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Útdráttur 

Með rannsókninni var lagt mat á umfjöllun um Héðinsfjarðargöng í fréttablöðum sem koma út 

á landsvísu. Samkvæmt kenningum um hlutleysisvanda blaðamanna ásamt þeirri 

landfræðilegu samþjöppun fjölmiðla sem er til staðar á Íslandi og þeirri miklu andstöðu sem 

framkvæmd Héðinsfjarðarganga mætti á höfuðborgarsvæðinu voru líkur taldar á því að 

umfjöllun um þau gætu mælst nokkuð neikvæð. Settar voru fram nokkrar 

rannsóknarspurningar og tilgátur sem allar voru studdar að einhverju leyti. Þó reyndist viðhorf 

ritstjórnarefnis ekki neikvætt eins og gert var ráð fyrir, en meðalviðhorf greinanna allra í heild 

var þó neikvætt. Aðrar tilgátur, sem snéru m.a. að vægi viðfangsefna, viðhorfi einstakra blaða 

og tegunda efnis ásamt þróun meðalviðhorfs, voru staðfestar. 

 

Abstract 

The purpose of this research was to evaluate nation-wide newspapers‘coverage on the 

Héðinsfjarðargöng tunnel. According to theories on the problem of objectivity in journalism 

along with the geographical concentration of the Icelandic media and the great opposition that 

the construction of the Héðinfjarðargöng tunnel met in the greater Reykjavík area, I expected 

that the media coverage would prove to be negative. A few questions were posed along with a 

few hypotheses which were all supported to some extent. Although the attitude of the news 

articles was not as negative as predicted, the average attitude of all articles was negative. 

Other hypotheses, regarding topics, attitudes of single newspapers and types of articles in 

addition with the course of attitude, were all confirmed.
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1. Inngangur 

Því gríðarlega valdi sem fjölmiðlar hafa fylgir mikilvægt ábyrgðarhlutverk gagnvart fólkinu í 

þeim samfélögum sem þeir þjóna. Með þessu ábyrgðarhlutverki verða fjölmiðlar að gæta vel 

að hlutlægni og jafnvægi í umfjöllunum sínum og verða fjölmiðlamenn að halda eigin 

skoðunum og tilfinningum frá því efni sem þeir fjalla um hverju sinni. Á Íslandi er sú staða 

uppi að þeir fjölmiðlar sem þjóna allri þjóðinni eru flestir með nánast alla sína starfsemi í 

Reykjavík. Hefur sú staða valdið ákveðnum áhyggjum þar sem hætta er á að miðlarnir beini 

sjónum sínum of mikið að þeirra nánasta umhverfi og þá á kostnað landsbyggðarinnar. 

Héðinsfjarðargöng eru ágætt dæmi sem vert er að skoða í þessu samhengi. Framkvæmd þeirra 

olli miklum deilum, þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og því tilvalið umfjöllunarefni til að 

taka fyrir þegar skoðað er hvort umfjöllun um málefni landsbyggðarinnar sé áberandi 

neikvæð. 

1.1. Fjölmiðlar og hlutverk 

Fjölmiðlar eru það tæki sem færa almenningi í hverju samfélagi fyrir sig fregnir af því sem er 

að gerast á hverjum tíma. Hvort sem um ræðir hamfarir, stjórnmál, íþróttir eða í raun hvað 

sem er, þá eru það fjölmiðlarnir sem sjá til þess að fólk sé upplýst um það sem gerist í 

heiminum, nær sem fjær. Í upplýsingasamfélögum nútímans má segja að nokkuð ljóst sé að 

fjölmiðlar séu mikilvægasti uppspretta upplýsinga almennings enda móta fjölmiðlar 

heimsmynd fólksins og um leið leggja grunn að almennum skoðunum (Páll Sigurðsson, 

1997). Þar með er gjarnan talað um fjölmiðla sem spegil samfélagsins enda eiga þeir að 

endurspegla það samfélag sem þeir þjóna. 

Almenningsálit er gjarnan talið vera sú vél sem knýr lýðræðið áfram (Bennett, 2009). 

Þar sem álit almennings getur oft haft mikið að segja reyna stjórnmálamenn að vera viðbúnir 

því og reyna að móta það. Stór hluti almenningsálits er byggt á eigin upplifun fólks af því 

viðfangsefni sem er til umræðu, eins og t.d. hærri sköttum svo eitthvað sé nefnt. Aðrir hlutir 

sem eru fjarri fólki og hafa upphaflega enga merkingu fyrir það, geta öðlast merkingu í 

gegnum hagsmunahópa eða stjórnmálamenn og þá oftast með hjálp fjölmiðlanna (Bennett, 

2009). Með öðrum orðum þá myndar fólk sér gjarnan skoðun á hlutum í gegnum fjölmiðla 

sem þeir annars hefðu ekki gert og er þessi virkni fjölmiðlanna gríðarlega mikilvæg fyrir 

lýðræðið. 

Í lýðræðisþjóðfélagi, eins og Íslandi, getur umfjöllun fjölmiðla haft mikið að segja í 

sambandi við hinar ýmsu ákvarðanatökur stjórnvalda. Í slíku þjóðfélagi eru skoðanir og 
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ákvarðanir mjög tengd, þá ekki síst þar sem áhrif fjölmiðlanna, og þær skoðanir sem þeir 

endurspegla, ná til valdhafa rétt eins og til almennings. Í þessu samhengi er oft talað um 

fjölmiðla og fjölmiðlastarfsemi sem „fjórða valdið“, en það er tilvísun í þrískiptingu 

ríkisvaldsins (löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald) þar sem litið er á fjölmiðlana 

sem handhafa ákveðins valds sem bætist við hin hefðbundnu þrjú (Páll Sigurðsson, 1997). 

Með þessu valdi fjölmiðlanna fylgir þó ábyrgð gagnvart íbúum samfélagsins. Þeir hafa 

skyldum að gegna sem felast að miklu leyti í því að segja satt og rétt frá málefnum og 

atburðum með hlutleysi og af fagmennsku (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2005). 

Miklar breytingar urðu á fjölmiðlamarkaðnum á tuttugustu öldinni, t.d. með tilkomu 

útvarps, sjónvarps og síðar Internetsins. En það er nokkuð ljóst að almenningur eyðir að 

meðaltali þó nokkrum tíma í neyslu fjölmiðlaefnis og eru skiptar skoðanir á því hvort þeim 

tíma sé vel varið. Á meðan flestir telji fjölmiðlanotkun vera lýðræðislega nauðsyn, telja sumir 

hana ógna lýðræðinu með blekkingum (Þorbjörn Broddason, 1987). Engu að síður eru þeir 

sem meira nota fjölmiðlana, fróðari og betur að sér í málefnum líðandi stundar og þar með 

betur undirbúnir til þess að taka þátt í umræðum og ákvarðanatöku um þau mál (Þorbjörn 

Broddason, 1987). 

1.2. Fréttablöð 

Fréttablöð eru elsta tegund fjölmiðlunar en fyrstu heimildir um útgáfu prentaðra fréttablaða 

eru frá Kína frá 7.-10. öld (Þorbjörn Broddason, 2005) þó svo að fréttablöð í líkingu við þau 

sem við þekkjum í dag hafi ekki komið fram fyrr en mörgum öldum síðar. Í tímans rás 

breiddist þetta fyrirbæri út um heiminn og með aukinni tækni í prentun og samgöngum ásamt 

auknu læsi almennings festi blaðaútgáfa sig í sessi í nær öllum ríkjum heimsins. Fréttablöð 

voru lengi vel vinsælasti og mest notaði fjölmiðill heimsins, langt fram á 20. öld. Með nýjum 

tegundum fjölmiðlunar á þeirri öld fór þó að halla undan fæti í útgáfunni en þó var staða 

fréttablaðanna sterk allt undir lok aldarinnar (Þorbjörn Broddason, 2005). Eftir tilkomu 

Internetsins hefur þó útgáfa fréttablaða minnkað mikið á heimsvísu og rekstrarumhverfi þeirra 

orðið erfiðari og ljóst er að fréttablöðin eru komin af sínu blómaskeiði. Á Íslandi, líkt og í 

mörgum öðrum löndum, hafa fjölmiðlar þurft að aðlaga sig að breyttum tímum. Sem dæmi 

má nefna fríblöð, en þau hafa verið ákveðið svar við ókeypis efni á Internetinu. Fréttablaðið er 

fríblað sem er aðeins um tíu ára gamalt en hefur fest sig vel í sessi á Íslandi og er nú mest 

lesna blað landsins. 
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Á Íslandi hafa verið gefin út fréttablöð frá miðri 19. öld með misgóðum árangri. Lengi 

vel á 20. öldinni voru flest fréttablöð hér á landi gefin út sem málgagn stjórnmálaflokka og 

var þar með umfjöllun þeirra alls ekki hlutlaus. Það var í raun ekki fyrr en á síðasta áratug 20. 

aldarinnar að fréttaefni flestra blaða var farið að birtast undir formerkjum hlutleysis og 

sjálfstæðis og rekstur blaðanna farinn að lúta að lögmálum markaðarins. Velgegni blaða veltur 

nú á viðtökum lesenda og frammistöðu þeirra á auglýsingamarkaði (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2005). 

Fréttablöð eru oftast flokkuð eftir útgáfutíðni þeirra; dagblöð eru þau blöð sem koma 

út fjórum sinnum í viku eða oftar, á meðan að vikublöð eru þau blöð sem koma út einu sinni 

til þrisvar sinnum í viku (Frumvarp til laga um fjölmiðla, 2009). Einnig er hægt að flokka 

blöð þrengra t.d. niður í sérefnisblöð og landshlutablöð en hér verður aðeins til umfjöllunar 

almenn dag- og vikublöð sem koma út á landsvísu, en það eru þau blöð sem ná til landsins 

alls. Hér verður farið yfir þau fréttablöð sem rannsóknin náði til og helstu einkenni þeirra 

skoðuð. 

Á Íslandi koma nú út tvö almenn dagblöð á landsvísu en það eru Morgunblaðið og 

Fréttablaðið. Morgunblaðið hefur verið gefið út frá árinu 1913 og er útgefandi þess Árvakur 

hf. Sjö tölublöð koma út í hverri viku (þó aðeins sex sinnum í viku þar sem sunnudagsblaðið 

er í raun partur af laugardagsblaðinu) og er blaðið selt bæði í áskrift og lausasölu. Fréttablaðið 

hefur verið gefið út frá árinu 2001 og er útgefandi þess 365 miðlar. Fréttablaðið kemur út sex 

sinnum í viku en kom út sjö sinnum í viku fram til ársins 2009. Því er dreift án endurgjalds til 

heimila á höfuðborgarsvæðinu og stærri þéttbýlisstaða á suðvestur horninu. Einnig er blaðinu 

dreift á Akureyri en það er einnig fáanlegt gegn lágmarksgreiðslu á fjölförnum stöðum 

(bensínstöðvum og verslunum) annars staðar á landsbyggðinni. Dagblöðin voru þó fimm 

talsins árið 2008 en það ár hætti 24 Stundir (áður Blaðið) útgáfu og Viðskiptablaðið og DV 

fækkuðu útgáfudögum sínum og teljast nú vikublöð (Frumvarp til laga um fjölmiðla, 2009) 

Dagblöðin tvö eru að mörgu leiti ólík innbyrðis. Það er almennt að fríblöð, eins og 

Fréttablaðið noti stærri hluta blaðsins undir auglýsingar, enda rekstrarafkoma þeirra alfarið 

háð auglýsingatekjum. Þar með birtist minna af ritstjórnarefni í hverju blaði Fréttablaðsins í 

samanburði við Morgunblaðið. Fréttablaðið hefur einnig færri starfsmenn á ritstjórn en 

Morgunblaðið auk þess sem efni Morgunblaðsins er almennt fjölbreyttara og inniheldur mun 

fleiri aðsendar greinar (Frumvarp til laga um fjölmiðla, 2009). Mælst hefur nokkur munur á 

því hvernig þessi tvö blöð sinna landsbyggðinni en Morgunblaðið hefur haft mun hærra 
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hlutfall landsbyggðarfrétta en Fréttablaðið (Birgir Guðmundsson, 2007). Árið 2002 hafði 

Fréttablaðið tæplega helmingi minna hlutfall, árið 2004 var hlutfall landsbyggðarfrétta í 

Morgunblaðinu fjórum sinnum meira en í Fréttablaðinu, en 2005 mældist Fréttablaði aftur 

með um helming hlutfalls Morgunblaðsins. 

Þrjú vikublöð koma nú út á landsvísu en það eru DV, Viðskiptablaðið og Fréttatíminn. 

Nokkrar breytingar hafa verið á útgáfu DV undanfarin ár en blaðið var vikublað árið 2006, 

breytt í dagblað árið 2007 og síðan aftur í vikublað árið 2008. Núverandi útgefandi DV er 

Birtingur útgáfufélag ehf., en áður var blaðið í  eigu 365 miðla. DV kemur nú út þrisvar 

sinnum í viku og er selt í áskrift og lausasölu. Viðskiptablaðið hefur einnig tekið nokkrum 

breytingum síðustu ár en blaðinu var breytt úr vikublaði í dagblað árið 2007 en síðan aftur í 

vikublað árið 2008. Núverandi útgefandi Viðskiptablaðsins er Myllusetur ehf. en blaðið er selt 

í áskrift og lausasölu. Viðskiptablaðið er svokallað sérefnisfréttablað en blaðið leggur áherslu 

á fréttir og umfjöllun um viðskipti og efnahagsmál (Frumvarp til laga um fjölmiðla, 2009). 

Fréttatíminn er nýjasta fréttablað Íslands en það hóf útgáfu undir lok árs 2010. Fréttatíminn 

kemur út einu sinni í viku og er dreift án endurgjalds inn á heimili á höfuðborgarsvæðinu og á 

Akureyri en einnig dreift víðar um land með samstarfsaðilum (Fréttatíminn, e.d.). 

1.3. Hlutlægni 

Hlutlægni er hugtak sem margir fræðimenn hafa velt fyrir sér (t.d. Frost, 2000; Þorbjörn 

Broddason, 2005; Stovall, 2005). Hlutlægni er almennt eitthvað sem blaðamenn reyna að 

tileinka sér og almenningur gerir kröfu um að hlutlægni sé höfð í hávegum í fjölmiðlum. En 

þó eru ekki allir sammála um það hvað teljist vera hlutlægni, eða hvort algjör hlutlægni sé til 

yfir höfuð. Því hefur jafnvel verið haldið fram að sönn hlutlægni sé ekki neitt annað en tálsýn 

og er talsverður fræðilegur ágreiningur um það mál. Hvað sem því líður þá er það krafa 

almennings að blaðamenn séu hlutlægir í umfjöllunum sínum og blaðamennirnir sjálfir eru 

sammála þeirri kröfu. Það er þó undir almenningi komið að meta það hversu hlutlægir þeir eru 

í raun og veru (Frost, 2000; Þorbjörn Broddason, 2005). 

Chris Frost ræðir nokkuð ítarlega um hlutlægni og hlutdrægni í bók sinni Media Ethics 

and self-regulation. Þar gagnrýnir hann meðal annars þá myndlíkingu að blaðamenn eigi að 

halda spegli að samfélaginu þannig að fólk geti séð samfélagið eins og það sé í raun og veru. 

Frost bendir á að fólk sér hlutina alls ekki alltaf eins og þeir eru í speglum, heldur sér það sína 

eigin spegilmynd út frá sínum eigin fordómum. Sama manneskjan gæti t.d. séð sjálfan sig í 

spegli sem myndarlega manneskju eða óaðlaðandi, eftir því hversu hátt sjálfsmat hennar væri. 



7 
 

Eins með samfélagið; það er háð túlkun hvers og eins hvernig hann kýs að sjá hlutina. Hvort 

að hægt sé að „sjá hlutina eins og þeir eru“ er vitaskuld hægt að deila um (Frost, 2000). 

Það traust sem almenningur ber til fjölmiðils byggist að miklu leyti á því hversu 

hlutlægur hann er samkvæmt orðspori. Þetta hefur þó ekki alltaf verið þannig, en fræðimenn 

vilja margir meina að hlutlægni hafi verið svo til óþekkt hugtak innan fjölmiðla allt fram á 

tuttugustu öld (Þorbjörn Broddason, 2005). 

Eitt af þeim atriðum sem geta haft áhrif á hlutlægni, og ekki síður jafnvægi, í 

fjölmiðlum er þagnarsvelgurinn (e. the spiral of silence) (Noelle-Neumann, 1993). Fjölmiðlar 

einbeita sér gjarnan að sömu fréttinni þar sem eitt aðalatriði er tekið fyrir í einu og í heildina 

endurspegla fjölmiðlarnir einhverja skoðun sem getur talist almenn í samfélaginu. Þegar 

meirihlutinn hefur ákveðna skoðun sem síðan er endurspegluð í gegnum fjölmiðlana, getur 

verið erfitt fyrir þá sem hafa aðrar skoðanir en meirihlutinn að láta þá skoðun sína í ljós. Í 

gegnum þennan svokallaða „þagnarsvelg“ aukast völd fjölmiðlanna þar sem þeir geta 

auðveldlega sannfært fólk (vísvitandi eður ei) um að fylgja straumnum, þ.e.a.s. þeirri almennu 

skoðun sem þeir endurspegla. Erfitt getur verið að setja sig upp á móti skoðun ef maður telur 

hana vera eitthvað sem „öllum finnst“ (Petersson og Pettersson, 2005). 

1.4. Fjölmiðlar og landsbyggðin 

Fjölmiðlar skipta samfélögin á Íslandi miklu máli og þá bæði íbúa landsbyggðarinnar og 

höfuðborgarsvæðisins. Fjölmiðlar og aðgengi að þeim verður að teljast sem eitt af þeim 

atriðum sem skipta máli þegar búsetuskilyrði og lífskjör eru skoðuð. Eins og áður segir eiga 

fjölmiðlar að endurspegla samfélagið en fólk sér sjálft sig og þann stað sem þeir búa á, oft í 

því ljósi sem fjölmiðlar sýna og er því mikilvægt að þessi endurspeglun sé sem nákvæmust. 

Það að umræða í fjölmiðlum sé faglega unnin og að hlutfall hennar sé í jafnvægi er mikilvægt 

fyrir allt samfélagið, þá ekki síst íbúa landsbyggðarinnar (Birgir Guðmundsson, 2004). 

Allir helstu fjölmiðlar landsins hafa höfuðstöðvar sínar, og nánast alla sína starfsemi, í 

Reykjavík. Sú starfsemi sem þeir hafa verið með úti á landi hefur minnkað töluvert síðustu ár, 

og má þar t.d. nefna Svæðisútvarp RÚV sem lagt var niður árið 2010. Stærstu fjölmiðlarnir, 

bæði ljósvakamiðlarnir og prentmiðlarnir, gefa efni sitt út þannig að það nær til alls landsins. 

Þrátt fyrir það þá er hjarta starfsemi fjölmiðlanna í Reykjavík og flestir blaðamenn þeirra 

starfa þar. Þar með geta efnistök og áherslur miðlanna auðveldlega litast af þeirra nánasta 

umhverfi. Þessi landfræðilega staðreynd getur haft áhrif á ýmislegt í starfi fjölmiðlanna eins 
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og efnistök, fréttamat, úrvinnslu og meðhöndlun, svo eitthvað sé nefnt (Birgir Guðmundsson, 

2004). 

Í bók sinni Miðjan er undir iljum þínum skoðar Birgir Guðmundsson nærfjölmiðlun á 

Íslandi. Í inngangsorðum bókarinnar gerir hann grein fyrir titli bókarinnar. Um landsmiðlanna 

segir hann að „Hin ritstjórnarlega miðja landsmiðlanna hvílir vissulega undir fótum stjórnenda 

þeirra í Reykjavík og eltir þá hvert sem þeir fara.“(Birgir Guðmundsson, 2004). Er þessi 

túlkun tilvísun í ljóð eftir Einar Má Guðmundsson, og telur Birgir það vel við hæfi til að lýsa 

íslenskum fjölmiðlamönnum. 
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2. Markmið 

Í þessari rannsókn er leitast eftir  að fá tölfræðilegar upplýsingar um umfjöllun fréttablaða á 

landsvísu um Héðinsfjarðargöng. Samkvæmt kenningum um hlutleysisvanda blaðamanna 

ásamt þeirri landfræðilegu samþjöppun fjölmiðla sem til staðar er á Íslandi og þeirri miklu 

andstöðu sem framkvæmd Héðinsfjarðarganga mætti á höfuðborgarsvæðinu eru líkur á því að 

umfjöllun um þau gæti mælst nokkuð neikvæð. Þær rannsóknarspurningar sem hér verður 

leitast eftir að svara eru eftirfarandi: 

Var jafnvægi í umfjöllun landsblaðanna um Héðinsfjarðargöng (var umfjöllunin að 

meðaltali hlutlaus)? Samkvæmt ofangreindum kenningum um hlutlægni og stöðu fjölmiðla á 

Íslandi væri hægt að búast við almennt neikvæðari umfjöllun. 

 Hvert var hlutfallslegt vægi mismunandi viðfangsefna (samfélagsmála, kostnaðar, 

hagkvæmni/arðsemi, umferðar, öryggis og framkvæmdar) og var viðhorf mismunandi eftir 

þessum málaflokkum? Eins umdeild og framkvæmdin var, og þá sérstaklega kostnaður við 

hana, er hægt að búast við að meira sé gert úr kostnaðarhlið ganganna en öðru. 

 Fjölluðu einstök blöð á mismunandi hátt um göngin – er t.d. munur á fríblöðum 

(aðallega Fréttablaðinu) og áskriftarblöðum (aðallega Morgunblaðinu)? Fréttablaðið hefur 

áður mælst með minna hlutfall landsbyggðarfrétta en Morgunblaðið, og aðal markhópur 

Fréttablaðsins er á höfuðborgarsvæðinu sem gæti haft áhrif á umfjöllun þeirra af umdeildum 

málum af landsbyggðinni. 

 Var munur á viðhorfi greina eftir tegund þeirra? Gera má ráð fyrir því að 

ritstjórnarefni sé almennt hlutlausara en aðsendar greinar, leiðarar og pistlar þar sem almennt 

er reynt að halda eigin skoðunum frá umræðunni í ritstjórnarefninu en í hinum tegundunum er 

það ekki krafa. Einnig mætti búast við minni dreifingu á milli viðhorfa ritstjórnarefnis og að 

megnið af þeim greinum væru hlutlausar. 

 Verður viðhorf almennt jákvæðara með tímanum? Búist er við því að gagnrýnisraddir 

minnki eftir að framkvæmdin er hafin og eftir því sem líður á hana, þar sem ljóst verður að 

ekki verður hætt við hana. Jákvæðari raddir ættu einnig að verða algengari þegar styttist í 

opnun og fólk fer meira að átta sig á samfélagslegu mikilvægi ganganna. 
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3. Héðinsfjarðargöng 

Héðinsfjarðargöng tengja saman byggðakjarnana Ólafsfjörð og Siglufjörð á utanverðum 

Tröllaskaga. Göngin voru formlega tekin í notkun 2. október 2010 en þau eru í raun tvenn 

göng með stuttum vegkafla í Héðinsfirði á milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar. Göngin frá 

Ólafsfirði til Héðinsfjarðar eru 6,9 kílómetrar en göngin frá Siglufirði til Héðinsfjarðar eru 3,7 

kílómetrar. Heildarlengd gangnanna er því tæpir 11 kílómetrar. 

Mynd 1. Norðanverður Tröllaskagi 

 

(Vegagerðin, e.d.). 
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Héðinsfjarðargöng hafa átt sér langan aðdraganda en þingsályktunartillaga var fyrst 

samþykkt á Alþingi árið 1990 um jarðgöng á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar. Var það gert í 

beinu framhaldi af opnun Múlaganga (Vegagerðin, e.d.) en þau tengja Ólafsfjörð við 

Eyjafjörð og tóku úr umferð gamla Múlaveginn sem var mjög hættulegur og gjarnan illfær á 

veturna. Skipaður var samstarfshópur sem fékk það verkefni að skoða möguleikann á 

jarðgöngum á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar, ásamt uppbyggingu vegarins um Lágheiði. Í 

samstarfshópnum voru fulltrúar aðliggjandi sveitarfélaga og Vegagerðarinnar en hópurinn 

starfaði til ársins 1999, þegar hann komst að þeirri niðurstöðu að göng um Héðinsfjörð væri 

besti kosturinn (Vegagerðin, e.d.). 

Árið 2001 var gerð rannsókn á vegum Rannsóknarstofnunar Háskólans á Akureyri 

(RHA) sem meta átti samfélagsáhrif jarðganga og vegagerðar á norðanverðum Tröllaskaga 

(Hjalti Jóhannesson, Kjartan Ólafsson og Grétar Þór Eyþórsson, 2001). Þar var lagt mat á 

þrjár mismunandi leiðir; Héðinsfjarðargöng, Fljótagöng og lágmarksviðgerðir á þáverandi 

vegi yfir Lágheiði (sjá mynd 1). Í Fljótaleiðinni var hugmyndin að grafa tvenn göng, annars 

vegar frá Siglufirði inn í Fljót og hins vegar frá Fljótum til Ólafsfjarðar. Viðgerðir á veginum 

yfir Lágheiði áttu að gera það að verkum að hann yrði fær sem flesta daga ársins, en vegurinn 

hefur oft verið ófær stóran hluta vetrar. Skoðuð voru samfélagsleg áhrif hverrar leiðar fyrir sig 

og var niðurstaða rannsóknarinnar sú að Héðinsfjarðarleið væri besti kosturinn, með tilliti til 

byggðaáætlunar og þingsályktunar um jarðgangagerð. Þar kemur fram að göngin muni styrkja 

Eyjafjarðarsvæðið sem stærra atvinnusvæði og sem mótvægi gagnvart höfuðborgarsvæðinu. 

Göngin myndu sérstaklega styrkja samstarf Siglufjarðar, Ólafsfjarðar og Dalvíkur, mun frekar 

en hinar leiðirnar tvær. 

3.1. Byggðaþróun 

Siglufjörður og Ólafsfjörður hafa um áratuga skeið glímt við fólksfækkun og ásamt 

minnkandi frumframleiðslu hefur það dregið úr lífskjörum á svæðinu. Bæirnir voru í miklum 

vexti á 20. öldinni, þó á ólíkum tímum. Siglufjörður óx mikið á fyrri hluta aldarinnar, þá 

sérstaklega vegna mikillar síldveiði og náði bærinn ákveðnu hámarki í fólksfjölda á fimmta 

áratugnum. Síðan þá hefur fólki fækkað nær stöðugt. Vöxtur Ólafsfjarðar átti sér stað síðar á 

öldinni en íbúafjöldi þar náði hámarki á níunda áratugnum, en þar hefur verið fólksfækkun 

síðan (Þóroddur Bjarnason, Kjartan Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2010). Íbúum bæjanna 

hefur fækkað um tvö prósent á ári að meðaltali á meðan að meðalaldur íbúa hefur hækkað um 

rúmlega sex ár. Fækkun íbúa skýrist þó aðallega á lágu hlutfalli fólks sem flytur til svæðisins, 

en flutningar fólks frá bæjunum er svipaður og gerist í öðrum byggðarlögum. 
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Tafla 1. Fólksfjöldi á Siglufirði, Ólafsfirði og landinu öllu á tímabilinu 1928-2008 

Ár Siglufjörður Ólafsfjörður Allt landið 

1928 1.760 638 104.812 

1938 2.828 896 118.888 

1948 3.103 938 138.502 

1958 2.691 875 170.156 

1968 2.321 1.063 202.191 

1978 2.091 1.160 224.384 

1988 1.858 1.179 251.690 

1998 1.605 1.090 272.381 

2008 1.282 847 315.459 

 

(Hagstofa Íslands, 2009a, 2009b). 

Árið 2006 varð sveitarfélagið Fjallabyggð til eftir að Siglufjarðarkaupstaður og 

Ólafsfjarðarbær sameinuðust í eitt sveitarfélag. Þessi sameining grundvallaðist að einhverju 

leyti á því að til stóð að grafa Héðinsfjarðargöng sem myndu stytta vegalengdina milli 

bæjanna tveggja úr 65 kílómetrum um Lágheiði og 190 kílómetrum um Öxnadalsheiði, í 15 

kílómetra (Grétar Þór Eyþórsson, 2010). Árið 2005 var kosið um sameiningu níu sveitarfélaga 

á Eyjafjarðarsvæðinu. Sjö sveitarfélög felldu sameiningartillöguna, en aðeins á Siglufirði og 

Ólafsfirði var meirihluti kjósenda fylgjandi sameiningunni. Í kjölfar þess að ekkert varð úr 

sameiningunni á Eyjafjarðarsvæðinu ákváðu sveitarstjórnir bæjanna tveggja að hefja 

sameiningarviðræður, og árið 2006 var sameiningin samþykkt með 86% atkvæða á Siglufirði 

og 77% í Ólafsfirði. Með sameiningunni voru bundnar miklar vonir við það að hægt væri að 

sporna gegn hinni neikvæðu byggðarþróun, og áttu komandi Héðinsfjarðargöng að gegna 

lykilhlutverki í uppbyggingu Fjallabyggðar (Grétar Þór Eyþórsson, 2010). 

3.2. Framkvæmdin 

Framkvæmdir við Héðinsfjarðargöng voru upphaflega boðnar út árið 2003, en ríkisstjórnin 

ákvað að semja ekki við verktaka, m.a. vegna þenslu í samfélaginu. Var verkinu slegið á frest 

en þó var ráðist í gerð tveggja brúa, annars vegar yfir Ólafsfjarðarós og hins vegar yfir 

Fjarðará í Siglufirði, sem undirbúningur fyrir göngin. Einnig var hafist handa við að taka laust 

efni frá þeim stöðum þar sem gangamunnarnir kæmu til með að vera, bæði í Ólafsfirði og 

Siglufirði (Vegagerðin, e.d).  

Vegagerðin bauð framkvæmd ganganna út öðru sinni í byrjun árs 2006 og átti Háfell 

ehf. lægsta tilboðið í samstarfi við tékkneska verktakafyrirtækið Metrostav en tilboð þeirra 

hljóðaði upp á rúmlega 5,7 milljarða króna, eða 88,8 prósent áætlaðs verktakakostnaðar. 
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Skrifað var undir samninga milli Vegagerðarinnar og verktakanna þann 20. maí 2006 í 

Síldarminjasafninu á Siglufirði. Var upphæð verksamningsins þá óbreytt frá 

tilboðsupphæðinni og var samningurinn stærsti einstaki verktakasamningur sem Vegagerðin 

hafði gert til þessa. Heildarkostnaður verksins var þá áætlaður um sjö milljarðar króna 

(Vegagerðin, e.d.) 

Upphaflegar áætlanir um framkvæmd Héðinsfjarðarganga breyttust talsvert á 

framkvæmdartímanum, en áætluð opnun tafðist verulega ásamt því að kostnaður hækkaði 

umtalsvert. Áætlað var að verkinu myndi ljúka í desember árið 2009 en sú áætlun tafðist um 

tæpt ár, en göngin voru formlega tekin í notkun í október 2010. Ástæðurnar fyrir þessum 

töfum voru aðallega mikill vatnsagi í Ólafsfjarðarlegg ganganna sem hægði mikið á greftri og 

einnig erfiðari berglög á köflum en gert hafði verið ráð fyrir. Kostnaður við göngin hækkaði 

talsvert, en undir lok framkvæmdanna var talið að heildarkostnaður við þær hafi verið um 

ellefu milljarðar króna. Ástæðan fyrir þessum hækkunum má aðallega rekja til bankahrunsins 

og lækkandi gengi krónunnar í kjölfar þess, en einnig að einhverju leyti vegna ofangreindra 

örðugleika við framkvæmdina („Allir verið samstilltir“, 2. okt. 2010). 

3.3. Ágreiningur 

Héðinsfjarðargöng eru dýrasta einstaka vegaframkvæmd ríkisins frá upphafi og líklegast sú 

umdeildasta. Enginn sátt skapaðist um framkvæmdina, hvorki á Alþingi né meðal almennings 

í landinu. Andstaðan við göngin var sérstaklega áberandi á höfuðborgarsvæðinu en hún var þó 

einnig talsverð á landsbyggðinni, enda samgöngumál og skipting fjármuna í þeim málaflokki 

gjarnan eitthvað sem landsmenn láta sig varða. Nokkur jarðgöng voru fyrirhuguð á svipuðum 

tíma og Héðinsfjarðargöng, aðallega á Austur- og Vesturlandi auk Sundabrautar í Reykjavík. 

Sú ákvörðun ríkisstjórnarinnar að setja Héðinsfjarðargöng í forgang fram yfir framkvæmdir í 

öðrum landshlutum vakti því upp nokkra óánægju. 

Megintilgangur Héðinsfjarðarganga var styrking byggða á mið-Norðurlandi með 

auðveldari og styttri vegalengdum sem myndu styrkja Eyjafjarðarsvæðið til vesturs og tengja 

það við Skagafjörð. Aðrar framkvæmdir sem settar voru fyrir aftan Héðinsfjarðargöng í 

forgangsröðinni áttu t.d. að taka hættulega fjallvegi úr umferð og auka öryggi vegfarenda. Því 

hefur stórum hluta almennings í landinu ekki þótt Héðinsfjarðargöng þess virði að eytt yrði í 

þau mörgum milljörðum, enda ákvörðunin um framkvæmd ganganna fyrst og fremst pólitísk 

eins og flestar aðrar ríkisframkvæmdir. Íbúum Siglufjarðar og Ólafsfjarðar hafði verið lofað 
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göngunum á annan áratug og stjórnvöld því undir ákveðnum þrýstingi um að göngin yrði að 

veruleika. 

Sá mikli ágreiningur sem var/er um göngin má sjá kristallast í umfjöllun 

fréttablaðanna, bæði í aðsendum greinum sem og almennum fréttum. Þar gefur að líta 

rökfærslur af öllum gerðum þar sem kostnaður og áhrif ganganna er skoðaður frá ýmsum 

sjónarhornum. 

  



15 
 

4. Rannsókn 

4.1. Aðferð 

Rannsókn þessi var byggð á megindlegri greiningu á umfjöllun fréttablaðanna um 

Héðinsfjarðargöng. Við rannsóknina var notuð fréttaleit fjölmiðlavaktarinnar hjá Creditinfo á 

vefsíðu þeirra creditinfo.is. Skilyrði leitarinnar voru eftirfarandi: 

- Tímabil: Frá 1. mars 2005 (eins langt aftur og gagnasafn Creditinfo nær) til 31. 

desember 2010. 

- Leitarorð: „héðinsfjarðarg*“ (* stendur fyrir allar mögulegar endingar). 

- Miðlar: Blöð. 

- Efnisflokkar: Allir flokkar. 

Með þessum leitarskilyrðum komu upp 419 blaðagreinar. Hver grein var lesin gaumgæfilega 

og flokkuð eftir ákveðnum breytum. Flokkunin náði til miðla, tegund greina, 

umfjöllunarefnis, viðhorfs og miðlægni, og var hver grein kóðuð með tölum samkvæmt 

fyrirfram ákveðinni úthlutun. Hér verður nánar gert grein fyrir aðferðafræði flokkunarinnar. 

Miðlar: Greinar voru flokkaðar eftir því í hvaða miðli þær birtust í. Alls náði flokkunin til sex 

blaða:  

1. Fréttablaðið 

2. Morgunblaðið 

3. DV 

4. Viðskiptablaðið 

5. Fréttatíminn 

6. 24 Stundir/Blaðið 

Tegund greina: Blaðagreinar voru flokkaðar í þrjá flokka. 

1. Ritstjórnarefni 

2. Pistlar/leiðarar 

3. Aðsent efni 

Umfjöllunarefni: Greinar voru flokkaðar eftir því efni sem þær fjölluðu um í heild sinni 

og/eða ákveðnum efnum sem minnst var á í þeim. Ekki var gerður greinarmunur á því af 

hversu stóru leiti greinarnar fjölluðu um hvert efni fyrir sig en hver grein gat fallið í fleiri en 

einn efnisflokk. Alls voru efnisflokkarnir sjö. 
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- Samfélagsmál: Greinar þar sem nefndir eru ávinningur eða ókostir Héðinsfjarðarganga 

fyrir samfélagið, hvort sem er samfélögin í Fjallabyggð, Eyjafjörð eða landið í heild. 

Sem dæmi má nefna greinar um styrkingu byggðar, styttri vegalengdir og almenn 

lífskjör. 

- Kostnaður: Greinar sem nefna kostnað ganganna á einn eða annan hátt. 

- Arðsemi/hagkvæmni: Greinar þar sem nefnt er hverju göngin skiluðu í samanburði við 

kostnað. 

- Umferð: Greinar þar sem umferð er nefnd í samhengi við Héðinsfjarðargöng. Hér er 

aðallega um að ræða umferðarspár áður en göngin opnuðu og umferðarþunga eftir að 

þau opnuðu. 

- Öryggi: Greinar þar sem nefnd eru öryggismál, þá aðallega umferðaröryggi. Náði 

þessi flokkur bæði til þess öryggis sem göngin kæmu til með að skapa sem og öryggi á 

öðrum vegum tengdum Siglufirði og Ólafsfirði. 

- Framkvæmd: Greinar sem minntust á framkvæmdina sjálfa, þ.e.a.s. gerð 

Héðinsfjarðarganga, útboð verksins og ýmis mál tengd framkvæmdinni. 

- Annað: Önnur umfjöllunarefni. 

Viðhorf hverrar greinar fyrir sig var einnig metið og kóðað á bilinu -5 til +5, þar sem -5 er 

neikvæðast og +5 jákvæðast. 

Tafla 2. Skilgreiningar á viðhorfsgildum 

 

-5 

 

Svo harðyrt gagnrýni að hún fer út fyrir það að teljast til málefnalegrar umræðu 

-4 Harðyrt gagnrýni þar sem sterk lýsingarorð eða uppnefni eru notuð 

-3 Hörð gagnrýni 

-2 Gagnrýni 

-1 Neikvæður „tónn“ og/eða viðfangsefnið sýnt í neikvæðu ljósi 

0 Hlutlaust 

+1 Jákvæður „tónn“ og/eða viðfangsefnið sýnt í jákvæðu ljósi 

+2 Hrós 

+3 Mikið hrós 

+4 Mikið hrós þar sem sterk lýsingarorð eru notuð 

+5 Svo mikið hrós að það fer út fyrir það að teljast til málefnalegrar umræðu 
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Síðasta breytan var síðan miðlægni en þar voru greinarnar flokkaðar út frá miðlægni þeirra 

við Héðinsfjarðargöng, þ.e.a.s. að hve miklu leyti greininn fjallaði um göngin. Miðlægni var 

kóðuð frá 1 og upp í 10. 

Tafla 3. Skilgreiningar á miðlægnisgildum 

 

1-2 

 

Minnst er á Héðinsfjarðargöng einu sinni, en efni greinarinnar að öðru leyti ekkert 

tengd þeim. 

3-4 Umfjöllunarefni greinarinnar tengist Héðinsfjarðargöngum aðeins að mjög litlu leyti. 

5 Héðinsfjarðargöng eru ekki aðalatriði greinarinnar, en skipta aðal umfjöllunarefni 

hennar einhverju máli. 

6-7 Héðinsfjarðargöng mikilvægur hluti greinarinnar en þó sem hluti af einhverju stærra 

samhengi. 

8-9 Greinin fjallar að stærstum hluta um Héðinsfjarðargöng en þó einnig að litlu leyti um 

eitthvað annað. 

10 Greinin fjallar eingöngu, eða nær eingöngu, um Héðinsfjarðargöng. 
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5. Niðurstöður 

5.1. Efniviður 

Greinarnar sem notaðar voru í rannsókninni voru alls 419 talsins og skiptust þær á milli sex 

blaða. Blöðin sem um ræðir eru öll fréttablöð á landsvísu en eru þó ólík innbyrðis, bæði í 

útgáfutíðni og efnistökum. 

Tafla 4. Fjöldi greina um Héðinsfjarðargöng í einstökum landsblöðum á tímabilinu 

1.3.2005-31.12.2010 

Miðill 

Fjöldi greina um 

Héðinsfjarðargöng 

Heildarfjöldi greina á 

sama tímabili(*) 

Hlutfall af 

heildarfjölda 

Fréttablaðið 90 138.868 0,06% 

Morgunblaðið 241 183.816 0,13% 

DV 30 61.750 0,05% 

Viðskiptablaðið 36 25.798 0,14% 

Fréttatíminn 3 1.045 0,29% 

24 Stundir/Blaðið 19 44.915 0,04% 

Alls 419 456.192 0,09% 

(*) Samkvæmt gagnasafni CreditInfo 

 

Mynd 2. Hlutfall greina um Héðinsfjarðargöng í einstökum landsblöðum á tímabilinu 

1.3.2005-31.12.2010. 
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Morgunblaðið er það blað sem oftast minnist á Héðinsfjarðargöngin en yfir helmingur allra 

greina í rannsókninni koma þaðan. Næst á eftir er Fréttablaðið með 21% greinanna en öll hin 

blöðin hafa talsvert minna hlutfall. Hægt er að útskýra þau tilfelli nokkuð auðveldlega, t.a.m. 

kom Fréttatíminn sem og 24 Stundir/Blaðið aðeins út á takmörkuðu tímabili innan þess 

tímabils sem rannsóknin náði til. DV kemur aðeins út þrisvar sinnum í viku og 

Viðskiptablaðið hefur ólíkar áherslur í efnistökum, eins og nafnið gefur til kynna. 

Viðskiptablaðið hefur þó nokkuð hátt hlutfall miðað við heildarfjölda greina. 

Miðað við hversu mikill munur er á eðli blaðanna tel ég  réttast að bera aðallega saman 

Morgunblaðið og Fréttablaðið, þar sem þau eru bæði almenn dagblöð sem komu út óslitið yfir 

allt tímabilið. Talsvert fleiri greinar birtast í heildina í Morgunblaðinu heldur en í 

Fréttblaðinu, en Morgunblaðið hefur einnig u.þ.b. tvöfalt fleiri greinar um Héðinsfjarðargöng 

ef miðað er við heildarfjölda greina. Þennan mun á fjölda og hlutfalli greina um 

Héðinsfjarðargöng má útskýra að einhverju leyti með mun fleiri aðsendum greinum í 

Morgunblaðinu, en þrátt fyrir það er Morgunblaðið með rúmlega 48% greina í ritstjórnarefni 

og því munurinn á hlutföllum blaðanna nokkuð mikill. 

Mynd 3. Hlutfall ritstjórnarefnis, pistla og leiðara og aðsendra greina í greinum um 

Héðinsfjarðargöng á tímabilinu 1.3.2005-31.12.2010. 

 

Þeim greinum sem skoðaðar voru var skipt upp í þrjá flokka; ritstjórnarefni (almennar fréttir), 

pistlar og leiðarar og aðsent efni. Um tveir þriðju hlutar greinanna voru ritstjórnarefni. 

Aðsendar greinar voru 28% allra greina eða 117 talsins. Langflestar aðsendu greinarnar birtust 

64%8%

28%

Ritstjórnarefni

Pistlar og leiðarar

Aðsendar greinar
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í Morgunblaðinu eða 99. Pistlar og leiðarar voru ekki mjög áberandi og náðu yfir um 8% af 

öllum greinum. 

Greinarnar sem rannsóknin náði til, dreifðust nokkuð jafnt yfir rannsóknartímabilið en 

það náði frá mars árið 2005 til lok árs 2010. Þó eru ákveðnir toppar með mánuðum þar sem 

töluvert fleiri greinar birtast en í flestum öðrum mánuðum. 

Mynd 4. Fjöldi greina um Héðinsfjarðargöng á mánuði á tímabilinu 1.3.2005-31.12.2005. 

 

Að meðaltali birtust tæplega sex greinar á mánuði. Mikill munur er á hæsta og lægsta gildi en 

mest birtust 35 greinar í október 2010 og minnst engin grein í febrúar sama ár. Topparnir eru 

greinilegir bæði í byrjun tímabilsins og í lok þess. Fyrri hluta árs 2005 birtust nokkuð margar 

greinar (15 í mars, 24 í apríl og 28 í maí) en Vegagerðin hafði þá áformað útboð í framkvæmd 

Héðinsfjarðarganga sem síðan fór fram í byrjun árs 2006. Í þessum mánuðum eru áberandi 

hinir ýmsu arðsemisútreikningar og vangaveltur um kostnað og réttmæti framkvæmdarinnar, 

þá helst á kostnað annarra samgönguverkefna. 

Hinn toppurinn við lok tímabilsins spannar aðeins einn mánuð, október 2010 en þá 

birtust 35 greinar. Þessi mikli fjöldi skýrist af því að Héðinsfjarðargöngin opnuðu formlega 2. 

október 2010. 17 af þessum 35 greinum birtust í Morgunblaðinu þennan sama dag en hluti 

blaðsins var tileinkaður opnun gangnanna. 
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5.2. Umfjöllunarefni 

Umfjöllunarefni greinanna voru flokkuð niður í sjö flokka, og gat hver grein innihaldið meira 

en eitt umfjöllunarefni. 

Mynd 5. Fjöldi greina í hverjum málaflokki um Héðinsfjarðargöng á tímabilinu 

1.3.2005-31.12.2010. 

 

Kostnaður er það umfjöllunarefni sem oftast kom fyrir í greinum blaðanna í tengslum við 

Héðinsfjarðargöng, eða alls 150 sinnum. Þar á eftir koma samfélagsmál 132 sinnum og 

framkvæmd 112 sinnum. Hagkvæmni/arðsemi, umferð og öryggi eru þeir flokkar sem 

áberandi fæstar greinar flokkuðust í, allt um og undir 50. Sú staðreynd að flestar greinarnar 

hafi fjallað um kostnað er í samræmi við þá tilgátu sem sett var fram varðandi 

umfjöllunarefnin. 

Ritstjórnarefni blaðanna var skoðað með tilliti til tveggja stærstu málaflokkana, þ.e. 

kostnaðar og samfélagsmála, til þess að skoða hvort dreifing á milli þeirra væri mismunandi 

eftir blöðum. 

Tafla 5. Hlutfall ritstjórnarefnis sem fjallar um samfélagsmál og kostnað eftir einstökum 

blöðum 

Miðill Samfélagsmál (%) Kostnaður (%) Heildarfjöldi greina 
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Fréttablaðið 26,5% 35,3% 68 

Morgunblaðið 36,9% 23,8% 130 

DV 25,0% 33,3% 24 

Viðskiptablaðið 6,1% 42,4% 33 

Fréttatíminn 0,0% 33,3% 3 

24 Stundir/Blaðið 33,3% 33,3% 12 

Alls 28,9% 30,4% 270 

 

Hér sést að Morgunblaðið fjallar hlutfallslega mest af öllum blöðunum um samfélagsmál og 

hlutfallslega minnst um kostnað. Að sama skapi er það Viðskiptablaðið sem fjallar 

hlutfallslega minnst um samfélagsmál (fyrir utan Fréttatímann) en mest um kostnað. 

Morgunblaðið er eina blaðið sem fjallar hlutfallslega meira um samfélagsmál heldur en 

kostnað. 

5.3. Viðhorf 

Viðhorf allra greina var skráð á bilinu -5 til +5, þar sem -5 var neikvæðast og +5 jákvæðast. 

Mynd 6. Fjöldi greina um Héðinsfjarðargöng eftir viðhorfi. 

 

Hér má sjá dreifingu jákvæðra og neikvæðra greina um Héðinsfjarðargöng, en hún er nokkuð 

nálægt því að teljast normaldreifð. Neikvæðar greinar voru þó fleiri en jákvæðar en meðaltalið 

var -0,21, og var því umfjöllunin meira neikvæð heldur en jákvæð. Staðalfrávik viðhorfs var 

1,353. Engin grein taldist til hámarks jákvæðni (+5), né hámarks neikvæðni (-5). Aðeins ein 
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grein náði næst hæstu jákvæðni (+4) en níu greinar náðu næst hæstu neikvæðni (-4). 

Langflestar greinar féllu undir hlutlaust (0) eða 178 sem er rúmlega 42% allra greina. 

Athyglisvert er að skoða viðhorfið út frá miðlægni greinanna við Héðinsfjarðargöng 

og má lesa ýmislegt út úr því en greinarnar voru flokkaðar í breytuna miðlægni sem sagði til 

um það að hversu stórum hluta greinin fjallaði um göngin. Talsverður munur mælist á 

viðhorfi greina eftir þessari breytu. 

Mynd 7. Viðhorf greina að meðaltali eftir miðlægni þeirra við Héðinsfjarðargöng. 

 

Hér er um að ræða viðhorf að meðaltali á hverju miðlægnisgildi fyrir sig, en miðlægni var 

flokkuð frá 1 til 10, frá því að greinin tengdist Héðinsfjarðargöngum aðeins óbeint (1) og upp 

í það að hún fjallaði nær eingöngu um göngin (10). Aðeins eitt miðlægnisgildi er að meðaltali 

hlutlaust en það er miðlægni 9. Öll önnur gildi eru að meðaltali neikvæð fyrir utan 10, þ.e. 

greinar sem fjölluðu nær eingöngu um Héðinsfjarðargöng en þær eru talsvert jákvæðar,  að 

meðaltali 0,24. Miðlægnisgildi 7 er áberandi neikvæðasta gildið, að meðaltali -1,27. 

Miðlægnisgildi 1-4 þýðir að Héðinsfjarðargöng hafa ekki verið mikilvægur hluti 

greinarinnar en þó verið nefnd að einhverju leyti. Ástæðan fyrir neikvæðni í þessum lágu 

gildum getur t.d. legið í því að verið er að bera saman kostnað ganganna við önnur verkefni 

ríkisins og þar með kostnaðartölur oft dregnar upp á neikvæðan hátt. Einnig getur verið um að 

ræða almennan samanburð þar sem gagnrýnt er að ráðist hafi verið í gerð Héðinsfjarðarganga 

í stað einhverjar annarrar framkvæmdar sem greininn fjallar að mestu leyti um. 
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Miðlægnisgildin 5-8 þýða að Héðinsfjarðargöng eru nokkuð stór hluti greinarinnar, 

eða að greinin fjalli um eitthvað sem tengist göngunum beint og minnst er á þau. Þarna er oft 

verið að tala um samgöngumál almennt, t.d. aðrar samgöngubætur í samanburði við 

Héðinsfjarðargöng eða rætt um þær samgöngur sem eru til staðar á utanverðum Tröllaskaga 

eins og Múlagöng, veginn um Almenninga eða Lágheiði. Þessi umfjöllun virðist vera sú 

neikvæðasta. Mikið er rætt um Sundabraut í Reykjavík í kringum 2005, ásamt öðrum 

vegaframkvæmdum og oft kemur fram gagnrýni á þá ákvörðun að grafa Héðinsfjarðargöng á 

meðan að aðrar mikilvægar framkvæmdir bíði. Einnig er talsvert rætt um aðra möguleika á 

samgöngubótum á Tröllaskaga eins og uppbyggðum Lágheiðarvegi, göng inn í Fljót og annað 

slíkt. 

Greinar sem hafa miðlægnisgildi 10 eru þær greinar sem fjalla fyrst og fremst um 

Héðinsfjarðargöng. Þetta gildi er áberandi jákvæðast, enda það eina sem er jákvætt yfir höfuð. 

Flestar greinar flokkuðust á miðlægnisgildi 10, eða 100 talsins sem er tæpur fjórðungur allra 

greina. Sú staðreynd að jákvæðni mælist mest í hæsta miðlægnisgildinu hlýtur að segja það að 

þær greinar sem fjalla fyrst og fremst um göngin séu í mun meira mæli jákvæðar. Hægt er að 

túlka þetta þannig að Héðinsfjarðargöng í umfjöllun annars stærra samhengis koma ekki vel 

út, en þegar rætt er nánast eingöngu um göngin þá eru þau sýnd í jákvæðara ljósi. Þar er frekar 

rætt um samfélagslegan ávinning svo eitthvað sé nefnt. Í því samhengi má einnig skoða 

viðhorf eftir umfjöllunarefni. 
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Mynd 8. Hlutfall viðhorfs í hverjum málaflokki fyrir sig. 

 

Hér sést skipting viðhorfs mjög skýrt. Í fjórum efnisflokkum er yfirgnæfandi hátt hlutfall 

neikvæðra greina, einn efnisflokkur hefur hærra hlutfall jákvæðra greina og einn flokkur hefur 

yfirgnæfandi meirihluta hlutlausra frétta.  

Samfélagsmál er eini flokkurinn þar sem meirihluti greina er jákvæður. Þetta kemur 

ekki á óvart, enda samfélagsleg áhrif ganganna oftar en ekki notuð sem helstu rök 

stuðningsmanna þeirra og í efnisflokknum er skrifað mikið um ávinning ganganna fyrir 

Fjallabyggð og Eyjafjörð.  Kostnaður er talsvert neikvæður málaflokkur og þarf það ekki 

heldur að koma á óvart, enda kostnaðurinn við göngin einn umdeildasti þáttur 

framkvæmdanna. Göngin voru dýrasta vegaframkvæmd ríkisins frá upphafi og sá kostnaður 

hækkaði töluvert á meðan framkvæmdinni stóð. Umfjöllun um hagkvæmni og arðsemi er 

einnig neikvæð, en það er líklegast í beinu samhengi við kostnaðinn. Mikið var skrifað um 

arðsemi áður en framkvæmdir við göngin hófust og ýmsir útreikningar birtir. Þó eru yfir 30% 

þeirra greina jákvæðar en það skýrist líklega á því að stuðningsmenn ganganna skrifuðu 

einnig í blöðin þar sem þeir töldu framkvæmdina vera arðsama og/eða hagkvæma. 

Umfjöllun um umferð er einnig að meðaltali neikvæð sem skýrist einna helst á því að 

skrifað var töluvert um það hversu lítil umferð yrði um göngin og þar af leiðandi væri ekki 

þess virði að grafa þau. Ýmsar umferðaspár voru birtar, flestar neikvæðar en þó einhverjar 
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jákvæðar inn á milli. Öryggi er sá málaflokkur sem fékk neikvæðustu umfjöllunina og kemur 

það nokkuð á óvart, þ.e.a.s. að hann hafi verið neikvæðari en t.d. kostnaður. Mikið var skrifað 

í blöðin um öryggismál í samgöngum og þá brýna þörf þess að auka öryggi á öðrum stöðum. 

Héðinsfjarðargöng voru ekki álitin brýn samgöngubót með tilliti til öryggis, sem er eðlilegt 

þar sem göngin eru fyrst og fremst liður í styrkingu byggðar. 

Framkvæmd var eini málaflokkurinn sem hlaut tiltölulega jafna umfjöllun, þ.e.a.s. 

mikill meirihluti greinanna var hlutlaus og neikvæðu og jákvæðu greinarnar dreifðust nokkuð 

jafnt. Þetta er eðlilegt þar sem flestar greinar sem flokkuðust undir framkvæmd fjölluðu um 

það hvernig framkvæmdinni miðaði áfram.  

Mynd 9. Hlutfall viðhorfs í hverri tegund greina fyrir sig. 

 

Þau viðhorf sem birtast í ritstjórnarefni eru nokkuð nálægt því að vera normaldreifð, en örlítið 

hærra hlutfall greinanna teljast jákvæðar heldur en neikvæðar. Þetta hærra hlutfall má að 

miklu leyti skýra með sérblaði Morgunblaðsins sem gefið var út á opnunardegi ganganna en 

þar voru flestar fréttir jákvæðar, enda um hálfgert kynningarefni að ræða. Meðaltal viðhorfs í 

ritstjórnarefni var 0,09 og var staðalfrávikið 0,944, sem er talsvert lægra en í hinum tveimur 

flokkunum og þýðir það að viðhorf ritstjórnarefnis dreifðist almennt nær meðaltalinu.  Yfir 

helmingur þeirra greina sem flokkuðust sem ritstjórnarefni voru hlutlausar, eða 56,3%. 
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Tafla 6. Meðalviðhorf, fjöldi greina og staðalfrávik í ritstjórnarefni einstakra blaða 

Miðill 

Meðal 

viðhorf 

Fjöldi 

greina Staðalfrávik 

Fréttablaðið 0 68 1,051 

Morgunblaðið 0,22 130 0,880 

DV -0,8 24 1,060 

Viðskiptablaðið -0,12 33 0,820 

Fréttatíminn -0,67 3 1,155 

24 Stundir/Blaðið 0,33 12 0,888 

Alls 0,09 270 0,944 

 

Fréttablaðið er eina blaðið þar sem ritstjórnarefni mælist að meðaltali hlutlaust. Morgunblaðið 

er aðeins meira jákvætt, en er þó með lægra staðalfrávik heldur en Fréttablaðið sem þýðir að 

viðhorf greina í Fréttablaðinu dreifðist almennt lengra frá meðaltali þess. Ritstjórnarefni DV 

mælist neikvæðast, eða -0,8 að meðaltali. Viðskiptablaðið mælist aðeins neikvætt, en er þó 

með lægsta staðalfrávikið. 

Tafla 7. Meðalviðhorf, fjöldi greina og staðalfrávik eftir tegund efnis 

Tegund 

Meðal 

viðhorf 

Fjöldi 

greina Staðalfrávik 

Ritstjórnarefni 0,09 270 0,944 

Leiðarar/Pistlar -0,78 32 1,362 

Aðsendar greinar -0,74 117 1,859 

Alls -0,21 419 1,353 

 

Leiðarar og pistlar voru nokkuð neikvæðari en ritstjórnarefnið. Stór meirihluti þeirra greina 

flokkuðust á þrjú gildi; hlutlaust, mínus einn og mínus tveir, en staðalfrávikið var 1,362 sem 

þýðir að viðhorf þeirra greina dreifðist lengra frá meðaltalinu sem var -0,78 og því 

neikvæðasta tegundin. 15,7% leiðara og pistla voru jákvæðir. Viðhorf aðsendu greinanna 

dreifðist jafnar á gildin, en staðalfrávik þess var 1,859 sem þýðir að viðhorf aðsendu 

greinanna dreifðist mest. Þó var talsvert hærra hlutfall þeirra neikvæðar heldur en jákvæðar en 

meðal viðhorf þeirra var -0,74. Rúmur fjórðungur aðsendra greina, eða 27,4% voru jákvæðar 

á meðan að 57,3% þeirra voru neikvæðar. 
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Það má greina ákveðna þróun í umfjölluninni um Héðinsfjarðargöng og örlitla 

breytingu í meðal viðhorfi á tímabilinu sem skoðað var. Í byrjun þess var verið að undirbúa 

útboð ganganna og andstæðingar þeirra létu vel í sér heyra um viðhorf sitt til þeirra. En eftir 

að framkvæmdir voru hafnar fækkaði neikvæðu röddunum smám saman og jákvæðari fréttir 

fóru að verða örlítið meira áberandi og ná síðan hámarki þegar göngin opna í október 2010. 

Mynd 10. Dreifing viðhorfs að meðaltali í hverjum mánuði á tímabilinu 1.3.2005-

31.10.2010 

 

Hér sést hvernig meðaltal viðhorfs breytist milli mánaða frá mars 2005 til lok árs 2010. Hver 

punktur táknar meðal viðhorf í hverjum mánuði fyrir sig og spannar tímabilið 70 mánuði. 

Línan sem dregin er í gegn hallar upp á við og sýnir að viðhorfið verður örlítið jákvæðara með 

tímanum. Viðhorfið fer frá því að vera að meðaltali neikvætt sem nemur u.þ.b. -0,5 og upp í 

það að vera að meðaltali u.þ.b. hlutlaust. 

5.4. Aðhvarfsgreining 

Gerð var aðhvarfsgreining með þremur líkönum með viðhorf sem fylgibreytu. Í fyrsta 

líkaninu var Morgunblaðið spábreyta, í öðru líkaninu bættust við tegundir greina og var 

ritstjórnarefni samanburðarbreyta. Í þriðja líkaninu bættust við málaflokkarnir samfélagsmál, 

kostnaður, hagkvæmni/arðsemi, umferð, öryggi og framkvæmd sem spábreytur. 
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Tafla 8. Aðhvarfsgreining með viðhorf sem fylgibreytu og Morgunblaðið, tegund efnis 

og málaflokka sem spábreytur 

Módel 

 

Líkan 1 Líkan 2 Líkan 3 

Fasti  -,23 -,04 -,15 

Miðlar     

-Morgunblaðið  ,04 ,27** ,07 

Tegund     

-Aðsendar greinar  

 

-,92*** -,38** 

-Leiðarar/Pistlar  

 

-,84*** -,63*** 

Málaflokkar  

 

  

-Samfélagsmál  

  

1,15*** 

-Kostnaður  

  

-,63*** 

-Hagkvæmi/arðsemi  

  

-,41** 

-Umferð  

  

-,13 

-Öryggi  

  

-,95*** 

-Framkvæmd  

  

,31** 

  
  

 
Adj. R

2
  ,00 ,09 ,31 

F  ,09 14,71*** 21,74*** 

*= p<,05         **= p<,01         ***= p<,001 

 

Þegar Morgunblaðið er tekið fyrir eitt og sér spáir líkanið ekki fyrir með marktækum hætti að 

greinar sem birtast í Morgunblaðinu séu jákvæðari en greinar sem birtast í öðrum blöðum. Ef 

tekið er tillit til tegunda greina (líkan tvö) þá hins vegar spáir líkanið því að greinar í 

Morgunblaðinu séu jákvæðari. Sýnir þetta fram á að ástæðan fyrir því að Morgunblaðið telst 

ekki jákvæðara eitt og sér sé vegna tegunda greina. Í blaðinu birtust mikið af aðsendum 

greinum sem margar voru nokkuð neikvæðar og hafa því dregið meðal viðhorf  blaðsins 

eitthvað niður. En þegar tillit hefur verið tekið til þessa fjölda aðsendra greina, þá sést að 

Morgunblaðið er almennt jákvæðara en önnur blöð í umfjöllun um Héðinsfjarðargöng. Í líkani 

þrjú er einnig tekið tillit til málaflokkana og þegar það hefur verið gert telst Morgunblaðið 

ekki marktækt jákvæðara eða neikvæðara en önnur blöð. Það þýðir að ástæðan fyrir meiri 

jákvæðni Morgunblaðsins liggur fyrst og fremst í því að greinar blaðsins um 

Héðinsfjarðargöng flokkast meira í málaflokka sem teljast frekar jákvæðir, þá aðallega 

samfélagsmál eins og áður var sýnt í töflu 5. 
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Í líkani tvö er spáð fyrir um að greinar sem flokkast sem aðsendar greinar eða 

leiðarar/pistlar séu marktækt neikvæðari en samanburðarbreytan ritstjórnarefni. Aðsendar 

greinar mælast að meðaltali 0,92 stigum neikvæðari en ritstjórnarefni og leiðarar/pistlar 

mælast að meðaltali 0,84 stigum neikvæðari en ritstjórnarefnið. Heildaráhrif líkans tvö mælast 

marktæk (F=14,71, p<,001) og skýrir það um 9% af viðhorfi.  

Í líkani þrjú, þar sem tekið hefur verið tillit til málaflokkana, mælist viðhorf aðsendra 

greina og leiðara/pistla ekki jafn neikvætt en þar mælast aðsendar greinar að meðaltali 0,38 

stigum neikvæðari en ritstjórnarefnið og pistlar/leiðarar að meðaltali 0,63 stigum neikvæðari 

en ritstjórnarefnið. Töluvert minni neikvæðni í aðsendum greinum á milli líkana eitt og tvö 

sýnir að ástæðan á bak við neikvæðnina í flokknum er að stórum hluta komin til vegna þeirra 

málaflokka sem greinarnar flokkast í, þ.e.a.s. þær fjalla meira um þau mál sem almennt 

flokkuðust neikvæð. 

Heildaráhrif líkans þrjú mælast marktæk (F=21,74, p<,001) og skýrir það um 31% af 

viðhorfi. Líkanið gefur góða mynd af viðhorfi í málaflokkunum, sem áður hefur verið skoðað 

með lýsandi tölfræði. Líkan þrjú spáir því, ef öllu öðru er haldið jöfnu, að viðhorf sé að 

meðaltali 1,15 stigum jákvæðara ef greinin fjallar um samfélagsmál. Á sama hátt spáir líkanið 

að greinar séu 0,63 stigum neikvæðari ef þær fjalla um kostnað, 0,41 stigum neikvæðari ef 

þær fjalla um hagkvæmni/arðsemi, 0,95 stigum neikvæðari ef þær fjalla um öryggi og 0,31 

stigum jákvæðari ef þær fjalla um framkvæmdina. Greinar sem fjalla um umferð mælast ekki 

marktækt jákvæðari eða neikvæðari. 
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6. Umræður 

Umfjöllun fréttablaðanna um Héðinsfjarðargöng er nokkuð fjölbreytt og samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar er flest sem styður þær tilgátur sem settar voru fram í kafla 2, en 

einnig eitthvað sem gerir það ekki. Ég gerði ráð fyrir því að viðhorf umfjöllunarinnar væri 

áberandi neikvætt, en með niðurstöðum rannsóknarinnar má í raun túlka viðhorfið á meira en 

einn veg. Viðhorfið í heildina var meira neikvætt en jákvætt, en þó var dreifing viðhorfs í 

ritstjórnarefni svo til normaldreift og svo gott sem hlutlaust að meðaltali. Þannig hægt er að 

segja að blaðamennirnir sjálfir séu að standa sig nokkuð vel þegar jafnvægi er til umræðu, en 

með hlutlægni væri hægt að spyrja sig hvort allar greinar ættu ekki að flokkast hlutlausar ef 

um fullkomna hlutlægni væri að ræða. Eins og fjallað var um í inngangskafla ritgerðarinnar 

hefur hugtakið „hlutlægni“ oft vafist fyrir fólki og margir sem telja fullkomna hlutlægni ekki 

vera til. Það er nokkuð til í því og við lestur blaðagreinanna fyrir rannsóknina rak ég mig þó 

nokkrum sinnum á greinar þar sem blaðamaður hefur augljóslega ekki náð að halda eigin 

skoðunum á málinu fyrir utan greinina. En ef einstaka greinar ná því að teljast hlutlausar, eins 

og meirihluti ritstjórnarefnisins í rannsókninni gerði vissulega, þá hlýtur að vera hægt að 

skrifa hverja einustu grein eftir sömu hlutlægni. 

Þegar leiðara/pistlar og aðsendar greinar eru annars vegar þá er viðhorfið áberandi 

neikvætt. Erfiðara er að túlka nákvæmlega hvað það þýðir. Hvernig velja og hafna blöðin 

aðsendu efni? Gæta þeir jafnvægis eða vilja þeir endurspegla almennt viðhorf, og þar með 

birta fleiri aðsendar greinar sem gefa í skyn andstöðu? Eða er þetta einfaldlega í réttu hlutfalli 

við þær greinar sem þeir fá sendar? Hvað sem því líður þá er það frekar líklegt að fleiri sendi 

inn greinar í blöðin til þess að láta í ljós óánægju heldur en ánægju. Færri taka sér tíma í það 

að setjast niður og skrifa bréf til þess að koma því á framfæri hvað þeir séu ánægðir. 

Ef litið er til málaflokkana þá stenst sú tilgáta að fjallað sé meira um kostnað en önnur 

mál í tengslum við Héðinsfjarðargöng. Þó er fjallað meira um samfélagsmál en ég gerði ráð 

fyrir. Þessir tveir stærstu málaflokkar endurspegla ágætlega muninn á viðhorfi, þar sem 

greinar um samfélagsmál eru jákvæðar en greinar um kostnað eru neikvæðar. Í því samhengi 

má einnig renna stoðum undir þá tilgátu að Morgunblaðið fjalli á jákvæðari hátt um 

framkvæmdina. Morgunblaðið fjallar meira en önnur blöð um samfélagsmál, en minna en 

önnur blöð um kostnað og er það fyrst og fremst sú staðreynd sem gerir viðhorf 

Morgunblaðsins jákvæðara en viðhorf annarra blaða. Samfélagsmál eru jákvæðari flokkur en 

aðrir og það hjá öllum blöðum. Viðhorf Morgunblaðsins er þar með ekki jákvæðara í öllum 
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efnisflokkum, heldur fjallar Morgunblaðið meira um þau mál sem mælast jákvæð í öllum 

blöðum. 

Morgunblaðið virðist enn fjalla meira um málefni landsbyggðarinnar en Fréttablaðið, 

eins og mældist í rannsókn Birgis Guðmundssonar sem birtist árið 2007. Þetta kemur ekki 

óvart þar sem Fréttablaðið virðist ekki hafa reynt að auka áhrif sín á landsbyggðinni frá þeim 

tíma, þvert á móti þá hafa þeir hætt frídreifingu um allt land og einbeita sér meira að 

höfuðborgarsvæðinu og Akureyri, en selja blaðið á minni stöðum. Sá breytti veruleiki sem 

varð til með tilkomu ókeypis dagblaða virðist aðallega eiga við höfuðborgarsvæðið. 

Fréttablaðið er eina fríblaðið sem gefið er út á landsvísu sem hefur náð að skapa sér sterka 

stöðu, en þó sjá þeir ekki hag sinn í því að dreifa blaðinu frítt til minni bæja, enda 

auglýsingarnar helst miðaðar að höfuðborgarbúum. Þetta virðist þó ekki koma niður á viðhorfi 

ritstjórnarefnis í blaðinu til Héðinsfjarðarganga (sem er að meðaltali hlutlaust), en þó fjallar 

blaðið öðruvísi um málið en t.d. Morgunblaðið, sbr. kostnaður og samfélagsmál. 

Samanburður á Morgunblaðinu og Fréttablaðinu er oft meira áberandi en við önnur 

blöð og í umræðum um fjölmiðla er oft látið eins og þetta séu einu landsblöðin á Íslandi. Af 

niðurstöðum þessarar rannsóknar sést hvernig á því stendur. Hin fjögur blöðin sem rannsóknin 

náði til birtu öll færri greinar um Héðinsfjarðargöng og færri greinar í heildina. Samtals eru 

þau þó með um fimmtung allra greina um Héðinsfjarðargöng og eru því mikilvægur hluti þess 

að greina umfjöllunina í heild sinni. Ólíkar áherslur blaðanna getur einnig styrkt samanburð 

að einhverju leyti og varpað betra ljósi á eðli einstakra blaða. En þegar kemur að beinum 

samanburði á milli einstakra blaða þá er samanburður á Morgunblaðinu og Fréttablaðinu 

einfaldlega heppilegri, þar sem blöðin koma bæði út sex sinnum í viku og hafa nokkuð líkar 

áherslur í efnistökum. Samanburður á fríblöðum og áskriftarblöðum á það þó til að snúast 

meira upp í samanburð á Fréttablaðinu og Morgunblaðinu og þaðan jafnvel alhæft yfir á 

fríblöð og áskriftarblöð. Blaðamarkaðurinn á Íslandi er líklegast ekki nógu stór til þess að 

alhæfa með slíkum hætti, heldur ætti frekar einfaldlega að einbeita sér að því að þessi blöð eru 

stærst og það sé munur á þeim og síðan er hægt að ræða það hvort að sá munur byggist að 

einhverju leyti á því hvernig þau eru gefin út. 

Tilgátan sem nefnd var í kafla 2, um að gagnrýnisraddir minnki með tímanum og 

jákvæðari raddir verði algengari, er studd með rannsókninni. Viðhorfið byrjar neikvætt en 

endar að meðaltali hlutlaust. Fyrir þessu liggur engin ein ástæða. Hægt er að ímynda sér t.d. 

að andstæðingar ganganna hafi misst áhugann á að láta óánægju sína í ljós eftir að 
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framkvæmdin var hafin og eftir því sem leið á hana. Í því samhengi má því skoða kenninguna 

um þagnarsvelginn, og hvort að fleiri stuðningsmenn ganganna hafi viljað tjá sig eftir því sem 

fjölmiðlarnir endurspegluðu minna hið neikvæða viðhorf, og þagnarsvelgurinn þannig í raun 

snúist við að einhverju leyti (þó að jákvæðnin hafi aldrei mælst neitt yfirgnæfandi). 

Þessi rannsókn náði aðeins til fréttablaða, en margar aðrar tegundir fjölmiðlunar eru að 

sjálfsögðu til. Þar sem ég persónulega nota aðra miðla að jafnaði meira en fréttablöð, þá varð 

ég var við ákveðin mun á umfjöllun frá því sem ég var vanur úr öðrum miðlum. Almennt 

hlutleysi og vönduð blaðamennska virðist vera mun algengari á síðum fréttablaðanna en t.d. á 

netmiðlum eða í sjónvarpi. Í ljósi fjölmiðlaþróunar síðustu ára, þar sem dægurmenning og 

„mjúkt“ efni virðist vera að taka æ meira pláss í sjónvarpi og á netinu, þá kemur þetta ekki 

beint á óvart. Áhugavert væri að rannsaka málið í stærra samhengi, bæði svo það næði til 

fleiri miðla og einnig mögulega til fleiri samgöngumála. 

Fjölmiðlar gegna mjög mikilvægu ábyrgðarhlutverki. Þetta hefur komið fram hér áður 

en í raun er ekki hægt að leggja of mikla áherslu á ábyrgð og mikilvægi fjölmiðla. Á Íslandi 

gegna landsmiðlarnir ábyrgð gagnvart allri þjóðinni, óháð því hvar fólk kýs að búa. Mikilvægt 

er að sú landfræðilega samþjöppun fjölmiðla sem til staðar er hér á landi hafi ekki óeðlileg 

áhrif á þann fréttaflutning sem berst til þjóðarinnar. Tel ég að skoða ætti og rannsaka efnistök 

fjölmiðla á Íslandi með reglubundnum hætti svo hægt sé að fá upplýsingar um hvort, og þá 

hvernig, þróun sé að eiga sér stað í umfjöllunum um málefni landsbyggðarinnar. Nokkrar 

slíkar rannsóknir hafa verið gerðar og er þessi ein af þeim. Á meðan fjölmiðlarnir veita 

valdhöfum ákveðið aðhald verður einnig að veita fjölmiðlunum sjálfum aðhald, þar sem þeir 

eru vissulega handhafar ákveðins valds. 
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