur í sama streng og segir „Án þess 

að við séum með einhverjar sleggjur, málið er alls ekki á þeim stað að við getum það, þá vona 

ég bara að þetta muni verða einhver vendipunktur, til dæmis varðandi það sem lýtur að 

auðlindinni okkar.“205 Það var því ákveðið samræmi í viðbrögðum stjórnarandstöðunnar þar 

sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar segir einnig „Þetta er sláandi mál. 

Þetta undirstrikar það að stjórnmálamenn eiga ekki að koma nálægt ákvörðun á verði á kvóta. 

Við í Viðreisn höfum frá fyrsta degi barist fyrir því að fara markaðsleiðina í sjávarútvegi, að um 

verðlagningu gildi skýrar gegnsæjar reglur. [...] Svo þarf að koma á auðlindaákvæði í 

stjórnarskrá.“206  

Þetta viðhorf kom einnig fram í samfélaginu eins og sést í pistli Hallgríms Helgasonar 

rithöfundar þann 14. nóvember, tveimur dögum eftir Kveik „Þannig væri mögulega hægt að 

mynda þingmeirihluta með setningu auðlindaákvæðisins í stjórnarskrá, og í framhaldinu mætti 

ná gróðanum af fiskimiðunum í land, það er að segja Ísland.“207 Sif Sigmarsdóttir 

pistlahöfundur tekur í sama streng og segir „Kveikur og Stundin upplýstu um arðrán Samherja 

á auðlindum annarrar þjóðar. En hefur Samherji ekki einmitt komist upp með arðrán á 

auðlindum íslenskrar þjóðar til áratuga?“208 Þessi orðræða leggur því meiri áherslu á 

auðlindirnar okkar og í framhaldinu snýr umræðan meira og minna að auðlindum Íslendinga 

ekki Namibíumanna.209 

Þetta kemur meðal annars fram í mótmælum á Austurvelli sem boðað var til í kjölfar 

Samherjamálsins. „Boðað hefur verið til mótmæla á Austurvelli á laugardag til að krefjast þess 

 
204 „Eva Joly dáist að hugrekki Jóhannesar,“ Mbl, 13. nóvember 2019, 
https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/11/13/eva_joly_daist_ad_hugrekki_johannesar/. Sjá einnig: Kristín 
Ólafsdóttir „Einkar ógeðslegt“ að misnota auðlindir þjóðar,“ Vísir, 13. nóvember 2019, 
https://www.visir.is/g/20191450241d og Sighvatur Arnmundsson, „Formenn bregðast við Samherjamálinu,“ 
Fréttablaðið, 13. nóvember 2019, https://www.frettabladid.is/frettir/formenn-bregdast-vid-samherjamalinu/ 
205 „Eva Joly dáist að hugrekki Jóhannesar.“ 
206 Sama heimild. Sjá einnig: Ingunn Lára Kristjánsdóttir, „Umræða um spillingu: Frændhygli og 
hagsmunagæsla,“ Fréttablaðið, 14. nóvember 2019, https://www.frettabladid.is/frettir/umraeda-um-spillingu-
fraendhygli-og-hagsmunagaesla/ 
207 Hallgrímur Helgason, „Hér þarf engar mútur,“ Stundin, 14. nóvember 2019, https://stundin.is/grein/10002/ 
208 Sif Sigmarsdóttir, „Mín skoðun,” Fréttablaðið, 16. nóvember 2019. 
209 Fleiri dæmi má sjá hér: „Eva Joly dáist að hugrekki Jóhannesar,“ „F.v. ráðherra VG vill innkalla kvótann og 
stokka upp kvótakerfið,“ og Lillý Valgerður Pétursdóttir og Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Boða til mótmæla á 
Austurvelli vegna Samherjamálsins,” Vísir, 20. nóvember 2019, https://www.visir.is/g/2020116044d 
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að auðlindir verði færðar í hendur þjóðarinnar.“210 Sif Sigmarsdóttir lýsir þeirri orðræðu sem 

er ríkjandi í fjölmiðlum. „Í dag klukkan tvö hyggst fólk koma saman á Austurvelli og krefjast 

þess að arður af nýtingu sameiginlegra auðlinda landsmanna renni í sjóði almennings en ekki 

í vasa fárra útvalinna.“211 Eftir að mótmælin höfðu farið fram hélt umræðan um 

auðlindaákvæði Íslendinga áfram. „Vilji þjóðarinnar er skýr. Fimm þúsund manns mættu á 

Austurvöll um síðustu helgi til að krefjast skýrs auðlindaákvæðis í nýrri stjórnarskrá og réttláts 

arðs af fiskveiðiauðlindinni. Krafan um breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu hefur ítrekað 

birst í skoðanakönnunum [...].“212 Aftur á móti var lítið sem ekkert fjallað um auðlindir Namibíu 

þegar boðað var til mótmælanna eða í umræðunni eftir að mótmælin áttu sér stað.  Fyrirsagnir 

á borð við „Ný lög um veiðigjald og sanngjarn arður af þjóðareign.“213 og „Á þjóðin að njóta 

vafans eða auðkýfingurinn?“214 og er þá verið að vísa til íslensku þjóðarinnar en ekki þeirrar 

namibísku sem í lok mánaðar virðist næstum gleymd ef taka má mark á orðræðunni sem hafði 

þróast. 

Í þessum hluta voru greind þrjú þrástef sem komu fram í fjölmiðlaumfjölluninni um 

Samherjamálið í nóvember 2019 í kjölfar sjónvarpsþáttar Kveiks og umfjöllunar Stundarinnar 

um meint spillingarmál Samherja í Namibíu. Í fyrsta þrástefinu kom fram sú orðræða að 

orðspor Íslands væri í hættu og að sú þróunarsamvinna sem Íslendingar hefðu veitt 

Namibíumönnum væri eyðilögð. Með þessari orðræðu var íslenska þjóðin sett fram sem 

fórnarlamb samhliða namibísku þjóðinni og fékk Ísland, í stöðu fórnarlambsins, meira pláss í 

umræðunni eftir því sem leið á mánuðinn. Skaddað orðspor Íslands og meint misnotkun á 

fyrrum þróunarsamvinnu varð því megin afleiðing málsins en ekki þær afleiðingar sem málið 

gæti haft á namibískt samfélag. Í framhaldinu spannst upp mikil umræða um mútur og spillingu 

sem kom fram í öðru þrástefinu. Einblínt var á þá staðreynd að mútugreiðslur væru ólöglegar 

í báðum löndum en ekki hver afleiðingar þeirra væru ef rétt skyldi reynast. Þar klofnaði þjóðin 

 
210 Lillý Valgerður Pétursdóttir, Bylgjan Fréttir, 20. nóvember 2019.   
211 Sif Sigmarsdóttir, „Þegar sagan rímar,“ Fréttablaðið, 23. nóvember 2019, 
https://www.frettabladid.is/skodun/thegar-sagan-rimarr/  
212 Óskar Steinn Jónínuson Ómarsson, „Myndið nýja ríkisstjórn og breytið kvótakerfinu,“ Vísir, 27. nóvember 
2019, https://www.visir.is/g/2019191128889/myndid-nyja-rikis-stjorn-og-breytid-kvota-kerfinu 
213 Gunnlaugur H Jónsson, „Ný lög um veiðigjald og sanngjarn arður af þjóðareign,“ Fréttablaðið, 19. nóvember 
2019, https://www.frettabladid.is/skodun/ny-log-um-veidigjald-og-sanngjarn-ardur-af-thjodareign/ 
214 Lýður Árnason og Þórður Már Jónsson, „Á þjóðin að njóta vafans eða auðkýfingurinn?,“ Vísir, 21. nóvember 
2019, https://www.visir.is/g/2019191129727/a-thjodin-ad-njota-vafans-eda-audkyfingurinn- 
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í tvær fylkingar sem deildu á um hver bæri ábyrgð, hvar spillingin lægi. Önnur vildi meina að 

Namibía væri spillt land og ómögulegt væri að stunda viðskipti án þess að rekast á spillingu en 

hin fylkingin sagði Samherjamenn hafa nýtt sér aðstæður í Namibíu, stunduðu ólöglega 

viðskiptahætti, þar sem og á Íslandi. Aftur á móti voru áhrif spillingarinnar á namibískt 

samfélag ekki ríkjandi í orðræðunni um spillinguna. Í þriðja þrástefinu kom fram að eitt væri 

að misnota auðlindir Namibíumanna en annað að misnota auðlindir Íslendinga. Þegar líða tók 

á mánuðinn færðist umræðan aftur til þess viðhorfs að Íslendingar væru í raun 

meginfórnarlambið og að verið væri að ræna íslenskar auðlindir frá íslensku þjóðinni. 

Umfjöllun um auðlindir Namibíu urðu þar með víkjandi á meðan íslenska auðlindarumræðan 

yfirtók fjölmiðla og athygli ráðamanna á Íslandi. Að lokum var mikil umfjöllun um mótmæli 

sem boðað var til, en yfirskrift mótmælanna tengdist aðeins auðlindum Íslands. Í öllum þremur 

þrástefjunum færðist umræðan ávallt frekar yfir til þess að fjalla um hagsmuni Íslendinga á 

meðan hagsmunir Namibíumanna voru að mestu leyti hunsaðir.  
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5 Umræður 
Markmið rannsóknarinnar var að skoða þrjú tilvik í íslenskum fjölmiðlum sem tengjast Afríku 

á mismunandi hátt og greina þá orðræðu, ríkjandi, víkjandi og fjarverandi sem kemur fram í 

fjölmiðlunum. Til hliðsjónar voru kenningarnar mótunarhyggja, póststrúktúralismi og 

síðlenduhyggja notaðar til þess að greina orðræðuna auk þess sem kenningarnar um 

innrömmunaráhrif og dagskrárvald fjölmiðla voru einnig notaðar.  

Hér að framan voru þrástef innan hvers tilviks greind og rökstudd með dæmum úr þeim 

fréttum sem teknar voru til greiningar. Í þessum kafla verður áfram rýnt í sömu þrástef en með 

fyrrnefndar kenningar að leiðarljósi auk þess sem þemu þrástefjanna verða sett í samhengi. 

Tilvikin þrjú al-Shabaab, ebólu-faraldurinn og Samherjamálið eru öll mjög ólík en orðræðan 

um málefnin tengist Afríku og gefur vísbendingar um viðhorf í íslensku samfélagi til málefna 

álfunnar. Einnig getur orðræða í fjölmiðlum haft áhrif á viðhorf innan íslensks samfélags til 

Afríku þar sem tvístefna gildir í þessum efnum, samfélagið getur haft áhrif á fjölmiðla og 

fjölmiðlar á samfélagið. Í framhaldinu verða tilvikin og orðræðan sem greind voru, skoðuð út 

frá þeim kenningum sem stuðst var við og nánar rýnt í sameiginleg þemu orðræðunnar. 

5.1 Öðrun, við og hinir 

Líkt og Edward Said greindi í sinni orðræðugreiningu á menningarefniefni Vesturlanda er 

ákveðin gjá milli þess hvernig fjallað er um fólk frá mismunandi heimshlutum, sem skiptast í 

við og hinir (e. us and them).215 Öðrun, þar sem hópum er skipt í við og hina, kemur að 

einhverju leyti fram í öllum tilvikunum sem tekin voru til greiningar, þó bæði umfang 

umfjöllunarinnar og styrkur tengingarinnar við Ísland væri ólíkur. Þegar tvenndirnar við og 

hinir eru settar fram myndast ákveðið stigveldi á milli hópanna og þeirra sem þeim tilheyra en 

fræðimenn síðlenduhyggju hafa notað póststrúktúralískar hugmyndir sem þessar til að greina 

orðræðu og afbyggja hana.216 Með því að fjalla um okkur á móti hinum setja fjölmiðlar 

Afríkubúa neðar í stigveldið miðað við okkur hvort sem um er að ræða okkur Íslendinga eða 

okkur Vesturlandabúa. Þannig getur orðræðan sem notuð er sýnt fram á það stigveldi sem 

liggur á milli hópanna. Með því að afbyggja þessar tvenndir er stigveldið á milli hópanna dregið 

 
215 Edward W. Said, Orientalism, bls. 43-44. 
216 Lene Hansen, „Poststructuralism,“ bls. 170. 
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fram og hægt er að minnka það valdaójafnvægi sem liggur þar á milli en sé það ekki gert verður 

orðræðan ríkjandi og stigveldið festir sig í sessi í tungumálinu.217 

Ein leið til öðrunar er innrömmun, hvernig fréttin er sett fram og sú orðræða sem er notuð. 

Þegar fréttir eru skrifaðar kemur ávallt fram einhver túlkun og eitthvað sjónarhorn á 

atburðinum sem fréttin fjallar um. Þegar fréttir eru ítrekað rammaðar inn á þann hátt að 

hóparnir við og hinir koma skýrt fram, þó atburðirnir eigi sér stað að mestu leyti í Afríku beinist 

umræðan alltaf frá hinum og að okkur en við það myndast ríkjandi orðræða með 

innrömmuninni. Samkvæmt kenningunni um innrömmunaráhrif fjölmiðla getur sá rammi sem 

valinn er,  öðrun sem dæmi, haft áhrif á orðræðu og viðhorf einstaklinga í samfélaginu.218 

Í tilviki al-Shabaab kom öðrunin fram í umfjöllun fjölmiðla um þátttöku Vesturlandabúa í 

árásinni þar sem reynt er að tengja atburðinn á einhvern hátt við okkur, það var ekki nóg að 

skrifa um gjörðir hinna. Fréttir um al-Shabaab voru fáar og tengdust Íslandi á nánast engan 

hátt en reynt var að mynda tengingu við umfjöllunarefnið með því að lýsa mögulegri þátttöku 

Vesturlandabúa í árásunum. Fréttirnar voru þar með rammaðar inn á þann hátt að við 

Vesturlandabúar vorum sett í forgrunninn á meðan hinir Afríkubúarnir, sem tóku þátt í árásinni 

og voru fórnarlömb árásarinnar, voru settir í bakgrunninn. Við vorum þar með gerð 

mikilvægari umfjöllunarefni, sett á hærri stall innan stigveldisins. 

Fréttirnar um ebólu-faraldurinn voru mun fleiri en í tilviki al-Shabaab og tenging við Ísland 

var þegar til staðar þar sem fólk óttaðist að smit bærust til landsins og ýtti það undir umræðu 

í fjölmiðlum. Ein birtingarmynd öðrunarinnar var óttinn við veiruna sem var að mestu fyrir 

okkar hönd en ekki vegna hinna. Fréttir af faraldrinum fóru að berast í meira mæli til Íslands 

þegar ógnin var orðin raunverulegri og nærri okkur Vesturlandabúum með smitunum í 

Bandaríkjunum og á Spáni. Öðrunin kom einnig fram í umfjöllun fjölmiðla um viðbrögð 

alþjóðasamfélagsins við ebólu-faraldrinum. Þrátt fyrir að sérfræðingar segðu að mikilvægt 

væri að uppræta faraldurinn í Vestur-Afríku þar sem það væri besta leiðin til þess að koma í 

veg fyrir að faraldurinn breiddist út til annarra svæða, þá voru ríki heimsins treg til þess að láta 

fjármagn af hendi rakna til aðgerða í baráttu við faraldurinn í Vestur-Afríku. Ebólu-faraldurinn 

var því settur fram sem vandamál hinna, Afríkubúanna, en ekki okkar, Vesturlandabúa. Aftur 

á móti var annað mál og talið nauðsynlegt, að setja upp viðbragsteymi á Landspítala, kaupa 

 
217 David Campbell, „Poststructuralism,“ bls 225. 
218 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, bls. 396. 



80 

 

hina svokölluðu „gulu hlífðarbúninga“ og jafnvel óska eftir forgangsröðun nýs spítala til þess 

að bregðast við smiti ef til þess kæmi þar sem þá yrði vandamálið orðið okkar. Þá birtist viljinn 

til að hjálpa okkur en ekki hinum í gegnum þá orðræðu sem myndaðist í kringum 

hjálparstarfsmenn og heilbrigðisstarfsmenn sem unnu í löndum Vestur-Afríku. Fólk sem var 

því að bregðast við faraldrinum fyrir hönd alþjóðasamfélagsins varð því hluti af ógninni eða 

jafnvel brú fyrir ógnina til að komast frá hinum fjarlægu slóðum yfir til okkar.  

Eina umfjöllunin sem miðlaði upplýsingum um hvað var að gerast í Vestur-Afríku var í 

gegnum umfjöllun hjálparsamtaka sem var svo fylgt eftir með styrktarbeiðni og þar með verið 

að virkja ákveðna friðþægingu. Lesendur lásu sér til um ástandið, gáfu ef til vill tvö þúsund 

krónur, klöppuðu sér á bakið fyrir að hjálpa þeim, börnunum í Afríku og héldu svo áfram að 

lesa blaðið. Líkt og áður var nefnt voru fjáraflanir sem þessar og þau verkefni sem samtökin 

stóðu fyrir nauðsynlegar og ef til vill stuðlaði að meiru en aðeins friðþægingu hjá lesendum. 

Samt sem áður hefur umfjöllun sem þessi áhrif á orðræðuna sem notuð er. Hún getur mótað 

ákveðna öðrun og þá sérstaklega í kjölfar annarrar umfjöllunar þar sem öðrunin er greinileg, 

þar sem eitt gildir fyrir okkur en annað fyrir hina, öðrunin verður ríkjandi í orðræðunni og festir 

stigveldið í sessi.   

Þegar þessi rannsókn er gerð geysar heimsfaraldur vegna annarrar veiru, 

kórónuveirunnar, og hefur sá faraldur breytt þeirri heimsmynd sem var til staðar þegar ebólu-

faraldurinn gekk yfir Vestur-Afríku. Hægt væri að bera saman viðbrögð alþjóðasamfélagsins 

við þessum tveimur faröldrum og gæti það verið efni í aðra ritgerð. Til að mynda tók þróun 

bóluefnis við Covid-19 tæpt ár frá því að veiran greindist fyrst á meðan um 43 ár tók að þróa 

bóluefni fyrir ebólu. Að sjálfsögðu hefur læknavísindum og tækninni farið fram á þessum árum 

en aðeins það getur ekki útskýrt þennan mun. Covid-19 breiddist út til Vesturlanda og dreifði 

sér þar ólíkt því sem gerðist með ebólu. Því var aukinn þrýstingur og aukið fjármagn sett í 

rannsóknir á bóluefnum sem ekki var gert í ebólu-faraldrinum. Þegar litið er til dreifingar á 

bóluefni við Covid-19 eftir heimsálfum er Afríka greinileg langt á eftir hinum heimsálfunum og 

þá sérstaklega vesturlöndum. Þann 6. apríl 2021 voru 0,6% fólks í Afríku bólusett á móti 21% í 

Norður-Ameríku og 13,9% í Evrópu.219 Það er því ljóst að alþjóðasamfélagið heldur áfram að 

bregðast Afríku í baráttunni gegn þessari heilbrigðisógn líkt og í ebólu-faraldrinum. Afríka 

 
219 „Coronavirus (COVID-19) Vaccinations,” Our World in Data, sótt 14. apríl 2021, 
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 
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heldur áfram að vera lægst í stigveldinu, sem kemur til dæmis fram í viðbrögðum 

alþjóðasamfélagsins við heimsfaraldrinum og í tungumálinu í gegnum öðrunina. 

Samherjamálið var ólíkt hinum tveimur tilvikunum, bæði umfang umfjöllunarinnar sem 

var gríðarlega mikið, en einnig tengingin við Ísland og íslensku þjóðina. Í Samherjamálinu birtist 

öðrunin einna helst í þeirri áherslu sem var sett á okkur, en fjarverandi orðræðu um áhrif 

málsins á aðstæður hinna. Orðræðan varð því: Þetta er hræðilegt hjá þeim, en hvað með 

okkur? Okkar orðspor? Okkar góðu þróunarsamvinnu? Okkar land og þjóð? Okkar auðlindir? 

Líkt og kom fram í þriðja þrástefinu. Jafnvel hvað um okkar spillingu, eins og annað þrástefið 

sýndi fram á. Við, um okkur, frá okkur, til okkar varð því ríkjandi orðræða í umfjölluninni um 

Samherjamálið á meðan lítið var fjallað um hlið hinna. Það var því rauður þráður í umfjöllun 

fjölmiðla á Samherjamálinu að í fyrstu var talað um Namibíu en eftir nokkra daga var 

umfjöllunin nánast eingöngu um Ísland, spillingu á Íslandi, auðlindir Íslendinga og orðspor 

Íslands. 

Því er hægt að segja að í þeim tilvikum sem tekin voru fyrir í þessari rannsókn kom fram 

einhver birtingarmynd öðrunar. Líkt og áður hefur verið nefnt er skiljanlegt að meira sé fjallað 

um fréttir sem tengjast íslensku samfélagi og að fréttafólk reyni að tengja fréttir frá 

jaðarsvæðum við Ísland. Þó er spurning hvar línan liggur, hvenær fréttir eru rammaðar inn á 

þann hátt að þær tengist lesendunum og hvenær öðrunin er orðin það mikil að hún ýtir undir 

stigveldið milli hópanna og viðheldur þeirri orðræðu að við og hinir séu ólíkir hópar sem tengist 

ekki og einungis sé vert að fjalla um okkur. Hægt hefði verið að ramma fréttirnar á annan hátt, 

með því að fjalla um okkur mannkynið sem ebólan ógnaði eða okkur fiskveiðiþjóðunum 

tveimur, Namibíu og Íslandi, sem vernda þyrftum auðlindir og orðspor okkar. Sú varð hins 

vegar ekki raunin heldur voru fréttirnar rammaðar inn þar sem öðrunin birtist í öllum þremur 

þrástefjunum og greinilegt að það sama gildir ekki fyrir okkur og hina. Fólk er vant því að skipta 

sér upp í ákveðna flokka og er flokkurinn við mismunandi eftir því hvað á við. Við getur þýtt 

við Íslendingar, við Norðurlandabúar, við Evrópubúar og við Vesturlandabúar. Í þeim fréttum 

sem teknar voru til greiningar voru Afríkubúar aftur á móti aldrei hluti að þessum flokki heldur 

alltaf flokkaðir sem hinir. 

5.2 Skekkt umfjöllun og fjarverandi orðræða 

Í umfjöllun um tilvikin þrjú kom fram ákveðin skekkja í innrömmun fréttanna. Sú mynd sem 

var sett fram í íslenskum fjölmiðlum átti ekki endilega við rök að styðjast þegar málefnin voru 
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skoðuð nánar. Með því að setja fram skekkta mynd af atburðum og aðstæðum eru íslenskir 

fjölmiðlar þátttakendur í því að móta þá ímynd sem íslenskt samfélag hefur um Afríku, virkir 

gerendur í að móta þá þekkingu sem er til staðar um þessi tilteknu tilvik.220 Líkt og fræðimenn 

mótunarhyggju greina frá er þekking og sú ímynd sem fólk hefur um sjálft sig sem og um aðra, 

félagslega mótaðar.221 Með því að setja fram skakka mynd af málefnum tengdum Afríku, eru 

íslenskir fjölmiðlar virkir gerendur í því að móta þá þekkingu og ímynd sem íslenskt samfélag 

hefur af Afríku. Að sjálfsögðu þarf meira til en nokkrar fréttir um eitt málefni til þess að móta 

ímynd heillar heimsálfu en fjölmiðlar með sitt dagskrárvald og innrömmunaráhrif er einn liður 

í samfélaginu, sem getur haft áhrif á mótun ímyndar og þekkingar, með því að móta og 

viðhalda ríkjandi orðræðu. Með því að fjalla meira um ákveðin málefni geta fjölmiðlar haft 

áhrif á það hvað einstaklingar innan telji mikilvæg málefni innan samfélagsins. 222 Hvernig 

fjölmiðlar ramma fréttina getur svo haft áhrif á þá sýn á málefnið sem lesendur fréttanna fá af 

málefninu þar sem fjölmiðillinn er milliliður milli atburða og lesenda. 223  

Þegar litið er til allra þriggja tilvikanna kemur fram einhver skekkja í umfjöllun fjölmiðla en 

það rímar við hugmyndir síðlenduhyggju um að vestrænir gerendur móti ríkjandi þekkingu á 

fyrrum nýlendum. Fræðimenn síðlenduhyggju hafa fjallað um að í gegnum sögu fyrrum 

nýlendna sé sú þekking sem er til staðar um menningu, fólk og sögu þessara ríkja oft mótuð af 

Vesturlöndum og sýni ekki endilega rétta mynd. Hefði þekkingin verið mótuð af fólkinu sjálfu 

sem byggir þessi ríki þá væri ríkjandi þekking gjörólík.224  

Umfjöllun íslenskra fjölmiðla um al-Shabaab og Westgate árásina í Naíróbí var að mörgu 

leyti óskýr og í besta falli villandi. Öll þrástefin þrjú sýna á einhvern hátt ranga mynd af þeim 

aðstæðum sem fjallað var um. Hvort sem um er að ræða að árásin var sett fram sem 

hefndaraðgerð vegna þess að kenísk stjórnvöld sendu herlið til Sómalíu, hvernig ýmis hugtök 

voru notuð til þess að lýsa al-Shabaab liðum og ólíkar merkingar þeirra lagðar að jöfnu eða 

þær fölsku fréttir sem fóru á kreik um þátttöku Vesturlandabúa í árásinni þá kom í ljós önnur 

hlið á málinu þegar nánar var skoðað.  

 
220 Nicholas Onuf, „Constructivism: A User’s Manual,“ bls 58. 
221 Alexander Wendt, “Anarchy Is What States Make of It,” bls. 391-425. 
222 Maxwell E. McCombs og Donald L. Shaw, „The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years 

in the Marketplace of Ideas,“ bls. 58-67.  
223 Denis McQuail, McQuail´s Mass Communication Theory, bls. 395. 
224 Siba N. Grovogui, „Postcolonialism,“ bls. 241. 
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Eins og nefnt er í fyrstu fréttinni sem fjallar um atburðinn voru al-Shabaab samtökin með 

Twitteraðgang og tístu um framgang árásarinnar á meðan hún stóð yfir þar sem þau meðal 

annars lýstu yfir ábyrgð á árásinni, hugmyndafræði samtakanna og ástæðu árásarinnar. 

„Sómalski öfgahópurinn Al-Shabab hefur lýst ábyrgð á ódæðinu með Twitter færslu, þar sem 

þeir segja að um hefnd sé að ræða vegna hernaðarafskipta Kenía í Sómalíu gegn Al-Shabab.“225 

Aðgangi þeirra var svo um síðir lokað vegna brota á skilmálum samfélagsmiðilsins en ekki fyrr 

en fjölmiðlar og aðrir netverjar höfðu séð tístin. Þar segir: „What Kenyans are witnessing at 

#Westgate is retributive justice for crimes committed by their military, albeit largely miniscule 

in nature.“226 Þetta tíst var þýtt hér að framan sem: „Það sem Keníamenn verða vitni að í dag 

við #Westgate er refsiréttlæti fyrir glæpi framda af her þeirra, þó minniháttar séu.“ Hugtakið 

„retributive justice“ eða refsiréttlæti vísar til hugmyndafræði um kerfisbundna leið til þess að 

ná fram réttlæti í samfélagi. Í stað þess að afbrotamenn séu settir í fangelsi til endurhæfingar 

þá er þeim refsað sem samsvarar glæpnum sem framinn er til þess að ná fram réttlæti. Innan 

alþjóðasamfélagsins tíðkast til að mynda refsiaðgerðir (e. sanctions) sem ein mynd 

refsiréttlætis, þar sem eitt eða fleiri lönd koma á refsiaðgerðum gagnvart ríki sem brotið hefur 

alþjóðalög.227  

Refsiréttlæti er því ekki það sama og hefnd eða hefndaraðgerð. Þar sem refsiréttlæti er 

tegund réttarkerfis og er kerfisbundin er hún ekki tengd persónubundnum tilfinningum. Líkt 

og dómarar í íslensku réttarkerfi geta haft mismunandi skoðanir en dæma út frá settum lögum 

og reglum þá virkar refsiréttlæti án einstaklingsbundinna skoðana. Hefnd er aftur á móti 

persónulegra fyrirbæri. Orðið lýsir því að taka í sínar eigin hendur að refsa einhverjum sem 

gert hefur eitthvað á þinn hlut. Hefnd er því tengd tilfinningum, oft reiði, skömm og fjandsemi 

og jafnvel því að hafa ekki stjórn á tilfinningum sínum eða láta undan þeim. Oft er lítil stjórn á 

tilfinningum sem þessum og hefnd sér í lagi, tengd við „ósiðmenntuð“ samfélög og jafnvel 

villimennsku. Sé orðinu flett upp í orðabók er vísað til blóðhefndar, hefðar sem í sögu Íslands 

er tengd Sturlungaöldinni mesta óróaskeiði Íslands, gjörð sem var unnin þegar ekki var notast 

við nútíma réttarkerfi líkt og þekkist á Vesturlöndum í dag.228 Með því að þýða „retributive 

 
225 Elimar Hauksson „Hryðjuverk í Kenía,“ 21. september 2013. 
226Will Oremus, „The Militant Group Behind the Kenya Mall Attack Is Live-Tweeting the Massacre,“ Slate, 21. 
september 2013 
227 Morten B. Pedersen, „The ICC, The Rohingya and the Limitations of Retributive Justice,“ Australian Journal 
of International Affairs 73, nr. 1, (2019), doi:10.1080/10357718.2018.1548562 
228 „Hefnd,“ Snara, snara.is 
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justice“ sem hefnd, birta hefnd gegn kenískum hernaði í Sómalíu sem ástæðu þess að al-

Shabaab standi fyrir árásinni og með því að síendurtaka orðið, er mótuð orðræða sem tengir 

samtökin við ósiðmenntað samfélag og tilfinningar á borð við reiði.  

Eins og fram kom í greiningunni á þrástefinu þá var ástæða árásarinnar sem gefin var upp, 

hefndaraðgerð vegna þess að kenísk yfirvöld sendu herlið til Sómalíu. Aftur á móti þegar tíst 

al-Shabaab eru skoðuð er ástæðan sem gefin er, glæpir herliðs Kenía. Þrátt fyrir að Öryggisráð 

Sameinuðu þjóðanna hafi verið þátttakandi í þeim ákvörðunum um það herlið sem var 

staðsett í Sómalíu og þar með alþjóðasamfélagið í heild sinni, var ábyrgðinni í rauninni varpað 

algjörlega yfir á Kenía með umfjöllun fjölmiðla á Íslandi. Að vissu leyti er því verið að móta nýja 

frásögn um þá atburði sem áttu sér stað, vestrið er þar með farið að móta nýja þekkingu um 

atburði sem eiga sér stað í Afríku. Þekking felur í sér vald og ef fréttirnar eru rammaðar inn á 

þann hátt að Kenía hafi einhliða ráðist inn í Sómalíu og að árás al-Shabaab sé hefnd fyrir 

innrásina er verið að móta nýja þekkingu og orðræðu um staðina og atburðinn. 

Þá voru ýmis hugtök notuð til þess að lýsa þeim al-Shabaab liðum sem tóku þátt í árásinni. 

Öll þessi orð hafa ákveðið gildi eða merkingu en með því að setja orðin fram, hvert á eftir öðru 

í sömu frétt er merking þeirra lögð að jöfnu. Þetta er ein leið til þess að móta orðræðuna í 

kring um ákveðið orð, ákveðinn atburð eða jafnvel um ákveðinn hóp af fólki. Líkt og nefnt var 

í kaflanum hér að framan voru hugtökin hryðjuverkamaður, íslamisti og ódæðismaður oft 

notuð til þess að lýsa þeim hópi fólks sem stóð að árásinni á Westgate verslunarmiðstöðina. 

Öll hafa þau ólík gildi og eru misgildishlaðin en með því að endurtaka þau öll í sömu frétt og 

endurtaka það oft í þeim fréttum sem fjalla um samtökin er einnig hægt að hafa áhrif á þá 

merkingu sem orðin hafa og þá orðræðu sem skapast um þennan hóp fólks.  

Íslamisti er eitt þeirra orða sem hafa nýlega verið smíðuð og er enn að komast í umferð í 

íslensku tungumáli. Til að mynda kemur orðið ekki upp í neinum af 13 íslensku orðabókum 

Snöru en kemur upp í Íslenskri nútímamálsorðabók hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum. Þar sem orðið er ungt í tungumálinu er það enn í mótun en það í hvaða merkingu og 

samhengi orðið er notað getur haft áhrif á það hvaða merkingu það fær til langframa. Með því 

að byggja upp orðið af hlutunum íslam- og -isti er greinilega búið að tengja orðið við 

trúarbrögðin og þá sem þau aðhyllast. Samkvæmt íslenskri orðabók á Snöru er -isti „viðskeyti 

no. (oftast tökuorðum) um fylgismann stefnu eða mann með tilteknar hneigðir, viðhorf o.fl. 
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sósíalisti. kapítalisti.”229 Því er lítið til fyrirstöðu að skilja merkingu orðs sem enn er í mótun 

sem einhvern sem fylgismann íslam. Þegar orðið er svo sett í samhengi við orðin 

hryðjuverkamaður og ódæðismaður eru fylgismenn íslam því tengdir þessum verkum á beinan 

og óbeinan hátt.  

Í kenningum póststrúktúralisma er ákveðið samband á milli valds og þekkingar.230 Þegar 

ný orð eru mynduð og merking þeirra mótuð í gegnum orðræðuna gefur það þeim sem býr til 

þekkinguna vald yfir tungumálinu og þeim tengslum sem aðrir mynda í kring um orðið. Því 

liggur ákveðin ábyrgð hjá þeim sem móta ný orð, orðræðuna og tungumálið almennt. Með því 

að setja nýyrðið íslamisti sem víxlanlegt hugtak til móts við hryðjuverkamaður og 

ódæðismaður eru höfundar fréttanna að hafa áhrif á það hvernig orðið er skilið og notað í 

framtíðinni. Þeir eru að móta tungumálið og orðræðuna sem skapast í kringum orðið íslam, og 

að einhverju leyti viðhalda þeirri neikvæðu orðræðu sem hefur skapast á Vesturlöndum í 

kringum múslima og íslam. Þess má geta að ef leitað er að enska orðinu „islamist“ koma upp 

svipaðar skilgreiningar og á íslenska orðinu íslamisti og því líklegt að íslenska orðið sé dregið 

þaðan. 

Eðlilegt er að meira sé fjallað um atburði sem tengjast stöðum og fólki sem eru nær Íslandi 

bæði landfræðilega og menningarlega líkt og Donald Sassoon hefur fjallað um þar sem Ísland 

og lönd Afríku eru bæði jaðarsvæði og því minna flæði frétta þar á milli.231 Ekki er möguleiki á 

að fjalla um alla atburði heimsins á jafnan hátt og því er forgangsraðað hvað þykir fréttnæmt 

og reynt er að finna þá hlið á fréttum frá fjarlægum slóðum sem lesendur geta tengt við. Spyrja 

má þó hvað sé eðlilegt að einbeita sér að og hvenær fréttamenn eru farnir að búa til þekkingu 

til þess að tengja fréttir lesendunum og þar með halla réttu máli. Þegar fjöldi frétta fjallar um 

að Vesturlandabúar hafi tekið þátt í árásinni án haldbærra sannana sem kom svo í ljós að var 

ekki rétt, gæti innrömmun til að tengja lesendur við málefnið verið gengin of langt. Erfitt er að 

segja til um hvar línan liggur og ef til vill liggur hún á mismunandi stað eftir mati mismunandi 

samfélaga og jafnvel einstaklinga. 

 
229 „isti“, Snara, snara.is. 
230 David Campbell, „Poststructuralism,“ bls. 225. 
231 Donald Sassoon, „On Cultural Markets,“ bls. 113–126. 
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Ein leið Vesturlanda til að móta þekkingu á fyrrum nýlenduríkjum er með skekktri 

umfjöllun í formi fjarverandi þekkingar sem kemur fram í fjarverandi orðræðu.232 Í tilvikunum 

þremur var fjarverandi orðræða greinileg í þeirri umfjöllun sem tengdist fólki svæðanna sem 

fjallað var um. Í tilviki al-Shabaab var meiri áhersla lögð á mögulega þátttöku Vesturlandabúa 

í stað þess að greina frá samtökunum sjálfum. Í tilviki ebólu-faraldursins var lítið sem ekkert 

fjallað um þróun faraldursins í Vestur-Afríku sem og skyldu Íslands til þess að taka þátt í 

aðgerðum alþjóðasamfélagsins þar. Í tilviki Samherjamálsins var áhrif meintra gjörða Samherja 

á namibísku þjóðina einnig fjarverandi og því fjarverandi þekking í öllum tilvikunum. Sé litið til 

kenningarinnar um dagskrárvald fjölmiðla, gerir það umfjöllunarefni frétta mikilvægari að 

meira sé fjallað um þau.233 Sé orðræða um þessi málefni fjarverandi í íslenskum fjölmiðlum, 

gerir það að verkum að þessi hlið málanna verða minna mikilvæg í augum fólks á Ísland. 

Í öðru þrástefi Samherjamálsins komu tvær fylkingar innan samfélagsins enn betur í ljós 

þegar spillingarumræðan jókst og færðist yfir á íslenskt samfélag. Á Alþingi sem og í fjölmiðlum 

var tekist á um það hvar ábyrgðin á spillingunni lægi. Hvort Namibía væri spillt land þar sem 

nauðsynlegt væri að borga mútur ef taka ætti þátt í viðskiptum þar í landi eða hvort íslenskt 

viðskiptafólk hefði nýtt sér viðkvæmt land sem nýverið hafði fengið sjálfstæði og stundaði 

spillta viðskiptahætti þar, sem og á Íslandi. Einnig voru margar vísanir í íslensk og namibísk lög 

að mútugreiðslur væru ólöglegar í báðum löndum og greint frá því hvaða viðurlög ættu við í 

hvoru landinu fyrir sig. Það sem stakk þó í stúf var fjarverandi orðræða um það hvaða áhrif 

þessi meinta spilling hefði á namibískt samfélag.  

Af þeim 528 fréttum sem teknar voru til greiningar fjölluðu aðeins níu á einhvern hátt um 

áhrif og afleiðingar spillingar á namibískt samfélag á annan hátt en bara að lýsa mútum sem 

ólöglegum, spillingu slæmri og Samherjamönnum arðræningjum. Fólk í íslensku samfélagi 

kallaði aðferðir Samherja í Afríku spillingu, glæpi og arðrán en þó voru mjög fáir sem köfuðu 

eitthvað dýpra og tengdu saman hvað mútur, spilling og arðrán þýddi fyrir namibískt samfélag. 

Þessar níu fréttir voru þó flestar aðeins með eina setningu þar sem kom fram að spilling eykur 

atvinnuleysi og fátækt en að því slepptu var umræðan um áhrif spillingar á namibískt samfélag 

nánast engin. Þar sem allir fjölmiðlar voru að fjalla um sama málefnið var reynt að finna nýjar 

 
232 Siba N. Grovogui, „Postcolonialism,“ bls. 242. 
233 Maxwell E. McCombs og Donald L. Shaw, „The Evolution of Agenda-Setting Research: Twenty-Five Years 
in the Marketplace of Ideas,“ bls. 58-67. 



87 

 

og mismunandi hliðar á málinu til þess að grípa lesendur en þó var þessi hlið málsins næstum 

algjörlega fjarverandi í umræðunni. Þegar namibíska þjóðin var á einhvern hátt nefnd var það 

annað hvort samkvæmt annarri fylkingunni sem spillt þjóð sem leyfði þessu að gerast eða af 

hinni fylkingunni sem greyið fátæklingarnir í Afríku. 

Í öllum þremur tilvikunum komu þessu tvö þemu fyrir, öðrun og skekkt umfjöllun. Öðrunin 

þar sem hóparnir við og hinir eru greinilegir í innrömmun fréttanna, er ein leið til þess að móta 

og viðhalda því stigveldi sem er til staðar á milli okkar Íslendinga, okkar Vesturlandabúa og 

hinna Afríkubúanna. Þegar einhver birtingarmynd öðrunar kemur fyrir í öllum tilvikunum 

þremur, myndast ríkjandi orðræða í fjölmiðlum sem getur haft áhrif á viðhorf og orðræðu 

einstaklinga í samfélaginu. Skekkt mynd af atburðum og aðstæðum var einnig greinileg í 

tilvikunum. Með því að setja fram skekkta mynd í formi rangra eða villandi upplýsinga og 

fjarverandi orðræðu, eru íslenskir fjölmiðlar á ákveðinn hátt að móta þá þekkingu sem er 

ríkjandi um Afríku og málefni hennar. Þeir gerendur sem taka þátt í því að móta þekkingu hafa 

einnig ákveðið vald og því hvílir ábyrgð á fjölmiðlafólki sem tekur þátt í þessari mótun 

þekkingar.  
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6 Lokaorð  
Markmið þessarar rannsóknar var að greina þá orðræðu sem notuð var í umfjöllun íslenskra 

fjölmiðla um málefni tengd Afríku. Til þess voru þrjú tilvik tekin til greiningar og fréttir tengdar 

tilvikunum innan ákveðinna tímabila orðræðugreindar. Tilvikin sem voru greind voru al-

Shabaab 20. september – 20. október 2013, ebólu-faraldurinn í Vestur-Afríku október 2014 og 

Samherjamálið nóvember 2019. Til hliðsjónar voru þrjár kenningar innan alþjóðasamskipta, 

mótunarhyggja, póststrúktúralismi og síðlenduhyggja, og tvær kenningar innan 

fjölmiðlafræða, dagskrárvald og innrömmunaráhrif fjölmiðla. Þessar kenningar tengjast allar 

þar sem hugmyndir um að veruleikinn sé mótaður og orðræða fjölmiðla geti haft áhrif á mótun 

veruleikans. Sú aðferðafræði sem notuð var til þess að greina texta fréttanna var 

orðræðugreining í anda Michel Foucault þar sem í hverju tilviki fyrir sig voru þrjú þrástef 

greind. Fréttum fyrir hvert tilvik fyrir sig var safnað í gegnum Fjölmiðlavakt Creditinfo en það 

er gagnagrunnur sem geymir fréttir sem íslenskir fjölmiðlar hafa birt hvort sem um er að ræða 

netmiðla, sjónvarp, útvarp eða dagblöð. 

Með þessari rannsókn var leitast við að greina þá orðræðu sem kemur fram í íslenskum 

fjölmiðlum í tilvikunum þremur. Meginrannsóknarspurningin var: Hver er orðræða íslenskra 

fjölmiðla í umfjöllun um málefni sem varða Afríku? Í orðræðu íslenskra fjölmiðla kom fram 

skekkja í innrömmun fréttanna og öðrun þar sem greinileg skipting var í hópana við og hinir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir að tilvikin væru ólík hvað varðar tengingu við 

Ísland og umfang umfjallananna, þá komu þessi tvö þemu fram í öllum tilvikunum. Hvert tilvik 

hafði einnig sína rannsóknaspurningu og verður farið yfir þær hér að neðan. 

Rannsóknaspurningin sem sett var fram í tengslum við al-Shabaab var: Hvaða mynd er 

dregin upp af al-Shabaab og þeirri hryðjuverkaógn sem af þeim stafar í íslenskum fjölmiðlum? 

Í íslenskum fjölmiðlum kom fram skekkt mynd af þeim atburðum sem tengdust Westgate 

árásinni miðað við þá mynd sem kom fram þegar betur var rýnt var í árásina. Árásinni var lýst 

í fjölmiðlum sem hefndaraðgerð vegna innrásar kenísks herliðs en þegar betur var að gáð 

reyndist það ekki vera sú ásæða sem samtökin sjálf gáfu út. Einnig var orðræða 

umfjöllunarinnar skekkt þar sem ýmis hugtök líkt og íslamisti, ódæðismaður og 

hryðjuverkamaður voru lögð að jöfnu. Með því að tengja orðin beint við íslam er verið að móta 

ákveðna orðræðu í kringum íslam og viðhalda þeirri neikvæðu orðræðu sem um það hefur 

myndast. Þá kom fram ákveðin öðrun í umfjöllun fjölmiðla þar sem hryðjuverkaógnin var sett 
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fram á þann hátt að hún kom Íslendingum lítið við nema þegar um mögulega þátttöku 

Vesturlandabúa í árásinni var að ræða en reynt var að ramma inn umfjöllunina á þann hátt að 

hún tengdist frekar íslensku samfélagi og áhersla sett á okkur frekar en hina. Með því að 

einblína á þátttöku þeirra sem átti svo ekki við rök að styðjast, varð umfjöllunin um al-Shabaab 

og Westgate árásina enn meira villandi.  

Rannsóknarspurningin um tilvik ebólunnar var eftirfarandi: Hvernig er ebólu-faraldrinum 

í Afríku árið 2014 lýst í íslenskum fjölmiðlum og þeirri heilsufarsógn sem honum tengist? Við 

greiningu á þrástefjum um ebólu-faraldurinn kom einnig fram nokkurs konar öðrun. Óttinn við 

heilsufarsógnina var fyrst og fremst vegna okkar en ekki vegna hinna, þar sem mun meira var 

fylgst með þeim smitum sem komu upp á Vesturlöndum og fjölmiðlaumfjöllun um ebólu 

almennt jókst til muna eftir að smit greindist í Bandaríkjunum. Aðeins var fjallað af alvöru um 

faraldurinn í Vestur-Afríku ef umfjöllun um hjálparsamtök var inntak fréttarinnar. Umfjöllun 

um viðbrögð alþjóðasamfélagsins sýndu svipaða öðrun þar sem ebólu-faraldurinn í Vestur-

Afríku var vandamál hinna en ekki okkar. Það sást á hægum viðbrögðum alþjóðasamfélagsins 

og því hve illa gekk að safna fjármagni til baráttunnar á meðan ríki heims settu af stað ýmis 

konar aðgerðir heima fyrir til þess að sporna við mögulegum smitum. Að lokum kom fram 

neikvæð orðræða í garð heilbrigðisstarfsmanna sem unnu á hættusvæðum í Vestur-Afríku þar 

sem þeir voru settir fram sem eins konar brú fyrir ógnina að ferðast frá hinum til okkar. 

Rannsóknarspurningin í Samherjamálinu var svo: Hvaða viðhorf til spillingar og 

efnahagsógnar tengdri Afríku birtist í umfjöllun íslenskra fjölmiðla um Samherjamálið? Þegar 

þrástef Samherjamálsins voru greind var ljóst að umfjöllunin færðist ávallt yfir á íslenskt 

samfélag en meint spilling og sú efnahagsógn sem henni fylgir var beint að íslensku samfélagi 

frekar en namibísku. Strax í upphafi umfjöllunarinnar um málið var ríkjandi orðræða sú að 

óttast var um orðspor Íslands á alþjóðavettvangi og að sú þróunarsamvinna sem Ísland hafði 

unnið í upphafi sjálfstæðis Namibíu hefði verið misnotuð af Samherja. Íslenska þjóðin var því 

sett fram sem fórnarlamb og eftir því sem á leið umfjöllunina var meiri áhersla lögð á stöðu 

Íslands sem fórnarlambs en Namibíu. Það sama átti við um þá miklu umræðu sem kom í 

kjölfarið um mútur og spillingu. Oft var nefnt að mútugreiðslur væru ólöglegar í báðum löndum 

og skiptist íslenskt samfélag í tvær fylkingar um það hvar ábyrgðin á spillingunni lægi. Aftur á 

móti var orðræðan um hvaða áhrif meint spilling hefði á namibískt samfélag nánast algjörlega 

fjarverandi. Einnig kom svipað fram í tengslum við umræðuna um auðlindir sem skapaðist 
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þegar á leið umræðuna um Samherjamálið. Í byrjun var rætt um auðlindir Namibíumanna en 

þegar á leið var megináherslan var lögð á auðlindir Íslendinga. Íslenska þjóðin var því aftur sett 

fram í stöðu fórnarlambs í stað namibísku þjóðarinnar með meiri athygli á þá fyrrnefndu. 

Því virðist vera sem í umfjöllun íslenskra fjölmiðla á málefnum tengdum Afríku, sé rauður 

þráður. Sá er að fjölmiðlar reyna eftir fremsta megni að ramma fréttir inn á þann hátt að þær 

tengist sem mest íslensku samfélagi eða Vesturlöndum. Þá var greinileg gjá á milli 

framsetningar tvenndanna við og hinir, þar sem hópurinn við var breytilegur eftir því hvort um 

okkur Íslendinga, okkur Norðurlandabúa eða okkur Vesturlandabúa var að ræða en fólk Afríku 

var ávallt og greinilega staðsett í hinum flokknum. Líkt og áður hefur verið nefnt er skiljanlegt 

að meira sé fjallað um málefni sem eru nær þeim samfélögum sem umfjöllunin á sér stað í. 

Aftur á móti er ákveðin lína hvenær eðlilegt sé að þvinga málefni sem tengjast Afríku inn í þann 

ramma að fjalla nánast eingöngu um okkur Íslendinga eða okkur Vesturlandabúa en nánast 

ekkert um hina Afríkubúana. 

Þegar um orðræðugreiningu er að ræða er greinandinn ávallt með ákveðið hlutdrægt 

sjónarhorn sem hefur áhrif á greininguna og útkomu hennar. Þau gögn sem stuðst var við voru 

fengin úr gagnabanka Fjölmiðlavaktar Creditinfo og hafa ber í huga einhverjar fréttir gæti 

vantað í gagnasöfn sem þessi. Þegar litið er til þeirra frétta sem greindar voru komu fram 

ákveðnar spurningar um vinnulag fréttamanna sem takmarkaði rannsóknina að einhverju 

leyti. Til að mynda: Hvort fréttir um málefni Afríku séu mikið til þýddar úr erlendum 

fréttaveitum? Og er þá meira stuðst við vestrænar fréttaveitur eða er reynt að nálgast fréttir 

nær atburðinum? Eru nýyrði smíðuð þegar á því er þörf eða eru orð valin af hentugleika? 

Hversu mikinn tíma og rými fær fjölmiðlafólk til þess að ramma inn fréttir? 

Fjölmiðlamarkaðurinn á Íslandi er lítill í samanburði við nágrannalöndin og önnur vestræn ríki 

sem oft eru notuð til samanburðar en það sést til dæmis í þessari rannsókn þar sem sömu 

fjölmiðlar og jafnvel einstaka fréttamenn birtu þær fréttir sem teknar voru til greiningar. Gerir 

lítill markaður það að verkum að erfiðara sé að kafa djúpt í erlendar fréttir og að fréttirnar 

skekkjast á langri leið? Þetta eru aðeins nokkrar af þeim spurningum sem komu fram við 

greiningu orðræðunnar og ekki fæst svarað í þessari rannsókn. Því verður að taka tillit til 

þessara takmarkana þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar. 

Þessi rannsókn fyllir ákveðið skarð á íslensku fræðasviði þar sem ekki hefur áður verið gerð 

orðræðugreining á íslenskum fjölmiðlum á 21. öld um málefni sem snúa að Afríku. Enn er 



91 

 

ýmislegt ókannað í tengslum við álfuna og viðhorfum Íslendinga til hennar. Í framhaldi væri til 

dæmis hægt að gera samanburðarrannsókn á umfjöllun íslenskra fjölmiðla á ebólu-

faraldrinum og Covid-19. Einnig væri hægt að rannsaka nánar þá umræðu sem var í framhaldi 

af Samherjamálinu en enn hefur ekki verið dæmt í málinu þó sex einstaklingar séu með stöðu 

sakbornings hérlendis. Þá væri hægt að bera saman viðhorf til hryðjuverkasamtaka sem eru 

staðsett í öðrum heimsálfum og enn fleiri mætti áfram telja. 
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