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Útdráttur 

Falsfréttir og upplýsingaóreiða eru hugtök sem flest okkar þekkja en það kann að vera að 

hugtökin séu flóknari en við gerum okkur grein fyrir. Í tveimur hlaðvarpsþáttum, Bull og 

Vitleysa, ætla ég að skýra betur frá þessum hugtökum ásamt því að greina frá mögulegum 

ásetningi einstaklinga eða hópa sem deila upplýsingaóreiðu. Í þáttunum ræði ég við fjóra 

einstaklinga sem hafa öll mismunandi aðkomu að þessum hugtökum. 

Í þessari greinargerð segi ég frá fræðilegu samhengi þáttanna ásamt því að lýsa 

verkferlinu í þaula. Ég tala um hvernig verkferlið var, hvaða efni ég valdi að tala um, ásamt 

því að ræða viðtölin. Þar sem þættirnir voru unnir í miðjum heimsfaraldri voru nokkur 

atriði sem hægðu á ferlinu, eins og skert aðgengi að upptökuaðstöðu háskólans eða frestun 

á viðtölum. 

Lokaafurðin eru tveir þættir þar sem ég skýri frá þessum hugtökum ásamt því að 

ígrunda mikilvægi þess að skilgreina þau rétt og þekkja fjölbreytileika þeirra. Ég tek dæmi 

úr íslenskum raunveruleika til að hjálpa hlustendum að tengja við hugtökin.  

Ég vona að þættirnir geti verið innlegg í umræðu íslenskra fjölmiðla um 

upplýsingaóreiðu og falsfréttir og vona að ég fái tækifæri til að vinna frekar með efnið, nú 

þegar ég hef aukna þekkingu á hugtökunum og talsvert meiri kunnáttu í dagskrárgerð.  
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Abstract 

Fake news and disinformation are concepts we are well acquainted with, but they might be 

more complicated than we realize. In these two podcast episodes, Nonsense and 

falsehoods, I will explain those concepts and try to figure out the motives behind. I 

interview four people with different expertise in the field of disinformation. 

In this report I will explain the theoretical context of the episodes and detail the work 

process. I discuss the subjects I decided to cover and the interviews. These episodes were 

done in the middle of a pandemic, so the process was hindered a few times, either because 

of limited access to the university‘s recording facilities or because interviews had to be 

postponed. 

The final product are these two episodes where I manage to explain the concepts 

discussed above while detailing the importance of understanding their meaning and their 

diversity. I use both Icelandic and non-Icelandic examples to drive the point home and help 

listeners to a further understanding of the concepts. 

It is my hope that these episodes can be part of the Icelandic media discourse on 

disinformation. I also hope to expand my work on the subject even further, now that I have 

more expertise on it and greater knowledge and experience in podcast programming.  
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Formáli  

Greinargerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs í blaða- og fréttamennsku 

við Háskóla Íslands. Hún fylgir tveimur hlaðvarpsþáttum sem heita Bull og Vitleysa.  

Ég vil þakka kennurum úr blaða- og fréttamennskunni fyrir einstaklega skemmtilegt 

verklegt nám. Ég lærði margt og er þakklátur fyrir alla reynsluna sem ég hef í bakpokanum. 

Guðna leiðbeinanda vil ég þakka ótrúlega margt. Þolinmæði, algjörlega frábærar 

athugasemdir við hverju sem ég henti á hann og fyrir leiðsögn í vali á viðmælendum. Og 

auðvitað fyrir að segja mér að hægja á mér í upplestrinum.  

Takk mamma fyrir að kenna mér að gera það sem ég trúi á og hef gaman af!  

Takk Ragnheiður fyrir yfirlesturinn! 

Einnig vil ég þakka ljóðasafni Davíðs Stefánssonar, öllum Dungeons and Dragons 

bókunum mínum og sagnasafni D.H. Lawrence fyrir að virka sem heimagerður standur 

fyrir hljóðnemann þegar skólinn lokaði 24. mars.  

Samnemendum þakka þér frábæra ferð í gegnum þetta nám. Aron Guðmundsson og 

Ólöf Rún Erlendsdóttir fá sérstakar þakkir fyrir frábæra frammisstöðu í lestri í þáttunum 

tveimur. 

Og að lokum, takk Brynja mín fyrir að hlusta á röflið í mér og fyrir að fórna pari af 

sokkabuxum svo ég gæti föndrað pop filter þegar ég neyddist til að taka allt upp heima. 
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Inngangur 

Réttar upplýsingar eru mikilvægar og það er líka mikilvægt að átta sig á röngum 

upplýsingum.  

Ég eyddi allt of miklum tíma í að finna nákvæmlega hvernig ég átti að byrja þessa 

greinargerð, af því að málefnið er það ótrúlega flókið að það er ekki hægt að lýsa því í 

einni setningu. Til að lýsa baráttu mannkyns gegn bulli í öllu því endalausa 

upplýsingaflæði sem við upplifum daglega þá þarf að hafa svo margt í huga.  

Frá deginum sem ég skráði mig í meistaranám í blaða- og fréttamennsku vissi ég að 

ég ætlaði að gera lokaverkefnið mitt á einhvern hátt um falsfréttir. Umræðan um þær hefur 

verið mjög lifandi síðustu ár og nú þegar forsetatíð Donalds Trump er lokið þá virðist 

loksins vera að skapast andrúmsloft þar sem hægt er að ræða hugtökin og afleiðingar þeirra 

á yfirvegaðan máta. Ég vildi taka þátt í þessari umræðu og vonandi ná að fræða fólk um 

þessi flóknu hugtök. Úr urðu tveir útvarpsþættir sem heita Bull og Vitleysa.  

Ég hef nefnilega frá því að ég byrjaði í grunnnámi í félagsfræði haft mikinn áhuga á 

upplýsingaóreiðu. Í fyrri þætti minnist ég á að hafa skrifað grein fyrir Stúdentablaðið um 

samsæriskenningar árið 2016 – árið umdeilda þegar einskonar straumhvörf urðu í sögu 

upplýsingaóreiðu og falsfrétta. Þar áttu tvennar kosningar sér stað, Brexit í Bretlandi og 

forsetakosningar í Bandaríkjunum þar sem Hillary Clinton og Donald Trump tókust á. 

Falsfréttum og upplýsingaóreiðu var beitt í báðum kosningum til að hafa áhrif á kjósendur. 

Í Bandaríkjunum hefur verið sýnt fram á að erlendir aðilar hafi með einbeittum vilja reynt 

að hafa áhrif á niðurstöður kosninganna, í Rússlandi voru það svokölluð þursabýli (e. troll 

farms)þar sem hópur fólks bjó til upplýsingaóreiðu, oftast í formi falskra frétta, eins og þau 

væru að vinna við það.1 

„Um hvað er verkefnið þitt?“ var ég oft spurður um á þessari önn. Svarið byrjaði á 

„falsfréttir, upplýsingaóreiðu og lygar, svona í stuttu máli,“ en eftir því sem ég vann meira 

að verkefninu og tók fleiri viðtöl sá ég að þessi lýsing var ekki alveg nógu nákvæm. Ég 

vildi skoða upplýsingaóreiðu út frá lygum og ásetningi, en ég gerði svo mikið meira en 

það. Í þáttunum geri ég grein fyrir margvíslegum tegundum af upplýsingaóreiðu og kem 

með dæmi til að setja umfjöllunina í samhengi við samtímann.  

 
1 Business Insider, 2016  
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Hugtökin sem ég fjalla um í þáttunum tveimur eru falsfréttir, upplýsingaóreiða og 

samsæriskenningar. Á nokkrum tímapunktum, bæði til að forðast tungubrjóta og til að 

einfalda aðeins fyrir hlustendum þá tala ég um allt þrennt sem misnotkun á upplýsingum.  

Í þessari greinargerð verður gerð grein fyrir fræðilegu samhengi verkefnisins ásamt 

því að fara yfir verkferlið. Ég mun ræða viðtölin sem ég tók, efni þáttanna og ástæður fyrir 

því að ég valdi hvert og eitt.  

Markmið þáttanna er að koma með innlegg í umræðu íslenskra fjölmiðla um 

upplýsingaóreiðu. Ég vil fræða hinn almenna hlustanda um fjölbreytileika hugtakanna, þá 

sérstaklega um þá staðreynd að upplýsingaóreiða er til í fleiri útgáfum en bara fölskum 

fréttum, og hvernig hægt er að sjá betur hvað er staðfest frásögn og hvað er – eins og 

þættirnir heita – bull og vitleysa.  

1.1 Hvers vegna hlaðvarp? 

Að mínu mati eru hlaðvörp – útvarpsefni sem er hægt að streyma að vild – einn 

mikilvægasti miðillinn sem við höfum í dag. Hlaðvörp eru talsvert aðgengilegri en 

sjónvarpað efni, það er hægt að hlusta á hlaðvörp í flestum aðstæðum á meðan sjónrænt 

efni krefst meiri einbeitingar.  

Ég hef sjálfur haft áhuga á alls kyns hlaðvörpum síðustu ár og ég er alltaf jafn hrifinn 

af því hvernig fólk finnur nýjar og skemmtilegar leiðir til að miðla upplýsingum með 

hljóði. Það geta verið spjallvörp, þar sem tveir eða fleiri einstaklingar ræða saman um 

sameiginlegt áhugamál og/eða reynslu, eins og tveir leikarar úr frægum sjónvarpsþáttum 

að rifja upp hvernig það var að vinna saman.  

Fræðsluvörp, þar sem oftast ein manneskja tekur saman efni og segir frá því á skýran 

og skemmtilegan hátt, er eitthvað sem ég hallast frekar að, þó að ég sjálfur sæki í  spjallvarp 

um tölvuleiki. Það að skrifa fréttaskýringar er auðvitað skemmtileg áskorun, en mér finnst 

samt meira sport í því að skrifa upp handrit, taka það upp og setja saman við viðtöl eða 

annað aukaefni.  

Þetta er í fyrsta skiptið sem ég set saman hlaðvarpsþætti. Það var mikil áskorun en ég 

sótti innblástur í mína eigin uppáhalds þætti, eins og Í Ljósi Sögunnar og Heimskviður. Ég 

vona innilega að ég geti annaðhvort notað þessa þætti til að fá frekari verkefni í hlaðvörpun. 

Ef ekki, þá fékk ég allavega mikla æfingu í því hvað skal gera og hvað skal ekki gera í 

ferlinu.  
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Ég hef það í huga að koma þáttunum í spilun og dreifingu á miðlum RÚV. Ég tel þörf 

á fræðandi þáttum um fjölbreytileika upplýsingaóreiðu. Þessir þættir verða nýttir sem 

grunnur að hugmynd að slíkri sögu sem ég held að myndu passa við hlutverk RÚV sem 

fjölmiðill í almannaþágu. 
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2 Fræðilegt samhengi 

Þar sem efni þáttanna er í grunninn mjög fræðilegt þá var lítið mál að finna heimildir fyrir 

staðhæfingum og fræðileg rit sem útskýrðu efnið. Aragrúi er til af fræðilegum ritum um 

falsfréttir, upplýsingaóreiðu og samsæriskenningar, allt hugtök sem ég fjalla mikið um í 

þáttunum tveimur. Í þessum kafla ætla ég að skýra fræðilegt samhengi þáttanna. Ég vissi 

að þættirnir yrðu fjölmiðlaafurð, það er að segja, ég vissi að þetta yrði ekki fræðilegt 

verkefni á sama hátt hefðbundin M.A. ritgerð. Þrátt fyrir það reyni ég að byggja fræðilegan 

grundvöll undir verkefnið. Ég nálgaðist efnið með aðleiðsluaðferð, var ekki með neina 

mótaða hugmynd eða kenningu um það hvernig þættirnir myndu verða, heldur nýtti ég 

viðtölin og þær heimildir sem ég safnaði að mér til að móta efnistök og efni. Sú aðferð er 

algeng í allri vinnu varðandi útvarpsgerð og fræðsluvörp. Meira um þetta í kafla 3.1. 

2.1 Upplýsingaóreiða og falsfréttir 

Misnotkun á upplýsingum er ekki nýtt fyrirbrigði. Burkhardt2 orðar það þannig að síðan 

manneskjur byrjuðu að búa í hópaskiptum samfélögum með valdaskiptingu hafa 

kjaftasögur, gróusögur og falskar frásagnir verið til. Sama má segja um 

samsæriskenningar, eins og Eiríkur Bergmann bendir á bæði í seinni þættinum og talar um 

í bók sinni þá hafa þær ávallt verið til og þeim verið dreift af öllum mögulegum 

þjóðfélagshópum.3  

Í inngangi minntist ég á að ég setti öll þrjú hugtökin saman undir einn hatt á nokkrum 

tímapunktum í þáttunum, þar sem ég tala einfaldlega um misnotkun á upplýsingum. Ég 

hefði getað sagt upplýsingaóreiða í hvert skipti en að mínu mati hefði það ekki verið nógu 

lýsandi fyrir efnið, þar sem ég var að tala um bæði falskar fréttir og um falskar frásagnir, 

semsagt, ég fer um það víðan völl bæði innan og utan frétta að ég hugsaði að ég þurfti að 

skilgreina öll hugtökin og reyna því að hafa þau undir sama hatti. Röksemdafærslan er 

einföld, í grunninn er verið að misnota upplýsingar í öllum þessum hugmyndum. 

Á íslensku hefur oft skapast umræða um hvort við eigum að nota hugtökin falsfrettir 

eða upplýsingaóreiðu. Í grein Einars Huga Bjarnasonar,4 formanns fjölmiðlanefndar, um 

áhrif upplýsingaóreiðu á opin lýðræðissamfélög, talar hann einmitt um þessi hugtök. 

 
2 Burkhardt, 2017 
3 Eiríkur Bergmann, 2018 
4 Einar Hugi Bjarnason, 2020 
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[...] og hins vegar röngum upplýsingum sem dreift er í tilgangi að valda skaða og 
sundrungu og grafa undan lýðræðinu. Slíkar upplýsingar hafa stundum verið kallaðar 
„falsfréttir“. Hugtakið falsfréttir nær þó ekki að lýsa fyrirbærinu fullkomlega og er því 
nú oftar talað um upplýsingaóreiðu (e. disinformation) sem er víðtækara hugtak.5  

Nokkur atriði bætast við þetta þýðingarvandamál sem verður til þess að umræðan um 

falsfréttir og upplýsingaóreiðu getur flækst aðeins. Það sem er venjulega þýtt sem falsfréttir 

(e. fake news) hefur að mínu mati verið gengisfellt sökum ofnotkunar. Í forsetatíð sinni 

kallaði Donald Trump fjölmiðla sem gagnrýndu hann eða voru að hans mati óhliðhollir 

honum falsfréttamiðla. Markmiðið var að rýra trúverðugleika fjölmiðils í augum 

almennings.6 Hugtakið er því orðið loðið og margrætt – það er ekki lengur víst hvað er 

meint þegar eitthvað er kallað falsfrétt.   

Í þáttunum er farið bæði í ástæður fyrir dreifingu falsfrétta og upplýsingaóreiðu og 

flokkanir á upplýsingaóreiðu. Það er auðvitað háð skoðun hvers og eins sem flokkar en ég 

mun hér tala um flokka í samræmi við það sem kemur fram í þáttunum, þ.e. í seinni þætti 

þar sem ég ræði við Henry Alexander Henrysson, prófessor í siðfræði. Þetta kemur heim 

og saman við rannsóknir og fræðigreinar.7 

Eitt hugtak til viðbótar sem þessu tengist, eins og Henry bendir á í viðtalinu, er 

einfaldlega hugtakið „bull“. 

[...] Það er algjört bull, sem eru í raun bara hálfgerð fíflalæti, þegar hugmyndaflug 
fólks er ótrúlegt og það setur ótrúlegt rugl á blað. Við eigum þetta fína orð yfir þetta, 
bull eða á ensku er notað oft bara bullshit sem hefur verið fjallað um heimspekilega.8 

Það er erfitt að hugsa um einhverja fræðilega nálgun á þessu, en það er munur á bulli 

og lygum, á þann hátt að lygari veit sannleikann og setur mál sitt fram viljandi andstætt 

honum. Bull þarfnast ekki sannleiks.9 

Því næst eru einmitt hreinar lygar. Hér er um að ræða frásögn sem er ósönn, sá sem 

skrifar frásögnina veit sannleikann og er viljandi að tjá eitthvað sem stangast á við hann.10 

Markmiðið hér er af ýmsu tagi, en við þekkjum þetta ef til vill best í formi frétta, ef við 

erum að ræða um hefðbundna upplýsingaóreiðu. Dæmi um þetta er viðtal við konu sem 

 
5 sama 
6 Quandt, Frischlich, Boberg, Schatto-Eckrodt, 2019 
7 Sjá Tandoc, Wei Lim, Ling, 2017 og Sadiku, Eze, Musa, 2018 
8 Henry Alexander Henrysson, tilvitnun úr Bull og Vitleysa 
9 Pennycook, Cheyne, Barr, Koehler, Fugelsang, 2015 
10 Tandoc, Wei Lim, Ling, 2017 
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vann hjá falsfréttasíðu í bænum Veles í Makedóníu, sem ég minnist á í fyrri þættinum. Hún 

fékk nokkrar raunverulegar fréttir í hendurnar sem hún átti að endurskrifa og bæta inn auka 

frásögnum sem áttu að vekja upp tilfinningar eins og reiði og ótta.11 Slík frétt er líklegri til 

að ná flugi á samfélagsmiðlum og fá mikla dreifingu hjá lesendum. 

Rannsóknir á tengslum samfélagsmiðla og upplýsingaóreiðu hafa aukist jafnt og þétt 

á undanförnum árum. Það skyldi engan undra að samkvæmt Effron og Raj12 er 

einstaklingur líklegri til að deila falsfrétt því oftar sem hann sér hana á samfélagsmiðlavafri 

sínu. Ef einstaklingur sér fyrirsögn falsfréttar oftar en einu sinni þá metur hann fréttina 

síður sem eitthvað ósiðferðilegt og rangt.  

Næsta flokkun eru samsæriskenningar. Hægt væri að skrifa margar ritgerðir um 

samsæriskenningar en þar sem þetta er bara greinargerð um eitt verkefni (þar sem 

samsæriskenningar eru einungis eitt umfjöllunarefni af mörgum) þá mun ég einungis skýra 

frá samsæriskenningum á mjög einfaldan máta. 

Eins og Henry segir í seinni þætti þá er ákveðið einkenni á samsæriskenningum að það 

er erfitt að afsanna þær.13 Eins og bent hefur verið á, þá eru samsæriskenningar oft tól fólks 

til að koma með aðra útskýringu á atburði en hefur verið opinberlega samþykkt. Því er þá 

oftar en ekki haldið fram að tveir eða fleiri óháðir hópar séu að stýra atburðum á bak við 

tjöldin og ýmsum brögðum beitt til að halda fólki frá sannleikanum. 

Klassískar samsæriskenningar, eins og Eiríkur Bergmann kallar þær,14 eru oft á þann 

veg að einhver leynileg samtök eru sögð vera hægt og rólega að taka yfir heiminn. Það eru 

þó til fleiri tegundir, í þættinum tek ég dæmi um fjórar kenningar og aðeins ein þeirra er á 

þann veg að einhverjir séu „taka eitthvað yfir“. Ég tala um kenninguna að 

Demókrataflokkurinn í Bandaríkjunum sé leynilegur barnaníðshringur í samstarfi við 

satanísk öfl, að skólaskotárásir í Bandaríkjunum séu svokallaðar fals-flaggarárásir sem 

hafa það markmið að herða byssulöggjöf og á endanum taka frelsið af Bandaríkjamönnum, 

og að lokum tala ég um son John F. Kennedy Bandaríkjaforseta, John F. Kennedy yngri, 

en sértækar kenningar eru á lofti á meðal Qanon fylgjenda að hann hafi ekki látið lífið í 

flugslysi árið 1999.  

 
11 BBC, 2019 
12 Effron, Raj, 2020 
13 Henry Alexander Henrysson 
14 Eiríkur Bergmann, 2018 
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2.2 Mismunandi markmið falsfrétta 

Þegar ólíkar tegundir falsfrétta eru svo að segja komnar fram á skýran hátt er hægt að fara 

yfir ástæður fyrir dreifingu þeirra. Í fyrri þætti kemur Elfa Ýr Gylfadóttir, 

framkvæmdastjóri Fjölmiðlanefndar, með þrjár mögulegar ástæður fyrir dreifingu 

falsfrétta og upplýsingaóreiðu, í gróðraskyni, til að verja hagsmuni hópa eða samtaka og 

svo sem þátt í því sem hún kallar upplýsingastríð, eins og í kalda stríðinu, þar sem fólk var 

að hafa áhrif á skoðanir og hugsunarhátt óvinarins. 

Það er staðreynd að árið 2016 græddu margir einstaklingar á tá og fingri við það að 

dreifa röngum fréttum til Bandaríkjanna og víðar, þá helst um kosningar til forseta þar í 

landi. Í borginni Veles í Makedóníu er talið að yfir 100 vefsíður hafi átt uppruna sem 

dreifðu upplýsingaóreiðu í formi falsfrétta til Bandaríkjanna. Fölsku fréttunum var beint 

að fólki sem hallaði sér til hægri á pólítíska skalanum og var því líklegra til þess að kjósa 

Trump.15 

Mikið af þessu falska efni er hannað til að hafa raunveruleg áhrif, og þá fer oft mikil 

vinna í að gera síðuna, fréttirnar og allt í kringum upplýsingaóreiðuna eins trúverðugt og 

hægt er. Burkhardt tekur dæmi um síðuna MartinLutherKing.org, vefsíðu sem var hönnuð 

af kynþáttahyggjuhópnum StormFront. Efni síðunnar var með það að markmiði að varpa 

skugga á líf og starf King, svo að mögulegir áhugamenn um manninn myndu ef til vill 

breyta um skoðun á honum.16  

Svo langt var gengið með að gera vefsíðuna trúverðuga að lénið .org var notað, en 

flestir tengja það lén aðallega við fólk eða samtök sem vinna til góðs, eins og 

góðgerðarsamtök eða aðila sem starfa að fræðslu almennings.17 

Sumir sem setja fram rangar upplýsingar eða fréttir hafa ekki endilega áhuga á því að 

fá fólk til að skipta um skoðun eða hafa raunveruleg áhrif á umræðu og samfélag en þá er 

oft ekki skeytt eins miklu um að hafa þær faglegar í útliti hvað varðar framsetningu. 

Aðalmarkmiðið er þá frekar að ná viðmiðum auglýsingafyrirtækja til þess að fá inn 

auglýsingatekjur. Tekjurnar byggja á umferð inn á síðuna frá manneskjum, en 

auglýsingafyrirtæki gera greinarmun á umferð raunverulegra manneskja og svokallaðra 

 
15 Silverman, Alexander, 2016 
16 Burkhardt, 2017 
17 sama 
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„botta,“ eða gervigreindar sem á einungis að líta út eins og venjuleg manneskja með 

samfélagsmiðlaaðgang.18  

Rekstraraðilar þessara síðna notast við samfélagsmiðla til að dreifa efninu enn frekar, 

en eins og minnst var á hér að ofan þá eru einstaklingar líklegri til að deila áfram falsfrétt 

því oftar sem þeir sjá hana á samfélagsmiðlaskruni sínu.19  

Eins og Elfa Ýr segir í fyrri þætti þá er Evrópusambandið með reglugerð í bígerð sem 

segir að pólitískar auglýsingar verða að sýna fram á uppruna og markmið áður en þær fara 

í loftið. Hópar og einstaklingar sem setja auglýsingar í umferð verða að vera með allt uppi 

á borðinu til þess að geta auglýst, það verður ekki lengur hægt fyrir ósýnilega hópa að 

fjármagna auglýsingaherferðir fyrir stjórnmálahreyfingar.20 

2.3 COVID-19 

Heimsfaraldur af völdum COVID-19 sjúkdómsins er ansi fyrirferðarmikill í þáttunum 

tveimur, að því leyti að ég nota faraldurinn til að koma með dæmi og setja efnið í samhengi 

sem er skiljanlegt fyrir hlustendur.  

Ég ræði COVID í ýmsu samhengi í þáttunum, til dæmis um þá upplýsingaóreiðu sem 

hefur verið dreift um faraldurinn. Það kristallast allt saman í fyrri þætti þar sem ég ræði 

við Elfu Ýr, en hún var í vinnuhópi þjóðaröryggisráðs um dreifingu upplýsingaóreiðu 

varðandi COVID-19.  

Samkvæmt skýrslu vinnuhópsins þá er vissulega hægt að greina upplýsingaóreiðu í 

samfélagsumræðu hér á landi, en hún dreifist helst í gegnum samfélagsmiðla frekar en í 

gegnum innlenda fjölmiðla. Kannanir starfshópsins sýna einnig að Íslendingar bera mikið 

traust til innlendra fjölmiðla og til sérfræðinga.21 

Annað dæmi um upplýsingaóreiðu, sem næstum gæti flokkast sem samsæriskenning, 

er að börn geti ekki smitast af COVID og geti ekki smitað frá sér. Ég vitna þar í ráðleggingu 

Barnaspítala Hringsins22 sem segir að börn geti alveg smitast en raunin er sú að ekkert barn 

á Íslandi hefur veikst alvarlega og enginn hefur þurft innlögn á Barnaspítalann.  

 
18 Kshetri, Voas, 2017 
19 Effron, Raj, 2020 
20 Evrópusambandð, 2021 
21 Stjórnarráðið, 2020 
22 Landspítali, 2020 
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Með þessar staðreyndir að leiðarljósi er hægt að leiða líkur að því hvers vegna fólk 

kann að trúa því að börn séu algjörlega ónæm fyrir veirunni.  

2.4 Slúður, gróusögur og mýtur 

Fræðilegt og félagslegt samhengi gróusagna hefur lengi verið mér hugleikið og því var 

mjög gaman að skoða efnið betur fyrir þetta verkefni. Ég mun útskýra betur hvers vegna 

ég valdi að fjalla um gróusögur og mýtur í kafla 3.1.  

Gróusögur sem tegund af upplýsingaóreiðu, þá samkvæmt hugmyndinni sem viðruð 

var í kafla 2.1, er eitthvað sem væri áhugavert að skoða frekar. Með notkun á hugtakinu 

gróusaga á ég einnig við hugtök eins og mýta, orðrómur, flökkusaga, eða einfaldlega 

óstaðfestar frásagnir sem dreifast á milli fólks.23 

Það geta flestir, ef ekki allir, hugsað til einhverrar sögu sem þau heyrðu í bernsku sem 

reyndist vera ýkt útgáfa af sannleikanum eða einfaldlega ósönn. Dæmi sem ég tek í byrjun 

seinni þáttar er saga Stellu Liebeck, en árið 1992 keypti hún kaffibolla í gegnum bílalúgu 

hjá McDonalds í Albuquerque í Nýju Mexíkó. Bíllinn var kyrrstæður og hún sat í 

farþegasætinu. Kaffið helltist á læri hennar og klof þegar hún var að reyna að setja mjólk 

og sykur út í bollann og hún hlaut þriðja stigs bruna á um sex prósent líkamans.24  

Það eru eflaust einhverjir sem sperra eyrun við þessa umfjöllun í þáttunum, hafa heyrt 

einhverja allt aðra útgáfu af málinu, annaðhvort í handahófskenndum spjallhringum (sem 

eru miklar gróðrastíur fyrir gróusögur) eða einfaldlega sem grín í sjónvarpsþætti. 

Eins og Pellegrino og Pellegrino tala um í erindi25 sínu, þá var raunin sú að bandarískur 

almenningur fékk ekki að heyra sannleikann hvað varðaði þessa sögu. Efnistök 

umfjöllunarinnar voru mismunandi. Í sumum tilfellum var konan sett fram sem gráðugur 

forréttindapési, sem kærði McDonalds vegna þess að kaffið helltist á nýja blússu eða hún 

keyrði með bollann í annari hönd þegar helltist úr honum. Í öðrum tilfellum var konan 

einfaldlega sögð heimsk, drakk hratt úr bollanum því það var engin viðvörun um að kaffið 

væri heitt.26 

 
23 e. rumor, hearsay, unverified information statements in circulation 
24 Pellegrino, Pellegrino, 1997 
25 Pellegrino, Pellegrino, 1997 
26 Sama 
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Í einni rannsókn27 var skoðað hvernig slúður og gróusögur dreifast innan félagslegra 

eininga. Samkvæmt þeim eru mörg atriði sem hafa áhrif á það hvort slúður lifi og dreifist 

innan hóps. Forvitni mannsins og þörf á útskýringum getur orðið til þess að slúður dreifist 

hratt eftir einhvern tiltekinn atburð, til dæmis náttúruhamfarir. Sérstaklega ef það er ekki 

hægt að sannreyna staðreyndir málsins og margir mismunandi hópar eru farnir að ræða 

hvað gæti hafa gerst.28 

Félagsgerð hópa skiptir ekki máli þegar kemur að slúðri. Hópar af mismunandi tagi 

geta dreift slúðri sín á milli án þess að slúðrið sé á nokkurn hátt tengt þeim.29 Þetta geta 

verið fjölskyldueiningar, vinahópar eða einfaldlega óskipulagðir spjallhringir á vinnustað. 

Á samfélagsmiðlum geta svokallaðir bergmálsklefar30 myndast þegar fólk með 

svipaðar skoðanir, svipuð áhugamál eða svipaða virkni hópast í kringum ákveðið málefni. 

Engin skoðun sem stangast á við þeirra skoðun á málefninu kemur upp og því styrkist 

sameiginleg trú hópsins þegar á líður. Það er í þessu umhverfi sem slúður og gróusögur 

geta dreifst og stækkað, jafnvel tekið breytingum.31 

2.5 Samantekt 

Mörg hugtök á íslensku sem varða umfjöllunarefni þáttanna geta verið nokkuð óljós og 

óskýr. Dæmi um þetta er hugtakið falsfréttir. Einnig er margræðni hugtaksins 

upplýsingaóreiða ruglandi og getur orðið til þess að umræða um falsfréttir og 

upplýsingaóreiðu getur oft skolast til.   

Það er staðreynd að síðustu ár hafa einkennst mjög af falsfréttaflutningi í gróðraskyni 

og í pólitískum tilgangi, til dæmis í kosningabaráttu. Ýmsar leiðir hafa verið á lofti til að 

berjast gegn þessari þróun. Bæði Elfa Ýr og Henry Alexander koma með mismunandi 

hugmyndir í þættinum.  

Elfa Ýr minnist á reglugerð sem segir að auglýsendur verða að hafa allt uppi á borðinu 

áður en þeir birta auglýsingar. Það verður að vera hægt fyrir neytendur að vita hver er að 

auglýsa, hvaða hópum þeir tilheyra og hvaða hagsmuna þeir hafa að gæta.32 

 
27 DiFonzo, Bourgeois, Suls, Homan, Stupak, Brooks, Ross, og Bordia, 2013 
28 DiFonzo, et.al, 2013 
29 Sama 
30 e. echo chambers 
31 Choi, Chun, Oh, Han, Kwon, 2020 
32 Evrópusambandið, 2021 
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Henry Alexander talar um samfélagsábyrgð – hann bendir á að stjórnmálafólk nýti 

mælskubrögð til að afvegaleiða umræðuna og það sé undir almenningi komið að reyna að 

þekkja hvað sé upplýsingaóreiða og hvað ekki. Tengt þessu þá er mikilvægt að auka 

fjölmiðlafræðslu fyrir alla aldurshópa, en ef til vill mest fyrir yngstu og elstu kynslóðirnar.  

Mikilvægi slúðurs og gróusagna í þessu samhengi má ekki gleymast. Þegar við ræðum 

um falsfréttir og upplýsingaóreiðu er nefnilega hætta á því að einungis fjölmiðlahliðin 

(bókstaflegar fals-fréttir) er rædd, á meðan upplýsingaóreiða af öllu tagi er út um allt í 

samfélagsgerðinni. Slúður og gróusögur eiga auðvelt með að dreifast innan félagslegra 

eininga. Á sama hátt og samfélagsmiðlar auðvelda dreifingu falsfrétta og ósannra frásagna 

þá geta þeir styrkt skoðanir einstaklinga og hópa á slúðri og hjálpað til með dreifingu þess. 
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3 Framkvæmd verkefnis 

Þessir þættir fæddust í harðneskjulegu umhverfi, líkt og dýr í náttúrunni, sökum 

heimsfaraldursins. Nokkuð margir hlutir plöguðu verkferlið og ég mun skýra frá þeim í 

þessum kafla. 

Eins og ég sagði hér að ofan þá var markmiðið ávallt að gera hlaðvarpsþætti sem 

lokaverkefni og hafa þá á einhvern hátt um falsfréttir og upplýsingaóreiðu. Ég hef góða 

þekkingu á efninu og hafði áhuga á að læra meira, bæði við undirbúning á viðtölum og við 

upplýsingaöflun.  

3.1 Upplýsingaöflun 

Það var erfitt að koma sér af stað, sérstaklega þegar maður er nokkuð ryðgaður eftir að þrjú 

ár eru liðin frá skrifum BA verkefnisins. Ég vildi undirbúa viðtölin vel, þar sem ég bjóst 

við því að viðtölin myndu ráða að stórum hluta efnistökum þáttanna. Einnig fannst mér 

mikilvægt að kanna hugtökin sem ég ætlaði að fjalla um vandlega, svo ég gæti útskýrt þau 

betur í þáttunum. 

Ég ákvað nokkuð snemma að, þrátt fyrir að verkefnið væri fjölmiðlaafurð og ekki 

fræðilegt eins og venjuleg ritgerð, myndi ég reyna að nálgast verkferlið á nokkuð 

fræðilegan hátt. Ég vildi vinna með aðleiðsluaðferð, þ.e. að vera ekki með neina fastmótaða 

kenningu í upphafi, heldur móta kenningu eða markmið út frá efninu sem ég fékk við 

vinnsluna. Í þessu verkefni var það í gegnum viðtölin mín. Betur að því í kafla 3.3. 

Bók Eiríks Bergmann, Conspiracy and Populism33 hjálpaði mikið til með að ná utan 

um fræðilegan skilning upplýsingaóreiðu, þrátt fyrir að hún fjalli að mestu leyti um 

samsæriskenningar. Þar setur Eiríkur fram góðar útskýringar á grunnhugmyndum sem 

móta samsæriskenningar, en það sem hjálpaði ef til vill mest var skýring hans og flokkun 

á mismunandi tegundum samsæriskenninga. Kafli 3 í bókinni, The Anatomy of Conspiracy 

Theories, var einnig mjög mikilvægur í því samhengi. Hann byrjar á að lýsa stórri 

samsæriskenningu sem sköpuð er af fyrrum sjónvarpsmanninum David Icke. Samkvæmt 

henni má í stuttu máli segja að heiminum sé stjórnað af bræðralagi, Illuminati, sem 

framkvæmir alls kyns voðaverk um heim allan með það að markmiði að ráða yfir öllum 

jarðarbúum með einni risa jarðarríkisstjórn.34  

 
33 Eiríkur Bergmann, 2018 
34 Eiríkur Bergmann, 2018 
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Restin af kaflanum eru svo góðar og áhugaverðar útskýringar á samsæriskenningum, 

settar í samhengi við samtímann. Til að mynda kemur hann með þriggja flokka flokkun á 

kenningunum. Þetta hjálpaði mér að miklu leyti að ramma inn viðfangsefni þáttanna, 

sérstaklega þegar ég var að fara út í það að útskýra eitthvað fyrir hlustendum. 

Það fór mikið púður í að lesa um COVID-19 faraldurinn og alla þá upplýsingaóreiðu 

sem honum tengist. Skýrsla vinnuhóps þjóðaröryggisráðs hjálpaði til með að taka saman 

efni um faraldurinn og varð til þess að ég tók viðtal við Elfu Ýr Gylfadóttur, 

framkvæmdastjóra Fjölmiðlanefndar, og Guðrúnu Hálfdánardóttur, blaðamann á 

Morgunblaðinu, en þær voru báðar í vinnuhópi þjóðaröryggisráðs um útbreiðslu 

upplýsingaóreiðu í tengslum við COVID-19.  

Ég notaði skýrslu vinnuhópsins í allar hliðar verkefnisins, við að skrifa eigin texta í 

handritinu, við að undirbúa spurningar fyrir viðmælendur og sem heimild í greinargerðinni. 

Einnig tengt COVID notaði ég ráðleggingu Barnaspítla Hringsins varðandi börn og 

unglinga til að skýra betur frá ranghugmyndum um COVID og börn.  

3.2 Efnistök 

Markmið þáttanna var ekki alveg ljóst fyrr en ég var kominn nokkuð langt með upptökur 

á viðtölum. Ég var lengi vel ekki alveg viss hvort ég ætlaði að fjalla einfaldlega um 

misnotkun á upplýsingum, hvernig framsetningin átti nákvæmlega að vera eða hvernig 

efnistök ég ætlaði að hafa. 

Það varð ljóst eftir viðtalið við Henry Alexander Henrysson að ég ætlaði að nota 

þættina til að sýna hvað umræðan um falsfréttir, upplýsingaóreiðu, samsæriskenningar og 

allt það sem tengist því að misnota upplýsingar er flókin, og að við komumst ekki langt án 

þess að skilgreina betur hvað öll þessi hugtök þýða og fræða betur um þau. 

Í þessum kafla mun ég fara yfir efnið sem ég valdi að fjalla um í þáttunum og hvers 

vegna. 

3.2.1 Fyrri þáttur 

Ég var búinn að ákveða fyrir nokkuð löngu síðan að ég vildi nota lagið Allt sem þú lest er 

lygi með hljómsveitinni Maus sem inngangslag í þættina og var búinn að semja einskonar 

inngang þar sem ég flétta texta lagsins inn í viðfangsefni þáttanna. Ég hafði samband við 

Birgi Örn Steinarsson, söngvara Maus um að fá leyfi fyrir laginu sem hann og gaf. Hann 

bauðst til að veita fleiri upplýsingar um lagið ef ég þurfti. 
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Ég setti inngang fyrri þáttar í samhengi við árið 1999, árið sem lagið kom út, og tók 

fyrir fjóra aðskilda atburði ársins til að setja í samhengi við samsæriskenningar. 

Atburðirnir voru eftirfarandi: Evran varð gjaldmiðill fjármálalífs Evrópu í byrjun árs, 

Bill Clinton var sýknaður af ákæru til embættismissis, Columbine skólaskotárásin átti sér 

stað og John F. Kennedy yngri lést í flugslysi ásamt eiginkonu sinni og vinkonu hennar. 

Ég tengi atburðina við fjórar samsæriskenningar. Evran er tengd við Evrópusambandið 

en margir vilja meina að Evrópusambandið sé að flytja múslima inn til Evrópu í stórum 

stíl. Bill Clinton er af ýmsum bendlaður við barnaníðshring sem er ýmist stýrt af 

Demókrötum eða af satanískum öflum. Skólaskotárásir í Bandaríkjunum síðustu ár eru 

sagðar vera sviðsettar og að lokum eru sumir fylgjendur QAnon hreyfingarinnar sem telja 

að John F. Kennedy hafi ekki látist í flugslysi, heldur sé hann sá sem kallar sig Q og sendir 

fylgjendum sínum kóðuð skilaboð.35 

Markmiðið með þessari tengingu við árið 1999 var ekki að tala mikið um 

samsæriskenningar heldur var þetta leið til að kynna inn margþætt efni þáttanna á 

aðgengilegan og jafnvel skemmtilegan hátt. 

Næsta hluta gerði ég eftir ábendingu frá leiðbeindanda – eins konar tékklisti yfir það 

sem þarf að hafa í huga til að þekkja falsfréttir og upplýsingaóreiðu. Ég byggi það aðallega 

á myndbandi frá BBC í aðdraganda kosninganna 2020. Þar fer blaðamaður BBC yfir það 

hvernig falsfrétt er skrifuð til að vekja upp sterkar tilfinningar lesanda og hvernig þær ala 

á sundrungu.36 Ég tók ekki efnið beint frá henni heldur hafði ég aðrar greinar til hliðsjónar. 

Í næsta hluta tala ég um tímabil sem eru vænleg fyrir dreifingu upplýsingaóreiðu. Ég 

ákvað að taka fyrir dæmi sem er ótengt COVID-19 þar sem stór hluti af þættinum fer í þá 

umræðu (í viðtalinu við Elfu Ýr). Í staðinn valdi ég byssuofbeldi í Bandaríkjunum af 

nokkrum ástæðum. Í fyrsta lagi hef ég lengi haft mikinn áhuga á málefninu og hef fylgst 

vel með því síðustu ár. Ég vissi því að ég gæti auðveldlega komið á framfæri staðreyndum 

um skotárásir (þá helst skólaskotárásir) og sett það í samhengi við efni þáttanna. 

Í öðru lagi valdi ég það vegna þess að umræðan um skólaskotárásir verður ávallt mikil 

þegar ein slík á sér stað í Bandaríkjunum. Fréttaflutningur er oft gríðarlegur í kringum slíka 

atburði og fólk fer mikinn á samfélagsmiðlum og tekur fyrir allar mögulegar hliðar 

 
35 Rolling Stone, 2019 
36 BBC, 2020 
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málefnisins. Það lá því við að taka eitthvað sem flestir, ef ekki allir, sem fylgjast með 

umræðunni geta tengt við.  

Næsti hluti var snúinn – að ræða um notkun upplýsingaóreiðu í kringum kosningar hér 

á landi. Vandamálið hér var að hafa innleggið ekki of langt – ég eyddi frekar tímanum í 

umræðuna um byssuofbeldi því ég vissi að ég gæti ekki farið of djúpt í upplýsingaóreiðu 

og kosningar. Það væri þáttasería út af fyrir sig. 

Þar næ ég samt að tala um Facebook síðuna Kosningar 2017 sem dreifði alls kyns 

vafasömum færslum fyrir kosningarnar það ár. Aðstandendur síðunnar keyptu aðgang að 

auglýsingum á YouTube sem ljóst er að hefur haft í för með sér nokkurn kostnað. 

Svo tek ég nokkuð langa umræðu um COVID-19 sem er tengd er við viðtalið við Elfu 

Ýr. Hér flétta ég inn tölulegum upplýsingum úr skýrslu vinnuhóps þjóðaröryggisráðs ásamt 

því að tala um viðbrögð Íslands við faraldrinum.  

Útangspunkturinn í þessum hluta þáttarins er að Ísland hafi sloppið nokkuð vel frá 

upplýsingaóreiðu um faraldurinn, að því leyti að stærstu fjölmiðlarnir hafa ekki dreift 

hreinum lygum um sjúkdóminn eða faraldurinn. Eins og bæði Elfa Ýr og Guðrún 

Hálfdánardóttir sögðu í viðtölum sínum, þá er það ekki bara svo að Íslendingar bera mikið 

traust til fjölmiðla, heldur erum við einfaldlega með góða fjölmiðla hér á landi sem eru líka 

undir góðu eftirliti.  

Eins og mér var bent á þá er það samt ekki alveg rétt að fjölmiðlar Íslands hafi ekki 

verið að dreifa bulli um faraldurinn. Sumir fjölmiðlar bæði viðra umdeildar skoðanir án 

mótstöðu (það er, ekki í samhengi vitrænnar umræðu) ásamt því að fjalla meira um 

stuðandi hliðar faraldursins eins og mótmæli gegn aðgerðum sóttvarnaryfirvalda um heim 

allan eða slæmar aukaverkanir bóluefna.37 Þetta var einkum það efni þáttanna sem ég náði 

ekki að skoða fyllilega vel, en þar var aðallega um að kenna tímaskorti, þó mér þyki ljóst 

að umfjöllun um þetta sé mikilvæg. 

Í næsta hluta ákvað ég að kafa nánar í svar Elfu Ýrar við spurningu minni; Hvers vegna 

dreifir fólk upplýsingaóreiðu? Hún kom með þrjár mögulegar ástæður, í fyrsta lagi gerir 

fólk það í hagnaðarskyni, í öðru lagi er það vegna hagsmuna (í þættinum er tekið dæmi af 

sígarettuframleiðanda) og að lokum sem hluti af því sem hún kallar upplýsingastríð. 

 
37 Útvarp Saga, 2021 
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Útskýring mín á fyrsta svarinu fjallaði aðallega um bæinn Veles. Ég þurfti að leggjast 

í smá rannsóknarvinnu um bæinn og það kom á óvart hversu margir voru tilbúnir til að 

veita viðtal um starfsemina á þessum tíma, síðla árs 2016, og viðurkenna að þau voru að 

reyna að hafa áhrif á kosningar hinum megin við Atlantshafið. Ásamt því að vilja vita 

meira um hvernig þessar síður fóru í gang ákvað ég að finna hve mikið fólk græddi á því 

að dreifa falsfréttum, svo ég gæti tengt það inn á það sem Elfa Ýr sagði.  

Elfa talaði næst um hagsmunaaðila og hagsmuni fyrirtækja. Ég vildi vera með 

útskýringu þar sem ég gæti aðeins talað um inngrip fyrirtækja í umræðu. Fyrst minnist ég 

aðeins á sígarettufyrirtækin, en umræðan um sígarettur hefur ekki verið mjög mikil síðustu 

ár þannig að ég ákvað að tala frekar um matvælaiðnaðinn, þá helst sykur, þar sem sú 

umræða er enn vel lifandi. 

Innkoma mín í þáttinn um þetta efni er ef til vill nokkuð löng, en ég ákvað að halda 

henni inni vegna þess að ég vildi hafa fleiri dæmi um það sem við getum kallað 

„óhefðbundna upplýsingaóreiðu“, til að sýna fram á að það er svo mikið meira í boði en 

bara upplýsingaóreiða í fréttum. Ég tala þar um sykurframleiðendur og hvernig þeir hafa 

kæft rannsóknir um tengsl sykurs við sjúkdóma eins og krabbamein, sykursýki og 

hjartasjúkdóma.38 

Í innslaginu er ég með annað gott dæmi um matvæli sem hafa komið við sögu í 

óhefðbundinni upplýsingaóreiðu; spínat. Lengi vel var spínat auglýst sem járnrík ofurfæða 

en seinni tíma mælingar sýna að það er ekki alveg svo. Þetta er ef til vill nokkuð skaðlaus 

upplýsingaóreiða, hér er ekki verið að særa neinn viljandi né verið að hafa áhrif á umræðu. 

Bara mannleg mistök sem urðu til þess að fólk borðaði aðeins meira spínat.  

Spínatið bauð líka upp á gott tækifæri til að setja inn hljóðbrot þar sem ein af mínum 

uppáhalds persónum úr æsku talar um ágæti þess, sjálfur Stjáni Blái. 

Síðasta dæmi Elfu er um það sem hún kallar upplýsingastríð. Hún tekur dæmi um 

COVID-19 faraldurinn, að lygum hefur verið dreift af ýmsum hópum, bæði innan og utan 

Evrópusambandsins.  

Í lok þáttarins reyni ég að taka saman efnið í tengslum við það sem ég talaði um í 

upphafi hans. Ég tala einnig aðeins um samfélagsmiðla og ábyrgð fjölmiðlaneytenda til að 

 
38 Business Insider, 2017(2) 
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gefa hlustendum smjörþef af því sem vænta má í seinni þættinum. Til að enda þáttinn þá 

minnist ég aftur á þessar fjórar samsæriskenningar sem ég hóf þáttinn á.  

3.2.2 Seinni þáttur 

Seinni þátturinn fer um aðeins víðari völl en sá fyrri. 

Ég byrja á því að segja frá Stellu Liebeck, en árið 1992 helltist brennandi heitt kaffi, 

nýkeypt frá McDonalds í bílalúgu, á læri hennar og klof. Hún hlaut þriðja stigs bruna á sex 

prósent líkamans og var í lífshættu á tímabili. Hún kærði McDonalds og hlaut 640.000 

dollara í skaðabætur.  

Það þekkja ekki allir þessa útgáfu af sögunni. Til að sannreyna það þá spurði ég eins 

marga og ég gat hvort þau höfðu einhverntímann heyrt af konunni sem kærði McDonalds 

út af of heitu kaffi. Ég spurði fólk í skólanum, í vinnu og annað fólk innna hópa sem ég 

tilheyri. Langflestir sem ég talaði við mundu eftir að hafa heyrt söguna í grunn- eða 

menntaskóla. Útgáfa sögunnar var á ýmsan máta hjá þeim sem ég talaði við.  

Ég nota þessa sögu sem inngang í seinni þátt til að undirstrika að upplýsingaóreiða er 

fjölbreytt og út um allt. Við erum ekki bara að tala um fréttir hér. 

Næst fer ég inn í viðtal mitt við Guðrúnu Hálfdánardóttur. Hún minnist á falsfréttir í 

íslenskum fjölmiðlum, staðreyndavaktir fjölmiðla, talar um vinnuhóp þjóðaröryggisráðs 

og um upplýsingaóreiðu á samfélagsmiðlum.  

Guðrún var mjög lýsandi í máli og ég gat því haft innkomur mínar nokkuð stuttar en 

ég ákvað að nýta tækifærið og gera langt innslag um staðreyndavaktir þar sem hún minnist 

á þær. Það var alltaf áætlun mín að tala um staðreyndavaktir hvort eð er. 

Það hefur ekki gerst oft að fjölmiðill setji upp skipulagða staðreyndavakt, en ein slík 

var skipulögð hjá Kjarnanum í aðdraganda kosninganna árið 2016. Viðskiptablaðið setti 

einnig í gang staðreyndavog nokkrum mánuðum síðar.  

Til að tengja yfir í viðtalið við Eirík Bergmann þá tek ég upp það sem Guðrún segir 

um samfélagsmiðla. Ég tala um að alls kyns upplýsingaóreiða geti dreifst nokkuð 

auðveldlega á samfélagsmiðlum, þar á meðal samsæriskenningar. 

Eiríkur talar aðeins um falsfréttir og samsæriskenningar á Íslandi og ég nýti því 

tækifærið og fjalla um hundinn Lúkas, eitt frægasta falsfréttamál Íslands. Guðrún minntist 

einnig á það. Vísir.is er eina fréttasíðan sem er með almennilega leit aftur í tímann, það var 
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nokkuð auðvelt að finna fréttir af þessu máli. Ég gat púslað saman atburðarrásinni um 

afdrif Lúkasar og sagt frá í stuttu máli.  

Viðtalið við Eirík var nokkuð stutt, eins og ég mun tala um í kafla 3.3. Ég fór því 

nokkuð hratt yfir í næsta hluta, sem er viðtal mitt við Henry Alexander Henrysson. 

Hér kemur efnislega mikilvægasti hluti þáttanna, að mínu mati. Viðtalið við hann var 

mjög langt svo að ég var í vandræðum með að finna nákvæmlega hvað ég gæti notað og 

hvað ekki.  

Henry kemur með flokkun á upplýsingaóreiðu. Hans flokkun er útgangspunkturinn í 

kafla 2.1. Í þættinum kem ég með stutta texta inn á milli þess að hann minnist á flokkana 

fjóra, aðallega til að tengja við samhengi þáttanna og til að bæta við hans orð. 

Í niðurlagi þáttarins tala ég nánar um það sem hann segir. Ég vildi undirstrika það sem 

Henry segir um samfélagsábyrgð, að neytendur fjölmiðla geti gert svo mikið meira í að 

meta áreiðanleika upplýsinga. Ég tala um að ef átak þarf að eiga sér stað til að berjast gegn 

upplýsingaóreiðu þá sé rétti tíminn til að gera það núna. Upplýsingaóreiða er alls staðar, 

með því að þekkja hana betur getum við betur barist gegn því að fjölmiðlar eða ráðandi öfl 

beiti henni gegn okkur. 

3.2.3 Auka upplestrar 

Mér datt einnig í hug að láta einhvern lesa inn stutta texta til að brjóta upp textann minn 

og tengja við efnið. Fyrst fann ég stutt samsæriskenningalegt tíst um bóluefni, þýddi og 

fékk Aron Guðmundsson samnemanda minn til að lesa upp:  

Mér er sama hvort þið trúið því eða ekki, ég sat fyrir tilviljun við hliðina á 

framkvæmdastjóra Apple á dim sum veitingastað og hann var að monta sig af allri 

Apple tækninni sem þau eru að þróa, hátæknileg nanóvélmenni sem ferðast í gegnum 

bóluefnið og sækja orku úr líffærastarfseminni!39 

Einnig vildi ég hafa tíst um þríeykið og blaðamannafundi þeirra. Ólöf Rún 

Erlendsdóttir var á staðnum og bauðst til að lesa upp fyrir mig íslenskt tíst: 

Dag eftir dag koma þau og tala til þjóðarinnar með stóískri ró og yfirvegun. Um leið 
halda þau þjóðinni vel upplýstri um stöðu mála og hvetja landann til að halda ró sinni. 
Algjörlega frábært þríeyki. Íslendingar ársins 2020.40 

 
39 Aron Guðmundsson, tilvitnun úr Bull og Vitleysa 
40 Ólöf Rún Erlendsdóttir, tilvitnun úr Bull og Vitleysa 
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Í seinni þættinum er ég með einn svoleiðis aukalestur, þar sem ég er að tala um sögu 

Stellu Liebeck og slúðursöguna um kærugleði Bandaríkjamanna. Ég fann dæmi um 

léttúðuga málsókn (e. frivolous lawsuit) og þýddi yfir í form útvarpsfréttalesturs. Aron 

Guðmundsson samnemandi minn fékk aftur að lesa: 

Maður kærir bjórfyrirtæki fyrir að ljúga í auglýsingu. Hann drakk kippu af Bud Light 

og segist ekki hafa séð sýnir af fallegum bikíní klæddum konum á sólríkri strönd eins 

og auglýsingarnar gáfu til kynna. Hann segist hafa upplifað mikla tilfinningalega 

vanlíðan og krafðist tíu þúsund dollara í skaðabætur.41 

Þar sem eina tónlistin sem ég notaði í þáttunum voru nokkurra sekúndna hljóðbrot, þá 

vildi ég bæta einhverju við til að hafa efnið fjölbreytt og skemmtilegt. Þessir lestrar voru 

því settir inn með það fyrir augum. 

3.3  Viðtölin 

Ég undirbjó hvert viðtal með því að skoða sérfræðisvið hvers og eins viðmælanda og 

endaði með um það bil 5-7 spurningar fyrir hvern þeirra. Ég var með tölvuna í viðtalinu 

við Elfu Ýr en það rann upp fyrir mér að það væri ef til vill ekki nógu fagmannlegt, svo að 

ég endurskrifaði spurningarnar í litla bók fyrir næstu þrjú viðtöl. 

Ég spurði viðmælendur mína öll að svipuðum spurningum en þau fengu öll 

mismunandi aukaspurningar sem tengdust þeirra sérsviði eða reynslu. Ég spurði þau öll 

hvernig þeim finnst umræðan um falsfréttir og upplýsingaóreiðu hafa þróast síðustu ár (þá 

síðan sirka 2016) og hvenær þau kynntust fyrst þessum hugtökum. 

Helsta vandamálið með viðtölin var hversu ólík þau reyndust á endanum. Viðtölin við 

Elfu Ýr og Guðrúnu gengu nokkuð vel, en viðtalið við Eirík Bergmann var allt of lágt í 

styrk. Það voru mistök af minni hálfu, viðtalið var tekið í stóru fundarherbergi með opinn 

glugga sem sneri út að götu og hljóðneminn var allt of langt frá Eiríki.  

Viðtalið við Henry Alexander klipptist í tvennt vegna rafhlöðuleysis. Það varð til þess 

að hljóðstyrkurinn á seinni hlutanum var aðeins ólíkur fyrri. Smá klippivinnu þurfti til að 

laga það. 

3.3.1 Elfa Ýr Gylfadóttir 

Ég valdi að ræða við Elfu Ýr af tveimur ástæðu. Í fyrsta lagi vegna þess að hún var í 

vinnuhópi þjóðaröryggisráðs varðandi upplýsingaóreiðu í COVID-19 faraldrinum. Í öðru 

 
41 Aron Guðmundsson, tilvitnun úr Bull og Vitleysa 
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lagi vegna þess að hún er framkvæmdastjóri Fjölmiðlanefndar, sem hefur verið mikið í 

umræðunni um upplýsingaóreiðu og falsfréttir.  

Ég vildi vita um hlutverk fjölmiðlanefndar og um störf vinnuhópsins, svo að ég vann 

spurningalistann út frá vefsíðu fjölmiðlanefndar og úr skýrslu vinnuhóps. Þar sem þetta 

var fyrsta viðtalið sem ég tók þá var ég ekki alveg viss hvað ég vildi nákvæmlega fá úr því, 

svo að spurningarnar voru út um allt, svo að segja.  

Svarið hennar við spurningunni Hvað græðir einstaklingur sem býr til og/eða dreifir 

falsfrétt viljandi, vitandi að hún er fölsk? varð einn mikilvægasti hluti fyrri þáttar. Elfa 

kemur með þrjár ástæður fyrir því að fólk ákveður að búa til og dreifa falsfréttum og 

upplýsingaóreiðu, og við hvert svar kom ég inn með minn texta til að útskýra frekar eða 

taka dæmi. Hér er hluti úr svari Elfu við þessari spurningu: 

En síðan er líka hluti af þessu, það er þetta upplýsingastríð sem við þekkjum líka úr 

kalda stríðinu. Við höfum fengið upplýsingar um það og lesið um það að til dæmis 

núna í COVID var mikið af falsfréttum um kórónaveiruna og uppruna hennar sem 

voru að koma frá erlendum ríkjum. Innan Evrópusambandsins var gríðarlegur fjöldi 

að koma frá Rússlandi, en við höfum líka verið að sjá frá Kína og öðrum ríkjum. 

Þannig að við sjáum það að það eru ólíkar hvatir, þarna er ég kannski búin að nefna 

þrjár, en þær geta verið fleiri.42 

Mér fannst þessi tilvitnun vera mjög mikilvæg, sérstaklega í samhengi seinni þáttarins. 

Í fyrri svörum talar hún mikið um ásetning og ástæður, eitthvað sem varð þema seinni 

þáttar, og í þessu síðasta svari kristallar hún vel málið með hugtakinu upplýsingastríð.   

3.3.2 Guðrún Hálfdánardóttir 

Ég valdi að ræða við Guðrúnu vegna þess að ég vildi hafa reynslumiklan einstakling úr 

blaðamannastéttinni meðal viðmælenda. Guðrún lá vel við vegna þess að hún er reynd 

blaðakona og var líka í vinnuhópi þjóðaröryggisráðs.  

Eitt af mörgum skiptum sem COVID-19 faraldurinn flækti vinnuferlið hjá mér var 

þegar ég ætlaði að taka viðtalið við hana – daginn eftir að í ljós kom að smitaður 

einstaklingur sótti tónleika í Hörpu. Við þurftum að seinka viðtalinu um einn dag vegna 

þess að hún var á téðum tónleikum. 

Spurningarnar fyrir Guðrúnu voru einnig unnar upp úr skýrslu vinnuhópsins, en ég 

reyndi frekar að spyrja um málefni sem vörðuðu fjölmiðla, traust almennings til fjölmiðla 

og um samfélagsmiðla. 

 
42 Elfa Ýr Gylfadóttir, úr fyrri þætti Bull og Vitleysa 
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Það reyndist vera góð hugmynd, þar sem Guðrún kom með frábær svör um hvort 

tveggja: 

Þótt að við höfum kannski ekki séð grafalvarleg tilfelli hér eins og erlendis, þar sem 

fólk trúir og gerir eitthvað sem það hefur lesið sem eru rangar upplýsingar sem eru 

veittar, til dæmis um smitvarnir, það getur verið lífshættulegt. Við erum ofboðslega 

heppin að því leiti að íslenska þjóðin virðist vera meðvituð um þetta. En á sama tíma 

eru það náttúrulega þeir hópar sem eru með minnsta miðlalæsið, yngsta fólkið og elsta 

fólkið, sem er í mestri hættu. Til dæmis, ef við horfum á elsta aldurshópinn, þetta er 

fólk sem ólst upp við að treysta fjölmiðlum, og gerði ráð fyrir því að það væri verið 

að segja satt. Svo fer þessi hópur inn á samfélagsmiðlanna og sér að það er verið að 

benda þeim á alls konar fréttir, sem eru í rauninni ekki fréttir, heldur lygi. Það er 

hættulegt.43  

Fjölmiðlalæsi eldri aldurshópsins var eitthvað sem ég hafði ekki hugsað út í og mér 

fannst mjög mikilvægt að fá þetta inn í þáttinn. 

Annað sem ég vildi spyrja Guðrúnu út í var reynsla af falsfréttum í blaðamennsku. Ég 

spurði hvort hún fengi margar ábendingar sem reynast vera bull og hvort hún teldi 

falsfréttir vera vandamál á Íslandi. Ég notaði svör hennar við hvoru tveggja í þættinum, 

mér fannst mjög mikilvægt að hlustendur fengju að heyra að blaðamenn fái ábendingar 

sem eru rugl frá lesendum, að mögulegar falsfréttir koma hvaðan sem er úr samfélaginu. 

3.3.3 Eiríkur Bergmann 

Ég valdi Eirík Bergmann sem viðmælanda af nokkrum ástæðum. Bæði vegna þess að mér 

var bent á bókina hans Conspiracy and Populism, og vegna þess að hann er sérfræðingur 

um samsæriskenningar, eitthvað sem ég vildi mjög svo tala um í þáttunum. 

Ég minntist áðan á vandamál með upptöku, eitthvað sem þurfti að breyta eftir á í 

klippiforriti. Einnig var viðtalið nokkuð stutt en ég kom vel undirbúinn og fékk svör við 

öllu því sem ég vildi. Ég notaði öll svörin hans nema eitt í þættinum sem hlýtur að sýna 

fram á góða nýtingu. 

Bókin hans var í forgrunni í viðtalinu en ég notaði hana til að semja flestar 

spurningarnar. Hann kom með góð svör um uppruna samsæriskenninga og um dreifingu 

þeirra í samfélaginu. 

Mikilvægasta svarið hans var ef til vill um falsfréttir og samsæriskenningar á Íslandi:  

Það er dálítið erfiðara að dreifa svona sögum í svona fámennu samfélagi, eins og 

Íslandi. Hér er oft auðveldara að sannreyna hluti heldur en er í miklu stærri og 

marglaga samfélögum. Ísland er þrátt fyrir allt einsleitt og frekar einfalt samfélag, bara 

 
43 Guðrún Hálfdánardóttir, úr seinni þætti Bull og Vitleysa 
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fámennisins vegna. Þannig að það er erfiðara að trúa miklum misgjörðum upp á fólk 

sem maður er á einhvern hátt náinn, þekkir til. Þátttakendur á sviði þjóðmála á Íslandi 

eru gjarnan fólk sem almenningur þekkir úr fermingarveislum og sundstöðum og svo 

framvegis. Það er aðeins erfiðara að dreifa svona sögum hérna.44  

Það var gott að fá þetta samhengi í þáttinn. Það væri áhugavert að skoða betur 

upplýsingaóreiðu og samsæriskenningar á Íslandi með þetta að leiðarljósi. Er raunverulega 

hægt að dreifa samsæriskenningum annars staðar en á jaðrinum um fólk á Íslandi? 

3.3.4 Henry Alexander Henrysson 

Heimspekingurinn Henry Alexander Henryson var uppástunga frá leiðbeinanda sem ég er 

mjög þakklátur fyrir. Henry er prófessor í siðfræði og hefur mikið fjallað um alls kyns 

lygar en einnig um mælskubrögð stjórnmálamanna sem geta verið á gráu svæði.    

Viðtalið við hann var lengst, hann kom með löng og góð svör við öllum spurningum 

sem ég var með á blaði og ég bætti við tveimur eða þremur spurningum eftir því sem við 

spjölluðum meira. 

Hann kom með mjög marga góða punkta um samfélagsábyrgð, flokkun á 

upplýsingaóreiðu og svo um mælskubrögð stjórnmálamanna – eitthvað sem ég hafði ekki 

pælt í að taka fyrir. 

Mælskubrögðin voru mjög velkomin viðbót við efni þáttanna. Markmiðið var einmitt 

að kynna fyrir hlustendum hvað upplýsingaóreiða er fjölbreytt og út um allt – ekki bara í 

formi frétta og falsfrétta.  

Hann kom einnig með mjög áhugaverða skýringu á því hvers vegna upplýsingaóreiða 

og mælskubrögð líðast í nútíma samfélagi. 

Þetta er að hluta til bara partur af pólítískum veruleika, lífi stjórnmálanna. [...] við 

vitum það alveg að þú nærð árangri í opinberu lífi, viðskiptum eða framleiðslu, sama 

hvað þú ert að fást við, þú getur gert það á margvíslegan máta. Sá sem svífst einskis, 

nær árangri. Við vitum þetta alveg. 45 

Í lokin talar hann á bjartsýnan máta um hvernig við getum mögulega komist úr þessu 

ástandi upplýsingaóreiðu. Að hans mati er hægt að nota gervigreind betur til að sýna fram 

á mælskubrögð stjórnmálamanna og að fræðsla og menntun skipti miklu máli svo að 

almenningur geti áttað sig betur á því þegar verið er að reyna að afvegaleiða umræðuna. 

 
44 Eiríkur Bergmann, tilvitnun úr seinni þætti Bull og Vitleysa 
45 Henry Alexander Henrysson, tilvitnun úr seinni þætti Bull og Vitleysa 
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Að miklu leyti mótaði viðtalið við Henry umfangsefni og markmið þáttanna. Ég tók 

viðtalið við hann síðast af þessum fjórum og nokkuð seint í ferlinu, þegar ég var byrjaður 

að gera allt á sama tíma. Athugasemdir hans um baráttu og mikilvægi þess að skilgreina 

upplýsingaóreiðu rétt voru mikilvægar fyrir mig til að skilja markmiðið og efnistökin betur, 

og koma þeim á framfæri í þáttunum.  

3.4 Klipping og upptaka 

Klippivinnan var nokkuð stöðug yfir allt ferlið. Um leið og fyrsta viðtalið var komið í hús 

hófst ég handa við að skrifa handritið og þannig kviknuðu frekari hugleiðingar um innihald. 

Ég ákvað að nota klippiforritið Audacity frekar en Hindenburg af nokkrum ástæðum. Ég 

hef notað Audacity til alls kyns klippivinnu árum saman og kann því mjög vel á forritið. 

Þrátt fyrir að nota Hindenburg til að gera útvarpsfréttir í námskeiðinu Ljósvakamiðlar 

þá náði ég aldrei sömu tengingu við forritið og ég hafði við Audacity. Önnur ástæða var 

að ég vildi hafa meira frelsi til að klippa í eigin tölvu. Það reyndist algjör lífsbjörg þann 

24. mars 2021 þegar háskólanum var lokað út af fjórðu bylgju kórónaveirufaraldursins. Ég 

gat því haldið áfram að fikta í skjalinu og prófað mig áfram með að skipta efninu niður og 

semja texta í handritið. 

3.4.1 Búnaður 

Ég notaði nokkra hljóðnema við gerð þáttanna. Í viðtölunum notaði ég Yellowtec IXM 

flash hljóðnema. Það er þægilegt á marga vegu en fyrsta mínútan af hverju viðtali er alltaf 

mikið lægri en restin – eftir mínútu upptöku hækkar hljóðstyrkurinn mjög mikið. Þetta er 

í lagi í löngum viðtölum, þ.e. ef ekki er ýtt á stopp á milli svara. 

Út af þessu vandamáli var erfitt að nota hljóðnemann til að taka upp mína lestra. Það 

er erfitt að stilla honum almennilega upp og hljóðstyrksvandamálið lengir ferlið mikið. 

Þegar skólinn lokaði 24. mars gat ég tekið með heim Zoom H2N tæki til að taka upp 

heima. Ég náði að minnka endurvarp á hljóði í tölvuherberginu mínu og föndraði „pop-

filter“ úr sokkabuxum og herðatré.  

Þó ég sé mjög stoltur af þessari reddingu þá var hljóðið því miður ekki nógu gott. Ég 

gat aldrei náð sama hljóðstyrk í hvert sinn og það heyrðust alltaf umhverfishljóð frá 

byggingunni.  



30 

Þegar skólinn opnaði aftur prófaði ég að taka upp alla lestra mína að nýju með 

Rodecaster Pro. Það var nákvæmlega það sem þurfti, stöðug hljóðgæði og auðvelt að færa 

efni á milli hljóðnema og tölvu. 
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4 Umræða og lokaorð 

Eins og segir í inngangi þá var markmið þáttanna að kynna fyrir hlustendum þá fjölbreyttu 

flóru upplýsingaóreiðu sem til er. Það er meira í gangi í heiminum en bara falskar fréttir, 

þrátt fyrir að síðustu fjögur eða fimm ár hafa mjög svo einkennst af þeim. Raunin er sú að 

slúður og gróusögur í samfélaginu eru alveg jafn mikil upplýsingaóreiða, en eru ekki 

endilega viðurkennd sem svo.  

Í viðtölunum sem ég tók fyrir þættina komu viðmælendur einmitt með sínar eigin 

hugmyndir um þetta – sem sannar ef til vill málið. Þá ber af viðtalið við Henry Alexander 

Henrysson, en hann talaði mikið um mælskubrögð stjórnmálamanna, sem geta afvegaleitt 

umræðu án þess að fólk taki almennilega eftir því.  

Ég spurði ekkert sérstaklega að þessu í viðtölunum, enda mótaðist heildar markmið og 

útlit þáttanna ekki fyrr en ég var búinn að taka flest viðtölin. Ferlið sem ég valdi að nota, 

eins konar aðleiðsluaðferð eins og hægt er að nota í fræðilegum rannsóknum, virkaði því 

betur en ég reiknaði með.  

Í upphafi kafla 3 minnist ég á að margt plagaði verkferlið. Ég passaði mig á því að 

horfa ekki á truflanirnar (eins og til dæmis lokun skólans þann 24. mars) sem einhvers 

konar endalok, heldur frekar fann ég tækifæri í að bæta mig á öðrum sviðum. Þegar skólinn 

lokaði tók ég Zoom H2N tæki með mér heim og tók allt mitt efni upp á nýtt. Hljóðið var 

óstöðugt og umhverfishljóð allt of mikil en áfram reyndi ég að hugsa um það sem æfingu 

frekar en klúður. Ég gat til að mynda betur æft mig í að taka tímann á upptökum. Það sást 

þegar ég að lokum tók allt upp að nýju (líklegast í fjórða eða fimmta skiptið) og spilaði 

það sem ég tók upp heima samhliða síðustu upptöku; það var eiginlega nákvæmlega sami 

hraði á talinu. 

Að sama skapi þegar viðtölum seinkaði eða það dróst á langinn að skipuleggja þau 

sökum samkomutakmarkanna þá nýtti ég frekar tímann í að undirbúa mig betur.  

Ég hef lært mjög margt af ferlinu, bæði við að taka upp efni og klippa, við að taka 

viðtöl og við að setja saman handrit, finna hvað passar við svör viðmælenda og hljómar 

vel. Ég minntist á í inngangi að ég horfði mjög til Heimskviðna, en mér þykir þeirra 

pistlaform einstaklega skemmtilegt. Þetta ferli kenndi mér ýmist sem ég get gert til að gera 

skemmtilegan pistil um eitthvað málefni sem ég þekki til.  

Það er mín trú að þessir tveir þættir geta orðið undirstaðan að nýrri og stærri þáttaseríu 

um fjölbreytileika upplýsingaóreiðu og falsfrétta. Það er skiljanlegt að í upplýsingaflæði 
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samtímans er erfitt fyrir neytendur fjölmiðla að kanna forsendur allrar þeirrar umfjöllunar 

sem þeir skoða. En það er hægt að skoða alls kyns hætti og sögur sem við þekkjum úr 

samfélaginu. Ef fólk hefur gott aðgengi að efni þar sem upplýsingaóreiða er sett í samhengi 

við það, þá verður auðveldara að fræða fólk um hættur upplýsingaóreiðu.  

 Sumt sem er í raun og veru upplýsingaóreiða er harmlaust en samt rangt. Ég er ekki 

að segja að ég vilji leiðrétta allt sem hefur misskilist frá upphafi siðmenningar, en ég tel 

það mikilvægt að fólk hafi aðgang að hlaðvarpsþáttum um svona hluti. Það á líka vel við 

samtímann, þar sem við erum að klifra upp úr djúpum dal falsfréttaflaums og 

upplýsingaóreiðu. Eins og Henry Alexander segir í seinni þættinum, þá er ég bjartsýnn á 

að við getum með sameiginlegu átaki losað okkur við afvegaleidda umræðu. 
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