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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um forsetakosningarnar árið 2004 og umfjöllun Fréttablaðsins og 

Morgunblaðsins fyrir þær. Forsetakosningarnar voru haldnar þann 26. júní þetta ár, en 

rúmum þremur vikum áður hafði Ólafur Ragnar Grímsson forseti notað vald sitt sem 26. 

grein stjórnarskrárinnar veitir honum og synjað fjölmiðlalögunum. Áhugavert tímabil hófst 

þá í blaðamennsku á Íslandi þar sem að Morgunblaðið og Fréttablaðið voru í aðalhlutverkum. 

Eftirfarandi fimm punktar gefa til kynna hvernig ritgerðin er uppsett. 

 Í byrjun ritgerðarinnar verður farið yfir þá sem buðu sig fram í embætti forseta. 

 Í öðrum hluta verður farið létt yfir flokksbundna fjölmiðla. 

 Í þriðja hluta verður farið yfir fjölmiðlafrumvarpið og málskotsrétt forsetans í grófum 

dráttum. 

 Í fjórða hluta verður farið yfir fréttaflutning Morgunblaðsins og Fréttablaðsins fyrir 

kosningar. 

 Í lok ritgerðarinnar verða settar fram umræður og lokaorð.  
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Inngangur 
Enginn efast um að fjölmiðlar gegni lykilhlutverki í lýðræðislegum stjórnmálum. Fjölmiðlar 

veita kjósendum upplýsingar og skapa vettvang fyrir umræður, en beina jafnframt að þeim 

áróðri. Stjórnmálaöfl leggja mikla áherslu á aðgang sinn að fjölmiðlum og að þeir fjalli um 

málefni og frambjóðendur þeirra á vingjarnlegan hátt. Einnig nota stjórnmálaflokkar 

fjölmiðla til að auglýsa sig á jákvæðan hátt og bæta þar með ímynd sína og reyna þannig að 

hafa áhrif á kjósendur. Talið er að fjölmiðlar eigi auðvelt með að hafa áhrif á skoðanir 

kjósenda en áhrif fjölmiðla eru þó umdeild á meðal fræðimanna. Gunnar Helgi Kristinsson 

greinir á milli þrenns konar áhrifa þegar þetta er rætt: 

 Gunnar Helgi segir að í fyrsta lagi hafa fjölmiðlar áhrif á kjósendur í krafti þeirra 

upplýsinga sem þeir koma á framfæri. Kjósendur sem nánast einungis fá upplýsingar frá 

fjölmiðlum hafa oft ekki skýra mynd af því sem fram fer í stjórnmálum. Stundum er hægt að 

ganga úr skugga um áreiðanleika upplýsinga með óyggjandi hætti en stundum er 

sannleiksgildi þeirra eða túlkun líka umdeild. Öll fjölmiðlun felur í sér mat á fréttagildi. 

Fjölmiðlar velja þá atburði sem þeir telja fréttnæma og túlka þá í vissum mæli fyrir 

neytendur. „Pólitískir fjölmiðlar hafa margvísleg tækifæri til þess að draga fram þær 

upplýsingar sem þeir telja sínum málstað hagstæðar en gera lítið úr öðrum.“1 

 Í öðru lagi kemur Gunnar Helgi inn á að fjölmiðlar hafi áhrif á dagskrá 

stjórnmálaumræðunnar. Það skiptir ekki endilega hvernig rætt er um mál heldur hvaða mál 

eru rædd. Fjölmiðill, sem er andsnúinn ríkisstjórn eða bæjaryfirvöldum, þarf ekki endilega að 

birta villandi eða litaðar fréttir til að hafa áhrif á almenningsálitið. Hann getur valið að birta 

mikið af fréttum sem fjalla um hvernig andstæðingarnir hafa staðið sig illa en fjallað lítið um 

önnur þar sem þeir hafa staðið sig betur. Fjölmiðill getur til dæmis gert mikið úr tilteknum 

vanda bæjaryfirvalda í skipulagsmálum með því að fjalla mikið um hann en gert lítið úr góðri 

fjárhagsstöðu sveitarfélags með því að birta á hlutlausan hátt ólíkar túlkanir á henni.2 

 Í þriðja lagi reyna fjölmiðlar í sumum tilvikum að hafa bein áhrif á skoðanamyndun 

með því að taka afstöðu til einstakra mála eða jafnvel til flokka og frambjóðenda í 

kosningum. Dagblöð nota leiðaradálka eða aðra afmarkaða dálka þar sem ritstjórnin getur 

látið sínar skoðanir í ljós. Slík skrif endurspegla metnað dagblaðaritstjóra til þess að hafa áhrif 

                                                           
1
 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 2. bindi, Háskólaútgáfan/kg, (2007) bls. 74. 

2
 Sama heimild. bls 75. 
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á vettvangi stjórnmálanna. Blað, sem nýtur almenns trúverðugleika, getur haft viss áhrif með 

þessum hætti en líklegt er að ef það gengur ævinlega erinda mjög þröngra flokkshagsmuna 

eða hagsmuna af öðru tagi höfði skrif af þessu tagi fyrst og fremst til þeirra sem sannfærðir 

voru fyrir.3  

 Denis McQuail talar um flokksbundna fjölmiðla í bók sinni „Mass Communication 

Theory“  en þar segir hann að flokksbundnir fjölmiðlar séu á undanhaldi í Bandaríkjunum og í 

Bretlandi, en eru hvað mest áberandi í Skandinavíu þar sem stjórnmálaflokkar fá styrki frá 

ríkinu. Hann tekur þó fram að flokksbundnir fjölmiðlar séu minna áberandi í Skandinavíu en 

áður. 4 

 Oft er talað um fjölmiðla sem fjórða valdið, en þá er verið að vísa í hina hefðbundnu 

þrískiptingu ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. Þessa skilgreiningu 

má rekja aftur til ársins 1837, en þá notaði skoski rithöfundurinn og sagnfræðingurinn 

Thomas Carlyle hana fyrst.5 Fjölmiðlar búa þó ekki yfir neinu formlega skilgreindu 

þjóðfélagslegu valdi í samfélaginu, en samt sem áður gegna þeir miklu og sívaxandi hlutverki 

þegar kemur að málefnum almennings. Þeir sem tala um fjölmiðla sem fjórða valdið líta á þá 

sem viðbótarþátt í valdavef samfélagsins og að þeir eigi að sýna ríkisvaldinu aðhald. Stundum 

er gripið til líkingamáls og fjölmiðlarnir kallaðir varðhundar almennings. Ein leið fyrir fulltrúa 

hinna stjórnarskrárbundnu valdaþátta til að verjast fjölmiðlum er að seilast til áhrifa innan 

þeirra. Þetta þekkjum við Íslendingar vel því að dagblöðin hér á landi voru lengi vel í höndum 

einstaklinga og hópa sem gegndu lykilstöðum á Alþingi, í ríkisstjórnum og í efnahagslífi.6  

 Í hinum hörðu deilum sem risu um fjölmiðlafrumvarpið sumarið 2004 var spurningin 

um fjórða valdið og beitingu þess mjög miðlæg. Líta má á forsíður Morgunblaðsins annars 

vegar og Fréttablaðsins hins vegar laugardaginn 15. maí 2004. Fréttablaðið segir 

„Þingmeirihlutinn hangir á bláþræði,“ en Morgunblaðið segir „Forseti vanhæfur vegna 

tengsla við Norðurljós.“ Hvorug þessara fullyrðinga sannaðist. Þetta dæmi sýnir að það eitt 

að notendur eigi kost á úrvali fjölmiðla nægir ekki til að tryggja góða blaðamennsku. 

Notendur þurfa einnig yfirvegun, samviskusemi og fagleg vinnubrögð. Og umfram allt þurfa 

blaðamenn að hafa í huga hverjir hinir raunverulegu skjólstæðingar þeirra eru. Blaða- og 
                                                           
3
 Sama heimild. bls 75. 

4
 McQuail, Denis. Mass Communication Theory, London, SAGE Publications Ltd. 2. útg, 1987. bls 11-12. 

5
 Shultz, Julianne, Reviving the Fourth Estate. Cambridge England, Cambridge University Press. 1990. bls. 49  

6
 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, Reykjavík, Háskólaútgáfan, 2005. bls 42-43. 
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fréttamenn eru í þeirri aðstöðu að þeir þiggja laun af einum aðila en vinna í þágu annars 

aðila. Hollusta þeirra við lesendur á að vera grundvallaratriði, sem mjög getur reynt á ef að 

eigendur eiga eigin hagsmuna að gæta í málum, sem eru til umræðu í þjóðfelaginu. Sá tími er 

liðinn að öll dagblöð séu órjúfanlega tengd stjórnmálaflokkum en það táknar ekki að þau, 

eða aðrir fjölmiðlar, séu laus við öll hagsmunatengsl.7  

 Sá hluti hins pólitíska ferlis sem mest hefur verið skoðaður og rannsakaður í 

sambandi við áhrif fjölmiðla á stjórnmál er án efa kosningar enda eru áhrif fjölmiðla ef 

nokkur mest áberandi í kringum þær. Tilvera fjölmiðlanna hefur breytt sambandinu milli 

stjórnmála og stofnana í samfélaginu. Fjölmiðlarnir mynda vef boðskipta milli stofnana og 

tilvera þeirra og starfsemi hefur áhrif á þessar stofnanir í samfélaginu og samband þeirra 

hvorrar við aðra. Fjölmiðlar eru orðnir nauðsynlegur þáttur í flóknu neti stofnana í 

samfélaginu og þeir bæði leggja af mörkum til að gefa meiningu til sambandsins milli 

stofnana og hópa innan pólitísa kerfisins.8 Frambjóðendur nota gjarnan fjölmiðla til að koma 

boðskap sínum á framfæri og jafnvel til að koma höggi á andstæðing sinn. Eftirfarandi er 

frétt sem birtist á vef Morgunblaðsins  þann 16. júní 2004; 

„Kosningastjóri Ástþórs Magnússonar segir að öðrum frambjóðendum til embættis 

forseta Íslands en Ólafi Ragnari Grímssyni sé sýnd lítilsvirðing með því að þeim er ekki boðið 

að vera viðstaddir afhendingu leiklistarverðlauna Grímunnar. 

Í bréfi framboðsins til Leiklistarsambandsins segir að á óvart komi sú ákvörðun 

sambandsins að bjóða Ólafi Ragnari að vera viðstaddur sem heiðursgestur við afhendingu 

leiklistarverðlauna aðeins nokkrum dögum fyrir kosningar. 

„Áberandi hefur verið að undanförnu hvernig forseti Íslands hefur misnotað aðstöðu 

sína í embætti og rekið kosningabaráttu með að vera viðstaddur aukinn fjölda funda, sýninga 

og menningarviðburða vikurnar fyrir kosningar og fengið þannig birtar ókeypis og áberandi 

kynningar á framboði sínu í fjölmiðlum.  Hinsvegar hefur forsetinn synjað að mæta öðrum 

frambjóðendum á jafnréttisgrundvelli t.d. á Rás2 og Kastljósi Sjónvarpsins,“ segir í bréfinu.  

                                                           
7
 Sama heimild. bls 43-44. 

8
 Negrine, Ralph, Politics and the Mass Media in Britain, London; New Yourk: Routledge (1989) bls. 6. 
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Þar segir og að þegar menningarviðburðir fóru fram árið 1996 í mánuðinum fyrir 

forsetakosningar hafi öllum frambjóðendum verið boðið að vera viðstaddir sem boðsgestir 

þrátt fyrir að forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, væri einnig viðstaddur. Hafi því verið gætt 

jafnræðis þá. 

„Með því að lítisvirða aðra frambjóðendur en forsetann í yfirstandandi kosningum 

virðist Leiklistarsamband Íslands taka afstöðu með framboði forseta Íslands til endurkjörs og 

lýsa yfir opinberum stuðningi við einn frambjóðanda framyfir aðra,“ segir Ingibergur 

Sigurðsson, kosningastjóri Ástþórs.“9 

 Júnímánuður árið 2004 var sögulegur á Íslandi fyrir þær sakir að Ólafur Ragnar 

Grímsson forseti ákvað að beita 26. grein stjórnarskrárinnar og synjaði fjölmiðlalögunum. 

Þetta gerðist 2. júní en forsetakosningar voru yfirvofandi og áttu þær að fara fram 26. júní. 

Eftir að forsetinn tilkynnti ákvörðun sína tók við áhugavert tímabil í fjölmiðlun á Íslandi, þar 

sem að Morgunblaðið og Fréttablaðið voru í aðalhlutverkum. Morgunblaðið gerði í því að 

fjalla um ákvörðun forsetans á neikvæðan hátt á meðan Fréttablaðið fjallaði um ákvörðunina 

á jákvæðan hátt. Morgunblaðið virðist vera tengt Sjálfstæðisflokknum, aðalgerendum í gerð 

fjölmiðlafrumvarpsins á meðan Fréttablaðið er í eigu Baugsmanna. Þessi ritgerð mun meðal 

annars fjalla um þessi tengsl. Það verður farið í saumana á fjölmiðlafrumvarpinu og rakin 

verður sú atburðarás sem upp kom í prentmiðlum fram að kosningum. Ritgerðin einskorðast 

þó við þátt Morgunblaðsins og Fréttablaðsins, og sýnt verður fram á dæmi sem að sýna 

hvernig flutningur fjölmiðla getur verið litaður og að því virðist háður valdamiklum 

einstaklingum eða hópum.  Rannsóknin snýst að því hvort eða hvernig Morgunblaðið og 

Fréttablaðið hafi haft áhrif á kosningaþátttöku og úrslit í forsetakosningnum 2004. Það ber 

þó að taka fram að fyrirfram var ekki búist við spennandi kosningum enda hefur hefðin 

komið í veg fyrir að sitjandi forseti fái mikla samkeppni í slíkum kosningum.10 

                                                           
9
 http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2004/06/16/frambod_astthors_litilsvirtir_i_tengslum_vid_leikli/ (Sótt 1. 

apríl 2010)  
10

 http://forseti.is/Fyrriforsetar/ (Sótt 9. september 2010) 
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Aðferðafræði 
Ritgerðin byggist á eigindlegum rannsóknum. Aðferðafræði þeirrar rannsóknarvinnu sem hér 

liggur til grundvallar byggir á svokallaðri orðræðugreiningu (e. Discourse analysis). 

Orðræðugreining er blanda sagnfræði og túlkunar á því hvað þykir við hæfi að segja í hverju 

þjóðfélagi á hverjum tíma og hefur mikið verið notað innan mál-, sagn-, sál- og 

félagsfræðarinnar. Orðræðugreining á við þegar einhver ákveðinn fjöldi samtala er dreginn 

saman og reynt er að greina samtölin nánar með að fara dýpra í merkingu þeirra. Það er lagt 

upp með að athuga hvort það séu einhver falin skilaboð í samtölunum. Upphaflega átti 

orðræðugreining eingöngu við um áður talað mál en hefur nú þróast mikið og til eru mörg 

afbrigði orðræðugreiningarinnar.11 Það afbrigði sem notast verður við í ritgerðinni, þá 

sérstaklega í kaflanum „Fréttaflutningur fyrir kosningar“, á nánast eingöngu við um gögn úr 

gömlum viðtölum eða fréttum úr fjölmiðlum. Það er lagt upp með að skoða gömul eintök af 

dagblöðum frá þessu tímabili sem um er fjallað og reynt að lesa í umfjöllun þeirra. Höfundur 

greinir sjálfur fréttir dagblaðanna sem fjölluðu um málefni forsetaframbjóðendanna. 

                                                           
11

 Uwe Flick, An Introduction to Qualitative Research, SAGE Publication Ltd, London, 4. útg. 2009. bls 338-339  
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Frambjóðendur 

Forsetakosningarnar fóru fram þann 26. júní árið 2004, en þrír frambjóðendur börðust þar 

um embættið. Þeir voru Ólafur Ragnar Grímsson, sitjandi forseti, en hann var þá að ljúka 

öðru kjörtímabili sínu. Ástþór Magnússon var annar mótframbjóðenda Ólafs Ragnars, en 

hann er kaupsýslumaður sem einnig bauð sig fram árið 1996 en fékk sáralítið fylgi. Þriðji 

frambjóðandinn var Baldur Ágústsson, flugumsjónarmaður og kaupsýslumaður, búsettur á 

Bretlandi en lítt þekktur á Íslandi. Það sem gerði þessar kosningar spennandi var að þær voru 

haldnar í miðri orrahríð fjölmiðlafrumvarpsins en nánar verður farið í það mál hér á eftir. 

Flestir stjórnarþingmenn, einkum sjálfstæðismenn voru æfir yfir inngripi forsetans í málið og 

hálfgert stríðsástand var í stjórnmálaheiminum og kosningarnar voru í raun nokkur 

prófsteinn á það hvort að íslenska þjóðin samþykkti gjörðir forsetans.12 Upplýsingarnar um 

frambjóðendurna eru að einhverju leyti fengnar af heimasíðum þeirra og eru í raun létt ágrip 

um menntun og feril þeirra. Þessi kafli er nauðsynlegur til að sýna fram á hversu litlar vonir 

mótframbjóðendurnir gátu gert sér þar sem þarna sést að þeir hafa enga reynslu og eru að 

mestu óþekktar stærðir, þrátt fyrir að Ástþór hafi boðið sig fram til forseta átta árum áður. 

Það getur hafa gert það að verkum Morgunblaðið tók stöðu gegn forsetanum en ekki með 

einhverjum hinna frambjóðendanna, en nánar verður komið að þessu síðar. Því skal tekið 

með fyrirvara að upplýsingar um frambjóðendur eru af skornum skammti og því verður að 

líta á eftirfarandi upplýsingar með gagnrýnum augum. 

Ólafur Ragnar Grímsson 

Fimmti forseti lýðveldisins, Ólafur Ragnar Grímsson, er fæddur á Ísafirði 14. maí 1943. 

Foreldrar hans voru Grímur Kristgeirsson og Svanhildur Ólafsdóttir Hjartar. Ólafur Ragnar 

lauk doktorsprófi í stjórnmálafræði  árið 1970, fyrstur Íslendinga til að ljúka doktorsprófi í 

þeirri fræðigrein. Ólafur Ragnar sat í stjórn Sambands ungra framsóknarmanna 1966-1973 og 

í framkvæmdastjórn Framsóknarflokksins 1971-1973. Árið 1974 var Ólafur Ragnar í framboði 

til Alþingis fyrir Samtök frjálslyndra og vinstri manna og sat á Alþingi sem varaþingmaður 

1974 og 1975. Þá var hann formaður framkvæmdastjórnar Samtaka frjálslyndra og vinstri 

manna 1974-1975. Á árunum 1978-1983 var Ólafur Ragnar þingmaður Reykvíkinga fyrir 

Alþýðubandalagið og svo þingmaður Reyknesinga 1991-1995, varaþingmaður 1983-1991. 

                                                           
12

 Guðjón Friðriksson 1945, Saga af forseta : forsetatíð Ólafs Ragnars Grímssonar : útrás, athafnir, átök og 
einkamál,  Reykjavík : Mál og menning, 2008. Bls 343-344 
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Hann var formaður þingflokks Alþýðubandalagsins árin 1980-1983 og formaður 

framkvæmdastjórnar Alþýðubandalagsins 1983-1987. Hann starfaði sem ritstjóri Þjóðviljans 

1983-1985 og var árið 1987 kjörinn formaður Alþýðubandalagsins og gegndi því embætti til 

ársins 1995. Á árunum 1988-1991 var hann fjármálaráðherra í ríkisstjórn Steingríms 

Hermannssonar. 

Ólafur Ragnar hefur sinnt ýmsum öðrum félags- og nefndarstörfum. Hann sat í 

hagráði 1966-1968, í útvarpsráði 1971-1975, var formaður milliþinganefndar um staðarval 

ríkisstofnana 1972-1975, formaður Félagsvísindafélags Íslands 1975, varaformaður 

Öryggismálanefndar 1979-1990, sat í stjórn Landsvirkjunar 1983-1988, sat þing 

Evrópuráðsins 1981-1984 og aftur 1995-1996, var formaður skipulagsnefndar 

þingmannaráðstefnu Evrópuráðsins um ráðstefnuna Norður-Suður: Hlutverk Evrópu 1982-

1984 og var formaður og síðar forseti alþjóðlegu þingmannasamtakanna Parliamentarians 

for Global Action 1984-1990 og sat í stjórn samtakanna til ársins 1996. Fyrir störf sín á 

þessum vettvangi tók hann við Friðarverðlaunum Indiru Gandhi árið 1987. Hann var í stjórn 

friðarfrumkvæðis sex þjóðarleiðtoga 1984-1989. Ólafur Ragnar er höfundur fjölda 

fræðigreina og ritgerða sem birst hafa bæði í íslenskum og erlendum tímaritum. Ólafur 

Ragnar var kjörinn forseti Íslands árið 1996.13 

Ástþór Magnússon 

Ástþór Magnússon fæddist í Reykjavík 4. ágúst 1953. Eftir landspróf hóf Ástþór nám í 

Verslunarskóla Íslands en fór síðan til Bretlands í nám við Medway College of Art and Design 

og lauk prófi í auglýsingaljósmyndun og markaðsfræðum. Ástþór var upphafsmaður að 

stofnun Eurocard á Íslandi árið 1979 en það var fyrsta kreditkortafyrirtæki landsins. Ástþór 

stofnaði einnig og rak um árabil ljósmyndagerð og póstverslunarfyrirtæki með útibúum í 

Færeyjum og Danmörku. Árið 1983 flutti Ástþór til Danmerkur og síðan til Bretlands þar sem 

hann starfaði við þróun á tölvutækni fyrir gagnvirk upplýsinga- og verslunarkerfi. Hann kom 

einnig að flugrekstri um árabil.14 Ástþór var upphafsmaður að stofnun Friðar 2000 árið 1995. 

Ástþór hefur hlotið tvenn mannúðarverðlaun, Gandhi mannúðarverðlaunin, en þau veitir 

                                                           
13

 http://forseti.is/ForsetiIslands/OlafurRagnarGrimsson/ (Sótt 9. september 2010) 
14

 http://www.forsetakosningar.is/Asthor/UmAstthor.aspx (Sótt 23. mars 2010) 
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bandaríska Gandhi-stofnunin, og Heilaga Gullkrossinn frá grísku rétttrúnaðarkirkjunni, en 

það var UNESCO í Grikklandi sem tilnefndi Ástþór til verðlaunanna15 

Ástþór bauð sig fram til forseta árið 1996 en hlaut þá einungis 2,7% atkvæða, en 

mótframbjóðendur hans voru Guðrún Agnarsdóttir, Pétur Kr. Hafstein og Ólafur Ragnar. 

Ólafur Ragnar var þá kjörinn forseti með 41,4% atkvæða.16  

Baldur Ágústsson 

Baldur Ágústsson er fæddur í Reykjavík 16. september 1944. Að loknu landsprófi fór Baldur í 

Loftskeytaskólann og útskrifaðist þaðan 1963. Baldur var loftskeytamaður á skipum í nokkra 

mánuði en réðist síðan til Flugmálastjórnar Íslands þar sem hann lærði flugumferðarstjórn. 

Baldur vann hjá stofnuninni í rúm tuttugu ár. Síðustu sjö árin sem varðstjóri í aðflugs- og 

vallarstjórn Reykjavíkurflugvallar. Samhliða því starfi stofnaði hann eigið fyrirtæki, fyrstu 

íslensku öryggisþjónustuna, Vara. Baldur fékk að spreyta sig á undirstöðuatvinnuvegum til 

sjós og lands. Hann var opinber starfsmaður í tvo áratugi og stofnaði og rak í aldarfjórðung 

fyrirtæki. Baldur hefur aldrei verið í stjórnmálaflokki.17 

  

                                                           
15

 Sama heimild. 
16

 www.hagstofa.is (Sótt 9. september 2010) 
17

 http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2004/05/11/baldur_agustsson_tilkynnir_frambod_til_forseta_isla/ 
(Sótt 8. september 2010) 
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Flokksbundnir fjölmiðlar 
Það þarf alltaf að horfa á fjölmiðla með gagnrýnum augum þegar kemur að umfjöllun um 

pólitík. Þetta á meðal annars við þegar ákveðinn fjölmiðill virðist taka upp málstað einstakra 

frambjóðenda eða flokka. Þetta á einnig við þegar fjölmiðlar hafa bein tengsl við einhverja 

fjársterka einstaklinga eða hópa sem virðast deila sömu hugmyndafræði. Til eru dæmi um að 

leiðtogar lýðræðisríkja hafi slík völd að þeir geti fengið fjölmiðla til að skrifa hvað sem er ef 

það kemur leiðtoganum vel. Þetta virðist vera mjög algengt í Rússlandi og á Ítalíu.18  

Í alþjóðlegum samanburði eru Íslendingar miklir fjölmiðlanotendur og ekki síst miklir 

blaðalesendur. Stór hluti Íslendinga les blöð að minnsta kosti einu sinni í viku og um átta af 

hverjum tíu lesa blöð daglega. Fyrstu fjölmiðlarnir á Íslandi voru blöð og tímarit sem gefin 

voru út af einstökum mönnum eða fámennum hópum til að hafa áhrif á 

þjóðfélagsumræðuna. Fjölmiðlar voru ekki þau stórfyrirtæki, sem þau síðar hafa orðið, og 

engin gróðalind fyrir eigendur sína. Stóran hluta tuttugustu aldarinnar réðu 

stjórnmálaflokkarnir lögum og lofum í íslenskri fjölmiðlun. Dagblöðin höfðu öll 

flokkspólitískan lit og voru sum þeirra beinlínis gefin út af stjórnmálaflokkum. Þannig var 

Alþýðublaðið málgagn Alþýðuflokksins, Tíminn málgagn Framsóknarflokksins, Þjóðviljinn 

málgagn Alþýðubandalagsins og Morgunblaðið og Vísir voru málgagn Sjálfstæðisflokksins, en 

Morgunblaðið var gefið út af útgáfufyrirtækinu Árvakri sem studdi Sjálfstæðisflokkinn. 

Morgunblaðið hafði mun meiri útbreiðslu en önnur blöð. Auk þessara miðla var rekið 

ríkisútvarp, og síðar sjónvarp, sem starfaði undir eftirliti pólitískrar nefndar, útvarpsráðs, sem 

átti að tryggja að ekki væri gengið á hlut stjórnmálaflokkanna í fjölmiðlum ríkisins.19 

 Það var í kringum árið 1970 sem að sprungur byrjuðu að myndast í hinni 

flokkspólitísku fjölmiðlun á Íslandi - og með tilurð Dagblaðsins árið 1975 - en slagorð blaðsins 

var „frjálst og óháð.“ Dagblaðið varð fljótt vettvangur þeirra sem illa þrifust í hinni lokuðu 

umræðu flokksfjölmiðlana og tók á ýmsum meinum sem það taldi sig finna í stjórnkerfinu. 

Aðrir fjölmiðlar brugðust að nokkru leyti við þessu með sjálfstæðari fjölmiðlun auk þess sem 

fleiri fjölmiðlar urðu til í kjölfarið, en sem dæmi má nefna Helgarpóstinn, Pressuna, Bylgjuna 

og Stöð 2. Við þetta tók hagur gömlu flokksmálgagnanna að versna töluvert og þau lögðu 

                                                           
18

 McQuail, Denis. McQuail´s Mass Communication Theory, London, SAGE Publications Ltd. 5. útg, 2005. bls 

523-524 
19

 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 2. bindi, Háskólaútgáfan/kg, (2007) bls. 79. 
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upp laupana eitt af öðru á tíunda áratugnum. Árið 2001 var hinsvegar sögulegt á íslenskum 

fjölmiðlamarkaði þegar Fréttablaðið hóf göngu sína en blaðið byggði ekki á áskriftum heldur 

auglýsingatekjum sem var nýjung á Íslandi.  

 Samþjöppun á íslenskum fjölmiðlamarkaði birtist ekki eingöngu í því að fáir skipta á 

milli sín stærstum hluta fjölmiðlamarkaðarins heldur einnig í samþjöppun á eignarhaldi 

fjölmiðla. Samkvæmt skýrslu fjölmiðlanefndar, sem skilaði áliti í apríl 2004,20 voru Norðurljós 

umsvifamesta fyrirtækið á fjölmiðlamarkaði með miklum yfirburðum en Norðurljós gaf 

meðal annars út Fréttablaðið, en þess ber að geta að stærstu eigendur Norðurljósa voru 

Baugur Group með 30% hlut. Næststærstu aðilarnir á fjölmiðlamarkaðnum voru 

Ríkisútvarpið og Árvakur, en Árvakur gaf út Morgunblaðið. Miklar deilur urðu árið 2004 um 

fjölmiðlafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem margir töldu að beindist sérstaklega gegn stöðu 

Norðurljósa á íslenskum fjölmiðlamarkaði. Kastast hafði í kekki milli forystu 

Sjálfstæðisflokksins og helstu eigenda Norðurljósa og taldi margt Sjálfstæðisfólk fjölmiðla 

Norðurljósa vera óvinveitta flokknum eða í það minnsta forystu hans. Talsmenn flokksins 

héldu því fram að fjölmiðlafrumvarpið væri smíðað til að reyna að koma á eðlilegum 

leikreglum á fjölmiðlamarkaðnum, eins og í öðrum ríkjum. Gagnrýnendur frumvarpsins létu 

þó ekki sannfærast af þessum rökum og töldu að ef Sjálfstæðisflokknum tækist að koma 

Norðurljósum á kné hefði flokkurinn skapað sér afar hagstæða stöðu á íslenskum 

fjölmiðlamarkaði. Þannig væri ekki bara Árvakur tengdur flokknum sterkum böndum heldur 

nyti hann einnig sérstakrar velvildar hjá eigendum Íslenska sjónvarpsfélagsins og 

stjórnendum Ríkisútvarpsins, en útvarpsstjóri var þá Markús Örn Antonsson, fyrrverandi 

borgarstjóri fyrir Sjálfstæðisflokkinn.21 

  

                                                           
20

 http://bella.stjr.is/utgafur/fjolmidlanefnd.pdf (Sótt 25. ágúst 2010) 
21

 Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið, 2. bindi, Háskólaútgáfan/kg, (2007) bls. 79-81. 
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Fjölmiðlafrumvarpið 
Ekki er hægt að tala um áhrif fjölmiðla á forsetakosningarnar 2004 án þess að minnast á 

fjölmiðlafrumvarpið fræga en deilur um það stóðu sem hæst í aðdraganda kosninganna. 

Fjölmiðlafrumvarpið var lagt fram af ríkisstjórninni og í því fólust breytingar á útvarpslögum 

nr. 53/2000 og samkeppnislögum nr. 8/1993. Í frumvarpinu fólust takmarkanir á eignarhaldi 

á fjölmiðlafyrirtækjum. Þannig mátti enginn einn aðili eiga meira en 25% í fjölmiðlafyrirtæki. 

Frumvarpið var samþykkt á Alþingi þrátt fyrir mikla andstöðu í þjóðfélaginu.22 Forsaga 

málsins átti sér í raun upphaf árið 2001 þegar nýtt dagblað hóf útgáfu sína í Reykjavík en það 

bar heitið Fréttablaðið og var dreift ókeypis í hús á höfuðborgarsvæðinu. Blaðið gekk 

skrykkjótt til að byrja með en í júní 2002 var stofnað nýtt útgáfufélag undir stjórn Gunnars 

Smára Egilssonar. Ekki leið á löngu þar til það var orðið mun útbreiddara en Morgunblaðið, 

sem oft á tíðum hefur verið talið málgagn Sjálfstæðisflokksins. Áskrifendum Morgunblaðsins 

tók að fækka og verð á auglýsingum lækkaði jafnt og þétt. Brugðist var við þessu með því að 

fækka blaðsíðum í Morgunblaðinu en rekstarerfiðleikar Morgunblaðsins urðu viðvarandi. Í 

fyrstu var það ekki gefið upp hverjir voru eigendur Fréttablaðsins en seinna kom í ljós að Jón 

Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs, var einn af aðaleigendum þess. DV hafði stutt 

Sjálfstæðisflokkinn mjög eindregið undir ritstjórn Óla Björns Kárasonar en árið 2003 varð 

blaðið gjaldþrota. Eigendur Fréttablaðsins keyptu DV af þrotabúinu og hófu að nýju útgáfu á 

því í nóvember sama ár undir ritstjórn Illuga Jökulssonar og Mikaels Torfasonar. Eftir það var 

DV gagnrýnið á ríkjandi stjórnvöld Íslands. Í sama mánuði og DV hóf að koma út á ný var 

upplýst að Baugur hefði keypt allan eignarhlut Jóns Ólafssonar í Norðurljósum eða 60% í 

félaginu en Norðurljós ráku þá Stöð 2, Bylgjuna og flestar aðrar einkareknar sjónvarps- og 

útvarpsstöðvar. Upp var kominn nýr fjölmiðlarisi og virtist hann vera á skjön við valdakerfi 

Sjálfstæðisflokksins sem þá hafði verið lengi við völd í landinu þó svo að Baugsfeðgarnir Jón 

Ásgeir og faðir hans, Jóhannes Jónsson hefðu raunar helst verið hliðhollir 

Sjálfstæðisflokknum. Menn frá efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra gerðu húsleit í 

skrifstofuhúsnæði Baugs þann 28. ágúst árið 2002 sem varð upphafið að Baugsmálinu.23 

 Hallgrímur Helgason rithöfundur skrifaði áhugaverða grein í Morgunblaðið haustið 

2002 sem hann kallaði „Baugur og Bláa höndin.“ Í greinni stóð:  

                                                           
22

 Fréttablaðið, 27. apríl 2004. 
23

 Guðjón Friðriksson 1945, Saga af forseta : forsetatíð Ólafs Ragnars Grímssonar : útrás, athafnir, átök og 
einkamál,  Reykjavík : Mál og menning, 2008. Bls 318-319 
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„Hvað eftir annað hefur okkur brugðið í brún. Hinn eitt sinn frelsisboðandi 

forsætisráðherra hefur ítrekað veist að spútnik-fyrirtækinu Baugi: Hótað að brjóta það upp 

sem og brjálast yfir kaupum þess á hlut í FBA. Við sem heima sitjum skiljum ekki hvernig 

guðfaðir nýja hagkerfisins snýst gegn bestu börnum þess. Við skiljum ekki hvers vegna 

Sjálfstæðismenn beita öllu sínu gegn sjálfstæðustu mönnum landsins. Okkur sem vorum að 

vona að íslenska efnahagskerfið væri loksins að fullorðnast tók það sárt að sjá lögregluvaldi 

misbeitt gegn framsæknum viðskiptamanni á örlagastundu; einn stærsti árangur Íslendinga í 

alþjóðaviðskiptum var eyðilagður af litlum mönnum með stór völd.“24 

Þetta var upphaf svokallaðra Baugsmála þar sem lagðar voru fram fjölmargar ákærur 

á hendur forráðamönnum Baugs. Sjálfir voru Baugsmenn sagðir sannfærðir um að Davíð 

Oddson forsætisráðherra stæði á bak við ákærurnar. Sjálfstæðismenn héldu því hinsvegar 

fram að Baugur hefði byggt upp sitt fjölmiðlaveldi til að verjst ásökunum opinberlega þar 

sem þeir vissu upp á sig sökina. Langflestum kærum á hendur Baugsmönnum var ýmist vísað 

frá dómstólum eftir margra ára málarekstur eða þeir sýknaðir af þeim. Fyrir 

alþingiskosningar árið 2003 var því haldið fram að valdarán væri uppsiglingu af hálfu 

Baugsmanna þar sem sagt var að fjölmiðlar í eigu Baugsmanna, einkum Fréttablaðið, hefðu 

stutt Samfylkinguna í kosningunum.25  

Málatilbúnaður Sjálfstæðismanna virtist byggja á ótta um að fá og sterk fyrirtæki 

væru í skjóli fákeppni að taka sér meiri völd í þjóðfélaginu en þeim bæru og væru þar af 

leiðandi ógnun við lýðræðið. Í desember 2003 skipaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir  

menntamálaráðherra fjölmiðlanefnd undir forystu Davíðs Þórs Björgvinssonar lagaprófessors 

með það fyrir augum að semja frumvarp til laga til að hindra samþjöppun á fjölmiðlamarkaði. 

Ríkisstjórnin virtist hafa miklar áhyggjur af vaxandi veldi Baugs og taldi nauðsynlegt að setja 

fyrirtækinu skorður áður en það yrði að þeirra mati algerlega óviðráðanlegt. Í byrjun apríl 

2004 skilaði nefndin skýrslu sem haldið var leyndri fyrst um sinn en var kynnt á 

ríkisstjórnarfundi þann 20. apríl. Því næst var fjölmiðlafrumvarpið lagt fram og síðar 

samþykkt á alþingi. Það kvað á um að ljósvakamiðlar og dagblöð gætu ekki verið á einni og 

sömu hendi og að fyrirtæki, sem að væru í markaðsráðandi stöðu í öðrum rekstri en 

                                                           
24

 Hallgrímur Helgason: Baugur og Bláa höndin.“ Morgunblaðið. 13. september 2002. 
25

 Andrés Magnússon: „Sannleikanum er hver sárreiðastur.“ Morgunblaðið, 13. janúar 2004. 
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fjölmiðlun, gætu ekki fengið úthlutað eða endurnýjað útvarpsleyfi til reksturs 

ljósvakamiðils.26  

Eignarhald fjölmiðla 

Fjölmiðlar hafa áhrif og þeir sem hafa áhrif búa yfir valdi. Vald fjölmiðla felst í því að móta 

skoðanir fólks og hafa áhrif á gjörðir þess. Fjölmiðlar eiga að gegna fjórða valdinu í 

lýðræðissamfélögum, og þar af leiðandi veita stjórnvöldum og öðrum aðhaldi. Þó er þetta 

vald ekki alltaf notað á hlutlægan hátt eða með hagsmuni almennings í huga. 

Fjölmiðlar starfa undir þrýstingi frá hagsmunaaðilum, þ.e. eigendum, áhrifamiklum 

einstaklingum, stórfyrirtækjum og valdhöfum. Þessir aðilar geta haft áhrif á það hvað birtist í 

fjölmiðlum og hvað ekki.27  

Samkvæmt könnun sem að Alda Áskelsdóttir framkvæmdi kemur í ljós að það sé 

útbreidd skoðun meðal blaðamanna sex helstu fjölmiðla landsins að fyrir eigendum 

einkamiðla vaki að hafa áhrif á umfjöllun sem snertir hagsmuni þeirra. Í könnununni kemur 

einnig fram að eigendur eða forráðamenn fjölmiðla reyni oftar en þeim tekst að hafa áhrif á 

efni sinna miðla. Meirihluti þeirra sem svöruðu könnuninni telur að sjálfsritskoðun sé til 

staðar á einkamiðlum, þ.e. að vitneskjan um eiganda hafi óbein áhrif á störf þess og það 

veigri sér við að fjalla um eiganda og ótengda aðila á sambærilegan hátt. Lítill hluti þeirra 

sem svöruðu segist hafa sleppt því að fjalla um mál sem þeir töldu að myndu valda 

eigandanum óþægindum.28 

Almennt er talið að eigendur fjölmiðla hafi rétt á að stjórna sinni útgáfu beint. Hin 

ósýnilega hönd frjálsa markaðar á hins vegar að sjá til þess að þrátt fyrir að eigendur leitist 

við að hámarka hagnað sinn sé almannahagur einnig hafður að leiðarljósi. Frjálshyggjumenn 

halda því fram að frelsi til útgáfu og samkeppni á óheftum markaði leiði af sér fjölmiðla sem 

eru fjölbreyttir og áreiðanlegir.29  

Þróunin á fjölmiðlamarkaði um allan heim hefur stefnt í átt að fákeppni. Fimm 

fjölmiðlasamsteypur í Bandaríkjunum ráða yfir stærstum hluta dagblaða, útvarpsstöðva, 

sjónvarpsstöðva, tímarita, blaðaútgáfa og kvikmyndavera þar í landi. Stefna þessara 

fyrirtækja hefur verið sú að ná stórum eignarhlut á öllum sviðum fjölmiðlunar.30 Íslenskur 

                                                           
26

 Fjölmiðlafrumvarp ríkisstjórnarinnar. Morgunblaðið, 27. apríl 2004. 
27

 Alda áskelsdóttir, Áhrif eigenda á íslenska fjölmiðla, Reykjavík. Háskólaprentun (2009) bls. 46 
28

 Sama heimild, bls 93 
29

 Curran, J og Seaton, J. Power without responsibility. London; New York; Routledge. (1989) bls. 277-288 
30

 Bagdikan, Ben H. The Media Monopoly. Boston: Beacon Press. (1992) bls. 3 
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fjölmiðlamarkaður, eins og víða erlendis, einkennist af verulegri samþjöppun. Slík 

samþjöppun er áhyggjuefni fyrir neytendur í ljósi þess að fjölmiðlar gegna stóru hlutverki í 

lýðræðisþjóðfélagi. Fjölmiðlar gegna því hlutverki að veita þeim aðhald sem fara með 

pólitískt og efnahagslegt vald á hverjum tíma.31  

  

Málskotsréttur forsetans 

Ekki þótti fært að veita forseta Íslands algert synjunarvald við gerð stjórnarskrár lýðveldisins 

eins og konungur hafði áður haft. Ef svo hefði verið hefði forseti lýðveldisins haft meira vald 

en konungur hafði. Þess vegna gripu menn til þess nýmælis að takmarka synjunarvald 

forsetans við málskotsrétt, þ.e. að vísa máli til þjóðarinnar. Í umræðum frá þessum tíma 

verður þeirrar skoðunar ekki vart að Alþingi eitt fari með löggjafarvald, heldur er áréttað að 

löggjafarvaldið sé tvískipt - í höndum Alþingis annars vegar og forseta hinsvegar fyrir hönd 

þjóðarinnar.32 26. grein í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands hljóðar svona:  

26. gr. Ef Alþingi hefur samþykkt lagafrumvarp, skal það lagt 

fyrir forseta lýðveldisins til staðfestingar eigi síðar en tveim 

vikum eftir að það var samþykkt, og veitir staðfestingin því 

lagagildi. Nú synjar forseti lagafrumvarpi staðfestingar, og fær 

það þó engu að síður lagagildi, en leggja skal það þá svo fljótt 

sem kostur er undir atkvæði allra kosningarbærra manna í 

landinu til samþykktar eða synjunar með leynilegri 

atkvæðagreiðslu. Lögin falla úr gildi, ef samþykkis er synjað, en 

ella halda þau gildi sínu.33 

Þann 2. júní 2004 ákvað Ólafur Ragnar að nota þennan rétt sinn í þetta sinn og neitaði 

að skrifa undir fjölmiðlalögin, en þetta var í fyrsta sinn sem að forseti Íslands hafði beitt 

málskotsréttinum. Yfirlýsing Ólafs Ragnars á blaðamannafundinum þar sem hann tilkynnti 

ákvörðun sína var sú mikilvægasta, djarfasta og afdrifaríkasta sem hann hafði tekið í embætti 

að hans eigin sögn. Í yfirlýsingunni benti forsetinn á að sjálfstæðir og öflugir, fjölbreyttir og 

frjálsir fjölmiðlar væru hornsteinar lýðræðisins og vísaði í stjórnarskrána þar sem segir: 
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„Ritskoðun og aðrar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi má aldrei í lög leiða.“ Málinu var 

vísað í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og 26. greinin segir til um. Þó náðist ekki að semja um 

fyrirkomulag þjóðaratkvæðagreiðslunnar þannig að niðurstaðan varð sú að 

fjölmiðlafrumvarpið var afturkallað og það lagt fram aftur með veigamiklum breytingum, og 

þar með var komið í veg fyrir atkvæðagreiðsluna.34  

Málskotsréttur forsetans hefur verið umdeildur og var hann mikið á milli tannana á 

fræðimönnum hér áður fyrr. Sigurður Líndal talaði um málskotréttinn árið 1992 þegar hann 

sagði að þjóðkjör forseta sé til marks um að hann gegni í reynd því stjórnskipulega hlutverki 

sem finna megi stoð fyrir í stjórnlögunum. Það sé í fyllsta samræmi við hlutverk forseta sem 

þjóðarleiðtoga og sameigingarafls að standa vörð um þjóðlögin.35 Hannes Hólmsteinn 

Gissurarson segir hinsvegar að þjóðkjör þingisins sé annars konar en þjóðkjör forseta því 

þingmenn eru beinlínis kjörnir til að leysa úr slíkum málum. Forsetinn er hins vegar ekki 

kjörinn til að leysa úr slíkum málum og því síður til að vera stjórnarskrárdómstóll. Hann er 

kjörinn vegna þess að menn telja að hann eigi að vera sameiningartákn þjóðarinnar og staða 

hans sé táknræn tignarstaða.36 Í eftirminnilegri ræðu sem Davíð Oddsson flutti í maí 2004 

víkur hann að ákvæðinu um málskotsréttinn og sagði, „Staðfesti forseti lögin með undirskrift 

sinni, að tillögu ráðherrans, er sá gerningur á ábyrgð ráðherrans, en forsetinn ber enga 

ábyrgð á því að lögin hafi þannig verið staðfest. Til að undirstrika ábyrgð ráðherrans og 

þingsins og ábyrgðarleysi forsetans má nefna öryrkjamálið sem dæmi. Forsetinn hafði 

staðfest þau lög. Engum datt í hug að hann bæri nokkra ábyrgð á „stjórnarskrárbroti“ eins og 

það var kallað í umræðunni. Allri ábyrgðinni var réttilega skellt á ráðherra, ríkisstjórnina og 

þingmeirihluta.“37 
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Fréttaflutningur fyrir kosningarnar 

Áhrif fjölmiðla á kjósendur 

Á þessum tímum, frekar en áður, koma frambjóðendur skilaboðum sínum til fólksins í 

gegnum fjölmiðla frekar en að gera það í eigin persónu eins og tíðkaðist áður fyrr. Allar 

áætlanirnir og öll loforðin sem birtast í fréttum, auglýsingum, ritstjórapistlum og öðrum 

pistlum frá frambjóðendum eru heimildirnar sem kjósendur hafa þegar þeir ganga til kjörs. 

Mest allt sem að kjósendur vita um frambjóðendur eru upplýsingar fengnar frá annarri eða 

þriðju hendi. Þrátt fyrir að lítið sé um beinar sannanir um að fjölmiðlar hafi slík áhrif á 

kjósendur er það sannað að flestar upplýsingar sem almenningur fær séu frá fjölmiðlum. Þá 

er einnig talið að fólk með meiri menntun verði minna fyrir áhrifum frá fjölmiðlum þegar 

kemur að kosningum.38 

 Ethan Kaplan gerði mjög áhugaverða rannsókn um áhrif Fox sjónvarpsstöðvarinnar á 

kjósendur en stöðin er þekkt fyrir að styðja Repúblikaflokkinn í Bandaríkjunum. Fox News hóf 

göngu sína árið 1996 og árið 2000 höfðu fimmtungur Bandaríkjamanna aðgang að stöðinni. 

Kaplan nýtti sér þá staðreynd að ekki allir Bandaríkjamenn höfðu aðgang að stöðinni þegar 

hann gerði könnun sína. Einungis 20% höfðu aðgang, og það skipti engu máli hverjar 

aðstæður þeirra væru. Hvort sem þeir væru ríkir eða fátækir, svartir eða hvítir. Hann bar 

saman atkvæðin sem repúblikarnir fengu í kosningunum árin 1996 og 2000 í þeim borgum 

sem að höfðu aðgang að Fox News, og einnig í þeim borgum sem höfðu ekki aðgang að 

stöðinni. Niðurstaðan var sú að samkvæmt rannsókninni hafði Fox News aukið fylgi 

repúblikana um hálft prósent, eða um 200 þúsund atkvæði, sem var nóg til að hafa áhrif á 

forsetakosningarnar árið 2000.39  

 Önnur rannsókn sem var framkvæmd af þremur mönnum frá Yale háskólanum gaf 

einnig fróðlegar niðurstöður en þó ekki það sem við var að búast. Þremur vikum fyrir 

ríkisstjórakosningarnar 2005 í Washington DC hafði hópurinn samband við 1800 manns í 

Washington. Helming úrtaksins var boðin frí áskrift af dagblaði. Helming þeirra sem var boðin 

frí áskrift var boðin áskrift af Washington Post sem er talið vera hliðhollt Demókrötum en 

hinum helmingnum var boðin áskrift af Washington Times sem er talið vera hliðhollt 
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Repúblikönum. Rannsakendurnir náðu því næst í lista yfir þá sem höfðu kosið í kosningunum, 

en fengu að sjálfsögðu ekki að sjá hver kaus hvað, bara hverjir fóru að kjósa. Þá hringdu þeir í 

þá sem að höfðu farið að kjósa. Þetta var slæmur tími fyrir repúblikana þar sem sífellt voru 

að berast slæmar fréttir frá Írak. Samt sem áður sýndu rannsóknir að Washington Times birtu 

slæmu fréttirnar á mun jákvæðari hátt en kollegar þeirra hjá Washington Post. Því var hægt 

að búast við því að dagblöðin hefðu mismunandi áhrif. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

þær að þeir sem fengu fría áskrift að öðru hvoru blaðinu voru líklegri til að kjósa en þeir sem 

fengu enga áskrift. Þeir sem fengu áskrift að Washington Post voru 11% líklegri til að kjósa 

demókrata en þeir sem fengu enga áskrift. En það sem vakti kannski mesta athygli var að 

þeir sem fengu áskrift að Washington Times voru 7% líklegri til að kjósa demókrata en þeir 

sem fengu enga áskrift að dagblaði. Þannig að báðir hóparnir sem fengu áskrift hölluðust 

frekar til vinstri á stjórnmálaskalanum miðað við hópinn sem fékk enga áskrift. 

Lokaniðurstaða rannsóknarinnar var því sú að lesendur dagblaða láta ekki endilega hafa áhrif 

á sig en hún sýndi jafnframt fram á að lesendur dagblaða eru líklegri til að mæta á kjörstað 

en þeir sem ekki lesa dagblöð.40 

 

Fréttablaðið 

Þann 19. júní 2004 birtist forsíðufrétt í Fréttablaðinu undir fyrirsögninni „Tilbúinn að axla 

ábyrgð á kostnað vinsælda,“ en þarna er átt við orð forsetans. Þarna er Ólafur Ragnar að 

segja að hann verði að hafa eigin skoðanir og megi ekki láta undan þrýstingi frá einstökum 

forystumönnum stjórnmálaflokka í landinu. Inni í blaðinu kemur svo stórt viðtal við forsetann 

undir fyrirsögninni „Forsetinn er ekki bara puntudúkka.“. Stór mynd er af forsetanum þar 

sem hann stendur við hvítan vegg og sólin skín í andlit hans. Hann lítur út eins einhverskonar 

engill á myndinni. Rakinn er ferill forsetans í fréttinni, menntun og störf. Ekki er minnst á 

hina frambjóðendurna í blaðinu.41 Þann 20. júní birtist viðtal við Baldur Þórhallsson 

stjórnmálafræðing sem talar um að fátt virðist geta komið í veg fyrir að forsetinn verði 

endurkjörinn og í raun væri mesta spennan um hversu margir myndu skila auðu. Innar í 

blaðinu birtist svo stórt viðtal við Baldur Ágústsson þar sem hans menntun og störf eru rakin 

ásamt mynd af honum, sem er þó ekki jafn stór og glæsileg og myndin sem hafði verið birt af 
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forsetanum daginn áður. 42  Í pistli sínum þann 21. júní, talar Gunnar Smári Egilsson, ritstjóri 

Fréttablaðsins, um að komandi kosningar verði skráðar á spjöld sögunnar, ekki vegna þess 

hversu spennandi þær verða heldur vegna þess að þetta sé í fyrsta sinn síðan 1952 sem að 

forysta stjórnmálaflokks hafi beitt sér í forsetakosningunum líkt og nokkrir helstu 

forystumanna Sjálfstæðisflokksins hafi gert í aðdraganda kosninganna 2004. Hann segir að 

enn síður hafi það gerst að nokkur fjölmiðill hafi tekið jafn einarða afstöðu til frambjóðanda 

og Morgunblaðið hafði gert að undanförnu. Hann segir að Morgunblaðið hafi ekki beint stutt 

neinn frambjóðanda en hins vegar lagt sig fram um að lýsa andstöðu við Ólaf Ragnar, sitjandi 

forseta. Gunnar Smári skrifar að ekki fari á milli mála að Morgunblaðið og forystumenn 

Sjálfstæðisflokksins hafi talið Ólaf Ragnar vera óhæfan forseta. Þeir virðist líta á ákvörðun 

forsetans um að synja fjölmiðlalögunum sem persónulega árás á sig. Einnig birtist örstutt 

frétt í þessu blaði um Baldur, en þar er verið að draga orð hans í efa, en hann hafði lýst því 

yfir að forsetinn ætti ekki að vera pólitískur en samt sem áður hafði hann sagt að hann hefði 

líka synjað fjölmiðlalögunum og málskotsrétturinn væri mikilvægur „björgunarhringur.“ Þótti 

þetta orka tvímælis, þar sem að ef hann hyggðist ætla að nota málskotsréttinn væri hann 

dottinn í djúpa enda pólitísku laugarinnar.43  

 Þann 23. júní birtist svo frétt á forsíðu Fréttablaðsins undir fyrirsögninni „Ólafur 

Ragnar með 70 prósenta fylgi.“ Í fréttinni sjálfri er sagt „Ólafur Ragnar Grímsson hlýtur 

öruggt endurkjör sem forseti Íslands, ef niðurstöður forsetakosninganna næstkomandi 

laugardag verða í samræmi við skoðanakönnun Fréttablaðsins sem framkvæmd var í 

gærkvöldi.“  Innar í blaðinu kemur hinsvegar frétt undir fyrirsögninni „Fimmtungur skilar 

auðu á laugardaginn,“ en samkvæmt skoðanakönnun Fréttablaðsins myndi Baldur fá rúm 

sex prósent atkvæða og Ástþór rúmt prósent. 20,6 prósent kjösenda myndu skila auðu. Undir 

mynd sem fylgir fréttinni er ritað að nokkuð ljóst þyki hver muni sitja í embætti forseta að 

kosningum loknum. Enn innar í blaðinu kemur frétt um Ástþór þar sem hann segist vonast til 

að „fólk kjósi með hjartanu og kjósi ekki einhvern steingerving,“ og á þar við um Ólaf 

Ragnar.44 Þann 24. júní birtist lítið viðtal við Steingrím Hermannsson þar sem hann er 

spurður út í áðurnefnda skoðanakönnun sem var framkvæmd af Fréttablaðinu. Steingrímur 
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sagði þá að Ólafur gæti vel við unað ef að þetta væru niðurstöðurnar. Einnig birtist í blaðinu 

dálkur þar sem Ástþór setur fram markmið sín og skilaboð til kjósenda.45  

Daginn fyrir kosningar, þann 25. júní, birtist frétt á forsíðu Fréttablaðsins þess efnis að 

5000 manns væru búnir að kjósa utankjörstaðar. Innar í blaðinu er farið yfir það hvað 

frambjóðendur hyggist taka sér fyrir hendur fram að kosningum en þar kemur fram að Ólafur 

Ragnar ætli að halda sér til hlés, Ástþór ætli að nýta sér Netið síðustu dagana og að Baldur 

„sé á fleygiferð.“ Annarsstaðar í blaðinu er gert lítið úr Baldri og hans sjónarmiðum en þar 

stendur:  

„...Baldur Ágústsson virðist hins vegar í aðeins meiri bobba með 

málefni sín. Hann vill „endurvekja virðingu embættisins“ sem honum 

þykir hafa tekið niður síðustu ár. Virðulegur frambjóðandinn vílaði 

samt ekki fyrir sér að mæta í þáttinn 70 mínútur á Popptíví í vikunni 

þar sem honum var boðið að borða matskeið af smjörva og síðar um 

kvöldið að bragða á svonefndum ógeðisdrykk. Kannski endurspeglast 

ópólitísk staða Baldurs í því að hann kláraði ekki drykkinn sinn, eins 

og flestir stjórnmálamenn sem komið hafa fram í fyrrnefndum 

þætti.46 

Forsíða Fréttablaðsins á kosningadeginum sjálfum var heldur látlaus, en þar var mynd 

af frambjóðendunum, en undir myndinni var minnt á að það væri komið að kosningunum. 

Engin eiginleg frétt um kosningarnar var þó á forsíðunni. Inni í blaðinu er viðtal við Ólaf Þ. 

Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, þar sem hann segir að eina 

spennan í sambandi við kosningarnar sé kjörsóknin og hlutfall auðra seðla. Þá kemur einnig 

grein í blaðinu sem lýsir forsetaframbjóðendunum „í hnotskurn.“47 

Morgunblaðið 

Morgunblaðið hóf aðalumfjöllun sína um forsetakosningarnar  sunnudaginn 20. júní, en þá 

birti blaðið heilsíðuviðtöl við alla frambjóðendur. Blaðið birti einnig Reykjavíkurbréf þar sem 

farið var yfir ákvörðun forsetans þegar hann synjaði fjölmiðlalögunum. Í bréfinu var sett út á 

það hvernig Ólafur Ragnar stóð að málum þann 2. júní, daginn sem hann tilkynnti ákvörðun 
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sína, en hann vildi til dæmis ekki tjá sig um málið eða svara spurningum blaðamanna fyrr en 

„um það bil tíu dögum seinna.“  Í kjölfar þessara hugleiðinga ritstjórans fór hann að velta 

fyrir sér hvernig best væri fyrir andstæðinga Ólafs Ragnars að standa að kosningunum. Hvort 

það væri betra að skila auðu eða kjósa annan mótframbjóðenda hans. 48 Í miðju blaðinu frá 

20. júní var aukablaðið Tímarit Morgunblaðsins. Á forsíðu Morgunblaðsins sjálfs stóð að 

viðtöl væru við eiginkonur forsetaframbjóðendanna í þessu aukablaði. En á forsíðu 

aukablaðsins er fyrirsögnin „Natalía Wium og Jean Plummer segja frá sjálfum sér, 

lífsviðhorfum og skoðunum, m.a. á hlutverki forsetafrúr.“ Dorrit Moussaieff er sögð ekki hafa 

gefið kost á sér vegna annríkis. Vakin er strax athygli á því í formála viðtalanna að athygli 

skuli vekja að eiginkonur allra forsetaframbjóðendanna séu af erlendu bergi brotnar. Viðtölin 

tvö eru samtals sex blaðsíður og skarta stórum og fallegum myndum af þeim Jean og Natalíu. 

Viðtölin sjálf fjalla svo um hvað eiginkonurnar eru tilbúnir til að leggja af mörkunum og 

hverju þær eru tilbúnar að fórna fari svo að eiginmenn þeirra verða kjörnir til embættis 

forseta.49 

Þann 21. júní er lítið sem ekkert fjallað um kosningarnar í Morgunblaðinu, en þó eru 

tvær litlar fréttir þar um mótframbjóðendur Ólafs Ragnars. Ein er þess efnis að Ástþór hafi 

ekki viljað mæta í viðtal í ríkissjónvarpinu, en hin fréttin segir frá því að Baldur hafi farið á 

Akureyri og setið þar fund. Þó er að finna umfjöllun um Ólaf Ragnar í ritstjórapistli Styrmis 

Gunnarsson. Þar er Styrmir að velta fyrir sér hvað hafi legið á bak við ákvörðun Ólafs Ragnars 

að beita málskotsréttinum þegar kom að því að skrifa átti undir fjölmiðlalögin. Styrmir veltir 

fyrir sér af hverju forsetinn hafi þarna, tveimur vikum seinna, ekki útskýrt af hverju hann 

notaði málskotsréttinn í þessu máli, en þá ekki í öðrum málum sem kannski voru 

jafnumdeilanleg eða umdeilanlegri. Styrmir krefur Ólaf Ragnar, fyrir hönd kosningabærra 

manna, um að útskýra þessa ákvörðun. Einnig bætir ritstjórinn því við að forsetinn hafi gert 

lítið úr mótframbjóðendum sínum þegar hann talaði um kosningabaráttuna sem 

„...svokallaða kosningabaráttu,“ í viðtali sem birtist daginn áður.50 

Þann 22. júní birtir Morgunblaðið aftur aðeins tvær litlar fréttir. Önnur fréttin er um 

Ástþór undir fyrirsögninni „Vill auðu seðlana,“ þar sem Ástþór biðlar til þeirra sem hyggjast 

skila auðu til að mótmæla Ólafi Ragnari um að merkja frekar við sitt nafn. Það væru mun 
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sterkari mótmæli gegn forsetanum. Hin fréttin sem birtist var undir fyrirsögninni „Ungt fólk 

læri um fjármál,“ en í fréttinni er sagt frá því að Baldur hafi haldið framboðsfund í 

Landsvirkjun í hádeginu daginn áður. Baldur kvaðst í fréttinni meðal annars hafa rætt um 

skuldasöfnun ungs fólks, en það sé vandamál sem þurfi að takast á við. Engin frétt var skrifuð 

um Ólaf Ragnar í Morgunblaðið þennan dag.51 

Þann 23. júní birtir Morgunblaðið enn og aftur bara tvær litlar fréttir um 

mótframbjóðendur Ólafs Ragnars, en engin frétt er skrifuð um hann. Hafa ber þó í huga að 

Ólafur Ragnar hélt sig mikið til hlés í aðdraganda kosinganna. Fréttin um Ástþór er undir 

fyrirsögninni „Þyrfti að setja ramma um málskotsréttinn,“ en fréttin um Baldur er undir 

fyrirsögninni „Baldur Ágústsson opnar útibú á Laugaveginum.“  Þá birtir Morgunblaðið stórt 

lesendabréf frá Þórunni Jónu Hauksdóttur, framhaldsskólakennara frá Selfossi, en hún er 

ósátt við ákvörðun forsetans um að synja fjölmiðlalögunum og segir að hann hafi með þeirri 

ákvörðun „...valtað yfir kosningarétt sinn.“ 52 

Þann 24. júní komu loksins fréttir um alla frambjóðendur í forsetakjörsdálkinum, sem 

til þessa hafði nánast eingöngu innihaldið litlar fréttir um þá Baldur og Ástþór. Fréttin um 

Ólaf Ragnar greinir frá því að hann hafi haldið sig til hlés til að veita mótframbjóðendum 

sínum svigrúm til koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Fréttin um Baldur greinir frá því að 

hann hafi heimsótt hjúkrunarheimilið Eir í Grafarvogi og haldið þar fund. Fréttin um Ástþór 

greinir frá því að hann hafi haldið netfund kvöldið áður og svarað þar spurningum. Ástþór 

sagði frá því, samkvæmt fréttinni, að hann hafi fengið stuðningsyfirlýsingu frá óháðum 

palestínskum samtökum í Betlehem. Í ritstjórapistli blaðsins er ritað um 26. grein 

stjórnarskrárinnar og efast um að túlkun á henni sé rétt. Þar er talað um að Ólafur Ragnar sé 

með nýja söguskýringu miðað við hvernig hann túlki 26. greinina. Vitnað er í viðtal sem 

Ólafur Ragnar kom fram í á Stöð 2 nokkrum kvöldum áður þar sem forsetinn greinir frá því að 

hann hafi alltaf litið á það þannig að málskotsrétturinn væri heilagur réttur forsetans, og 

hann hafi haldið því fram frá því að hann var í kosningabaráttunni árið 1996, þegar hann var 

fyrst kjörinn í embættið. Ritstjóri Morgunblaðsins hneykslast á því að fyrst að þetta var 

skoðun forsetans, að hann hafi ekki gert kjósendum grein fyrir því þegar hann var í framboði. 

Ritstjórinn vitnar einnig í viðtal við Ólaf Ragnar í ríkissjónvarpinu þar sem Ólafur sagði að 
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höfundar íslensku stjórnarskrárinnar hefðu gert það alveg skýrt, að það væru ákveðnar 

hugsjónir og markmið sem lágu á bak við, að æðsta valdið ætti að vera hjá þjóðinni. Vitnar 

ritstjóri þá í orð Bjarna Benediktssonar, sem átti sæti í nefndinni sem samdi stjórnarskránna. 

Bjarni sagði að staðfesting þjóðhöfðingja á gerðum löggjafarþings sé einungus formlegs eðlis. 

Ritstjórinn vitnar enn fremur í fyrra bindi ritsins Stjórnarráð Íslands eftir Agnar Kl. Jónsson en 

þar koma fram athyglisverðar upplýsingar um skoðun Sveins Björnssonar, fyrsta forseta 

Íslands, á 26. greininni, en hann sagði að stjórnarskráin gerði ekki ráð fyrir að forsetinn hefði 

afskipti af málum sem Alþingi fjallaði um. Þetta sagði Sveinn árið 1946, eða þegar tvö ár voru 

liðin frá því að lýðveldisstjórnarskráin var sett.53  

Athygli vekur hversu litla umfjöllun forsetakosningarnar fengu í Morgunblaðinu í 

aðdraganda kosinganna en daginn fyrir kosningar birtust tvær örfréttir um þá Ástþór og 

Baldur ásamt því að bréf sem að Ástþór sjálfur ritaði var birt. Það vekur einnig athygli að í 

þessu sama blaði eru birtar sjö lesendagreinar þar sem kosningarnar eru ræddar, fjórar 

greinarnar eru skrifaðar af stuðningsmönnum Baldurs en þrjár eru skrifaðar af 

stuðningsmönnum Ástþórs.54 

Það er varla fyrr en á kosningadaginn sjálfan sem að Morgunblaðið fjallar um 

kosingarnar sjálfar, en þá birtist forsíðufrétt um kosningarnar undir fyrirsögninni „Þrír 

frambjóðendur í kjöri til embættis forseta lýðveldisins: Auð atkvæði verða birt sérstaklega í 

fyrsta sinn.“  Þessi forsíða er orðin fræg en það verður nánar farið í það hér á eftir. Fréttin 

sjálf snýst að mestu um það sem að fyrirsögnin segir, þ.e. að auðir seðlar verði birtir 

sérstaklega. Þá er einnig talað mikið um málskotsrétt forsetans í fréttinni. Einnig er minnst á 

það hversu dræm kosningaþátttaka var utankjörstaðar kvöldið áður miðað við síðustu 

alþingiskosningar. Athygli vekur að fyrstu tvær fréttirnar sem birtast inni í blaðinu eru undir 

fyrirsögnunum „Sakaði forsetann um tengsl við Norðurjós,“ og „Gagnrýndi pólitíska fortíð 

forsetans,“ en þetta eru heldur neikvæðar fyrirsagnir í garð forsetans. Einnig er athyglisvert 

að aftur eru birt lesendabréf í sambandi við kosningarnar en núna eru þau ellefu talsins. Af 

þessum ellefu bréfum eru sjö skrifuð af stuðningsmönnum Baldurs en fjögur skrifuð af 
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stuðningsmönnum Ástþórs. Enn er enginn sem skrifar til stuðnings Ólafi Ragnari. Ekki er 

meira rætt um kosningarnar í blaðinu sem er athyglisvert.55  

Gagnrýni á fjölmiðla 

Ástþór Magnússon deildi mikið á störf fjölmiðla fyrir kosningarnar og má nefna sem dæmi 

þessa frétt sem birtist í Morgunblaðinu þann 21. júní 2004. 

Ástþór Magnússon forsetaframbjóðandi telur sér ekki fært að mæta í 

sjónvarpsupptöku Sjónvarpsins vegna umfjöllunar um fyrirhugaðar 

forsetakosningar á morgun þar sem ástæða sé til að ætla að 

þátturinn verði ritskoðaður, klipptur og skorinn eftir geðþótta 

starfsmanna RÚV, segir í tilkynningu frá Ástþóri. „Hinsvegar er mér 

ljúft að mæta í beina útsendingu á þriðjudagskvöld á þeim tíma sem 

ætlunin er að senda þáttinn í loftið. Þar sem útsending þáttarins er 

ráðgerð strax eftir fréttir er ljóst að tæknilið er á staðnum svo einfalt 

ætti að vera að koma þessu við. Bein útsending þáttarins kemur í veg 

fyrir ritskoðun RÚV og með þessu vonast ég til að geta mætt þjóðinni 

eins og ég kem fyrir, en ekki í einhverri brenglaðri mynd sem 

yfirmönnum eða starfsmönnum RÚV þóknast að sýna almenningi,“ 

segir í tilkynningu Ástþórs.56 

Þá var Ólafur Ragnar ekki allskostar sáttur við vinnubrögð Morgunblaðsins, en hann 

gagnrýndi blaðið eftir að niðurstöður kosninganna voru gerðar ljósar. „Ákveðin öfl úr 

ákveðnu pólitísku litrófi hafa beitt sér mjög gegn mér og hvatt fólk til að skila auðu. 

Morgunblaðið hefur farið þar fremst í flokki eins og forsíða blaðsins á kosningadegi ber með 

sér og það hefur verið með látlausan áróður gegn mér bæði í leiðurum og greinum. Hlutfall 

auðra seðla í þessum kosningum er lítil uppskera miðað við það sem á undan er gengið og 

miðað við stærstu stjórnmálaflokka landsins.“57 

                                                           
55

 Morgunblaðið, 26. júní 2004. 
56

 Morgunblaðið, 21. júní 2004. 
57

 Fréttablaðið, 27. júní 2004. 



28 

 Ástþór tók einnig fram eftir kosningarnar að úrslitin hefðu verið eins og við mátti 

búast og gaf til kynna að úrslitin væru afleiðingar „ómálefnalegrar umfjöllunar fjölmiðla 

lengst framan af.“58 

 

Niðurstöður kosninga 

Það er skemmst frá því að segja að forseti Íslands, Ólafur Ragnar, var endurkjörinn í 

embættið í kosningunum 26. júní 2004. Hann hlaut 90.662 atkvæði, eða 85,6% gildra 

atkvæða en kjörsókn var aðeins 67,5%. Alls skiluðu 20,6% þeirra sem mættu á kjörstað auðu 

atkvæði. Baldur hlaut 13.250 atkvæði eða 12,3% gildra atkvæða og Ástþór hlaut 2.001 

atkvæði eða 1,9% gildra atkvæða. Alls voru 27.672 auð atkvæði en aldrei áður höfðu svo 

mörg auð atkvæði verið talin í kosningum á Íslandi. Ólafur Ragnar sagði eftir kosningarnar, 

aðspurður um auðu seðlana, að öflugir og sterkir aðilar í þjóðfélaginu, þar á meðal 

Morgunblaðið, hafi barist einarðlega fyrir því að fólk færi á kjörstað og skilaði auðu. 

„Morgunblaðið átti stóran hlut í því á kjördag með því að birta þessa skemmtilegu en um leið 

sérkennilegu fyrirsögn – fimm dálka, tveggja hæða á forsíðu – sem yfirleitt er fyrirsagnastíll 

sem eingöngu er tengdur heimsviðburðum. Sá heimsviðburður sem þar var verið að segja frá, 

var að það yrði greint frá auðum seðlum jafnóðum og talið væri.“59 
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Umræða og niðurstöður 
Eins og fram hefur komið hafa flokksbundnir fjölmiðlar tíðkast á Íslandi frá upphafi 

fjölmiðlunar. En fjölmiðlar sem eru tengdir sérstökum stjórnmálaflokkum eru ekki jafn 

áberandi í samtímanum og þeir voru hér áður fyrr. Þó er það þannig að Morgunblaðið, einn 

stærsti fjölmiðillinn á Íslandi, virðist ekki ætla að slíta sig frá Sjálfstæðisflokknum en nú situr 

Davíð Oddsson ásamt Haraldi Johannessen í ritstjórastól blaðsins.60 Eins og alvitað er þá er 

Davíð sjálfstæðismaður en hann var formaður flokksins á árunum 1991-2005 og var 

forsætisráðherra á árunum 1991-2004.61 

 Fjölmiðlafrumvarpið var á sínum tíma mjög umdeilt, en það snerist í grófum dráttum 

um eignarhald á fjölmiðlum. Það er ekki gott ef fjölmiðlar heillar þjóðar eru að mestu í 

höndum sömu mannanna. En maður spyr sig hvort að frumvarpið hafi verið samið í réttum 

tilgangi, var Sjálfstæðisflokkurinn ekki bara að reyna að hrifsa undir sig fjölmiðlamarkaðinn? 

Lýðræðið þarfnast þess að allir fjölmiðar séu óháðir stjórnmálaflokkum. Íslendingar fylgjast 

mikið með fjölmiðlum, og því verður að vera hægt að treysta á það að stærstu fjölmiðlar 

landsins, þar á meðal Fréttablaðið og Morgunblaðið séu óháðir og greini heiðarlega frá. Það 

sem kemur fram í fjölmiðlum getur auðveldlega haft áhrif á skoðanir fólks sem er óákveðið, 

t.d. fyrir kosningar. Getur það talist sanngjarnt að  einn stjórnmálaflokkur búi yfir þeirri 

sérstöðu að hafa málgagn jafnstórt og Morgunblaðið er?  

  Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, tók sögulega ákvörðun þann 2. júní 

árið 2004 þegar hann greip til 26. grein stjórnarskrárinnar, beitti málskotsréttinum og neitaði 

að skrifa undir fjölmiðlalög sem Alþingi hafði samþykkt. Það þurfti kjark til að taka þessa 

ákvörðun, en eftir stendur spurningin hvort hann hafi gert rétt með ákvörðuninni. Því verður 

ekki svarað hér. Þessi ákvörðun kom af stað mikilli ólgu í þjóðfélaginu og talað var um 

stjórnlagakreppu. Fræðimenn komu úr öllum hornum og tjáðu sig um málið, og skiptust 

reyndar í fylkingar. Sumir sögðu forsetann vera að oftúlka dauðan bókstaf í stjórnarskránni á 

meðan aðrir sögðu að málskotsrétturinn væri hreinn og beinn réttur forsetans til að vísa 

lögum til þjóðaratkvæðagreiðslu. Það sérstaka við þessar fylkingar sem mynduðust var að 
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þeir sem voru á móti ákvörðuninni fengu að láta ljós sitt skína í Morgunblaðinu á meðan þeir 

sem flykktust að baki forsetans fengu að láta ljós sitt skína í Fréttablaðinu. 

 Það lítur þannig út að þessi dagblöð voru ekki hlutlæg þegar kom að þessu málefni og 

virtist vera sem að þau reyndu ekki einu sinni að fela ásetning sinn í að koma persónulegum 

skoðunum aðstandenda blaðanna til skila. Rúmum þremur vikum eftir að forsetinn synjaði 

lögunum voru forsetakosningarnar og þannig virðist vera að blöðin, þá sérstaklega 

Morgunblaðið hafi fundið leið til að ná höggi á forsetann. Í ljósi þess að mótframbjóðendur 

Ólafs Ragnars voru ekki líklegir til þess að koma í veg fyrir að forsetinn hlyti endurkjör tók 

Morgunblaðið, samkvæmt því sem að hefur komið fram hér að ofan, þá stefnu að fjalla sem 

minnst um kosningarnar og einbeita sér að því að rengja trúverðugleika forsetans. Líkt og 

Gunnar Smári Egilsson sagði í pistli sínum þann 21. júní, þá leit allt út fyrir að Morgunblaðið 

hafi ákveðið að taka ekki málstað neins frambjóðanda sérstaklega en þó tekið afstöðu gegn 

forsetanum. Það var óvenju lítið fjallað um kosningarnar í Morgunblaðinu, en það sem birt 

var tengdist þá helst þeim Ástþóri og Baldri. Nema auðvitað ritstjórapistlar og aðrar greinar 

sem snerust flestar um að forsetinn hefði brotið gegn lýðræðinu. Það sem að vekur hvað 

mesta athygli varðandi fréttaflutning Morgunblaðsins er forsíða blaðsins á kosningadeginum, 

en hún var óvenju stór og áberandi. Þar voru kjósendur minntir á að auð atkvæði yrðu birt 

sérstaklega. Virðist þarna vera augljóst að forsvarsmenn blaðsins voru að hvetja kjósendur til 

að skila auðu til að mótmæla forsetanum. Ólafur Ragnar minntist sjálfur á það eftir 

kosningarnar að honum hefði þarna fundist vegið að sér, og minntist hann einnig á að 

valdamiklir menn hefðu reynt að flæma sig úr embætti og reynt að vega að trúverðugleika 

hans sem forseta. Í Reykjavíkurbréfi sem birt var í Morgunblaðinu, sést vel hvernig neikvæðri 

athygli er beint að forsetanum en þar er hneykslast á því að forsetinn hafi ekki ennþá útskýrt 

ákvörðun sína fyrir almenningi, þá tíu dögum eftir að hann hafði tilkynnt ákvörðun sína.  

 Það má þó ekki einblína á Morgunblaðið því að Fréttablaðið var, samkvæmt því sem 

komið hefur fram í ritgerðinni, ekki hlutlaust heldur. Þar birtust ýmsar lofgreinar um 

forsetann og virðist vera sem að Fréttablaðið hafi „haldið með“ honum í kosningunum. Mikið 

var ritað til að réttlæta ákvörðun forsetans. Myndir sem birtust af honum voru fallegar, þar 

sem honum var stillt upp sem einhverju frelsistákni. Það kemur þó ekki á óvart að 

Fréttablaðið hafi verið hliðhollt forsetanum enda var ákvörðun hans um að synja 

fjölmiðlalögunum þess efnis að það kom eigendum blaðsins til góða. Flestallar fréttir sem 
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skrifaðar voru um forsetann í blaðinu fyrir kosningar eru jákvæðar. Fyrirsagnirnar sterkar og 

áberandi. En fréttir sem voru skrifaðar um Baldur þykja flestar vera heldur neikvæðar, en það 

gerðist oftar en einu sinni sem að lítið var gert úr orðum og gjörðum hans eins og fram hefur 

komið hér að ofan. Þá er athyglisvert hversu lítið er fjallað um Ástþór í blaðinu, en fréttir af 

honum voru þó flestar neikvæðar. Það er athyglisvert hversu augljóslega Gunnar Smári tekur 

upp hanskann fyrir forsetann í pistlinum sínum þann 21. júní. Hann ræðst þar að 

Sjálfstæðisflokknum og segir að komandi kosningar verði sögulegar fyrir þær sakir að aldrei 

áður hafi stjórnmálaflokkur beitt sér jafnmikið til að hafa áhrif á forsetakosningar. 

 Erfitt er að segja til um áhrifin sem að þessi fréttaflutningur Morgunblaðsins og 

Fréttablaðsins höfðu á niðurstöður kosninganna, en bendir lítil kosningaþátttaka til þess að 

áhrifin hafi verið einhver. Þrátt fyrir að Ólafur Ragnar hafi sigrað með yfirburðum fékk hann 

þó mjög lágt hlutfall sé tekið tillit til allra kosningabærra manna. Þá voru auðir seðlar einnig 

margir, fleiri en nokkurn tímann áður. Flest allt bendir til að Morgunblaðið hafi þá haft þessi 

áhrif á kosningarnar með því að minna kjósendur stöðugt, og hvetja hreinlega, á að skila 

auðu til að mótmæla forsetanum. Það er þó ekki hægt að sannreyna að þessar niðurstöður 

hafi orðið til af völdum Morgunblaðsins þar sem að forsetinn var að sjálfsögðu nýbúinn að 

taka mjög umdeilda ákvörðun, og því getur vel verið að úrslitin hefðu verið þau nákvæmlega 

sömu hefði Morgunblaðsins ekki notið við.   
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