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Útdráttur 

Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er að kanna fjölmiðlanotkun fjórflokksins á Íslandi 

fyrr og síðar. Hvaða leiðir stjórnmálamenn hafa kosið til að koma boðskap sínum á 

framfæri nú eftir að tími flokksblaðanna hefur liðið undir lok. Markmiðið er að gera 

grein fyrir því með hvaða hætti stjórnmálamenn nýta sér fjölmiðlana sér til framdráttar 

á tímum markaðsfjölmiðlunar. Farið er yfir tímabil altækrar flokksfjölmiðlunar á 

Íslandi og tímabil hnignandi flokksfjölmiðlunar til þess að fá samhengi. Ennfremur er 

fjölmiðlanotkun fjórflokksins á internetinu gerð ítarleg skil. Til þess að svara 

rannsóknarspurningunni enn betur var netspurningakönnun lögð fyrir frambjóðendur til 

sveitastjórnarkosninga 2010 í tíu sveitafélögum og þeir spurðir út í fjölmiðlanotkun sína 

og viðhorfa þeirra almennt til fjölmiðla.  

 Í athugun á netnotkun fjórflokksins á Íslandi kom í ljós að hlutverk flokksblaðanna 

hefur að miklu leyti færst yfir á netið; heimasíður flokkanna, Facebook og jafnvel 

fréttasíður tengdar stjórnmálaflokkunum. Meðal helstu niðurstaðna úr netkönnuninni 

má nefna að samskiptavefurinn Facebook var áberandi í svörum . Þá koma staðbundnu 

fréttablöðin sterk inn en frambjóðendum þykja þau hvað mikilvægust í eigin framboði, 

til pólitískra skoðanaskipta og til þess að koma pólitískum skilaboðum á framfæri.  
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Abstract 

The aim of this final assignment is to examine media usage by the political parties in 

Iceland and the ways politicians have chosen to take in order to promote their message 

since the political newspapers came to an end. The objective is to explain politicians‟ 

methods to which they use the media in their favour in these times of market-media. 

For perspective the period of total party-media and the period of political newspapers‟ 

downfall are also reviewed. Furthermore political parties‟ media usage on the internet is 

thoroughly examined. In order to carefully analyse the political parties‟ media usage a 

web survey was sent to Iceland„s candidates for the municipal elections 2010 in ten 

municipalities. They were both asked about their own media usage and their attitude 

towards the media in general. 

 When the media usage by the political parties on the internet was examined it 

appeared that the roles of the old political newspapers have mainly been moved to the 

internet; to the parties‟ websites, Facebook or even to the news sites connected to the 

party. According to the answers to the survey, Facebook is popular with the candidates. 

Local newspapers were also prominent but candidates find them the most important 

media in their own campaign, for political turnaround and to get political messages 

across. 
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1. Inngangur 

 

Fjölmiðlar hafa gjarnan verið kallaðir fjórða valdið, slíkt er mikilvægi þeirra. Hlutverk 

þeirra er þá ekki aðeins upplýsingamiðlun heldur eru þeir beint eða óbeint þátttakendur 

í ákvarðanatökunni. Þeir skýra þannig ekki aðeins frá því sem gerist í samfélaginu, 

heldur eru jafnvel hluti af því sem þar gerist („Eru fjölmiðlar fjórði armur 

ríkisvaldsins?“, 1979).  

Stjórnmálaflokkar hafa löngum verið háðir fjölmiðlum og fjölmiðlaumfjöllun. 

Þeir þurfa á málgögnum að halda til að koma á framfæri sjónarmiðum sínum, 

stefnuskrá og flokksstarfi. Stjórnmálaflokkar lifa ekki án atkvæða og til þess að ná til 

kjósenda þurfa þeir að nýta sér fjölmiðlamarkaðinn. Fjölmiðlar skipta lykilmáli fyrir 

lýðræðislega umræðu og eru aðal tengiliður stjórnmálaflokka við kjósendur. Með 

jákvæðri umfjöllun í fjölmiðlum geta stjórnmálaflokkar bætt ímynd sína gagnvart 

almenningi. Veruleiki stjórnmála er gagnvart almenningi aðeins það sem birtist í 

fjölmiðlum, okkar heimur er sá fjölmiðlaveruleiki sem birtist okkur á hverjum degi. Hjá 

fjölmiðlum á sér stað ákveðið fréttamat; þeir meta hvað þykir fréttnæmt og hvernig ber 

að túlka hvern viðburð fyrir sig. Hafi stjórnmálaflokkur á sínum snærum fjölmiðil geta 

þeir dregið fram þær upplýsingar sem eru hagstæðar þeirra sjónarmiðum og gert lítið úr 

öðrum (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006, bls. 74). W. Lance Bennett heldur því fram að 

það séu fjórir hlutir sem frétt á að gera; hún á að (a) móta skoðanir almennings, (b) hafa 

áhrif á ákvarðanir pólitískra hópa til að vera með eða á móti ákvörðunum ríkisstjórnar, 

(c) gera embættismenn ábyrga fyrir þessum ákvörðunum og (d) upplýsa almenning um 

það sem ríkisstjórnin er að gera. Stjórnmálamenn verða að gera sér grein fyrir þessu 

áhrifavaldi fjölmiðla og læra að nýta sér aðstæður sínum flokk til hægðarauka (2007, 

bls. 2).  

Eftir að fjórflokkurinn tók að myndast á Íslandi snemma á 20.öld varð 

flokksmönnum fljótlega ljóst að líf flokksins væri meira og minna undir því komið að 

þeir ættu sér einhver málgögn. Á þessum tíma voru blöðin einu fjölmiðlarnir á landinu 

og því ómissandi tæki til þess að kynna starfsemina fyrir almenningi. Það var í rauninni 

útilokað að ná árangri án þess að ráða yfir blaði. Þarna tóku flokksblöðin gömlu að 

hefja sig til flugs og með þessu hófst tímabil altækrar flokksfjölmiðlunar á Íslandi. Nær 

allir fjölmiðlar hér á landi voru njörvaðir niður í kerfi flokkspólitíkurinnar sem og allt 
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íslenskt samfélag. Með nýrri hugmyndafræði varðandi blaðamennsku og mikilli 

vakningu í samfélaginu leið þetta tímabil undir lok í kringum sjöunda áratug síðustu 

aldar og við tók tímabil hörfandi flokksfjölmiðlunar. Fjölmiðlaumhverfi Íslands var í 

um það bil fjörtíu ár að losa sig undan höftum stjórnmálaflokkanna en við tók tímabil 

markaðsfjölmiðlunar (Birgir Guðmundsson, 2007). En með hvaða hætti hafa 

stjórnmálaflokkarnir leyst flokksblaðadauðann? Hvaða leiðir fara þeir í dag til þess að 

ná til almennings? 

Með þessa rannsóknarspurningu að leiðarljósi er mikilvægt, til þess að fá 

samhengi, að fara yfir þessi tvö tímabil fjölmiðlunar á Íslandi fyrir dauða 

flokksblaðanna; tímabil altækrar flokksfjölmiðlunar og tímabil hörfandi 

flokksfjölmiðlunar. Til að svara spurningunni beint verða farnar tvær leiðir; annars 

vegar a) verður fjölmiðlanotkun stjórnmálaflokkanna í dag kortlögð og ástand 

flokksmiðla á internetinu skoðað. Hins vegar b) til þess að gera betur grein fyrir með 

hvaða hætti stjórnmálamenn í dag nýta sér fjölmiðlana til þess að ná árangri var sendur 

spurningalisti á frambjóðendur tíu sveitafélaga til sveitastjórnakosninga á Íslandi 2010. 

Voru þeir meðal annars spurðir að því hvaða miðla þeir hyggjast nota í komandi 

kosningabaráttu. Með þessum hætti er bætur hægt að gera sér grein fyrir 

flokksfjölmiðlun nútímans og leiðum stjórnmálamanna til að ná til almennings í dag.  

2. Tími flokksblaða 

 

2.1. Sögulegt ágrip 

 

Frá því á fjórða áratug síðustu aldar hefur íslenska flokkakerfið verið með svokallað 

fjórflokkakerfi. Með því er átt við fjóra flokka sem hafa náð að festa sig í sessi og eru 

ávallt með meginþorra atkvæða á bak við sig. Í dag samanstendur fjórflokkurinn af  

Sjálfstæðisflokknum, Framsóknarflokknum, Samfylkingunni og Vinstri grænum 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2006, bls. 103).  

Fjórflokkurinn hefur náð að festa sig í sessi á Íslandi. Þetta hefur verið 

stjórnarform Íslendinga frá því flokkarnir voru fyrst stofnaðir, snemma á 20. öldinni. 

Stjórnmálaflokkarnir réðu þá yfir öllum sviðum samfélagsins, þar með töldum 

fjölmiðlunum. Alls staðar var pólitíkin allsráðandi, grunnskólakennarar voru jafnvel 
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ráðnir af pólitískum ástæðum (Ólafur Th. Harðarson, 2008). Þetta var tímabil altækrar 

flokksfjölmiðlunar hjá fjölmiðlum landsins, en það entist allt frá því að fjórflokkurinn 

tók að myndast snemma á 20. öldinni þangað til hugmyndafræði blaðamennskunnar tók 

að breytast í kringum sjöunda áratug síðustu aldar (Birgir Guðmundsson, 2007, bls. 9-

11).  

Fyrstu dagblöðin til að lifa af voru Vísir(1910) og Morgunblaðið(1913). Í fyrstu 

áttu þessi blöð að vera óháð en síðar, þegar ákveðin mynd var komin á fjórflokkinn hér 

á landi, urðu þessu blöð bæði hliðholl Sjálfstæðisflokknum. Upp úr 1930 voru hinir þrír 

flokkarnir einnig komnir með farsæl dagblöð á sín snæri (Ólafur Th. Harðarson, 2008). 

Dagblöðin voru málgögn stjórnmálaflokkanna og voru ýmist í beinni eigu þeirra eða í 

nánum tengslum við þá (Birgir Guðmundsson, 2007, bls.9-10). Vegna 

samgönguerfiðleika komu dagblöðin fyrst um sinn aðeins út á höfuðborgarsvæðinu en 

landsbyggðin lét sér nægja vikulegar útgáfur (Ólafur Th. Harðarson, 2008). 

Flokkarnir stjórnuðu umræðunni í blöðunum, en óhlutdræga umfjöllun var 

aðeins að finna í ríkisreknu fjölmiðlunum, þ.e. Ríkisútvarpinu. Á vissan hátt má segja 

að Ríkisútvarpið hafi einnig verið njörvað niður í kerfi flokkspólitíkurinnar. Stofnun 

Ríkisútvarpsins á sér stað árið 1930, þegar stéttastjórnmálin á Íslandi voru að komast í 

fastmótað horf og átök flokkanna voru gífurleg. Fjölmiðlakerfið var í gegnum blöðin 

orðið hálfgerð framlenging af flokkakerfinu. Fjölmiðlunin í landinu var því mjög 

flokkspólitísk þar sem ekki var gerð nein raunveruleg tilraun til að greina á milli 

stjórnmálasjónarmiða og frétta (Birgir Guðmundsson, 2009). Jónas Þorbergsson, 

fyrrverandi ritstjóri framsóknarblaðsins Tímans, var fyrstur ráðinn útvarpsstjóri. Þetta 

vakti tortryggni pólitískra andstæðinga hans sem óttuðust að þessi nýi miðill yrði 

flokksmálgagn Framsóknarflokksins (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 155). Það gerðu 

sér allir grein fyrir því að þessi nýjung í fjölmiðlun gat skipt sköpum. Stjórnmálamenn 

sáu þá ótrúlegu möguleika sem útvarpið hafði upp á að bjóða og voru allir flokkarnir 

staðráðnir í að láta ekki viðgangast að einn flokkur gæti nýtt sér það umfram annan 

(Birgir Guðmundsson, 2009). Útvarpinu var því sett, samhliða lögum, afar ströng 

reglugerð en henni samkvæmt var útvarpinu bókstaflega óheimilt að ræða eitthvað um 

stjórnmál (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 155).  Fréttir af stjórnmálafundum voru 

ritskoðaðar og einungis var sagt frá beinhörðum staðreyndum. Innlendar fréttir snerust 

því mest um aflabrögð, heyskap og önnur tíðindi úr atvinnulífinu, fréttir af Alþingi voru 

sagðar í sérstökum þingfréttatíma en þá var lesið upp úr skjölum þingsins á þurran og 
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tilbreytingalítinn máta (Guðjón Friðriksson, 1998, bls. 309). Áherslan á að hafa 

Ríkisútvarpið óhlutdrægt var svo altæk að þar var hvergi að finna efnislega pólitíska 

umræðu eða fréttaflutning af átakamálum í þjóðfélaginu. Útvarpið var stöðugt undir 

smásjá og vaktað af öllum stjórnmálaflokkum. (Birgir Guðmundsson, 2009). Fylgst var 

með hverju orði í fréttaflutningi og jafnvel blæbrigðum í máli fréttaþula. „Var hann 

dimmur eða bjartur í málrómi er hann sagði frá þessum stjórnmálaflokknum eða 

hinum?“ (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 155). Eftirlitið var mjög öflugt og voru það 

ekki síst flokksblöðin sem stóðu vaktina. Hlutleysisstefna Ríkisútvarpsins hefur meðal 

annars verið kölluð „Finnlandísering“ þar sem stjórnmálaátök voru tekin út fyrir sviga 

og fréttir af þeim fjölluðu frekar um form fremur en innihald. Þetta var skilyrðislaus 

formleg óhlutdrægni sem tók ekki mið af mikilvægi fréttanna eða efnislegu innihaldi 

þeirra (Birgir Guðmundsson, 2009). Þessi hlutleysisstefna Ríkisútvarpsins gerði 

fréttaflutning þess formfastan, hátíðlegan og ósveigjanlegan. Útvarpið gat ekki sinnt 

aðhaldshlutverki sínu því það var ekki háð einhverjum einum stjórnmálaflokki heldur 

þeim öllum (Guðjón Friðriksson, 1998, bls. 309).  

  

Dagblöðin voru sem fyrr segir öll flokkspólitísk og verulega óhlutdræg (Ólafur 

Th. Harðarson, 2008). Óháð og málefnaleg blaðamennska þekktist ekki heldur litaði 

flokkspólitíkin síður allra blaða. Í helstu nágrannalöndum Íslands var þróunin hins 

vegar ólík á þessum tímum; með áherslu á fagmennsku og í átt að markaðsfjölmiðlun 

(Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 134). Ritstjórarnir studdu að öllu jöfnu einhvern 

stjórnmálamann eða flokk, eða tóku þátt í pólitíkinni sjálfir. Margir ritstjórar 

flokksblaðanna voru til að mynda seinna kosnir á Alþingi. Pólitísk umræða var ákaflega 

fjandsamleg og voru persónulegar árásir algengar á síðum blaðanna (Ólafur Th. 

Harðarson, 2008). 

Að sjálfsögðu komu út ógrynni af flokkpólitískum blöðum á þessum tíma. Hér 

verður aðeins stiklað á stóru og farið yfir þau blöð sem náðu sér einhverri fótfestu í 

íslensku blaðaumhverfi. 

2.2. Blöð tengd Sjálfstæðisflokknum 

 

Flokksblöð tengd Sjálfstæðisflokknum voru, eins og áður kom fram, fyrst og fremst 

Vísir og Morgunblaðið.  
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Vísir kom fyrst út þann 14. desember 1910 en það hét fullu nafni „Vísir til 

dagblaðs í Reykjavík“. Þetta var fyrsta dagblað sem gefið var út á Íslandi, en fyrst um 

sinn átti það að vera óháð fréttablað. Engir leiðarar voru í blaðinu en það birti þó 

aðsendar pólitískar greinar. Fyrir þetta hlaut ritstjóri blaðsins og eigandi, Einar 

Gunnarsson, mikla gagnrýni en menn voru ekki enn búnir að gera sér grein fyrir því að 

blöð gátu verið vettvangur skoðanaskipta. Íslendingar voru því vanir að það sem birtist 

í blöðunum væru pólitískar skoðanir ritstjórans. Þessu viðhorfi reyndi Einar að breyta 

(Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 106). Það var þó óhjákvæmilegt að blaðið yrði pólitískt 

en um tíma fylgdi blaðið Frjálslynda flokknum og síðan Sjálfstæðisflokknum. 

Formaður Vísis, Ólafur Thors, sagði eitt sinn: „Tengsl Vísis við stjórn 

Sjálfstæðisflokksins hafa aldrei verið sterk, en stefnu flokksins í höfuðefnum hefur 

Vísir alltaf axlar“ (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1972, bls. 263-266). Árið 1916 var mikið 

umrótsár í íslenskum stjórnmálum en þá voru Framsóknarflokkurinn og 

Alþýðuflokkurinn stofnaðir. Þessir flokkar voru meðal annars báðir hlynntir 

ríkisafskiptum af atvinnulífinu en þáverandi ritstjóri, Jakob Möller, var gagnstæðrar 

skoðunar. Vísir sagði því skilið við hlutleysisstefnuna, varð rammpólitískur. Ritstjórinn 

var til að mynda sjálfur kominn á kaf í stjórnmálin og hóf að skrifa pólitíska leiðara í 

blaðið (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 115). Vísir var fyrsta dagblaðið á Íslandi sem 

lifði af en þremur árum seinna gat höfuðborgin státað af tveimur dagblöðum, Vísi og 

Morgunblaðinu (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 106).  

Morgunblaðið átti líkt og Vísir til að byrja með að vera óháð fréttablað og taka 

engan þátt í flokkadeilum. Vilhjálmur Finsen, ritstjóri og stofnandi blaðsins (Guðjón 

Friðriksson, 2000, bls. 117-122), sagði í ávarpsorðum til lesenda að blaðið ætti „fyrst 

og fremst að vera áreiðanlegt, skemmtilegt og lipurt ritað fréttablað.“(Vilhjálmur 

Finsen, 1913). Fyrsta tölublað Morgunblaðsins kom út 2.nóvember 1913 og fylgdi sem 

sagt engum stjórnmálaflokk(Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 117-122). Eins Vilhjálmur 

sagði: „Morgunblaðið tekur engan þátt í flokkadeilum, þó það auðvitað muni gefa 

lesendum sínum kost á að kynnast fljótt og greinilega öllu því helsta er gerist í lands- 

og bæjarmálum. Þær fréttir munu ritaðar með öllu litlaust“ (Vilhjálmur Finsen, 1913). 

Það fór hins vegar í ákafar herferðir fyrir einstökum mannréttindamálum, meðal annars 

með því að standa að einstökum fjársöfnunum. Blaðið var þannig undir stjórn Vilhjálms 

málgang þeirra sem áttu undir högg að sækja en einstaklega gagnrýnið á stjórnvöld. 

Líkt og Vísir þá fór Morgunblaðið út í flokksblaðamennskuna, en í janúar árið 1916 tók 
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það afstöðu í bæjarstjórnarkosningum gegn framboði verkamanna og var þar með orðið 

pólitískt (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 117-122). 

Dagblöðin tvö sem kennd hafa verið við Sjálfstæðisflokkinn voru fyrst um senn 

í harðri samkeppni en þegar flokkslínurnar voru dregnar á blöðunum, og þau áttuðu sig 

á því að stjórnmálaskoðanir blaðanna voru svipaðar, hófu þau samvinnu. Blöðin sömdu 

meðal annars um samræmd áskriftargjöld og auglýsingaverð. Samvinnan gekk jafnvel 

svo langt að þau gáfu út sameiginlegt blað meðan á prentaraverkfalli stóð. Þetta blað 

hét Fréttablað Morgunblaðsins og Vísis (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 116). Það var 

sem sagt stuttur tími að fréttablöðin á Íslandi voru óháð og þjónuðu einungis lesendum 

sínum. Því lauk í raun strax árið 1916, en þá má segja að fjórflokkurinn langlífi hafi 

tekið að myndast.   

2.3. Blöð tengd Framsóknarflokknum 

 

Helsta blað Framsóknarflokksins var Tíminn, en það kom fyrst út árið 1917. Frá fyrsta 

degi var Tíminn mjög pólitískt blað en í inngangsgrein blaðsins segir að eðlilegt sé að 

þjóðin skiptist framvegis í flokka eftir því hvort menn séu framsóknarmenn eða 

íhaldssamir í  skoðunum, en án flokka geti engið þjóð verið, sem við þingræði býr 

(„Inngangur“, 1917). Tíminn var því fyrst og fremst áróðursblað sem þjónaði 

Framsóknarflokknum og samvinnuhreyfingunni (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 134).  

Einn mesti áhrifavaldur í hvoru tveggja íslenskri blaðamennsku og pólitík á 

þessum tíma, Jónas Jónsson frá Hriflu, hafði hafið undirbúningsvinnu að blaðinu áður 

en Framsóknarflokkurinn var stofnaður. Honum var það ljóst að með þessari nýju 

bændahreyfingu og samvinnuhreyfingunni yrði að vera til öflugt málgagn sem boðaði 

slíkan fögnuð. Þó svo að hann hafi aldrei unnið við blaðið þá voru greinar hans iðulega 

birtar í blaðinu. Framsóknarflokkurinn var stofnaður í desember 1916 og fyrsta tölublað 

Tímans kemur út 17.mars árið eftir (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 134). Tíminn varð 

þó aldrei dagblað fyrr en seint á fjórða áratugnum þegar það rann saman við Nýja 

dagblaðið sem einnig hafði verið rekið af Framsóknarflokknum.  

Annað blað tengt Framsóknarflokknum var Dagur, en hann var gefinn út á 

Akureyri. Fyrsta tölublað Dags kom út 12.febrúar árið 1918 og var Ingimar Eydal fyrsti 

ritstjórinn (Þorsteinn Jónatansson, 1988, bls. 29). Í forsíðunni gerir ritstjóri meðal 

annars grein fyrir markmiði og tilgangi blaðaútgáfunnar: „Í raun og veru eru ekki nema 
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tveir flokkar hjer í landi nú sem stendur. Annarsvegar eru flestir kaupmenn og þeirra 

fylgifiskar í skoðunum, sem er illa við lands- verslunina og í nöp við samvinnustefnuna. 

Hinumegin eru þeir, er telja landsverslunina þjóðarnauðsyn, meðan stríðinu ekki slotar, 

og þeir sem unna samvinnuhugsjóninni. [...] Ýmsir áhugasamir menn hjer norðanlands, 

sem ekki geta felt sig við hugsunarhátt kaupmannasinna, hafa fundið sárt til þess, hve 

bagalegt það væri að eiga ekki ráð á blaði hjer á Akureyri, er þeir gætu birt skoðanir 

sínar í. Hefir þeim fundist þeir stæðu varnarlausir gegn árásum á stefnu þá, er þeir 

aðhyllast. Samtök hafa myndast í því skyni að ráða bót á þessu. Árangur þeirra samtaka 

er blað það, er hér birtist” (Ingimar Eydal, 1918). Flokksmenn gerðu sér grein fyrir því 

að líf flokksins væri undir því komið að þeir ættu sér einhver málgögn.  

Velgengni blaðanna fylgdi velgengni flokksins. Þegar Framsóknarmenn unnu 

kosningasigur árið 1927 fór fjárhagur Tímans batnandi vegna aukinnar útbreiðslu, 

reglulegra fjársafnana og þeirrar aðstöðu sem ríkisstjórnarþátttaka flokksins veitti til 

stuðnings blaðsins með opinberum auglýsingum og þess háttar. Það var til dæmis 

harðlega gagnrýnt þegar upp komst að Landhelgissjóður var látinn borga pappír, 

prentun og burðargjald fyrir aukablað af Tímanum árið 1930 (Guðjón Friðriksson, 

2000, bls. 136).  

Blöð tengd Framsóknarflokknum, samvinnu- og bændablöðin Tíminn og Dagur, 

voru fjármögnuð með innheimtum í gegnum kaupfélögin. Þá virðast kaupfélögin einnig 

hafa styrkt Tímann beint með fjárframlögum. Það var einnig samþykkt á aðalfundi SÍS 

sumarið 1924 að sambandið megi styrkja blöðin með fjárframlagi „til viðhalds á þann 

hátt sem [stjórnin] telur best henta.“ (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 135). 

2.4. Vinstri blöðin 

 

Blað undir nafninu Alþýðublaðið kom fyrst út í janúar 1906, en það var pólitískt 

verkalýðsblað í anda jafnaðarstefnunnar. Blaðið entist ekki lengi en það var ekki fyrr en 

Alþýðuflokkurinn var stofnaður sem hjólin fóru að rúlla. Flokkurinn fór að gefa út nýtt 

Alþýðublað þann 29.október 1919 (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1972, bls. 294-297). Eftir að 

flokkurinn var stofnaður þótti þurfa annað dagblað í Reykjavík til mótvægis við 

áróðursmátt Vísis og Morgunblaðsins. Fyrsti ritstjóri þess blaðs var Ólafur Friðriksson 

en hann þótti orðhvass og heldur harður í horn að taka  (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1972, 

bls. 294-297). Hann lýsti tilganginum með stofnun blaðsins svona: „Alþýðusambandið 

hóf útgáfu þess [...] til þess að hafa áhrif á almenningsálitið. Þar sem auðvaldið hafði 
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tvö blöð er það gat notað til þess að hella sér yfir samtök verkalýðsins með 

svívirðingum um kjör og kröfur hans, var verkalýðssamtökunum nauðsynlegt að hafa 

dagblað til þess að vinna á móti þessum ófögnuði.“ (Guðjón Friðriksson, 2000, 

bls.129).  

Alþýðublaðið var ekki aðeins pólitískt blað heldur einnig mjög menningarlegt. 

Ýmsir menningarvitar voru áberandi á síðum vinstri blaðanna, hvoru tveggja 

Alþýðublaðinu og Þjóðviljanum. Í blöðunum voru skrifaðir ritdómar um nýjar bækur og 

var til dæmis skrifað um Halldór Laxnes í Alþýðublaðinu eftir að hann skrifaði Barn 

náttúrunnar: „Hver veit nema Halldór frá Laxnesi eigi eftir að verða óskabarn íslenzku 

þjóðarinnar“ (A. Jónsson, 1919).  Pólitíkin var þó alltaf höfð að leiðarljósi og sem dæmi 

má taka að þegar ritstjóri blaðsins, Ólafur Friðriksson, fór til Moskvu árið 1922 til að 

sitja alþjóðaþing kommúnista var honum sagt upp sem ritstjóra blaðsins sama dag og 

hann fór frá landi. Hann var þó aftur ráðinn ritstjóri árið 1931 (Guðjón Friðriksson, 

2000, bls. 131). Sá ritstjóri sem lengst af var ritstjóri Alþýðublaðsins var Stefán 

Pétursson. Hann var ritstjóri árin 1939-1950, en hafði áður starfað sem blaðamaður við 

blaðið. Hann lét til sín taka í ýmsum málum, en hann þýddi meðal annars 

kommúnistaávarpið ásamt Einari Olgeirssyni. Þá var hann hvoru tveggja í miðstjórn 

Kommúnistaflokksins og Alþýðuflokksins um tíma (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1972, bls. 

294-297). 

Alþýðublaðið var ávallt höfuðmálgagn Alþýðuflokksins, en önnur blöð sem 

fylgdu stefnu flokksins voru meðal annars Verkamaðurinn á Akureyri, Mjölnir á 

Siglufirði, Skutull á Ísafirði, Jafnaðarmaðurinn á Norðfirði og Kyndill í Reykjavík 

(Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1972, bls. 297). 

Tíðir klofningar til vinstri frá Alþýðuflokknum endurspeglaðist í 

dagblaðaútgáfunni. Fyrst var stofnað Verkalýðsblaðið árið 1930, en það varð síðan að 

Þjóðviljanum (Birgir Guðmundsson, 2007, bls.9-10). Þjóðviljinn, var stofnaður þann 

31.október 1936. Í ávarpi blaðsins segir, að það „eigi ekki aðeins að vera málssvari 

fylgjenda Kommúnistaflokksins, heldur alls verkalýðsins, og ekki aðeins málssvari 

verkalýðsins, heldur líka millistéttanna, bænda, fiskimanna, verzlunarfólks, 

iðnaðarmanna, menntamanna, allra þeirra, sem hafa viðurværi sitt af starfi heila og 

handa“(Kommúnistaflokkurinn, 1936). Áhrifamesti ritstjóri Þjóðviljans var Einar 
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Olgeirsson, stjórnmálamaður, en hann stýrði blaðinu frá upphafi og til 1941 og aftur 

1942-46 (Vilhjálmur Þ. Gíslason, 1972, bls. 297-299).  

Þjóðviljinn átti stormasama ævi sökum pólitískrar afstöðu þess en það var eina 

blaðið sem fjandskapaðist við hernámsliðið á sínum  tíma. Bretar grunuðu blaðið um að 

vera ritstýrt frá Sovétríkjunum og voru ritstjórar blaðsins meðal annars dæmdir í þriggja 

mánaða fangelsi, en bráðabirgðalög að hegningarlögum gátu þess að túlka mætti 

móðganir við breska setuliðið sem landráð við íslenska ríkið. Um leið og 

Sósíalistaflokkurinn, hinn nýi kommúnistaflokkur, vann stórsigur í alþingiskosningum 

1942 hófst hálfgerð gullöld fyrir Þjóðviljann. Hér er sem áður skýrt dæmi þess að 

velgengni flokkanna hélst algjörlega í hendur við velgengni flokksblaðanna (Guðjón 

Friðriksson, 2000, bls. 176-178).  

2.5. Málgögn flokka á landsbyggðinni  

 

Blöðin á landsbyggðinni voru meira og minna undir áhrifum flokkspólitíkur líkt og 

dagblöðin fyrir sunnan. Héraðs- og vikublöðin voru í raun bara smækkuð mynd af stóru 

flokksblöðunum, en sú staðreynd undirstrikar enn frekar að þessi tími var tvímælalaust 

tímabil altækrar flokksfjölmiðlunar (Birgir Guðmundsson, 2007, bls. 10). Ekki var 

grundvöllur fyrir dagblaðarekstri á landbyggðinni framan af, ekki fyrr en Dagur á 

Akureyri varð að dagblaði árið 1985. Vikublöð og hálfsmánaðarblöð voru þó algeng og 

voru þá oftar en ekki málgögn einhverra stjórnmálaafla. Þá var heldur ekki óalgengt að 

út komu flokksblöð rétt í kringum kosningar og síðan ekki meir (Guðjón Friðriksson, 

2000, bls. 180-187).  

Á Austfjörðum var lengi vel regluleg blaðaútgáfa. Vikublaðið Hænir á 

Seyðisfirði var gefið út í nokkur ár en það var, ásamt fleiri blöðum, málgagn 

borgaralegra afla. Alþýðuflokksmenn í Neskaupstað gáfu út Jafnaðarmanninn en 

nokkru eftir að það lagði upp laupana fór að koma út vikublaðið Austurland sem fyrst 

var málgagn Sósíalistaflokksins en síðan Alþýðubandalagsins. Framsóknarflokkurinn 

gaf síðan út hálfsmánaðarblaðið Austra. Fleiri blöð voru gefin út á Austfjörðum á 

þessum tíma en fæst voru þau langlíf (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 185).  

Á Akureyri hafði hver flokkur sitt málgagn. Blaðið Íslendingur var málgang 

Sjálfstæðisflokksins, Verkamaðurinn var málgagn Alþýðuflokksins og var stofnað 1918 
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líkt og Dagur. Norðurland var elsta blaðið á Akureyri þegar Dagur var stofnaður og var 

málgagn Heimastjórnarflokksins (Þorsteinn Jónatansson, 1988, bls. 29).  

  Í Vestmannaeyjum var lengi vel blómleg blaðaútgáfa en langlífast 

pólitískra blaða var vikublaðið Víðir sem var málgagn Sjálfstæðisflokksins. Á 

Eyrarbakka var blaðið Suðurland gefið út slitrótt en það var lengi vel málgagn 

Framsóknarflokksins en síðar Sjálfstæðisflokksins. Þá var gefið út blaðið Þjóðólfur sem 

einnig var gefið út af Framsóknarmönnum. Á Ísafirði var að jafnaði mjög rík 

blaðaútgáfa, en Vestfirðir voru afskekktir og áttu því erfitt með að nálgast flokksblöðin 

að sunnan. Þar voru gefin út blöðin Njörður og Skutull af Alþýðuflokknum, hægri 

menn gáfu út blaðið Vesturland, kommúnistar blaðið Baldur og framsóknarmenn blaðið 

Ísfirðingur. Þá gáfu út Samtök frjálslyndra og vinstri manna út Vestra  í nokkur ár 

(Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 186-187).  

2.6. Samantekt 

 

Á tímum flokkblaðamennsku voru jafnan heitar og snarpar umræður á síðum blaðanna. 

Skörp skil voru í þjóðmálaumræðunni og endurspegluðu dagblöðin hugmyndir og 

hugsjónir stjórnmálaflokkanna. Tengsl blaðanna við pólitíkina tryggði þeim einnig 

nokkra útbreiðslu því stuðningsmenn flokkanna litu margir hverjir á áskrift sem 

hálfgerða skyldu (Þorbjörn Broddason, 2005, bls. 55).  Þetta tímabil í íslenskri 

fjölmiðlasögu hafði vissulega í för með sér ýmsa ókosti, en það sem við tók var tímabil 

markaðsfjölmiðla. Við tóku ný vandamál hvað varðar áhrif eigenda á ritstjórnarstefnu 

og samþjöppun eignarhalds (Birgir Guðmundsson, 2007, bls.15-16). En út í það verður 

ekki farið hér. Albert Camus sagði eitt sinn að „[b]löðin eru frjáls þegar þau eru hvorki 

háð ríkisvaldi né peningavaldi“(Keane, 1991, bls. 150). Hvernig hægt er að tryggja slíkt 

óhlutleysi er svo annað mál.  

3. Hnignun flokksblaðanna 

 

Hnignun flokksfjölmiðlunar var langt og hægfara ferli sem tekið var í litlum skrefum í 

senn. Ferlið spannaði allt í fjörtíu ár, frá upphafi sjöunda áratugarins til aldamótanna 

síðustu. Þetta var tímabil hörfandi flokksfjölmiðlunar (Birgir Guðmundsson, 2007, bls. 

11-14). Þrjár breytingar í íslensku samfélagi áttu sinn þátt í breyttu fjölmiðlaumhverfi á 

þessu tímabili; í fyrsta lagi var það afnám einkaréttar Ríkisútvarpsins til útvarps- og 
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sjónvarpssendinga árið 1986, í öðru lagi var það hnignun flokksblaðanna á níunda 

áratugnum og í þriðja lagi þegar útgáfa fríblaða hófst með hörðum fréttaflutningi og 

pólitískri umræðu (Ólafur Th. Harðarson, 2008). Það hefur í rauninni aldrei verið 

markaður fyrir fleiri en tvö, eða í mesta lagi þrjú, dagblöð á Íslandi en gömlu 

flokksblöðunum var að mestu leyti haldið uppi með styrkveitingum frá 

stjórnmálaflokkum og ríkisvaldi (Guðjón Friðriksson, 1998, bls. 311). 

Á áttunda áratug síðustu aldar tók margt að breytast hér á landi. Völdin sem 

stjórnmálaflokkarnir höfðu yfir samfélaginu voru meira og meira gagnrýnd. Þá fóru 

völd Sjálfstæðisflokksins dvínandi og aðrir flokkar fóru að hasla sér völl í pólitíkinni. 

Hagsmunasamtök og menningarlegar athafnir fóru að verða sjálfstæðari og ekki eins 

mikið undir áhrifum flokkanna. Meiri áhersla varð á fagmennsku (Ólafur Th. 

Harðarson, 2008). Flokkshollusta kjósenda fór dvínandi og áhugi manna á að styrkja 

flokksblöðin einnig (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 294). Áherslan á að predika 

boðskap stjórnmálaflokkanna vék í vegi fyrir hugmyndinni um að upplýsa og þjóna 

lesendann (Birgir Guðmundsson, 2007, bls. 11). Ríkisútvarpið og –sjónvarpið kynntu 

ákveðna nýjung, með óhlutdrægri umræðu og dægurmálaþáttum. Ljósvakamiðlarnir 

urðu mikilvægur vettvangur fyrir pólitísk samskipti; í fyrsta skipti á Íslandi þurftu 

stjórnmálamenn að svara erfiðum spurningum frá sjálfstæðum og jafnvel hvössum 

fréttamönnum (Ólafur Th. Harðarson, 2008). 

Ýmsar tilraunir voru gerðar til þess að gera gömlu flokksblöðin sjálfstæð og 

óháð, án þess þó að slíta algjörlega tengslin við flokkanna. Þetta olli ákveðnu 

ósamræmi sem á endanum varð til þess að ýta frekar undir hnignunina (Guðjón 

Friðriksson, 2000, bls. 294). Tilraun til að aðskilja ritstjórnarlegt efni og fréttir hafði 

þegar átt sér stað á sjöunda áratugnum, sérstaklega í blöðum tengdum 

Sjálfstæðisflokknum – Vísi og Morgunblaðinu, sem höfðu alltaf verið með meira af 

fréttaefni og verið með sterkari markaðsáherslur en önnur blöð (Ólafur Th. Harðarson, 

2008). Stjórnendur blaðanna voru farnir að gera sér grein fyrir að ef þeir vildu stækka 

blöðin og ná til stærri markaðshóps gátu þeir ekki haldið úti þröngum pólitískum 

sjónarmiðum. Morgunblaðið vildi til að mynda stækka enn frekar á sjöunda, áttunda og 

níunda áratugnum og reyndi því að höfða til fólks með ólíkar stjórnmálaskoðanir 

(Birgir Guðmundsson, 2007, bls. 12).  
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Tilkoma sjónvarpsins árið 1966 hafði einnig mikið að segja um breytt 

fjölmiðlaumhverfi. Það átti sinn þátt í að rjúfa einokun flokksfjölmiðla á 

skoðanamyndun en þar myndaðist beint samband milli áhorfenda og þeirra manna sem 

komu fram í sjónvarpssal. Fyrir tilkomu sjónvarpsins hafði Morgunblaðið haft 

yfirburðastöðu meðal íslenskra fjölmiðla og má segja að sjónvarpið hafi rofið hálfgerða 

einokun Morgunblaðsins í því að mynda skoðanir hjá fólki (Hannes Hólmsteinn 

Gissurarson, 1989, bls. 191).  

Árið1973 kom upp ágreiningur milli fréttamanna Ríkisútvarpsins og meirihluta 

útvarpsráðs. Útvarpsráð birti þá gagnrýni sína á störf fréttamanna í fjölmiðlum án þess 

að ræða við viðkomandi fréttamenn og hlýða á skýringar þeirra. Að þessu tilefni sendi 

stjórn Blaðamannafélagsins frá sér yfirlýsingu sem birt var í Tímanum. Stjórnin 

fordæmdi þann hátt útvarpsráðs að senda frá sér órökstuddar fullyrðingar um 

vinnubrögð fréttamanna Ríkisútvarpsins og taldi það móðgun við starfsheiður þeirra 

fréttamanna sem áttu í hlut. Þá lagði stjórnin „áherslu á það grundvallaratriði frjálsrar 

fréttamennsku, að fréttamenn geti starfað án þrýstings frá pólitískum og fjárhagslegum 

áhrifaaðilum“ („Yfirlýsing frá stjórn Blaðamannafélagsins: Fordæmir órökstuddar 

fullyrðingar“, 1973). Þessi yfirlýsing, og viðhorf Blaðamannafélagsins á starfsemi 

fréttamanna, endurspeglar að miklu leyti tíðarandann og þær breytingar sem voru í 

aðsigi.  

Árið 1975 var Dagblaðið stofnað en það gerði sig út fyrir að vera hlutlaust blað 

án áhrifa stjórnmálaflokka. Það var stofnað af fyrrverandi ritstjóra Vísis, Jónasi 

Kristjánssyni, sem hafði reynt að færa það blað undan flokkapólitíkinni en tapaði 

innanhús baráttu um ritstjórnarstefnu Vísis. Eftir að hann hrökklaðist frá Vísi ákvað 

hann ásamt hópi fyrrverandi starfsmanna blaðsins og fleiri aðilum að stofna nýtt 

síðdegisblað og við það hófst nýr kafli í íslenskri blaðamennsku  (Guðjón Friðriksson, 

1998, bls. 312). Jónas Kristjánsson sagði sjálfur í grein sem birtist í blaðinu tveim 

vikum eftir að blaðið kom fyrst út að lesendur væru orðnir þreyttir á flokkspólitík og 

yfirgangi hagsmunasamtaka í fjölmiðlum (Jónas Kristjánsson, 1975). Segja má að 

Dagblaðið hafi orðið vettvangur þeirra sem illa þrifust í hinni lokuðu umræðu 

flokksfjölmiðlanna og tók blaðið á ýmsum meinum sem það taldi sig finna í 

stjórnkerfinu. Í kjölfarið brugðust aðrir fjölmiðlar við með því sjálfstæðari fjölmiðlun 

auk þess sem ýmsir nýir fjölmiðar urðu til (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006, bls. 79).  
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 Menn fóru fljótlega að gera sér grein fyrir breytingunum sem voru að eiga sér 

stað í samfélaginu. Árið 1978 skrifar Birgir Ísleifur Gunnarsson grein í Morgunblaðið, í 

kjölfar ósigurs Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík, þar sem 

hann lýsir hnignun flokksblaðanna og þeim breytingum sem eru að eiga sér stað á 

fjölmiðlamarkaði Íslands. Þá segir hann Dagblaðið hafa breytt miklu á stuttum tíma 

með því að vera frjálst og óháð. Hann segir blöðin hafa opnað sig fyrir öllum 

pólitískum skoðunum og nú hafi allir þeir sem vilja skrifa um stjórnmál greiðan aðgang 

að því, hvar í flokki sem þeir standa. Þá segir hann meðal annars: 

“Það er liðin tíð að frambjóðendur og flokksforusta geti látið ritstjóra og 

starfsmenn blaðanna sjá um hinn pólitíska áróður. Í því efni verða 

stjórnmálamennirnir sjálfir að verða miklu virkari. Þeir þurfa að skrifa meira 

og móta meira sjálfir sínar hugmyndir og koma þeim á framfæri við fjölmiðla. 

Nú gengur það ekki að kenna einhverju blaði um ef illa fer. Að þessu leyti 

lifum við á nýjum tímum og eftir því verða stjórnmálamenn að laga sig” 

(Birgir Ísleifur Gunnarsson, 1978). 

Árið 1981 sameinuðust síðan Dagblaðið og Vísir og mynduðu DV, óháð blað, 

sem fljótlega varð allsráðandi á síðdegisblaðamarkaði (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 

295). Þessar mikilvægu breytingar á fjölmiðlamarkaði Íslands áttu sér stað án sérstakrar 

lagasetningar varðandi fjölmiðla, heldur endurspegluðu breytingarnar þau stakkaskipti 

sem voru að gerjast í samfélaginu og pólitíkinni (Ólafur Th. Harðarson, 2008). 

Árið 1983 var gerð rannsókn sem meðal annars innihélt spurningu um 

dagblaðalestur. Morgunblaðið og DV komu best út úr þeirri könnun en 56% svarenda 

sögðust lesa Morgunblaðið daglega og 41% DV. Hin blöðin voru langt á eftir; Tíminn 

með 15%, Þjóðviljinn 11% og Alþýðublaðið 4%. Öll blöðin, að DV undanskildu, drógu 

skýrar flokkslínur í skrifum sínum. Vandamál smærri flokksblaðanna voru meðal 

annars þau að þau predikuðu fyrir fólki sem nú þegar var hliðhollt flokknum. Þessi blöð 

studdust við bein og óbein fjárframlög frá ríkinu (Ólafur Th. Harðarson, 2008). Smátt 

og smátt fóru blöðin að líða undir lok. Þjóðviljinn lagði árar í bát í ársbyrjun 1992 og 

Alþýðublaðið hætti að koma út sumarið 1997(Þorbjörn Broddason, 2005, bls. 54-55). 

Undir lok tuttugustu aldarinnar átti sér stað mikil uppstokkun á vinstri kantinum í 

íslenskri pólitík, en fjórflokkurinn hélt samt sem áður velli; Samfylkingin tók við af 

Alþýðuflokknum og Vinstri græn tóku við af Alþýðubandalaginu (Gunnar Helgi 
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Kristinsson, 2006, bls. 103). Sumarið 1996 höfðu Dagur og Tíminn sameinast í eitt 

blað, hét um skeið Dagur/Tíminn en síðan aftur Dagur. Það leið hins vegar undir lok 

snemma árs 2001 um það leyti er Fréttablaðið, fyrsta fríblað landsins, hóf göngu sína 

(Þorbjörn Broddason, 2005, bls. 54-55). 

Þegar tími flokksblaðanna var liðinn undir lok stóðu aðeins þrjú blöð eftir; 

Morgunblaðið, DV og Dagur (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 302). Morgunblaðið og 

DV voru lengi vel stærstu blöðin á Íslandi. Á níunda áratugnum voru þetta einu 

dagblöðin sem stóðu í einhverri virkilegri samkeppni en bæði blöðin voru nú orðin 

fagleg í blaðamennsku, sögð óhlutdræg stjórnmálaflokkum og birtu iðulega aðsendar 

greinar eftir stjórnmálamenn allra flokka. Flokksblöðin voru hins vegar deyjandi 

málgögn stjórnmálaflokkanna en stafræna byltingin færði þau yfir á veraldarvefinn í 

kringum aldamót(Ólafur Th. Harðarson, 2008). 

4. Flokksblöð nútímans 

 
Í dag einkennast íslenskir fjölmiðlar af aukinni fagmennsku innan 

blaðamannastéttarinnar sem og sjálfstæði frá stjórnmálaflokkum, bæði í ríkisreknum og 

einkareknum fjölmiðlum. Áhyggjur varðandi eignarhald á fjölmiðlum eru þó nokkrar, 

en áhyggjur af ítökum stjórnmálaflokka á fjölmiðla hafa minnkað (Ólafur Th. 

Harðarson, 2008). Tímabil markaðsfjölmiðlunar tók við af flokksfjölmiðluninni, tímabil 

sem stendur enn yfir, en það verður ekki rekið nánar hér (Birgir Guðmundsson, 2007, 

bls. 15).  

Ríkisútvarpið heldur ennþá í þá stefnu að vera hlutlaus miðill í almannaþágu, en 

sú stefna er meðal annars bundin í lög. Í starfsreglum þess varðandi fréttaflutning segir 

meðal annars: „Fréttir og tengt efni skal flutt af sanngirni og óhlutdrægni. Leita skal 

upplýsinga frá báðum eða öllum aðilum og leitast við að kynna sjónarmið þeirra sem 

jafnast. Frétta- og dagskrárgerðarmenn mega ekki láta persónulegar skoðanir sínar eða 

hagsmuni hafa áhrif á störf sín.“ (Páll Magnússon, 2008, bls. 1-2). En þó svo að 

Ríkisútvarpinu sé, lögum samkvæmt, gert að gæta hlutleysis í fréttaflutningi og að öðru 

leyti í starfsemi sinni má ekki gleyma því, að útvarpsráð er kosið á pólitískum 

grundvelli, með hlutfallskosningu á Alþingi samkvæmt lögum um Ríkisútvarpið ohf.  
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4.1. Fjórflokkurinn á netinu 

 

Internetið hefur gjörbylt fjölmiðlamarkaði á Íslandi sem og annarsstaðar. Ein 

mikilvægasta breytingin er sú að skilin milli fjölmiðlunar og persónulegra samskipta 

eru orðin óljós og hafa jafnvel máðst út að nokkru. Einstaklingarnir geta nú verið hvort 

tveggja í hlutverki þiggjenda og skapanda fjölmiðlunar. Á fréttasíðunum (til dæmis 

mbl.is og eyjan.is) getur hver og einn bloggað við hverja frétt og sagt sínar skoðanir á 

ýmsum málefnum og á samskiptavefjunum (til dæmis Facebook og Twitter) geta 

einstaklingar meðal annars sent fréttir af fréttasíðunum sín á milli. Lesendum er því 

boðið upp á nýjar leiðir til þess að bregðast við innihaldi fjölmiðlanna og taka á virkan 

hátt þátt í skoðanaskiptum í samfélaginu. Á internetinu er hægt að nálgast nánast alla 

aðra fjölmiðla; það er hægt að lesa blöðin á netinu, hlusta á útvarpið og horfa á 

sjónvarpsfréttirnar. Þá hefur dagblaðalestur til að mynda minnkað með tilkomu 

internetsins og fríblaða en fleiri og fleiri lesendur sjá ekki ástæðu til þess að greiða fyrir 

áskrift þegar allt er orðið frítt. Nú á dögum eru hraðar breytingar og það er alltaf 

eitthvað nýtt í boði fyrir neytendur. Internetsjónvarp verður að öllum líkindum næsta 

æðið en þá getur fólk nálgast internetið, og allt sem því fylgir, í sjónvarpinu hjá sér 

(Menntamálaráðuneytið, 2009, bls 41, 67 og 239).  

Með tilkomu þessarar stafrænu gagnvirku miðlunar hafa notendur færst nær því 

efni sem miðlað er og þeim verið gefinn kostur á aukinni gagnvirkni og þátttöku. 

Notendum býðst þannig að búa til sitt eigið efni og miðla því. Þeir geta komið 

skoðunum sínum á framfæri og haft áhrif á efni og framsetningu sem þeim gafst ekki 

kostur í prent- eða ljósvakamiðlum. Hefðbundnir fjölmiðlar eru að taka 

grundvallarbreytingum vegna samruna ólíkra miðla og internetsins. Hefðbundnir miðlar 

eru ekki aðeins farnir að tileinka sér þessa nýju tækni heldur hafa komið upp á 

yfirborðið nýir fjölmiðlar sem eingöngu eru starfræktir á netinu 

(Menntamálaráðuneytið, 2009, bls. 240). Stjórnmálaflokkarnir hafa fylgt þessari þróun 

fjölmiðlanna og eru málgögn þeirra meira og minna staðsett á netinu  nú til dags. Hér á 

eftir verður farið yfir hvernig fjórflokkurinn hefur nýtt sér internetið á þessum nýju 

tímum.  

Flokkarnir halda allir úti heimasíðum á netinu þar sem birtar eru fréttir, greinar 

og annað er varðar flokksmenn. Þá er stefnuskrá flokkanna birt í heild sinni á 

heimasíðunum, sem áður fyrr voru birtar í flokksblöðunum.  Framsóknarflokkurinn er 
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með slóðina www.framsokn.is, Samfylkingin er með www.samfylkingin.is, 

Sjálfstæðisflokkurinn er með www.xd.is og Vinstri Grænir eru með www.vg.is. Á 

heimasíðunum eru birtar fréttir af starfsemi flokksins sem og pistlar eftir hina ýmsu 

stjórnmálamenn, sem minna á pólitísku leiðara flokksblaðanna. Á síðunum eru margs 

konar möguleikar og gáttir og gefst lesendum meðal annars tækifæri til að taka þátt í 

starfi flokkanna í gegnum netið.  

Flokkarnir eru flestir með ýmsa valmöguleika á síðunni þar sem lesendum 

síðunnar býðst að taka þátt í starfsemi flokksins.  Allir flokkar hafa á forsíðu sinni flipa 

þar sem lesendum býðst að ganga til liðs við flokkinn. Þá kemur upp stutt 

umsóknareyðublað þar sem umsækjendur fylla inn nafn, kennitölu, heimilisfang, 

netfang og símanúmer en að því loknu eru þeir búnir að skrá sig í flokkinn með einum 

smelli. Á öllum heimasíðum gefst lesendum einnig kostur á því að styrkja flokkinn 

fjárhagslega annað hvort í eitt skipti eða með reglulegum greiðslum. Þessir styrkir eru 

einnig afgreiddir í gegnum netið annað hvort með greiðslukorti eða í gegnum 

heimabanka. Þá bjóða allir flokkar lesendum upp á að skrá sig á póstlista en þá fær 

viðkomandi sendar tilkynningar af og til um það sem er um að vera í starfi flokksins. 

Lesendum á síðum Framsóknarflokksins og Vinstri Grænna býðst einnig að aðstoða 

flokkinn í kosningabaráttunni og geta þeir skráð sig sem sjálfboðaliðar á vefnum. Á 

heimasíðum Framsóknarflokksins og Samfylkingar er sá valmöguleiki til staðar að skrá 

sig í hina ýmsu  málefnahópa flokksins.  

Ýmislegt í starfi flokksins, til dæmis tilkynningar um fundi og mannfögnuði, 

hefur verið fært á netið. Í dag kíkja menn á heimasíður flokkanna til að fá slíkar 

upplýsingar í stað þess að fletta síðum blaðanna. Hlutverk flokksblaðanna hér áður fyrr 

var meðal annars að lokka að nýja flokksmenn, en alla þessa efnisliði sem nú er að 

finna á netinu var hægt að finna á síðum blaðanna. Flokksblöðin gömlu birtu til að 

mynda stefnuskrár flokkanna. Í Morgunblaðinu frá því 1936 má meðal annars finna 

stefnu Sjálfstæðisflokksins í sjálfstæðismálinu en fyrsta og aðalstefnumál flokksins á 

þessum tíma var: „Að vinna að því og undirbúa það, að Ísland taki að fullu öll sín mál í 

sínar eigin hendur og gæði landsins til afnota fyrir landsmenn eina, jafnskjótt og 25 ára 

samningatímabil sambandslaganna er á enda“ („Sjálfstæðisflokkurinn er eini 

stjórnmálaflokkurinn með ákveðna stefnu í sjálfstæðismálinu“,  1936). Nú er hægt að 

finna stefnuskrá flokksins á netinu en samkvæmt heimasíðu þeirra er aðalstefnumál 

flokksins nú að tryggja atvinnu og verja heimilin í landinu (Sjálfstæðisflokkurinn, 

http://www.framsokn.is/
http://www.samfylkingin.is/
http://www.xd.is/
http://www.vg.is/
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2009). Í blöðunum var einnig hægt að finna dæmi um hvatningar en þá voru landsmenn 

til dæmis hvattir eindregið á síðum Tímans til að kjósa séra Bjarna Jónsson til forseta 

1952. Fyrirsögnin á forsíðu blaðsins á kosningadag var eftirfarandi: „Í dag fylkir þjóðin 

sér um Bjarna Jónsson og gerir kosningu hans að glæsilegum þjóðarsigri“. Einnig 

bauðst mönnum, í tilkynningu frá Framsóknarflokknum, að hafa samband við 

kosningaskrifstofuna ef þeir vildu veita nauðsynlega aðstoð á kosningadaginn 

(„Kosningaskrifstofa Framsóknarmanna til stuðnings við forsetakjör séra Bjarna 

Jónssonar“, 1952). Í dag býðst mönnum einnig að aðstoða flokkinn í 

kosningabaráttunni en þá skrá þeir sig til þess á netinu. Þar er hægt að finna upplýsingar 

um alla þá starfsemi sem notendur geta tekið þátt í til þess að aðstoða flokkinn 

(Framsóknarflokkurinn, e.d.). Alþýðublaðið notaði síður sínar óspart til að auglýsa 

Alþýðuflokkinn. Það má til dæmis finna heila síðu í blaðinu í júlí 1942 þar sem reynt er 

að sannfæra lesendur um að Alþýðuflokkurinn sé fyrir alla. Þá voru ýmsir aðilar úr 

samfélaginu spurðir af hverju þeir voru með Alþýðuflokknum. Birt voru ummæli eftir 

verkamann, sjómann, menntakonu, verkakonu, bakara, húsmóður, menntamann og 

prentara („Hversvegna ég er með Alþýðuflokknum“, 1942). Enn eru jafnaðarmenn að 

reyna að höfða til allra, en á vefsíðu Samfylkingarinnar má finna þessa klausu: „Við 

viljum að jöfnuður verði tryggður með samhjálp. Allir þegnar samfélagsins eiga rétt á 

heilbrigðisþjónustu, menntun og annarri samfélagslegri þjónustu óháð efnahag. Öllum 

þarf að tryggja mannsæmandi lífsviðurværi óháð möguleikum til eigin tekjuöflunar. 

Samhjálp á aldrei að vera ölmusa og á ekki að gera þá sem hana þiggja að annars flokks 

samfélagsþegnum, heldur efla sérhvern einstakling til að nýta hæfileika sína sér og 

öðrum til hagsbóta.” (Samfylkingin, 2000). Að þessu leyti hefur hlutverk gömlu 

flokksblaðanna því tvímælalaust verið fært af síðum blaðanna yfir á internetið.  

4.2. Samskiptavefir 

 

Flestir flokkar á Íslandi eru skráðir bæði á Facebook og Twitter. Facebook er 

vefsamfélag sem upphaflega var stofnað til að halda á skilvirkari hátt sambandi við 

vini, fjölskyldumeðlimi og vinnufélaga. Hver sem er getur skráð sig þar inn og byrjað 

að deila upplýsingum, skilaboðum, veftenglum, myndum, myndböndum (Facebook, 

e.d.). Á Facebook geta aðdáendur flokkanna tjáð sig um einstök innlegg en þeir geta 

einnig skrifað skilaboð á „vegginn“ hjá flokknum og tjáð skoðanir sínar þannig. 

Facebook síðuna nota flokkarnir síðan til koma á framfæri fréttum af starfsemi 

flokksins og þangað inn setja flokksmenn einnig inn myndir og myndbönd. Facebook 
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síðurnar eru sem sagt notaðar sem eins konar upplýsingaveitur fyrir flokkana þar sem 

birtar eru nýjustu fréttir, framboðslistar og allt það sem er á döfinni hjá flokknum. 

Twitter er síðan samskiptavefur á netinu þar sem notendur setja inn 140 bila 

smáskilaboð (e. Tweets) sem hægt er að nálgast hvort er á vefnum eða í símanum 

(Twitter, e.d.). Athygli vekur að Sjálfstæðismenn eru mjög virkir á Twitter síðunni 

sinni. Í mörgum tilvikum eru settir inn nýir póstar (e.Tweets) oft á dag, samt eru ekki 

nema 175 manns sem fylgjast með síðunni (Sjálfstæðisflokkur, 2010). Twitter hefur 

ekki náð eins mikilli útbreiðslu hér á landi eins og Facebook og eru jafnaðarmenn ekki 

eins virkir á þeim miðli. 

Framsóknarflokkurinn virðist nýta sér flestar þær gáttir sem í boði eru á netinu. 

Fyrir utan það að vera virkir á Facebook og Twitter eru þeir einnig á YouTube og 

Flickr. YouTube er vinsælasta myndbanda samfélag á netinu þar sem notendur geta 

horft á og deilt heimatilbúnum myndböndum (YouTube, e.d.). Á YouTube er hægt að 

horfa á helstu ræður þingmanna Framsóknarflokksins á Alþingi en flokkurinn er með 

sér rás (e. channel) á þessari vinsælu myndbandasíðu. Flickr er hins vegar 

ljósmyndasíða þar sem notendur setja inn, deila og skoða ljósmyndir (Flickr, e.d.).   

Vinstri Grænir eru þeir einu af fjórflokknum sem eru ekki með linka inn á 

Facebook síðu eða Twitter á heimasíðu sinni. Sé flokknum flett upp á Facebook kemur 

upp síða Uvg Ungra Vinstri grænna.Vinstri Grænir virðast ekki vera á Twitter.  

4.3. Tengdar fréttasíður 

 

Á netinu er að finna ýmsar fréttasíður sem tengjast beint eða óbeint stjórnmálaflokkum. 

Hér má segja að komnir séu hinir nýju flokksmiðlar, með almennan fréttaflutning 

litaðan pólitískri stefnu miðilsins, pólitískum leiðurum og stjórnmálatengdum 

greinarskrifum. Dæmi um þessar fréttasíður eru Smugan, sem kennd hefur verið við 

Vinstri græna, og AMX, sem hefur verið bendlaður við Sjálfstæðismenn þrátt fyrir 

hlutleysisstefnu miðilsins. Þessir tveir, og ólíku, miðlar eru athugaðir hér á eftir. 

  Á heimasíðu Vinstri Grænna er tengill inn á fréttasíðuna www.smugan.is. 

Kjörorð síðunnar er Vefrit um pólitík og mannlíf. Ritstjóri Smugunnar er Þóra Kristín 

Ásgeirsdóttir en auk hennar starfa á vefnum tveir blaðamenn. Leiðarar ritstjóra eru 

pólitískir og eru aðrir stjórnmálaflokkar gagnrýndir óspart (Smugan.is, e.d.). Fastir 

pennar á síðunni eru meðal annarra þingmenn Vinstri Grænna, má þar til dæmis nefna 

http://www.smugan.is/
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Katrínu Jakobsdóttur (menna- og menningamálaráðherra) Lilju Mósesdóttur, Guðfríði 

Lilju Grétarsdóttur og Atla Gíslason (Smugan.is, e.d.). Smugan er ekkert í felum með 

það að vera málgagn vinstri manna en í tilkynningu þeirra segir: „vefritið er umræðu og 

fréttavettvangur fyrir vinstrafólk og umhverfis- og jafnréttissinna” (Mbl.is, 2010) 

  AMX er annar fréttamiðill á netinu en „[r]itstjórnarstefna vefsins byggist á 

borgaralegum gildum og er ritstjórn óháð stjórnmálaflokkum og hagsmunasamtökum 

en tekur afstöðu til málefna á grunni hugmynda um frelsi einstaklingsins.” (Amx.is, 

e.d.). Vefurinn hefur þó þótt heldur hliðhollur Sjálfstæðisflokknum en pistlahöfundar á 

síðunni eru að jafnaði sjálfstæðismenn. Þar má til að mynda nefna Einar K. 

Guðfinnsson þingmann Sjálfstæðisflokksins. Þá er ritstjóri AMX, Friðbjörn Orri 

Ketilsson, þekktur frjálshyggjumaður (Pressan.is, 2010).  

5. Viðhorf frambjóðenda 

 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni um fjölmiðlanotkun stjórnmálamanna 

samtímans er nauðsynlegt að leita svara til þeirra stjórnmálamanna sem lita pólitískt 

umhverfi á Íslandi í dag. Rannsóknarspurningin var sem áður sagði: Hvernig hafa 

stjórnmálaflokkarnir leyst flokksblaðadauðann? Hér var notað nýtt gagnasafn sem 

unnið var í samstarfi við og fyrir fjölmiðlafræðibraut Háskólans á Akureyri upp úr 

netkönnun sem Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri (RHA) sá um að senda út. 

Þetta gagnasafn sýnir viðhorf stjórnmálamanna til fjölmiðla og þær leiðir sem þeir 

kjósa að fara í sínu stjórnmálastarfi.  

5.1. Aðferð 

 

Í þessari rannsókn var beitt meginlegri aðferð þar sem netspurningakönnun var lögð 

fyrir frambjóðendur til sveitastjórnarkosninga í tíu sveitafélögum árið 2010. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að fá tölulegar upplýsingar um fjölmiðlanotkun stjórnmálamanna í 

dag og viðhorfa þeirra til fjölmiðla almennt. Taka skal fram að allir þeir flokkar sem 

bjóða sig fram til sveitastjórnar í þessum tíu sveitafélögum fengu sendan 

spurningalistann, en ekki einungis þeir flokkar sem falla undir hefðbundna fjórflokkinn 

á Íslandi. Því sátu til dæmis Besti flokkurinn í Reykjavík, L-listinn á Akureyri og 

Þinglistinn á Norðurþingi einnig fyrir svörum. Gögn þessarar rannsóknar sýna ólíka 

fjölmiðlanotkun eftir stjórnmálaflokkum, kyni, sveitafélagi og aldri. Þá þótti einnig 
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forvitnilegt að skoða viðhorf frambjóðenda til fjölmiðla. Frambjóðendur voru einnig 

spurðir að því hvort þeim þætti fjölmiðlar í dag yfirleitt óháðir stjórnmálaflokkum. Til 

að svara rannsóknarspurningunni verður hér lögð mesta áherslan á þann hluta 

gagnasafnsins sem snertir ólíka fjölmiðlanotkun stjórnmálaflokkanna og ólík viðhorf til 

fjölmiðla yfir höfuð.  

5.2. Þátttakendur 

 

Þýði rannsóknarinnar var allir frambjóðendur til sveitastjórnarkosninga árið 2010. 

Ástæða þess að frambjóðendur sveitastjórnarkosninga urðu fyrir valinu er sú að svör 

þeirra um fjölmiðlanotkun fyrir kosningar gefa skýra mynd á því hvernig 

stjórnmálamenn koma boðskap sínum á framfæri í samtímanum og hvernig samspil 

fjölmiðla og stjórnmálamanna er fyrir kosningar. Rannsóknarspurningunni, um nýjar 

leiðir stjórnmálaflokka til að leysa flokksblaðadauðann, er þannig svarað með því að 

spyrja stjórnmálamennina sjálfa um fjölmiðlanotkun þeirra og viðhorf þeirra til 

fjölmiðla.  

  Sveitarfélögin sem urðu fyrir valinu voru: Reykjavík, Hafnarfjörður, 

Akureyri, Norðurþing, Ísafjörður, Stykkishólmur, Árborg, Reykjanesbær, 

Fljótsdalshérað og Borgarbyggð. Fimm efstu menn á lista hvers flokks í hverju 

sveitafélagi fengu spurningalistann sendan að viðbættum einum í Hafnafirði og í 

Reykjavík voru átta efstu á framboðslista spurðir. Fólk sem annað hvort þótti vænlegt 

eða eiga fræðilegan möguleika á því að verða sveitarstjórnarfulltrúar eða varafulltrúar 

var spurt og þess vegna voru fleiri spurðir í stóru sveitafélögunum. Alls svöruðu 150 

manns könnuninni, 87 karlar og 63 konur. Sjálfstæðismenn voru flestir eða 40 talsins, 

næst komu Framsóknarmenn með 36, Vinstri Grænir 28, Samfylking 25 og 21 voru í 

öðrum flokk. Flestir voru á aldursbilinu 41-50 ára og af sveitafélögum var besta 

svörunin á Akureyri.  

5.3. Mælitæki 

 

Spurningalistinn sem sendur var á frambjóðendur í formi netkönnunar var eina 

mælitækið sem notast var við í þessari rannsókn. Hann taldi ellefu krossaspurningar þar 

sem minnst var boðið upp á tvo valmöguleika en mest tólf. Þátttakendum var gert ljóst í 

bréfi að ekki yrði hægt að rekja svörin til einstakra frambjóðenda. Notað var 

netkönnunarkerfið Survey Monkey og RHA sá um að senda könnunina út.  
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  Þar sem þetta voru ekki  nema ellefu spurningar þá hefði það ekki átt að 

taka frambjóðendur langan tíma í að svara könnuninni. Þetta var tekið fram í 

meðfylgjandi bréfi og þá var einnig brýnt fyrir fólki hversu mikilvægt það væri að fá 

góða svörun í svona könnunum. Ítrekun var send út tvisvar.  

5.4. Niðurstöður 

 

Þær spurningar úr gagnasafninu sem verður helst rýnt í hér varða beina fjölmiðlanotkun 

stjórnmálamanna og hvaða fjölmiðla þeir telja flokkinn sinn nýta fyrir 

sveitarstjórnarkosningarnar. Þessar niðurstöður svara best rannsóknarspurningunni um 

hvaða leiðir stjórnmálamenn fara nú þegar flokksblöðin eru liðin undir lok. Mynd 1 

sýnir niðurstöður fyrstu spurningarinnar varðandi þær leiðir sem frambjóðendur hafa 

eða hyggjast nota í sínu eigin framboði.  

 Þegar frambjóðendur voru spurðir út í hvaða leiðir þeir hafa eða hyggjast 

nýta sér í sínu framboði voru flestir sem sögðust ætla að skrifa grein í staðbundið 

fréttablað, senda tölvupóst, nota Facebook og auglýsingu í staðbundnu fréttablaði. Þær 

leiðir sem fæstir hugðust nýta voru auglýsingar í sjónvarpi, Twitter og auglýsingar í 

fréttablaði á landsvísu. Aðspurðir hvaða fjölmiðla flokkurinn myndi helst nýta fyrir 

Mynd 1. Leiðir frambjóðenda 
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sveitastjórnarkosningarnar  töldu frambjóðendur Facebook og greinar í staðbundnu 

fréttablaði koma helst til greina eins og sést á Mynd 2. Þá töldu þeir auglýsingar í 

sjónvarpi og útvarpi og Twitter ólíklegustu miðlana sem nýttir yrðu.  

Frambjóðendum gafst sá kostur við flestar spurningar að nefna aðra hluti sem 

þeir töldu mikilvæga til að ná til kjósenda og var sá valkostur kallaður „annað – hvað?“. 

Þau svör sem voru mest áberandi voru; „maður á mann“ aðferðin, 

vinnustaðaheimsóknir, útgefið efni af flokknum og símhringingar.  

Þegar frambjóðendur voru spurðir hvaða fjölmiðil þeir töldu mikilvægastan til 

að tryggja pólitísk skoðanaskipti stjórnmálaafla fyrir sveitastjórnarkosningarnar voru 

staðbundnu fréttablöðin áberandi, en 41,4% svarenda töldu þau mikilvægust. Þar á eftir 

kom sjónvarpið með 23,4%. Þessar niðurstöður má skoða á Mynd 3. Skoðanir 

frambjóðenda á því hvernig sé best að koma pólitískum skilaboðum á framfæri í 

gegnum fjölmiðla voru svipaðar. Staðbundin fréttablöð eru aftur langefst á lista en 

45,9% svarenda töldu þau mikilvægust. Þar á eftir kom sjónvarpið með 12,8%.  

 

Mynd 2. Leiðir flokkanna 
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Flestir frambjóðendur, eða 64%, töldu fjölmiðla almennt háða 

stjórnmálaflokkum, annað hvort frekar háða eða mjög háða. Þessar niðurstöður eru 

afgerandi og má sjá glögglega á Mynd 4. Þessar skoðanir eru þó misjafnar eftir aldri 

frambjóðenda eins og sjá má á Mynd 5. Frambjóðendur á aldrinum 18-30 ára telja 

fjölmiðla mest háða stjórnmálaflokkum hlutfallslega séð. Elsti aldursflokkurinn, 60 ára 

og eldri, telja fjölmiðla almennt óháða stjórnmálaflokkum en þessum niðurstöðum ber 

að taka með fyrirvara vegna þess hve fáir eru í þeim aldursflokki.  

Mynd 5. Hlutdrægni fjölmiðla eftir aldri 

6. Umræður 

 

Í eigin framboði ætluðu flestir frambjóðendur að nýta sér Facebook og skrifa grein í 

staðbundið fréttablað. Fæstir ætluðu að nota sjónvarpsauglýsingar eða Twitter. Þetta 

undirstrikar enn frekar hversu langt Twitter á í land með að ná einhverjum vinsældum 

hér á landi en Twitter er ein vinsælasta vefsíða í heiminum í dag (Twitter, 2010). 

Gríðarleg notkun á samskiptavefnum Facebook vekur hins vegar athygli. Flestir 

frambjóðendur ætla sér að nýta þennan miðil annað hvort mjög mikið eða frekar mikið í 



26 

 

sínu framboði. Að sama skapi telja flestir frambjóðendur líklegt að flokkurinn þeirra 

muni nota Facebook mikið fyrir sveitastjórnarkosningarnar. Stjórnmálamenn gera sér 

augljóslega grein fyrir þeim gífurlegu möguleikum sem Facebook hefur uppá að bjóða. 

Þess má geta að 153.880 Íslendingar eru skráðir á þennan vinsæla samskiptavef 

(Facebook, e.d.). Á þennan hátt er með auðveldum, ódýrum og skilvirkum hætti hægt 

að nálgast kjósendur og flokksfólk. Í gegnum vefinn er einnig hægt að hafa bein 

samskipti við lesendur og fá skoðanir þeirra á ýmsum málefnum. Þessi gagnvirkni gerir 

það að verkum, og niðurstöður þessarar könnunar sýna, að með auðveldum hætti er 

hægt að nýta Facebook sem pólitískt málgagn. 

Ásamt Facebook ætluðu frambjóðendur helst að nýta sér greinarskrif í 

staðbundið fréttablað. Einnig þótti þeim líklegt að flokkarnir myndu nýta sér þennan 

miðil. Þessar niðurstöður gefa til kynna að prentmiðlarnir þykja ennþá mikilvægir í 

augum stjórnmálaflokka og að ekki sé nóg að koma flokkssíðunum og tilkynningum 

um flokksstarf á netið. Ætla má að hér skipti máli að í staðbundnum fréttablöðum er 

verið að segja almennar fréttir og þar fer fram mikið af þeirri umræðu sem borgarar 

hafa áhuga á úr nærsamfélagi þeirra. Þessi vettvangur sé því metin líklegri til að ná 

sambandi við almenna kjósendur en  heimasíður flokkanna. Einnig má skoða tilraunir 

flokka – eða stuðningsmanna flokka -  til að halda úti fréttatengdum síðum .s.s 

Smugunni eða AMX sem tilraun til að breikka skírskotun flokka út  fyrir formlegar 

heimasíður flokkanna. Greinarskrif í fréttablöðin á landsvísu þykja samt sem áður ekki 

vænlegur kostur. Flokksblöðin eru þannig séð búin að vera, en héraðsfréttablöðin halda 

mikilvægi sínu samkvæmt þessum niðurstöðum. Að öllum líkindum þykja 

frambjóðendum staðbundnu fréttablöðin vænlegasti kosturinn þegar á að ná til 

almennings. Þar sem héraðsfréttablöðin eru farvegur frétta og almennrar umræðu í 

héraði með svipuðum hætti og dagblöðin og landsdekkandi ljósvakamiðlar eru á 

landsvísu væri fróðlegt að gera sérstaka könnun á notkun frambjóðenda á fjölmiðlum í 

Alþingiskosningum, þar sem hugsanlegt er að í Alþingiskosningum hafi  landsdekkandi 

fjölmiðlar talsvert meira vægi en hér mælist. Hins vegar er þess jafnframt að gæta að 

héraðsblöðin standa kjósendum oft nær en landsmiðlarnir, og það gæti skipt máli  í 

kjördæmaskiptri kosningaumgjörð. Úr þessu fæst aðeins skorið með frekari 

rannsóknum. 

Persónuleg samskipti við kjósendur skipta einnig höfuðmáli þegar kemur að 

kosningum, sérstaklega sveitarstjórnarkosningum. Þegar frambjóðendum gafst færi á að 
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nefna aðrar leiðir sem þeir, eða flokkurinn, kæmu til með að nýta í komandi kosningum 

var „maður á mann“ aðferðin mjög áberandi í svörum. Það skiptir máli að vera úti á 

meðal fólks, fara á vinnustaði og verslanir til þess að vekja athygli á framboðinu. Það er 

mikilvægt fyrir frambjóðendur að hitta fólkið úr sínu bæjarfélagi og spjalla um það sem 

þeim finnst skipta máli. Þetta getur verið tímafrek og óskilvirk leið til að koma sér á 

framfæri, en það sem kom einnig fram í niðurstöðum var að margir hygðust nota 

tölvupóst í eigin framboði og gerðu margir einnig ráð fyrir því að flokkurinn færi einnig 

þá leið. Tölvupóstur gerir skilaboðin persónulegri en Facebook eða greinar í 

staðbundnu fréttablaði, en eru skilvirkari og ódýrari kostur heldur en að standa í 

verslunarmiðstöðvum og ræða við fólk.  

Sjónvarpið telja frambjóðendur heldur mikilvægt til pólitískra skoðanaskipta og 

til að koma pólitískum skilaboðum á framfæri, en þeir telja ólíklegt að þeir eða 

flokkurinn nýti sér þann miðil fyrir sveitastjórnarkosningarnar. Fáir frambjóðendur 

ætluðu að birta auglýsingu um framboð sitt í fjölmiðlum, nema þá einna helst í 

staðbundnu fréttablaði, en töldu líklegra að flokkurinn gerði slíkt. Auglýsingar í 

staðbundið fréttablað og auglýsingar í auglýsinga-„Dagskrá“ fengu flest atkvæði. 

Frambjóðendur telja þó árangursríkara að notast við aðrar leiðir en auglýsingar.  

  Athygli vekur að langflestir telja fjölmiðla ennþá tiltölulega háða 

stjórnmálaflokkum. Þetta þýðir að þrátt fyrir róttækar breytingar á fjölmiðlamarkaði á 

síðustu áratugum 20. aldarinnar þá telja stjórnmálamenn sig ennþá hafa einhver tök á 

fjölmiðlum. Þessar niðurstöður gætu einnig merkt hugsanleg tengsl milli 

viðskiptalífsins og stjórnmála. Þrátt fyrir að nú sé tímabil markaðsfjölmiðla þá séu 

tengslin við stjórnmálaflokkana svo sterk að þeir hafi enn einhver ítök í fjölmiðlunum. 

Eins og fram kom í kaflanum um hnignun flokksblaðanna þá varð mikil vakning í 

samfélaginu um að fjölmiðlar væru trúverðugari óháðir stjórnmálaöflum. Það er þó ekki 

hægt að segja til um hvort frambjóðendur eigi við að þeim finnist fjölmiðlar háðir eigin 

flokki eða andstæðinganna. Þetta eru athyglisverðar niðurstöður og eiginlega á skjön 

við breytta hugmyndafræði blaðamennskunnar. Sú staðreynd að yngri aldursflokkarnir 

telja fjölmiðla almennt háðari stjórnmálaflokkum en þeir sem eldri eru vekur upp ýmsar 

vangaveltur. Þeir einstaklingar sem muna eftir gömlu flokksblöðunum telja fjölmiðla í 

dag óháða stjórnmálaöflum en þeir sem yngri eru skynja meiri tengsl við flokkana. Sú 

minningin um það tímabil þegar flokkarnir réðu ráðum í samfélaginu gerir það 

hugsanlega að verkum að fjölmiðlar samtímans virðast óháðir.  
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Það er ljóst að internetið hefur opnað margar nýjar og skilvirkar leiðir til þess að 

ná til kjósenda, hvort sem það er á heimasíðum flokkanna, Facebook eða í gegnum 

tölvupóst. Það hefur margt breyst í blaðamennsku frá tímum flokksblaðanna en 

fjölmiðlar eru enn stjórnmálaflokkum mikilvægir. Flokkarnir hafa leyst 

flokksblaðadauðann með ýmsum hætti; heimasíður flokkanna hafa tekið við ýmsum 

hlutverkum flokksblaðanna gagnvart flokksmönnum og þá hefur Facebook skapað 

stóran sess í starfsemi stjórnmálaflokkanna á síðastliðnum árum. Samt sem áður sýna 

niðurstöður könnunarinnar það að ekki er eingöngu hægt að treysta á þennan nýja 

miðil, netið, þegar kemur að pólitískum skoðanaskiptum og skilaboðum til almennings 

heldur telja stjórnmálamenn staðbundin fréttablöð mikilvægust til þess að ná til 

kjósenda.  
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