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Útdráttur 

Þessi ritgerð er fræðilegur hluti meistaraverkefnis í blaða- og 

fréttamennsku við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Í 

ritgerðinni er fjallað um fjölmiðlanotkun Íslendinga búsettra í Boston. 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvort Íslendingar í 

Boston velji frekar íslenska fjölmiðla en bandaríska. Þar sem aðgengi að 

íslenskum fjölmiðlum er takmarkað í Bandaríkjunum fer mest öll 

fjölmiðlanotkunin fram á netinu.  Niðurstöðurnar eru byggðar á svörum 62 

Íslendinga, búsettra í Boston, Massachusettsfylki í Bandaríkjunum.  

Helstu niðurstöður eru að nær allir þátttakendur (98%) lesa íslenska 

netfréttamiðla reglulega, en 68% lesa bandaríska netfréttamiðla. Um 73% 

þátttakenda les reglulega rafræna útgáfu íslensks dagblaðs en 44% lesa 

rafræna útgáfu bandarísks dagblaðs. 73% horfa reglulega á íslenskt 

sjónvarp á netinu en flest allir þátttakendur (90%) horfa á bandarískt 

sjónvarp. Í bandarísku sjónvarpi er það afþreyingarefni sem nýtur mestra 

vinsælda. Ríflega helmingur svarenda hlustar á íslenskt útvarp á netinu á 

meðan um 71% hlustar á bandarískt útvarp. Um 47% aðspurðra lesa 

bandarísk dagblöð. Fréttir og fréttatengt efni er það sem þátttakendur hafa 

mestan áhuga í íslenskum miðlum. Verklegi hluti verkefnisins er 

útvarpsþáttur þar sem rætt er við tvær íslenskar konur búsettar í Boston. 

 

Atriðisorð: Fjölmiðlanotkun, netfréttamiðlar, lengd búsetu, þjóðerni maka, 

móðurmál, Boston, tækniframfarir og samfélagsmiðlar. 
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Abstract 

 

This thesis is the theoretical part of a final thesis in Journalism and Mass 

Communication at the Faculty of Social and Human Sciences at the 

University of Iceland.  

The main purpose of this research is to study the media usage of 

Icelanders living in the Boston area, Massachusetts, USA; specifically 

comparing their use and preferences of Icelandic and domestic media. 

The results are based on the answers of 62 Icelanders.   

The main findings are that 98% of participants read the Icelandic media 

websites regularly while 68% read the US media websites. About 73% 

regularly read an online version of an Icelandic newspaper while 44% read 

an online version of a US newspaper. About 73% of participants watch 

Icelandic TV online while 90% watch US television, where entertainment is 

most popular. Half of all participants (50%) listen to Icelandic radio online 

while about 71% listen to US radio regularly. Almost half (47%) of all 

participants reads a US newspaper. What interests people the most in the 

Icelandic media is the news and news-related matters. 

The thesis is divided into two parts. The practical part is a radio 

broadcast with interviews with two Icelandic women that live in Boston. 
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vakið áhuga minn á fjölmiðlun, móður minni fyrir ómetanlega 

„sálfræðiaðstoð”, Thayer Public Library í Braintree fyrir góða aðstöðu og 

vingjarnlegt viðmót starfsfólks þar. Þá vil ég þakka fjölskyldu minni og 

vinum umburðarlyndi, stuðning og hvatningu á meðan á ritsmíðum stóð. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginmanni mínum, Þorsteini Egilssyni, fyrir 

skilning og aðstoð við vinnslu þessa verkefnis, tölu- jafnt sem töflulega. 
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Inngangur  

 

Í þessu verkefni verður fjallað um fjölmiðlanotkun Íslendinga í Boston. 

Ástæðan fyrir því að ég valdi þetta viðfangsefni er sú að ég er um þessar 

mundir búsett í Bandaríkjunum og hef verið það síðan haustið 2007. Til að 

byrja með bjó ég í Laurel í Maryland fylki og nú í Boston í Massachusetts 

fylki. Það eru ekki fyrstu kynni mín af landi og þjóð því á árunum 1997-

1999 bjó ég og starfaði í New York.  

Í Bandaríkjunum úir og grúir af sjónvarps- og útvarpsrásum, ótal 

dagblöð og tímarit eru gefin út að ógleymdu öllu því sem í boði er á netinu. 

Þrátt fyrir þetta mikla framboð finnst mér best að byrja daginn á að lesa 

íslensku netfréttamiðlana. Ég ýmist hlusta svo á eða horfi á íslenskar fréttir 

á netinu. Það sama á við um manninn minn, sem fylgist þó sérstaklega vel 

með íslenskum íþróttafréttum. Börnin okkar horfa gjarnan á Stundina 

okkar og annað íslenskt barnaefni þegar það býðst. Þrátt fyrir allt sem 

tæknin býður upp á í dag sakna ég þess að hafa ekki mína daglegu 

pappírsútgáfu af Morgunblaðinu til að fletta yfir morgunmatnum. Það er 

hátíð í bæ þegar gestir frá Íslandi koma með íslensk dagblöð með sér sem 

hægt er að liggja yfir og lesa í rólegheitum. Sjálfir vilja gestirnir fá að byrja 

daginn á að kíkja aðeins í tölvuna og skauta yfir helstu fréttir frá Íslandi. 

Já, römm er sú taug! 

Sökum þessa þótti mér forvitnilegt að komast að því hvort það sama 

ætti við um aðra Íslendinga búsetta í Bandaríkjunum, þ.e. hvort þeir veldu 
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heldur íslenska fjölmiðla. Því ákvað ég að gera rannsókn á því hvort og 

hvernig Íslendingar í Boston nota íslenska fjölmiðla og bera það saman við 

notkun þeirra á bandarískum fjölmiðlum. Ég mun leitast við að svara því 

hvort að Íslendingar í Boston velji heldur íslenska fjölmiðla en bandaríska. 

Sambærileg rannsókn hefur ekki verið gerð áður. 

 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

 

Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á fjölmiðlanotkun1 Íslendinga í 

Boston til að komast að raun um hversu mikið þeir nota íslenska fjölmiðla. 

Skoðað er hvaða fjölmiðla þeir nota helst, hvaða efni og hversu oft. Til 

samanburðar er notkun þátttakenda á bandarískum fjölmiðlum skoðuð. 

Leitast verður við að svara eftirtöldum rannsóknarspurningum:  

 Velja Íslendingar heldur íslenska fjölmiðla en bandaríska? 

 Hafa aldur, lengd búsetu og þjóðerni maka áhrif á fjölmiðlanotkun? 

Í 2. kafla, fræðilegu yfirliti og kenningarlegum grunni er fjallað um 

Vesturferðir Íslendinga, hvenær þær hófust og hvers vegna og hvert 

Íslendingar fluttu helst. Því næst er rætt um fjölmiðla og hlutverk þeirra 

sem og um breytt umhverfi í fjölmiðlaheiminum, tæknibyltingu og 

samfélagsmiðla. Þá er greint frá öðrum rannsóknum á notkun innflytjenda 

á fjölmiðlum á móðurmáli. Fjallað er um stöðu fjölmiðla í Bandaríkjunum. 

                                                           
1
 Í ritgerðinni eru orðin notendur, áhorfendur og hlustendur notuð jöfnum höndum. 
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Notagildiskenningin er því næst útskýrð og því velt upp hvort hún geti 

hugsanlega átt við í þessum aðstæðum.  

Í 3. kafla er rannsókninni lýst, fjallað um gerð spurningalista, greint frá 

þátttakendum, farið yfir aðferðir og gögn og úrvinnslu rannsóknarinnar. Í 4. 

kafla eru að síðustu dregin saman þau atriði sem helst koma fram í 

svörunum og farið nánar yfir niðurstöður í heild sinni. Hver miðill er 

skoðaður fyrir sig og samanburður gerður á notkun á íslenskum og 

bandarískum miðlum. Í 5. kafla eru umræður um niðurstöðurnar. 
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2. Fræðilegt yfirlit og kenningarlegur grunnur 

 

Í þessum kafla verður sagt frá upphafi þess er Íslendingar tóku að flytjast 

til Bandaríkjanna. Þá verður rætt um fjölmiðla og margvíslegt hlutverk 

þeirra. Einnig verður farið yfir tækniframfarir, tilkomu netsins og hugtakið 

samfélagsmiðlar útskýrt. Því næst verður rætt um fjölmiðlanotkun á 

móðurmáli innflytjenda og greint frá rannsóknum Helgu Ó. Ólafsdóttur og 

In Ho Lee á því sviði. Í framhaldi af því verður rætt um stöðu fjölmiðla í 

Bandaríkjunum. Þá verður fjallað um notagildiskenninguna (e. uses and 

gratification theory) og því velt upp hvort fjölmiðlanotkun Íslendinga í 

Boston geti fallið undir hana. Að lokum verður farið yfir forsendur 

rannsóknarinnar og tilgátur. 

 

2.1 Íslendingar flytjast vestur um haf 

 

Vesturferðir Íslendinga eru engin nýlunda. Það var um miðja 19. öld að 

Íslendingar hófu Ameríkuferðir. Þeir fyrstu voru íslenskir mormónar sem 

fluttust til Spanish Fork í Utah til að iðka trú sína. Árið 1873 tók kanadískt 

skipafélag upp á því að bjóða skipulagðar ferðir vestur um haf og þá urðu 

Ameríkuferðirnar skyndilega að fjöldahreyfingu á Íslandi. Flestar voru 
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ferðirnar þegar harðast var í ári því þær opnuðu fólki ný tækifæri (Íslenskur 

SöguAtlas, 1992). Á árunum 1870–1900 er talið að um 15 þúsund 

Íslendingar hafi sest að í Norður-Ameríku eða um 20% íslensku 

þjóðarinnar sem þá taldi um 75 þúsund einstaklinga. Flestir þeirra settust 

að í Winnipeg og Manitoba í Kanada í nýlendu sem kölluð var Nýja-Ísland. 

Þeir sem fluttust til Bandaríkjanna fóru flestir til Mið-Vesturríkjanna, 

Wisconsin, Minnesota og Dakota.  

Um aldamótin 1900 er talið að fólksflutningar frá Íslandi til Norður-

Ameríku hafi að mestu lagst af en að um 5 þúsund Íslendingar hafi aftur á 

móti verið komnir með bandarískan ríkisborgararétt um 1910. Það var svo 

ekki fyrr en eftir seinni heimsstyrjöld að aftur fór að bera á Íslendingum 

vestan hafs, flestir þeirra voru íslenskar konur sem gifst höfðu 

bandarískum hermönnum sem voru á Íslandi á meðan á stríðinu stóð.  

Eitt af því sem Íslendingar tóku með sér yfir hafið voru bækur, aðrir létu 

senda sér bækur að heiman þegar þeir höfðu komið sér fyrir. Þessi nýju 

innflytjendasamfélög skipulögðu leshringi og ekki leið langur tími þar til 

farið var að gefa út dagblöð í íslenska samfélaginu.  

Þrjár bókaútgáfur gáfu út bækur á íslensku en þær voru í Winnipeg og 

Manitoba í Kanada og ein í Minnesota í Bandaríkjunum. Tvö íslensk 

dagblöð voru gefin út í Bandaríkjunum, Heimskringla og Lögberg. Það 

fyrrnefnda kom fyrst út 9. september 1886, á íslensku, fyrir utan nokkrar 

auglýsingar sem voru alveg eða að hluta til á ensku (Everyculture, 2011). 

Lögberg kom fyrst út 14. janúar 1888 (Lögberg, 1888).  
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Blöðin sameinuðust svo árið 1959 í Logberg-Heimskringla og er það gefið 

út tvisvar í mánuði allt árið um kring á ensku. Þar birtast fréttir og frásagnir 

af Íslendingum eða fólki af íslenskum uppruna í Norður-Ameríku sem og á 

Íslandi, umfjöllun um kvikmyndir og tónlist, íþróttir, bókmenntir og annað 

sem tengist Íslandi eða er af íslenskum uppruna (Logberg Heimskringla, 

2005). Nú eru um tvö þúsund áskrifendur að blaðinu en talið að lesendur 

þess séu um átta þúsund talsins (Audrey Kwasnica, number of 

subscribers, tölvupóstur til höfundar 7. febrúar 2011).  

 

Mynd 1. Fjöldi fólks af íslenskum uppruna í Bandaríkjunum árið 2000. 

 

Rúmlega fjörutíu þúsund manns af íslenskum uppruna voru búsett í 

Bandaríkjunum árið 2000 (sjá mynd 1 og viðauka 1), þar af voru 5.071 

fæddir á Íslandi (Sendiráð Íslands, Washington D.C. 2011). Samkvæmt 

nýjustu upplýsingum eru 4.157 Íslendingar búsettir í Bandaríkjunum (Pew 

Research Center Project, 2011a). 
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Svo virðist sem Íslendingar í Bandaríkjunum leitist við að halda hópinn, 

en þar eru starfrækt 19 Íslendingafélög (Mackenzie, 2002). 

Íslendingafélagið í Boston gengur undir nafninu Ísfólkið og er með þó 

nokkra starfsemi á svæðinu. Þjóðhátíðardagurinn er haldinn hátíðlegur, þá 

eru bæði jólaskemmtun og þorrablót á vegum félagsins sem og 

mánaðarlegir „menningareftirmiðdagar”. Á þeim dögum koma íslensk börn 

og foreldrar saman, fræðast um íslenska siði og venjur, fara í íslenska 

leiki, föndra og gæða sér oftar en ekki á hefðbundnum íslenskum 

kræsingum. 

 

2.2 Fjölmiðlar og hlutverk þeirra 

 

Það dylst engum hversu mikil áhrif fjölmiðlar hafa á félagslegan veruleika 

okkar á 21. öldinni. Fjölmiðlar eru líklega ein mikilvægasta upplýsingaveita 

almennings í lýðræðissamfélögum samtímans og gegna meðal annars því 

hlutverki að vera leiðarvísir fyrir almenning. Í fjölmiðlum fær fólk 

upplýsingar um hvað gerist í þeirra nánasta umhverfi og heiminum öllum. 

Fjölmiðlar hafa skyldur gagnvart almenningi til að greina satt og óvilhallt 

frá atburðum og málefnum (Menntamálaráðuneytið 2005; Helga Ó. 

Ólafsdóttir, 2009). Hlutverk þeirra er viðamikið í nútímasamfélögum enda 

eru fjölmiðlar gjarnan nefndir fjórða valdið. Með fjórða valdinu er vísað til 

hinnar hefðbundnu og viðurkenndu þrískiptingar ríkisvaldsins í 

löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. Þrátt fyrir að fjölmiðlar búi 
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ekki yfir neinu formlegu skilgreindu þjóðfélagslegu valdi gegna þeir eigi að 

síður miklu og sívaxandi hlutverki, ásamt því að hlutast til um málefni 

almennings (Þorbjörn Broddason, 2005a). 

Fjölmiðlar sem hið fjórða vald á rætur að rekja til kenningar um 

merkingarsköpun sem kom fram á sjónarsviðið á níunda áratug síðustu 

aldar. Samkvæmt henni er líf okkar samofið fjölmiðlum en það er 

einstaklingsbundið hvaða merkingu hver og einn leggur í efni fjölmiðla; 

hver hefur sínar eigin forsendur til þess. Þannig verður merkingarsköpunin 

jafn fjölbreytileg og mennirnir eru margir. Út frá þessu sjónarhorni hafa 

fjölmiðlar raunveruleg völd og áhrif. Í ljósi þess ber að meta áhrif þeirra 

(Þorbjörn Broddason, 2005a; 2005b). 

Þróun í tæknimálum, tilkoma netsins og breytt hegðunarmynstur 

notenda hafa valdið miklum breytingum hjá fjölmiðlafyrirtækjum, 

fréttastofnunum og blaðamönnum. Í dag eru það dagblöð, sjónvarp og 

útvarp sem teljast til hefðbundinna fjölmiðla. Notendum þeirra hefur 

fækkað á meðan að notendum net- og samfélagsmiðla hefur fjölgað. 

Auglýsendur hafa einnig verið að færa viðskipti í þá átt. Þetta hefur veikt 

stoðir hefðbundnu miðlanna. Þar af leiðandi hefur störfum við þá fækkað. 

Ein aðferð sem hefðbundnir fjölmiðlar hafa notað er að koma fréttunum til 

skila á nýjan hátt, t.d. eru flest dagblöð í dag bæði gefin út í pappírs- og 

rafrænni útgáfu. Til að ná til áhorfenda sem ekki horfa á kvöldfréttirnar 

setja sjónvarpsstöðvar fréttirnar á netmiðla sína, þannig eru fréttirnar 

aðgengilegar ýmist í sjónvarpsáskrift, á breiðbandi, á netinu eða beint í 
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farsímann. Þessar breytingar, sem hafa valdið slíkum usla í 

fjölmiðlaheiminum, hafa einnig skapað ný tækifæri fyrir blaðamenn í heimi 

samfélagsmiðlanna. Auk þess hafa þær orðið til þess að hinn almenni 

borgari getur nýtt sér netið til að deila mikilvægum upplýsingum sem 

annars hefðu ekki ratað í fréttirnar (Gordon, 2011). 

 

2.3 Breytt umhverfi fjölmiðla 

 

Síðan fyrsti íslenski innflytjandinn kom til Bandaríkjanna, um miðja 19. öld, 

hefur mikið vatn runnið til sjávar. Tækninni hefur fleygt fram á slíkum 

hraða að nauðsyn er að hafa sig allan við til að vera með á nótunum. 

Fyrsta bandaríska dagblaðið Publick Occurrences, Both Foreign and 

Domestick, var gefið út í Boston 25. september 1690, aðeins í það eina 

skipti. Síðan liðu ein 14 ár þar til dagblaðið Boston News Letter kom út, 

þann 24. apríl 1704 og var það gefið út reglulega. Árið 1765 vou útgefin 

dagblöð í Bandaríkjunum orðin yfir tuttugu talsins (Stewart, 2011). 

Það var einnig í Boston rúmum tveimur öldum síðar að fyrsti 

tölvupósturinn var sendur, árið 1971. Það var verkfræðingur, Ray 

Tomlinson að nafni, útskrifaður frá MIT (e. Massachusetts Institute of 

Technology) 1965, sem hafði fengið það verkefni að finna eitthvað 

áhugavert að gera við ARPANET, undanfara internetsins, en á þeim tíma 

vann Tomlinson hjá BBN Technologies. Í viðtali við Guy Raz hjá NPR 

segir Tomlinson frá því að upphafið að þessu hafi verið pælingar um það 
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hvernig mannfólkið og tölvur gætu átt samskipti. Það sem helst fór í 

taugarnar á honum var samstarfsfólk í einhverri fjarlægð sem ekki svaraði 

símhringingum. Til að byrja með var hann með tvær tölvur hlið við hlið á 

skrifstofu sinni og reyndi að senda skilaboð þeirra á milli. Að lokum tókst 

honum að finna leið til að senda skilaboð frá einni tölvu til annarrar óháð 

staðsetningu, það sem við nú köllum tölvupóst.  

Hann er einnig sá sem er ábyrgur fyrir því að „@” merkið er það sem 

það er í dag. Til þess að geta sent skilaboð milli tölva þurfti að finna leið til 

að aðgreina nafn sendanda og viðtakanda frá nafni tölvu viðkomandi. Þar 

sem @ merkið er eina forsetningin á lyklaborðinu fannst honum viðeigandi 

að nota það, „notandi” „hjá” „hýsill”. Hann segir að hann hafi þá ekki gert 

sér nokkra grein fyrir því sem á eftir kæmi, hvað þá að það myndi þróast 

svona hratt (NPR, 2009). 

Þorbjörn Broddason prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands hefur 

um árabil rannsakað fjölmiðla og gefið út þó nokkur rit þar að lútandi. Hann 

hefur reynst nokkuð sannspár um þróunina í fjölmiðlaheiminum eins og sjá 

má á eftirfarandi broti úr bók hans Ritlist, prentlist, nýmiðlar sem út kom 

árið 2005: 

 

Nú er svo komið að unnt er að fylgjast með fréttum 

dagblaða, útvarps og sjónvarps með atbeina nettengdrar 

heimilistölvu. Því er miklu erfiðara nú en áður að draga 

mörk milli ólíkra fjölmiðla. Hvaða miðil er sú að nýta sér 

sem situr í Bretlandi og horfir á íslenskar sjónvarpsfréttir í 

tölvunni sinni? Eða sá sem les Morgunblaðið á netinu í 

Bandaríkjunum? Þróunin á þessu sviði er svo ör að erfitt 
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er að fjalla um hana í svo seinvirkum og formlegum miðli 

sem prentaðri bók. Þegar þetta er skrifað sjást mörg 

merki þess að sjónvarp í nokkuð breyttri mynd sé að 

ryðja sér til rúms á Internetinu. Brautryðjendur á þessu 

sviði heillast af þeim eiginleika netmiðilsins, að notandinn 

hefur að vissu marki stjórn á miðluninni, öfugt við hinn 

miðstýrða miðil, sjónvarpið. Notandinn getur sniðið efnið 

að eigin þörfum og smekk, valið framsetningarmáta og 

tengst hliðarefni að vild (Þorbjörn Broddason, 2005b, bls. 

84).  

 

Erik Qualmann höfundur bókarinnar Socialnomics, fullyrðir að hefðbundin 

pappírs- og pennablaðamennska sé að deyja út. Áður fyrr þurftum við að 

leita fréttanna, en nú erum við orðin vön því að fréttir og annars konar 

upplýsingar leiti okkur uppi. Dagblöð og tímarit neyðist til að horfast í augu 

við það að fréttunum sé núna ýtt að fólki, bæði af vinum og með 

sjálfvirkum fríáskriftum. Hann er á þeirri skoðun að dagblöð ættu ekki 

lengur að segja fréttir, heldur ættu þau að segja skoðun sína á þeim og 

hvað þær þýða. Og jafnvel þó þau gerðu það, telur hann litlar líkur ef 

nokkrar, að dagblöðin lifi af. Hann nefnir sem dæmi að New York Times 

hafi náð töluverðri framþróun, en það býður upp á mánaðarlega áskrift að 

blaðinu, með sjálfvirku niðurhali í netbækur (t.d. Kindle, Nook eða iPad) 

gegn vægu gjaldi. Tilkostnaður er töluvert lægri, það þarf t.d. hvorki að 

greiða fyrir: prentun, viðhald á vefsíðu, pappír, blek né flutning. En það 

sem mestu máli skiptir er að þetta þjónar þörfum viðskiptavinarins fyrir að 

fá fréttirnar sendar samtímis í það samskiptatól sem hann notar mest 

(Qualman, 2011). 
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2.4 Kynslóðabil 

 

Í bók sinni Born Digital fjalla höfundarnir Palfrey og Gasser um það 

hvernig skilja má fyrstu kynslóð þeirra sem „fæddir eru stafrænir”. Þar 

flokka þeir kynslóðirnar í þrennt eftir stafrænni getu; Stafrænir frumbyggjar 

(e. digital settlers) eru ekki innfæddir í stafræna heiminn, ólust upp við 

hefðbundin samskipti en hjálpuðu til við að skapa stafræna heiminn eins 

og hann er í dag. Þetta er eldra fólk sem oft er nettengt og varkárt í notkun 

sinni á nýrri tækni, en treystir annars á hefðbundna samskiptamáta.  

Stafrænir innflytjendur (e. digital immigrants) eru ekki alveg jafn vel að 

sér tæknilega og þeir sem „fæddir eru stafrænir“. Þessi hópur lærði að 

senda tölvupóst og nota samfélagsmiðla síðar í lífinu. Þá má þekkja af 

misgóðum bröndurum og viðvörunum sem þeir áframsenda á fjölda fólks.  

Fæddir stafrænir (e. digital natives) eru fæddir eftir 1980, muna ekki eftir 

því þegar bréf voru skrifuð og send, hvað þá handskrifuð eða að fólk hafi 

heldur hist á formlegum dansleikjum en á Facebook. Þessi hópur eyðir 

mestum tíma sínum á netinu, án þess að gera beint greinarmun á því 

hvenær þau eru á netinu og hvenær ekki. Þau lifa í heimi þar sem hið 

mannlega er samblandað tækninni, 24 klst á sólarhring, á þann hátt sem 

við höfum ekki upplifað áður og er að gjörbreyta mannlegum samskiptum 

(Palfrey og Grasser, 2008).  

Í framhaldi af því sem Palfrey og Grasser segja verður í 5. kafla skoðað 

hvort aldur notenda hafi áhrif á hvaða fjölmiðlar eru notaðir. 
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2.4.1 Samfélagsmiðlar 

 

Tilkoma netsins hefur breytt tilverunni töluvert, bæði einkalífi fólks og 

atvinnulífi. Það er því vart hægt að ræða breytt umhverfi fjölmiðla í dag án 

þess að minnast á samfélagsmiðla (e. Social Media). Þeir eru í eðli sínu 

alþjóðlegir og notendur þeirra geta hæglega verið í sambandi við fjölskyldu 

og vini í öðrum löndum og heimsálfum. Þessi alþjóðlegu tengsl geta bæði 

flutt jákvæð og neikvæð skilaboð fyrir fólk, vörur og þjónustu. Alls kyns 

upplýsingar eru sendar manna á milli á methraða, hvort sem fólk kærir sig 

um það eður ei.  

 

„Spá Marshalls McLuhans um heimsþorpið (e.global 

village) hefur að nokkru leyti ræst. Hugtök eins og nánd 

og fjarlægð hafa öðlast nýtt inntak. Um suma atburði má 

næstum segja að þeir gerist bæði alls staðar og hvergi.” 

(Þorbjörn Broddason, 2005b, bls.50).  

 

 

Það sem áður fyrr var manna í millum er nú á allra vörum. „Heimurinn 

eins og hann var, er ekki til lengur. Hvort sem það er gott, slæmt eða 

skiptir engu máli, þá er það staðreynd sem ekki verður breytt” (Qualman, 

2011).  

Margir eru á þeirri skoðun að tími hinna hefðbundnu miðla sé liðinn, og 

samfélagsmiðlar muni leysa þá af hólmi. Áður en lengra er haldið er rétt að 

reyna að skilgreina hugtakið samfélagsmiðlar.  
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Segja má að samfélagsmiðlar séu miðlar til félagslegra samskipta, m.ö.o. 

ný samskiptatækni. Þeir séu síbreytilegt net upplýsinga. Þeir fela í sér 

notkun á vef- og farsímatækni til að breyta samskiptum í gagnvirk 

samskipti. Sem dæmi mætti nefna miðla eins og; Facebook, Twitter, 

MySpace og Youtube. Samfélagsmiðlar eru frábrugðnir hefðbundnum 

fjölmiðlum eins og dagblöðum og sjónvarpi að því leyti að þeir eru 

tiltölulega hagkvæmir og aðgengilegir öllum bæði til birtingar á efni eða til 

að nálgast efni. Þeir geta náð til fólks um allan heim og til þess að nota þá 

þarf hvorki sérstaka kunnáttu né þjálfun. Allir þeir sem hafa aðgang að 

netinu geta notað samfélagsmiðla. Það sem gerir þá frábrugðna 

hefðbundnum miðlum er að þar er hægt að fá svör eða athugasemdir því 

næst samtímis, og hægt er að breyta mörgu af því sem sett hefur verið 

fram (Wikipedia, 2011). 

Til frekari útskýringa á því hvernig tæknin hefur breytt fréttaflutningi má 

nefna umrætt endurkjör Mahmouds Ahmadinejad, Íransforseta árið 2009, 

sem varð til þess að mótmæli brutust út í landinu. Ritskoðun kom í veg 

fyrir að hefðbundnir fjölmiðlar gætu birt fréttir af mótmælunum. Þar að auki 

voru margir vestrænir fréttaritarar í haldi írönsku stjórnarinnar og gátu ekki 

upplýst umheiminn um þróun mála. En á Twitter gat fólk sent stutt skilaboð 

um framvindu mála á rauntíma og myndbönd birtust á Youtube. Þar var 

það hinn almenni borgari sem gat sagt fréttir af mótmælunum í Íran 

(Gordon, 2011). 
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Annað dæmi sem nefna má er að í átökunum í Mið-Austurlöndum og 

Norður-Afríku í byrjun árs 2011 sagði einn mótmælandi skorinort: „Við 

notum Facebook til að tímasetja mótmælin, Twitter til að skipuleggja þau 

og YouTube til að segja öllum heiminum frá.” (Wikipedia, 2011). 

 

Þorbjörn lýsir hér nútíma samskiptum nokkuð vel: 

 

„Svo langt má ganga í gagnvirkum boðskiptum að líkja 

mætti við gerviheim þar sem nær öll skilningarvit 

þátttakandans eru virkjuð samtímis, hann verður fyrir svo 

ríkum áreitum og verður svo niðursokkinn í boðskiptin að 

efnisheimurinn hverfur honum.” (Þorbjörn Broddason, 

2005b, bls.85).  

  

Qualman telur að samfélagsmiðlar séu ekki tískubóla heldur gagnger 

breyting á því hvernig við höfum samskipti hvert við annað. Hann segir að 

í framtíðinni munum við ekki lengur leita að vöru og þjónustu heldur muni 

þær leita okkur uppi í gegnum samfélagsmiðla. Qualman telur 

samfélagsmiðlana ógna rafrænum útgáfum dagblaðanna, því að í raun 

geti hver sem er sagt fréttir núna. Hann segir jafnframt að hraði 

samfélagsmiðlanna geri það að verkum að það sem áður var „manna í 

millum” er núna „á allra vörum.” Í bók hans kemur fram að það hafi tekið 

útvarpið 38 ár að ná 50 milljón notendum, sjónvarpið 13 ár, netið 4 ár og 

iPod aðeins 3 ár. Hann fullyrðir að lokum að hefðbundnir fjölmiðlar geti 

ekki annað en orðið undir (Qualman, 2011).  
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Þorbjörn sér þróunina fyrir sér á þennan hátt: 

 

Áfram verður þrengt að pappírsmiðlunum, blöðum og 

bókum, og þeir munu halda áfram að taka mikilsverðum 

breytingum, en fátt bendir þó til hvarfs þeirra af vettvangi. 

Geisladiskar og minniskubbar munu áfram ryðja sér til 

rúms, þar sem unnt er að kalla fram upplýsingar í formi 

kyrrmynda, lifandi mynda og hljóðs. Þeir munu keppa við 

ákveðnar tegundir bóka (t.d. uppsláttarrit) og e.t.v. 

tímarita, fremur en daglega fréttamiðla (Þorbjörn 

Broddason, 2005b, bls.85).  

 

Eitt af því sem tæknibreytingar og tilkoma netsins hefur haft í för með 

sér er að nú er fólk ekki lengur bundið við stað og stund. Það getur fylgst 

með fjölmiðlum eigin lands án þess að vera sjálft á staðnum. 

 

2.5 Fjölmiðlar á móðurmáli innflytjenda 

 

Hvað er það sem hefur helst áhrif á aðlögun innflytjenda í nýju landi og 

fjölmiðlanotkun þeirra? Af hverju kjósa innflytjendur að nota fjölmiðla á 

eigin móðurmáli? Er auðveldara að skilja þá? Er innflytjandinn með notkun 

þeirra ómeðvitað að viðhalda menningarlegri sjálfsmynd sinni og tengslum 

við hefðbundin gildi og venjur? Eru þeir einfaldlega þægilegri aflestrar eða 

höfða frekar til innflytjandans en fjölmiðlar nýrra heimkynna? Eða velja þeir 

fjölmiðla á móðurmálinu af gömlum vana? Gegna íslenskir fjölmiðlar 

einhverri skyldu gagnvart Íslendingum erlendis? 
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Í 7.gr. yfirlýsingar forseta Íslands frá 2. júní 2004 segir orðrétt: 

 

„Á tímum vaxandi alþjóðavæðingar eru gróskumiklir 

íslenskir fjölmiðlar einnig forsenda þess að við 

varðveitum áfram íslenska tungu, búum við sjálfstæða 

menningu og getum metið heimsmálin á eigin forsendum. 

Kraftmikil íslensk fjölmiðlun styrkir stöðu okkar í 

samkeppni við erlenda miðla og gegnir lykilhlutverki við 

að tryggja að íslensk menning og tunga haldi stöðu sinni 

og eflist á nýrri öld.” (Þorbjörn Broddason, 2005b, bls. 

97). 

 
 

Þarna má glöggt sjá að ekki einungis er ætlast til að íslenskir fjölmiðlar séu 

forsenda þess að íslensk tunga varðveitist heldur að einnig eigi þeir að 

stuðla að því að Íslendingar geti metið heimsmálin á eigin forsendum.  

 

2.5.1 Fjölmiðlanotkun Pólverja á Íslandi 

 

Helga Ó. Ólafsdóttir gerði árið 2009 rannsókn á fjölmiðlanotkun Pólverja á 

Íslandi. Þar kemur fram að samkvæmt niðurstöðum norrænna rannsókna 

er fjölmiðlanotkun innflytjenda fjölbreytt. Þeir nota útvarp, dagblöð, 

sjónvarp og netið á mismunandi tímum dagsins og vikunnar og í 

mismunandi tilgangi. Þeir fá því upplýsingar úr mörgum áttum en fyrst og 

fremst lesa þeir fjölmiðla frá sínu heimalandi og fjölþjóðlega miðla. 

Niðurstöður evrópskra og norrænna rannsókna hafa leitt í ljós að það sé 

ekki falin mótsögn í því að nota bæði þverþjóðlega og innlenda miðla. Í 
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ritgerðinni ræðir Helga m.a. um að þverþjóðlegur fjölmiðlaveruleiki (e. 

transnational media) hafi verið áberandi í fræðilegri umfjöllun um 

innflytjendamál. Þar er átt við að margir þeirra eru virkir í fleiri en einu 

þjóðríki samtímis (Helga Ó. Ólafsdóttir, 2009).  

Mannfræðingarnir Unnur Dís Skaptadóttir og Anna Wojtynska hafa 

einnig gert rannsóknir á pólskum innflytjendum á Íslandi. Í niðurstöðum 

þeirra kemur fram að Pólverjar viðhalda tvíhliða sýn (e. bifocality) á 

veruleikann með því að fylgjast með pólsku sjónvarpi. Þeim þykir 

áhugaverðara að vita hvað er að gerast í heimalandi sínu, því þó svo að 

þeir búi á Íslandi er það ekki þeirra land. Þrátt fyrir að þeir búi á tilteknum 

stað og eigi persónuleg sambönd við íbúa þar þá tilheyri hugur þeirra oft 

heimaslóðunum. Þessi svokallaða tvíhliða sýn felur það í sér að sífellt er 

lagt mat á nýja staðinn í samanburði við heimalandið, sem er þeim alltaf 

mikilvægt. Þverþjóðleg tengsl verða til og viðhaldast m.a. af því þegar 

íbúar ferðast, heimsækja skyldmenni og fara í frí til heimalands. Þeir sem 

hafa komið upp fjölskyldu á Íslandi eða telja sig tilheyra landi og þjóð til 

frambúðar hafa minna samband við heimalandið (Unnur Dís Skaptadóttir 

og Anna Wojtynska, 2007). 

 

 

 

 



  

29 

 

2.5.2 Fjölmiðlanotkun Kóreumanna í Kentucky í Bandaríkjunum  

 

Árið 2005 var gerð rannsókn við Kentucky háskóla í Bandaríkjunum á því 

hvort tengsl væru á milli fjölmiðlanotkunar Kóreumanna í Kentucky og 

þess hvernig aðlögun þeirra að nýjum heimkynnum gengi. Þar sem 

aðgengi að hefðbundnum kóreskum fjölmiðlum er takmarkað í 

Bandaríkjunum beindist rannsóknin að notkun á kóreskum netfrétta-

miðlum.  

Helstu niðurstöður höfundar, In-Ho Lee, voru að enskukunnátta, aldur 

og hjúskaparstaða er það sem hefur hvað mest áhrif á notkun á 

bandarískum fjölmiðlum. Jákvæð tengsl eru á milli enskukunnáttu og 

aðlögunar, því betri sem enskukunnáttan er þeim mun meiri notkun á 

bandarískum fjölmiðlum. Þeir sem töldu enskukunnáttu sína frekar lélega 

höfðu tilhneigingu til að nota frekar kóreska miðla. Þá kom í ljós að kóreskt 

„net-tungumál” hefur neikvæð tengsl við aðlögun. Þessi niðurstaða gefur til 

kynna að með auknu aðgengi að netinu hefur netið orðið að mjög 

mikilvægum miðli (Lee, 2005).  

Rannsóknin leiddi það í ljós að menntun hefur áhrif á fjölmiðlanotkun, þeir 

sem eru með minni menntun nota frekar kóreska miðla. Einnig voru 

jákvæð tengsl á milli notkunar á bandarískum fjölmiðlum og aðlögunar, því 

meira sem þátttakendur nota bandaríska miðla þeim mun betur gengur 

aðlögunin. Þá voru neikvæð tengsl milli aðlögunar og notkunar á 

kóreskum netfréttamiðlum. Þar af leiðandi, því meira sem svarendur nota 
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kóreska miðla, þeim mun minni líkur eru á að þeir aðlagist samfélaginu í 

Bandaríkjunum. 

Þá hafði hjúskaparstaða einnig áhrif, ungir og einhleypir Kóreubúar nota 

frekar bandaríska fjölmiðla og aðlagast betur en þeir sem eldri eru og í 

hjónabandi. Það var það sem helst kom Lee á óvart, hvað hjúskaparstaða 

hafði mikið að segja þegar kom að notkun á bandarískum miðlum.  

Jákvæð tengsl eru á milli lengdar búsetu og notkunar á bandarískum 

miðlum. Það er hæglega hægt að rökstyðja það með þeirri staðreynd að 

því lengur sem innflytjandi er í Bandaríkjunum, eykst enskukunnáttan og 

þ.a.l. nota þeir meira af bandarískum fjölmiðlum og nota síður miðla á 

móðurmálinu. Samt sem áður virtist það ekki hafa áhrif á fjölmiðlanotkun 

Kóreumanna í Kentucky hvort þeir væru komnir til að setjast að í 

Bandaríkjunum eða ætluðu sér aftur til Kóreu (Lee, 2005).  

Í ritgerðinni vitnar Lee í niðurstöður rannsókna annarra fræðimanna 

sem hafa m.a. leitt í ljós að ástæðan fyrir því að innflytjendur velja heldur 

fjölmiðla á eigin móðurmáli er að slíkir miðlar gefi skýrari upplýsingar og 

hjálpi til við að viðhalda menningarlegri sjálfsmynd innflytjandans. 

Fjölmiðlar á móðurmáli innflytjenda hafi ekki aðeins áhrif á það hvernig 

innflytjendur aðlagast menningu nýs lands, heldur að með notkun þeirra 

viðhaldi þeir tengslum við hefðbundin gildi og venjur. Einnig sýna 

niðurstöður að því meira sem innflytjendur nota fjölmiðla á eigin móðurmáli 

þeim mun ólíklegri eru þeir til að aðlagast nýju landi.  
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Lee segir að sumir fræðimenn telji að notkun fjölmiðla á móðurmáli komi 

í veg fyrir að innflytjendur samlagist nýju landi og fái þ.a.l. ekki nægar 

upplýsingar um það. Þeir fræðimenn sem hafa rannsakað notkun 

innflytjenda í Bandaríkjunum á fjölmiðlum á móðurmáli þeirra telja 

eftirfarandi ástæður fyrir notkuninni: 1) léleg enskukunnátta, 2) framboð á 

fjölmiðlum á eigin móðurmáli í Bandaríkjunum og 3) fólki líkar ekki við 

minnihlutahópa af öðru þjóðerni og það viðgengst í bandarískum 

fjölmiðlum að alhæfa um þá sem ekki hafa ensku sem móðurmál (Lee, 

2005). 

Í ritgerð Lee kemur einnig fram að margir þeirra sem rannsakað hafa 

þverþjóðleg samskipti, telja að innflytjendur skorti færni í tungumáli nýja 

landsins. Það gerir það að verkum að þeir velja heldur fjölmiðla á eigin 

móðurmáli. Það er auðveldara að læra nýja siði og venjur á móðurmáli en 

í gegnum fjölmiðla nýja landsins, þar til að viðkomandi hefur öðlast næga 

færni. Þar með eru talin marktæk tengsl á milli töluverðrar færni í ensku og 

áhorfs á bandaríska fjölmiðla, þ.e.a.s. mikil færni - mikið áhorf, lítil færni - 

lítið áhorf.  

Rannsóknir sýna að fjölmiðlar á móðurmáli innflytjenda skipti miklu máli, 

þannig komist menningararfleifð og verðmæti til áhorfenda á meðan þeir fá 

þær upplýsingar er þeir þurfa á sínu móðurmáli, sem fjölmiðlar í nýju landi 

geta ekki miðlað á sama hátt. Með því að horfa á fjölmiðla á eigin 

móðurmáli, viðhalda innflytjendur hefðum og flytja þær þannig til næstu 

kynslóðar. Með því skapa þeir menningarlega einingu og sérkenni innan 
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síns hóps. Lee leggur að lokum til að framtíðarrannsóknum megi beina að 

tækniþróun og áhrifum hennar á aðlögun (Lee, 2005). Í 4. kafla verður 

skoðað hvort að lengd búsetu er eitt af því sem hefur áhrif á 

fjölmiðlanotkun. 

 

2.6 Staða fjölmiðla í Bandaríkjunum 

 

Árlega gefur Pew Research Center út skýrslu um stöðu fjölmiðla í 

Bandaríkjunum. Síðasta skýrsla kom út 14. mars sl. og þar kemur fram að 

fólk hefur ekki eytt meiri tíma yfir fréttunum síðan á miðjum 10. áratugnum 

(Pew Research Center, 2011b).  

Nú er hægt að nálgast fréttir á fleiri vegu en áður og hefur sú þróun leitt 

til aukinnar fjölmiðlanotkunar. Afleiðing þess er að Bandaríkjamenn eyða 

að meðaltalli meiri tíma yfir fréttunum nú en nokkru sinni á síðastliðnum 

áratug, jafnmiklum tíma og um miðjan 10. áratuginn. Rafrænir miðlar leika 

enn stærra hlutverk í fjölmiðlanotkun fólks og þeir virðast bæta upp fyrir þá 

notendafækkun sem hefur orðið hjá hinum hefðbundnu miðlum. Þess má 

geta að starfsfólki fréttastofa hefur að sama skapi fækkað um 30% síðan 

árið 2000 (The Huffington Post, 2011). 

Tilkoma rafrænna miðla hefur, þegar á heildina er litið, gert það að 

verkum að Bandaríkjamenn eyða meiri tíma nú yfir fréttum en þeir gerðu 

fyrir tíu árum. Árið 2000 sagðist fólk að meðaltali eyða 57 mínútum í fréttir 

í sjónvarpi, útvarpi eða dagblöðum. En í dag eyðir fólk aukinheldur 13 
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mínútum í fréttir á netinu, þ.a.l. eyðir fólk um 70 mínútum á dag í fréttir. 

Þeir sem eiga hvað stærstan þátt í því er hámenntað fólk. Það er aðeins á 

meðal 65 ára og eldri sem að lítið er um lestur rafrænna frétta. (Pew 

Research Center, 2010). 

Netfréttamiðlar styrkja stoðir sínar hratt og örugglega á meðan 

notendum hefðbundinna miðla fækkar. Á árinu 2010 voru rafrænir miðlar 

þeir einu sem juku notendafjölda sinn (sjá mynd 2.). 

 

Mynd 2. Breyting á notkun bandarískra fjölmiðla frá árinu 2009 – 2010  

(Pew Research Center, 2011b).  

Í desember 2010, sögðust 41% Bandaríkjamanna fá flestar sínar fréttir á 

netinu, hvort heldur innlendar sem erlendar. Það sem rennir enn frekari 

stoðum undir þetta er að í fyrsta sinn á síðasta ári var meiru eytt í 

auglýsingar á netinu en á síðum dagblaðanna (Pew Research Center, 

2011b). 
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Auknar vinsældir svokallaðra smartsíma og spjaldtölva gera það að 

verkum að fólk fer fyrst og fremst á netið í leit að fréttum. Samkvæmt 

skýrslunni fá um 47% Bandaríkjamanna fréttir í farsímann eða í annars 

konar þráðlaus tæki (The Huffington Post, 2011). 

Það kemur því ekki eins og þruma úr heiðskíru lofti að á síðasta ári dró 

enn frekar úr lestri dagblaða. Um 40% Bandaríkjamanna segjast lesa 

dagblöð. Það er 6% færra en árið 2008 og 12% færra en árið 2006. 

Lesendur dagblaða virðast að meðaltali vera eldra fólk. Allir miðlar, nema 

dagblöð, juku tekjur sínar á síðasta ári. Tekjur dagblaðanna halda áfram 

að dragast saman, sem er merki um að vandamál þeirra séu alvarlegri en 

nokkurs annars miðils. Tekjur dagblaðanna hafa dregist saman um 48% á 

4 árum (Pew Research Center, 2011b). 

Þegar hefðbundnir miðlar eru skoðaðir er það útvarpið sem virðist 

standa best að vígi. Á heildina litið hlustuðu 93% Bandaríkjamanna á 

útvarp á meðan mælingar stóðu í eina viku árið 2010. 16% 

Bandaríkjamanna segja að þeir fái flestar sínar fréttir í útvarpinu, 6% færri 

en árið 2009.  

Í skýrslunni kemur einnig fram að stærsta breytingin í útvarpshlustun sé 

væntanlega rétt handan við hornið, þ.e. netútvarp. Stór hluti útvarps-

hlustunar fer fram í bílnum og við erum rétt á barmi þess að netútvarp sé 

almennt í boði (Pew Research Center, 2011b). 
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2.7 Notagildiskenningin  

 

Nútímatækni gerir það að verkum að tímamismunur og landfræðilegar 

fjarlægðir eru ekki lengur fyrirstaða, sérstaklega þar sem tæknin nú er 

aðgengilegri, hagkvæmari og notendavænni en hún var. Ólíkt 

hefðbundnum fjölmiðlum hvetur netið notandann til að taka þátt og leita 

upplýsinga. Til er kenning sem gerir ráð fyrir því að fólk noti fjölmiða til að 

uppfylla sérstakar óskir eða þarfir. Þessi kenning kallast 

notagildiskenningin (e. Uses and Gratification theory) (Wikipedia, 2011).  

Í stað þess að einblína á miðilinn sjálfan leggur hún áherslu á 

notandann og hvernig hann nýtir sér miðilinn. Samkvæmt henni er 

einstaklingurinn sjálfstæður og hefur fulla stjórn á því hvaða fjölmiðla hann 

notar og hvenær. Hann nýtir sér þá eftir eigin þörfum, áhuga og löngun. 

notagildiskenningin gerir ráð fyrir því að notendur séu með fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir um hvað þeir vilja og séu virkir þátttakendur í 

fjölmiðlanotkun (McQuail, 2000).  

Notagildiskenningin þykir hvorki fullkomin né afdráttarlaus, frekar en 

aðrar kenningar. Hún leggur áherslu á notagildi afþreyingarfjölmiðlunar, 

hvernig hægt er að uppfylla þarfir einstaklingsins, veita honum ánægju, 

slökun eða dægradvöl. Aðaláherslan er á notandann og hvernig hann 

notar fjölmiðla til að uppfylla þarfir sínar og langanir. Notandinn horfir á 

það sem vekur áhuga hans og honum þykir skemmtilegt. Þegar 

notagildiskenningunni er beitt til að skoða fjölmiðla og notendur þeirra 
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vaknar sú spurning „hvers vegna notar fólk fjölmiðla og í hvaða tilgangi?” 

(McQuail, 2005). 

Kenningin gerir ráð fyrir að notendur séu virkir (e. active audience), 

þ.e.a.s. að þeir viti hvað þeir vilja og hvað þeir þurfa og að þeir velji sér 

fjölmiðla sem endurspegli það. Samkvæmt notagildiskenningunni er 

virkum áhorfendum skipt í tvo hópa, jákvæða og neikvæða. Þeir sem 

sækja í fjölmiðla og þeir sem forðast þá. Það sem einkennir þá jákvæðu er 

þátttaka, athygli og valvísi (e. selectivity). Hinir neikvæðu forðast það hins 

vegar að verða fyrir truflunum og eru tortryggnir í garð fjölmiðla. 

Niðurstöður rannsókna þar sem notagildiskenningunni er beitt hafa leitt í 

ljós að áhorfendur verða virkari ef þeir horfa vísvitandi á efni sem þeir 

finna sjálfir og tengjast því þannig betur (Levy, 1987).  

Félagsfræðingurinn Elihu Katz er einn þeirra sem hafa gagnrýnt 

kenninguna og segir að þar sem hún sé í eðli sínu einstaklingsmiðuð geti 

reynst erfitt að halda utan um það efni sem safnast saman í rannsóknum. 

Rannsóknirnar styðjist frekar við að einstaklingur skrái niður notkun sína 

eftir minni heldur en að notast sé við beinhörð gögn (Katz, 1987). Ef 

kenningin er notuð sem viðmið eða í því skyni að veita innsýn og útlista 

sjónarmið eykst skýringargildi hennar töluvert. Notagildiskenningin fellur 

ekki innan skýrs og afmarkaðs ramma sem oft er krafist. Hún kom fyrst 

fram um miðja síðustu öld og nálgun hennar því mótuð af 

fjölmiðlaumhverfi þess tíma er val var takmarkað. Það má velta því fyrir 

sér hvort notagildiskenningin eigi enn við í dag þar sem fjölmiðlaumhverfið 
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er gjörbreytt og valmöguleikar neytenda og allt áreiti hefur stóraukist 

(Blumler, 1979). 

Fyrstu rannsóknirnar þar sem notagildiskenningunni var beitt voru 

gerðar árið 1940 (Alma S. Kristjánsdóttir, 2009). Í byrjun naut hún ekki 

mikilla vinsælda, niðurstöður rannsókna voru gjarnan þær að áhorfendur 

væru virkir og veldu efni eftir áhuga og skapi (McQuail, 2005). Í ritgerð 

Ölmu kemur einnig fram að í rannsóknum sem notuðust við notagildis-

kenninguna var í auknum mæli farið að skoða og reyna að útskýra 

upplifun áhorfandans. Þá fór notagildiskenningin að lúta merkjum 

skynsemishyggju þar sem notandinn kýs og hafnar efni með skynsemi 

sinni og forgangsröðun. Efni dægradvalarinnar er valið út frá því hvort og 

hvernig það uppfyllir þarfir hans fyrir dægrastyttingu og upplýsingamiðlun. 

Áhorfandinn tengist því sem hann horfir á af því að það minnir hann á 

atburði í fortíðinni. Það gefi honum grunn og stuðning við eigin hugmyndir 

(Alma S. Kristjánsdóttir, 2009).  

Í 5. kafla verður skoðað hvort fjölmiðlanotkun Íslendinga í Boston falli 

undir notagildiskenninguna. Nota þeir íslenska fjölmiðla til að uppfylla 

sérstakar óskir eða þarfir? Sækja þeir nákvæmlega það sem þeir vilja og 

þegar þeir vilja það á netinu? Eru þeir samkvæmt notagildiskenningunni 

jákvæðir notendur (e. active audience)? 
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3. Rannsókn og framkvæmd  

 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða fjölmiðlanotkun Íslendinga í 

Boston til að komast að raun um hvort þeir velja heldur íslenska fjölmiðla 

en bandaríska. Skoðað er hvaða fjölmiðla þeir nota helst, hversu oft og 

hvaða efni vekur helst áhuga þeirra. Til samanburðar er notkun þeirra á 

bandarískum fjölmiðlum skoðuð á sambærilegan hátt. 

Tilgátur rannsóknarinnar eru að aldur, lengd búsetu og þjóðerni maka 

hafi áhrif á fjölmiðlanotkun. Því yngri sem þátttakendur eru því líklegri eru 

þeir til að nota stafræna miðla, því eldri sem þeir eru þeim mun líklegri eru 

þeir til að nota hefðbundna miðla. Því lengur sem búið er í Bandaríkjunum 

þeim mun meiri líkur eru á að bandarískir fjölmiðlar séu heldur notaðir og 

að síðustu að þjóðerni maka hafi áhrif, þ.e. ef maki er bandarískur eða af 

öðru þjóðerni en íslensku eru meiri líkur á að bandarískir fjölmiðlar séu 

notaðir en íslenskir. 

Til að fá svör við þeim spurningum sem varpað var fram í upphafi 

ritgerðarinnar var gerð megindleg rannsókn á fjölmiðlanotkun Íslendinga 

búsettra í Boston, Massachusetts fylki í Bandaríkjunum. Notast var við 

hentugleikaúrtak þar sem póstlisti Íslendingafélagsins í Boston var fenginn 

að láni. Alls voru 156 manns sem fengu könnunina senda, en 62 sem tóku 

þátt.  
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3.1 Þróun spurningalista 

 

Við gerð spurningalistans var rannsóknarspurningin höfð að leiðarljósi, 

hvort Íslendingar veldu heldur íslenska fjölmiðla en bandaríska. Byrjað var 

á bakgrunnsbreytum, s.s. kyni, aldri, lengd búsetu, fjölskylduhögum, 

þjóðerni maka og menntun. Því næst þótti ástæða til að spyrja um aðgang 

að netinu, þar sem líklegt þótti að allmargir notuðu þá leið til að fylgjast 

með íslenskum miðlum. Síðan var spurt um íslenska fjölmiðlanotkun, 

lestur vefmiðla, dagblaðalestur, lestur á rafrænum útgáfum dagblaðanna, 

sjónvarpsáhorf og útvarpshlustun. Til samanburðar var að lokum spurt um 

notkun á bandarískum fjölmiðlum.  

Spurningalistinn var settur inn í könnunarforrit www.surveymonkey.com. 

Hann var síðan forprófaður meðal fimm aðila og svartími mældur. 

Mikilvægt var að könnunin væri þægileg aflestrar og ekki of löng til að fá 

sem flest svör.  

 

3.2 Þátttakendur 

 

Samband var haft við Íslendingafélagið í Boston sem með vinsemd veitti 

aðgang að póstlista sínum. Alls fengu 156 manns könnunina senda og 

voru 62 (40%) Íslendingar sem svöruðu.  

Flestir þátttakendur voru í aldurshópunum 25 – 34 ára (39%) og 35 – 44 

ára (36%), eða alls 46 manns. Í aldurshópnum 45 – 54 ára voru 10% 

http://www.surveymonkey.com/
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þátttakenda og 15% þeirra í aldurshópnum 55 ára eða eldri. Einn 

þátttakandi var yngri en 25 ára.  

Kynjahlutfall þátttakenda var nokkuð ójafnt en af þeim 62 sem tóku þátt 

voru 39 konur (63%) og 23 karlar (37%). Þær tölur endurspegla nokkurn 

veginn þýðið í heild, en konur eru 58% þeirra sem eru á póstlista 

Íslendingafélagsins og karlar 42%. 

 
Tafla 1. Fjöldi og hlutfall þátttakenda greint eftir aldri og kyni. 

Konur Karlar Alls

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

25 ára og yngri 1 3% 0 0% 1 2%

25 til 34 ára 14 36% 10 43% 24 39%

35 til 44 ára 17 44% 5 22% 22 35%

45 til 54 ára 3 8% 3 13% 6 10%

55 ára eða eldri 4 10% 5 22% 9 15%

Samtals 39 100% 23 100% 62 100%  

Lengd búsetu var skipt í þrjá flokka; þeir sem búið hafa í 

Massachusetts- fylki í 2 ár og skemur, 2-10 ár eða 10 ár og lengur. 

Kynjaskipting þátttakenda er nokkuð jöfn m.t.t. lengdar búsetu eins og sjá 

má á töflu 2. 

 
Tafla 2. Fjöldi og hlutfall þátttakenda greint eftir kyni og lengd búsetu. 

Konur Karlar Alls

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

2 ár og skemur 14 37% 7 30% 21 34%

2 - 10 ár 12 32% 9 39% 21 34%

10 ár og lengur 12 32% 7 30% 19 31%

Samtals 38 100% 23 100% 61 100%

*Einn svaraði ekki til um búsetulengd  
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Tafla 3. Fjöldi og hlutfall þátttakenda greint eftir kyni og menntun. 

Konur Karlar Alls

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Grunnskólapróf 1 3% 0 0% 1 2%

Iðnnám 2 5% 3 13% 5 8%

Stúdentspróf 4 10% 1 4% 5 8%

Háskólapróf 31 79% 19 83% 50 81%

Annað 1 3% 0 0% 1 2%

Samtals 39 100% 23 100% 62 100%  

Meirihluti þátttakenda (81%) hefur lokið háskólanámi eins og tafla 3. 

sýnir. Flestir þátttakendur (82%) eru í hjónabandi eða í sambúð, en 18% 

eru einhleypir. Rúmlega helmingur þátttakenda (53%) eiga íslenskan 

maka, fjórir af tíu (41%) eiga bandarískan maka en 6% eiga maka af öðru 

þjóðerni (sjá viðauka B). 

 

3.3 Framkvæmd 

 

Könnunin var send út með tölvupósti föstudaginn 15. október 2010 og 

höfðu þátttakendur tíu daga til að svara. Fimm dögum síðar var sendur út 

tölvupóstur með þökkum til þeirra sem þegar höfðu svarað og þeir sem 

enn höfðu ekki svarað, hvattir til þátttöku. Að kvöldi mánudagsins 25. 

október 2010 var lokað fyrir frekari svör. 
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3.4 Úrvinnsla 

 

Notkun íslenskra fjölmiðla er skoðuð og greind eftir eftirfarandi 

bakgrunnsbreytum; kyni, aldri, lengd búsetu, menntun, hjúskaparstöðu og 

þjóðerni maka. Þá var lestur netfréttamiðla, dagblaða, sjónvarpsáhorf og 

útvarpshlustun skoðuð sérstaklega og borin saman við notkun á 

bandarískum fjölmiðlum. Þátttakendum var skipt niður í fimm aldurshópa; 

yngri en 25 ára, 25-34 ára, 35-44 ára, 45-55 ára og 55 ára eða eldri.  

Lengd búsetu var upphaflega skipt í fimm hluta en við úrvinnslu var 

ákveðið að hafa hana þrískipta, þeir sem hafa búið í Boston í 2 ár eða 

skemur, í 2-10 ár og 10 ár eða lengur. Niðurstöðurnar eru unnar í 

töflureikninum Excel. 
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4. Niðurstöður  

 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar 

saman við þær rannsóknir og greinar sem fjallað er um í kafla 2. 

Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í upphafi eru hafðar að 

leiðarljósi og þeim svarað. Þær voru: 

 Velja Íslendingar íslenska fjölmiðla frekar en bandaríska? 

 Hafa aldur, lengd búsetu og þjóðerni maka áhrif á fjölmiðlanotkun? 

Við úrvinnslu rannsóknarinnar voru ýmsar spurningar sem vöknuðu, og eitt 

og annað sem ég hefði viljað skoða betur, eftir á að hyggja. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sem byggja á svörum 62 Íslendinga sýna fram á 

töluverða notkun þeirra á íslenskum fjölmiðlum. Vissulega er rannsókn 

sem þessi takmörkunum háð þar sem um var að ræða hentugleikaúrtak og 

fjöldi þátttakenda ekki meiri en raun ber vitni. Íslensku miðlarnir eru ekki 

eins áþreifanlegir og þeir bandarísku, þ.e.a.s. öll notkun þeirra íslensku fer 

fram á netinu. Ekki er hægt að kveikja á sjónvarpinu og velja RÚV eða 

Stöð 2 og það sama á við um útvarpið. Þar að auki er ekki hægt að 

nálgast alla dagskrárliði íslensku ljósvakanna á netinu, t.a.m. afþreyingu. 

Þess vegna takmarkast rannsóknin að vissu leyti af því og ber að hafa það 

í huga þegar rýnt er í niðurstöður. 
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4.1 Fjölmiðlanotkun Íslendinga í Boston 

 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvort Íslendingar búsettir í 

Boston velji heldur íslenska fjölmiðla en bandaríska. Notkun þeirra á 

íslenskum fjölmiðlum er skoðuð og hún borin saman við notkun þeirra 

bandarísku. Fjölmiðlanotkunin er greind eftir bakgrunnsbreytunum; kyni, 

aldri, hjúskaparstöðu, lengd búsetu, menntun og þjóðerni maka. Með 

fjölmiðlanotkun er átt við lestur netfréttamiðla, dagblaða og rafræna útgáfu 

þeirra, áhorf á íslenskt sjónvarpsefni sem og hlustun á íslenskar 

útvarpsstöðvar. Þar sem þátttakendur eru búsettir í Bandaríkjunum fer 

mest öll notkun þeirra á íslenskum fjölmiðlum fram á netinu. Allir nema 

einn (98%), eru nettengdir heima fyrir, en þessi eini er tengdur í vinnunni. 

Tæp 56% þeirra eru einnig með nettengingu á vinnustað og tæp 20% með 

tengingu í skóla.  

Helstu niðurstöður eru að flest allir þátttakendur (98%) lesa íslenska 

netfréttamiðla reglulega, þar af eru tæplega sjö af tíu (69%) sem lesa 

einhvern þeirra daglega. Þá lesa um 68% svarenda bandaríska 

netfréttamiðla en 10% sem lesa einhvern þeirra daglega (sjá  mynd 3). 

73% horfa reglulega á íslenskt sjónvarp á netinu, af þeim eru 10% sem 

horfa daglega. Nær allir þátttakendur (90%) horfa á bandarískt sjónvarp, af 

þeim eru um 43% sem horfa daglega. Í bandarísku sjónvarpi er mest áhorf 

á afþreyingarefni (89%). Ríflega helmingur svarenda hlustar á íslenskt 
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útvarp á netinu, einn þeirra daglega. Um 71% hlustar á bandarískt útvarp, 

af þeim eru rúmlega þrír af fjórum sem hlusta daglega.  
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Mynd 3. Heildarnotkun á íslenskum og bandarískum fjölmiðlum. 

 

Þegar dagblaðalestur er skoðaður kemur í ljós að um 73% þátttakenda 

lesa reglulega rafræna útgáfu íslensks dagblaðs, af þeim eru um 40% sem 

lesa daglega. 44% lesa rafræna útgáfu bandarísks dagblaðs, af þeim er 

þriðjungur sem les einhverja þeirra daglega. Um 47% aðspurðra lesa 

bandarísk dagblöð, þar af er um þriðjungur sem les eitthvert þeirra 

daglega. Um 16% lesa íslensk dagblöð en eins og áður kom fram er 

aðgengi að þeim takmarkað í Bandaríkjunum. Það sem þátttakendur hafa 

mestan áhuga í íslenskum miðlum eru fréttir og fréttatengt efni.  
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4.1.1 Hvar færðu fyrst fréttir af málefnum líðandi stundar? 

 

Spurt var hvar fólk fengi fyrst fréttir af málefnum líðandi stundar; á alþjóða 

vísu, á Íslandi eða í Bandaríkjunum. Tekið skal fram að hægt var að 

merkja við alla þrjá svarmöguleikana, þ.e. í íslenskum miðlum, í 

bandarískum miðlum og í netleitarvélum.  

 

 

Mynd 4. Hvar færðu fyrst fréttir af málefnum líðandi stundar á alþjóða 

vísu? 

 

Það vekur athygli að þegar um fréttir af málefnum líðandi stundar á 

alþjóðlega vísu er að ræða eru fleiri sem nota íslenska miðla en 

bandaríska (sjá mynd 4). Flestir þátttakendur fá fréttir af málefnum líðandi 

stundar á Íslandi í íslenskum miðlum, en þó nokkrir segjast fá þær fréttir 

einnig í bandarískum miðlum og í netleitarvélum.  
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52
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Mynd 5. Hvar færðu fyrst fréttir af málefnum líðandi stundar á Íslandi? 

Það kemur ekki á óvart að flestir fái fyrst fréttir af málefnum líðandi stundar 

á Íslandi í íslenskum miðlum. Hins vegar vekur það athylgi hversu margir 

fá þær fréttir í netleitarvélum (sjá mynd 5). 

 

Mynd 6. Hvar færðu fyrst fréttir af málefnum líðandi stundar í 

Bandaríkjunum?  
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Þá fá flestir þátttakendur fréttir af málefnum líðandi stundar í 

Bandaríkjunum í þarlendum miðlum, en athyglisvert er hversu margir fá 

þær fréttir í íslenskum miðlum (sjá mynd 6). 

 

4.2 Netfréttamiðlar 

 

Allir þátttakendur nema einn, eða 98%, lesa íslenska netfréttamiðla 

reglulega, þar af eru tæplega sjö af tíu sem lesa einhvern þeirra daglega. 

Þá lesa um 68% svarenda bandaríska netfréttamiðla en þar af eru 14% 

sem lesa einhvern þeirra daglega (sjá mynd 7). Allir þátttakendur nema 

einn (98%), eru með nettengingu heima fyrir, þessi eini er nettengdur í 

vinnunni. Tæp 56% þeirra eru einnig með nettengingu á vinnustað og tæp 

20% með tengingu í skóla.  

 

Mynd 7. Lestur á íslenskum og bandarískum netfréttamiðlum. 
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4.2.1 Samanburður á lestri íslenskra og bandarískra netfréttamiðla 

 

Fleiri þátttakendur (98%) lesa íslenska netfréttamiðla en bandaríska 

(68%). Þegar litið er á daglegan lestur eru tæplega sjö af tíu sem lesa 

einhvern þeirra íslensku daglega en 14% sem lesa þá bandarísku 

daglega. Sá íslenski netfréttamiðill sem mest er lesinn er mbl.is, en 55% 

þátttakenda les mbl.is daglega. Þegar daglegur lestur á íslenskum 

netfréttamiðlum er skoðaður nánar er skiptingin eftirfarandi: (sjá mynd 8). 

 

Mynd 8. Hvaða íslenska netfréttamiðil lest þú daglega? 

 

Það skiptir litlu máli hvaða netfréttamiðill er skoðaður, alls staðar eru fréttir 

og fréttatengt efni það sem helst er lesið (sjá mynd 9). 
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Mynd 9. Hvaða efni lestu helst? Greint eftir netfréttamiðli. 

 
Þar sem allir þátttakendur nema einn lesa íslensku netfréttamiðlana er 

ekki gott að fullyrða um áhrif bakgrunnsbreyta. Það má þó leiða líkur að 

því að lengd búsetu og þjóðerni maka hafi hér áhrif því að þegar sá eini 

sem ekki les íslenska netfréttamiðla er skoðaður nánar kemur í ljós að 

viðkomandi á erlendan maka, hefur verið í Bandaríkjunum í 15 ár eða 

lengur og er einn þeirra sem les bandaríska netfréttamiðla daglega. 

 

4.3 Sjónvarpsáhorf 

 

Sjónvarpið er sá íslenski miðill sem nýtur næstmestra vinsælda á eftir 

netfréttamiðlunum. 73% horfa á íslenskt sjónvarp á netinu, 60% þeirra eru 

konur. Flestir áhorfendur eru í aldurshópunum, 25-34 ára (42%) og 35-44 

ára (38%). Lengd búsetu virðist ekki hafa áhrif á sjónvarpsáhorf. 84% 
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þeirra sem horfa eru í hjónabandi eða í sambúð, af þeim eiga 61% 

íslenskan maka. Jafnmargir (84%) eru með háskólapróf. Fréttir og 

fréttatengt efni er það sem nýtur mestra vinsælda í íslensku sjónvarpi 

(98%). 
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Mynd 10. Áhorf á íslenskt og bandarískt sjónvarp. 

 

4.3.1 Samanburður á íslensku og bandarísku sjónvarpsáhorfi 

 

Af þeim 73% sem horfa reglulega á íslenskt sjónvarp á netinu eru 9% sem 

horfa daglega. Nær allir þátttakendur (90%) horfa á bandarískt sjónvarp, af 

þeim eru um 43% sem horfa daglega (sjá mynd 10).  

Í bandarísku sjónvarpi er það afþreyingarefni sem nýtur mestra 

vinsælda, 89% þeirra sem horfa, horfa á afþreyingarefni (sjá mynd 11), 

konur eru þar í meirihluta (72%). Því næst eru það fréttir og fréttatengt efni 

sem eru með mest áhorf (66%). 
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Mynd 11. Hvaða sjónvarpsefni horfir þú helst á?  

 

Af þeim (73%) sem horfa á íslenskt sjónvarp á netinu eru 9% sem horfa 

daglega á RÚV, 29% horfa nokkrum sinnum í viku, 36% nokkrum sinnum í 

mánuði og aðrir sjaldnar. Allir þeir sem horfa á Ríkissjónvarpið horfa á 

fréttir eða fréttatengt efni, 22% horfa á fróðleik, 20% á íþróttir, 18% á 

afþreyingu og 13% á barnaefni. Þá horfa 20% svarenda á fréttir og 

fréttatengt efni á Stöð 2, enginn þeirra daglega.  

 

4.4 Útvarpshlustun 

 

Helmingur þátttakenda hlustar á íslenskt útvarp á netinu, 65% þeirra eru 

konur. Flestir eru í aldurshópnum 25-34 ára (42%), flestir hafa búið í 2 ár 

eða skemur (39%). 94% eru í hjónabandi eða í sambúð, af þeim eiga 62% 
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íslenskan maka. 84% eru með háskólapróf. Af þeim sem hlusta eru flestir 

(35%) sem hlusta á Rás 2 nokkrum sinnum í mánuði. 

 

4.4.1 Samanburður á íslenskri og bandarískri útvarpshlustun 

 

Helmingur svarenda hlustar á íslenskt útvarp á netinu, einn þeirra hlustar 

daglega. Um sjö af tíu (71%) hlusta á bandarískt útvarp, af þeim hlusta 

78% daglega (sjá mynd 12). 

 

Mynd 12. Hlustun á íslenskt og bandarískt útvarp. 

 

Af þeim sem hlusta á íslenskt útvarp á netinu er einn sem hlustar daglega, 

hann hlustar á Bylgjuna, fréttir, spjallþætti og tónlist. Þegar spurt var 

hversu oft fólk hlustar voru flestir sem hlusta nokkrum sinnum í mánuði. 

Þegar spurt var um hvaða efni fólk hlustar helst á kom í ljós að mest er 

hlustunin á fréttir Ríkisútvarpsins, 48% hlusta á fréttir Rásar 1 og 52% á 
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fréttir Rásar 2. Því næst er það tónlist Rásar 2 sem nýtur mestra vinsælda 

en tæpur fjórðungur (23%) hlustar á hana (sjá mynd 13). 

 

Mynd 13. Hvaða útvarpsefni hlustar þú helst á? 

 

Af þeim sem þátt tóku eru 71% sem hlusta á bandarískt útvarp, af þeim 

eru 68% konur. Flestir hlustendur eru í aldurshópnum 35-44 ára eða 

(41%). Þá hafa flestir þeirra sem hlusta (39%) verið búsettir í Boston í 10 

ár eða lengur. 93% eru í hjónabandi eða í sambúð, 59% eiga íslenskan 

maka. 80% eru með háskólapróf. 
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Af þeim sem hlusta á bandarískt útvarp eru flestir (57%) sem hlusta á 

NPR2. Mest er hlustunin á fréttir og fréttatengt efni (70%) og tónlist (52%). 

Fjórðungur þeirra sem hlustar á útvarp hlustar einungis á tónlist. Því næst 

eru það fróðleikur, spjallþættir, morgunútvarp og síðdegisútvarp sem fólk 

hlustar helst á. 

 

4.5 Dagblaðalestur – pappírsútgáfur og rafrænar útgáfur 

 

Um 73% svarenda lesa rafræna útgáfu íslensks dagblaðs, þar af eru tæp 

40% sem les eitthvert þeirra daglega. Þriðjungur lesenda les rafræna 

útgáfu Morgunblaðsins daglega. Þá eru jafnmargir sem lesa rafrænar 

útgáfur Fréttablaðsins og DV eða 8% lesenda. Þá lesa 44% rafræna 

útgáfu bandarísks dagblaðs, af þeim eru rúmlega fjórir af tíu sem lesa 

eitthvert þeirra daglega. Boston Globe, New York Times og Wall Street 

Journal eru mest lesnu blöðin.  

 

                                                           
2
 NPR er bandarískt fjölmiðlafyrirtæki sem áður hét National Public Radio, það er ekki ríkisrekið en er í samstarfi 

við 910 útvarpsstöðvar um gervöll Bandaríkin með 27,2 milljónir hlustenda vikulega (NPR, 2011). 
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Mynd 14. Lestur á rafrænum útgáfum íslenskra og bandarískra dagblaða. 

 

4.5.1 Samanburður á lestri íslenskra og bandarískra dagblaða 

 

Það skiptir litlu máli til hvaða landa er litið, víðast hvar hefur jafnt og þétt 

dregið úr lestri dagblaða í heiminum á undanförnum árum. Allir bandarískir 

miðlar juku tekjur sínar á síðasta ári nema dagblöð. Tekjur þeirra hafa 

dregist saman um 48% á 4 árum sem er merki um að vandamál þeirra séu 

alvarlegri en nokkurra annarra miðla (Pew Research Center, 2011b).   

Tæplega helmingur svarenda (47%) les pappírsútgáfu af bandarískum 

dagblöðum. Þar af er um þriðjungur sem les eitthvert blaðanna daglega; 

flestir lesa Boston Globe, Wall Street Journal og New York Times. Þá eru 

hlutfallslega fleiri karlar en konur sem lesa blöðin (sjá töflu 4). Þar virðist 

lengd búsetu ekki hafa áhrif.  Flestir lesendur eru í hópi 35-44 ára. 
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Tafla 7. Lest þú pappírsútgáfu af bandarísku dagblaði? Greint eftir kyni. 

   Konur 
 

Karlar 
 

Alls   

  N % N % N % 

Já 16 41% 13 57% 29 47% 

Nei 23 59% 10 43% 33 53% 

Alls 39 100% 23 100% 62 100% 
 

Aðgengi að pappírsútgáfum íslenskra dagblaða í Bandaríkjunum er 

takmarkað og þar af leiðandi er mæling á þeim ekki raunhæf, en um 16% 

þátttakenda segjast lesa pappírsútgáfu af íslensku dagblaði. Þess má geta 

að alls eru tíu áskrifendur að pappírsútgáfu Morgunblaðsins í 

Bandaríkjunum, þar af er einn í Boston, en það er Skandinavíska 

bókasafnið. (Örn Þórisson, Fjöldi áskrifenda í USA. Tölvupóstur til 

höfundar 8. febrúar 2011). 

Á fjórum árum, frá febrúar 2007 þar til í mars 2011, hefur lesendum 

Morgunblaðsins á Íslandi fækkað um tæp 25% og lesendum 

Fréttablaðsins hefur fækkað um 8% (Capacent, 2011). 

Hvorki aldur né lengd búsetu virðast hafa áhrif á lestur bandarískra 

dagblaða. Það sem virðist hafa þó nokkur áhrif á lesturinn er þjóðerni 

maka, ef makinn er bandarískur eru mun meiri líkur á að viðkomandi lesi 

bandarísk dagblöð, hvort heldur sem er rafrænar útgáfur eða 

pappírsútgáfur. 

Hvorki lengd búsetu né þjóðerni maka hafa áhrif á lestur á rafrænum 

útgáfum íslenskra dagblaða. Sá þáttur sem virðist hafa eitthvað að segja 

er aldurinn því flestir lesendur (53%) eru í aldurshópnum 35-44 ára. 
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Spurningarnar sem settar voru fram í byrjun eru þessar: 

 Velja Íslendingar íslenska fjölmiðla frekar en bandaríska? 

 Hafa aldur, lengd búsetu og þjóðerni maka áhrif á fjölmiðlanotkun? 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að Íslendingar í Boston velji 

frekar íslenska fjölmiðla en bandaríska þegar litið er til netfréttamiðla og 

rafrænna útgáfa dagblaðanna.  

Þegar kemur að sjónvarpi, útvarpi og pappírsútgáfum dagblaða, eru 

það bandarískir miðlar sem verða fyrir valinu. Þeir virðast sækja fréttir úr 

íslenskum fjölmiðlum en afþreyingu úr þeim bandarísku. 

Eins og fram kom hér að ofan er ekki hægt að segja að aldur, lengd 

búsetu og þjóðerni maka hafi afgerandi áhrif. Þessir þættir hafa þó 

misjafnlega mikil áhrif eftir því hvaða miðill er skoðaður. 
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5. Umræður  

 

Í stuttu máli eru niðurstöðurnar þessar: 

  Fleiri lesa íslenska netfréttamiðla en bandaríska. 

  Fleiri lesa rafrænar útgáfur íslenskra dagblaða en bandarískra. 

o Fleiri horfa á bandarískt sjónvarp en íslenskt. 

o Fleiri hlusta á bandarískt útvarp en íslenskt. 

Meginniðurstöður þessarar rannsóknar sem byggja á svörum 62 

Íslendinga sýna fram á töluverða notkun þeirra á íslenskum fjölmiðlum. 

Þetta bendir til þess að meirihluti Íslendinga í Boston noti íslenska fjölmiðla 

mikið og í sumum tilvikum mun meira en þá bandarísku. Þeir virðast í 

ríkara mæli fá fréttir úr íslenskum fjölmiðlum en bandarískum. Að mati 

Unnar Dísar Skaptadóttur (2008) mannfræðings er íslensk tunga helsta 

þjóðartákn Íslendinga og er hún í augum þeirra eitt af sérkennum þess að 

vera Íslendingur. Það kemur því ekki á óvart að Íslendingar sæki í íslenska 

fréttamiðla.  

Nær allir nota íslenska netfréttamiðla reglulega og sjö af tíu nota þá 

daglega. Þá lesa 55% mbl.is daglega sem er nokkuð svipað og í 

mælingum Capacent á Íslandi, en 61% lásu mbl.is daglega í mælingu 

þeirra á sama tíma og könnun þessi var gerð í október 2010 (Capacent, 

2010a). Þar sem íslenskir miðlar eru í boði, þ.e.a.s. á netinu, hafa þeir 

yfirhöndina.  
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Öll notkun íslensku miðlanna fer fram á netinu og þ.a.l. eru þeir ekki eins 

áþreifanlegir og þeir bandarísku. Það er ekki auðsótt að kveikja á 

sjónvarpinu og velja einhverja íslensku sjónvarpsstöðvanna eins og 

augljóslega er hægt með þær bandarísku, sama á við um útvarpið. Þar að 

auki er ekki hægt að nálgast alla dagskrárliði íslensku ljósvakanna á 

netinu, t.a.m. afþreyingu. Þess vegna takmarkast rannsóknin að vissu leyti 

af því og ber að hafa það í huga þegar niðurstöður eru lesnar. 

Engu að síður er áhorf á íslenskt sjónvarp mikið (73%), mest er horft á 

fréttir og fréttatengt efni. Samkvæmt könnun Capacent á Íslandi er 

meðaláhorf á sjónvarpsfréttir RÚV í sömu viku og þessi könnun var gerð, 

rúm 28% (Capacent, 2010b). Íslendingar sækja afþreyingarefni í 

bandarískt sjónvarp, sem ekki kemur á óvart þar sem afþreyingarefni í 

íslensku sjónvarpi er að stórum hluta bandarískt. 

Þegar niðurstöður þessarar könnunar eru bornar saman við niðurstöður 

könnunar Helgu Ó. Ólafsdóttur á fjölmiðlanotkun Pólverja á Íslandi kemur í 

ljós að þær eru um margt líkar. Pólverjar lesa fyrst og fremst fjölmiðla frá 

sínu heimalandi og fjölþjóðlega miðla (Helga Ó. Ólafsdóttir, 2009). 

Meirihluti Pólverja (96%) fylgist með pólskum sjónvarpsfréttum, 98% 

Íslendinga í Boston fylgist með íslenskum sjónvarpsfréttum.  
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Að svo stór hluti þátttakenda fylgist með íslenskum sjónvarpsfréttum eins 

og fram hefur komið er einkennandi fyrir þverþjóðlega ástundun3 og rennir  

stoðum undir niðurstöður mannfræðinganna Unnar Dísar Skaptadóttur og 

Önnu Wojtynska (2004, 2007 og 2008) að þeir viðhaldi tvíhliða sýn á 

veruleikann með áhorfi sínu á íslenskar sjónvarpsstöðvar. 

Niðurstöður könnunar In Ho Lee á fjölmiðlanotkun Kóreubúa í Kentucky 

í Bandaríkjunum voru að enskukunnátta, aldur og hjúskaparstaða eru þeir 

þættir sem hafa hvað mest áhrif á notkun á bandarískum fjölmiðlum. Þeir 

sem eru minna menntaðir velja heldur kóreska miðla, en ungir og 

einhleypir frekar bandaríska fjölmiðla. Þar sem ég spurði ekki um 

enskukunnáttu er því miður ekki hægt að bera saman þann þátt. En það 

má leiða að því líkur að trúlega sé aðlögun auðveldari fyrir Íslendinga en 

Kóreubúa þar sem menningarmunur er minni og tungumálið ekki jafn 

framandi. Sama væri e.t.v. hægt að segja um Pólverja á Íslandi, a.m.k. er 

tungumálið örugglega erfiðari hjalli fyrir þá en enskan fyrir Íslendinga, þótt 

þeirri skoðun sé reyndar oft fleygt að Íslendingar telji sig betri í ensku en 

þeir séu í raun og veru. 

Í rannsókn Lee kom í ljós að aldur og hjúskaparstaða hafa áhrif á 

fjölmiðlanotkun. Þeir sem yngri eru og einhleypir leita heldur í bandaríska 

fjölmiðla og þeir sem eldri eru og í hjónabandi eða í sambandi leita frekar í 

kóreska miðla. Þegar fjölmiðlanotkun ungra einhleypra Íslendinga í Boston  

                                                           
3
Þverþjóðleg ástundun felur í sér að vera þátttakandi í tveimur eða fleiri þjóðríkjum samtímis (Unnur Dís 

Skaptadóttir og Anna Wojtynska, 2007). 
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er skoðuð kemur í ljós að þeir lesa heldur íslenska miðla en bandaríska. 

Úrtakið í Boston var lítið og þegar búið er að brjóta það niður er ekki hægt 

að draga víðtækar ályktanir, en ef til vill er þetta vísbending um að 

niðurstöðurnar í kóresku rannsókninni eigi ekki við um unga, einhleypa 

Íslendinga í Boston. Rannsókn Lee leiddi í ljós að þeir sem hafa minni 

menntun kjósa heldur fjölmiðla á eigin móðurmáli. Þar sem 81% 

þátttakenda í þessari könnun eru háskólamenntaðir og nota íslenska 

fjölmiðla mikið er ekki hægt að segja að þeim niðurstöðum beri saman. 

 Eins og fram kom í kafla 2.4 telja höfundar bókarinnar Born Digital, þeir 

Palfrey og Gasser, að hægt sé að flokka kynslóðirnar í þrennt eftir 

stafrænni getu. Ekki er gott fullyrða um það út frá niðurstöðum þessarar 

rannsóknar þar sem aðeins einn þátttakandi var í aldurshópnum 25 ára og 

yngri. En þegar allir aldurshópar eru skoðaðir getur það gefið ákveðnar 

vísbendingar. Sá eini sem var í hópnum 25 ára og yngri notar enga 

bandaríska miðla nema sjónvarp, nokkrum sinnum í viku. Hins vegar les 

hann íslenska netfréttamiðla, rafrænar útgáfur íslenskra blaða og 

Facebook daglega. Þeir sem helst lesa rafrænar útgáfur íslenskra 

dagblaða eru í aldurshópi 55 ára og eldri, sem kemur heim og saman við 

það sem Palfrey og Gasser segja. Það er líklega sá hópur sem ólst upp 

við að lestur dagblaða og er því líklegastur til að nota það form á netinu. 

Önnur fjölmiðlanotkun dreifist nokkuð jafnt milli aldurshópa. 
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Í nýútkominni skýrslu frá Pew Research Center um stöðu fjölmiðla í 

Bandaríkjunum kemur fram að fólk eyði nú meiri tíma yfir fréttunum en 

nokkru sinni áður. Þá þróun megi að einhverju leyti skýra með því að nú er 

hægt að nálgast fréttir á fleiri vegu en áður. Skýrslan er að mestu leyti 

samanburður á milli ára, þ.e. breytingar sem hafa átt sér stað frá árinu 

2009 til ársins 2010 (Pew Research Center, 2011b). Þar af leiðandi eru 

þessi könnun og skýrslan ekki samanburðarhæfar að öllu leyti, en geta 

gefið ákveðnar vísbendingar. Þar kemur fram að rafrænir miðlar hafa 

ennþá meira vægi en áður í fjölmiðlanotkun fólks. Eins og áður hefur 

komið fram lesa 98% þátttakenda í þessari könnun netfréttamiðla og 73% 

lesa rafrænar útgáfur dagblaðanna. Í skýrslunni segir að í desember 2010 

hafi 41% Bandaríkjamanna sagst fá flestar sínar fréttir á netinu, hvort 

heldur innlendar sem erlendar. Miðað við þá tölu eru enn fleiri Íslendingar 

sem fá fréttir sínar á netinu.  

Í skýrslunni kemur einnig fram að lesendur dagblaða virðast að jafnaði 

vera eldra fólk, það er sambærilegt þegar aldur lesenda íslenskra 

dagblaða er skoðaður. Flestir þeirra eru í aldurshópnum 55 ára og eldri. 

Að lokum kemur fram í skýrslunni að þegar hefðbundnir miðlar eru 

skoðaðir er það útvarpið sem virðist standa best að vígi. Á heildina litið 

hlustuðu 93% Bandaríkjamanna á útvarp á meðan mælingar stóðu í eina 

viku árið 2010. Það er eðlilega ekki að öllu leyti samanburðarhæft þar sem 

ekki er hægt að hlusta á íslenskt útvarp nema á netinu. Hins vegar voru 

71% þátttakenda í þessari rannsókn sem hlusta á bandarískt útvarp, í öðru 
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sæti á eftir sjónvarpi (90%). Af þeim sem hlusta eru flestir sem hlusta á 

fréttir og fréttatengt efni (70%) því næst á tónlist (57%). 

Þegar fjölmiðlar og notendur þeirra eru skoðaðir út frá notagildis-

kenningunni vaknar sú spurning hvers vegna fólk noti fjölmiðla og í hvaða 

tilgangi? Líkt og áður hefur komið fram gerir kenningin ráð fyrir að fólk noti 

fjölmiðla til að uppfylla sérstakar óskir eða þarfir. Hún leggur áherslu á 

notandann og hvernig hann nýtir sér miðilinn. Einstaklingurinn er skv. 

henni sjálfstæður og hefur fulla stjórn á því hvaða fjölmiðla hann notar og 

hvenær. Hann nýtir sér þá eftir eigin þörfum, áhuga og löngun og er með 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvað hann vill og er virkur 

fjölmiðlanotandi. Aðaláherslan er á notandann. Kenningin gerir ráð fyrir að 

notendur séu virkir (e. active audience), þ.e.a.s. að þeir viti hvað þeir vilja 

og hvað þeir þurfa og að þeir velji sér fjölmiðla sem endurspegli það. 

Samkvæmt kenningunni er virkum áhorfendurm skipt í tvo hópa, jákvæða 

og neikvæða. Þeir sem sækja í fjölmiðla og þeir sem forðast þá. Það sem 

einkennir þá jákvæðu er þátttaka, athygli og valvísi (e. selectivity). 

Út frá ofangreindu tel ég að meiri hluti Íslendinga í Boston geti vel fallið 

undir notagildiskenninguna, þeir hafa áhuga á fréttum frá Íslandi. Þeir vita 

hvað þeir vilja og velja sér miðil sem endurspeglar það. Þeir fara á netið, 

þegar þeim hentar, velja sér þann miðil sem þeir kunna best við og hlusta 

á það efni sem höfðar helst til þeirra. Þar með mætti segja að þeir séu 

jákvæðir fjölmiðlanotendur. 
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Mætti því telja að niðurstöðurnar gefi nokkuð góða mynd af fjölmiðlanotkun 

Íslendinga í Boston? Rannsókn sem þessi er vissulega takmörkunum háð 

þar sem um hentugleikaúrtak var að ræða og þátttakendur ekki fleiri en 

raun ber vitni. Niðurstöðurnar gefa að minnsta kosti þó nokkra mynd af 

fjölmiðlanotkuninni. 

Tilkoma netsins og aðrar tækniframfarir hafa gjörbreytt tilverunni. Fyrir 

tilstuðlan þessa eru Íslendingar erlendis (og fjölmargir aðrir) í meira og 

betra sambandi við föðurlandið en nokkru sinni áður. Töluvert meiri 

vitneskja er um það hvað er um að vera bæði opinberlega og í einkalífi 

vina og vandamanna. Til fróðleiks má geta þess að um 90% þátttakenda í 

þessari rannsókn nota samskiptamiðilinn Facebook reglulega, þar af eru 

um 63% sem nota hann daglega.  

Því tel ég að það gæti orðið fróðlegt að beina framtíðarrannsóknum að 

því hvaða áhrif tækninýjungar hafa á það hvernig fólk aðlagast nýju landi. 

Hvort samskiptamiðlar hafi jákvæð eða neikvæð áhrif í því efni, og hvort 

þeir komi til með að ryðja hefðbundnum miðlum til hliðar. Þá væri einnig 

forvitnilegt að kanna hvar fólk notar helst fjölmiðla, þar sem aðgengi þeirra 

takmarkast ekki lengur af ákveðinni staðsetningu.   
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Ef ég leyfi mér að túlka niðurstöður könnunar minnar aðeins á tilfinninga-

legum nótum þá má segja að Íslendingar búsettir erlendis séu ávallt 

„heima” í þeim skilningi að netvæðing síðustu ára eða áratuga geri þeim 

kleift að fylgjast með viðburðum líðandi stundar frá augnabliki til 

augnabliks ef svo ber undir. Og þótt þeir séu fjarri atburðum heima á 

Íslandi þá sé taugin við föðurlandið svo römm að þeir nýti sér nútímatækni 

og fjölmiðlun til að fylgjast gerla með því sem gerist „heima”. Því finnst mér 

við hæfi að slá botninn í verkefnið með ljóði úr Íslendingadagsræðu 

Stephans G. Stephanssonar sem sökum örbirgðar fluttist tæplega tvítugur 

með foreldrum sínum til Vesturheims (Vísindavefurinn, 2008):  

Þó[tt] þú langförull legðir 

sérhvert land undir fót 

bera hugur og hjarta 

samt þíns heimalands mót, 

frænka eldfjalls og íshafs, 

sifji árfoss og hvers, 

dóttir langholts og lyngmós, 

sonur landvers og skers! 

 

Yfir heim eða himin, 

hvort sem hugar þín önd, 

skreyta fossar og fjallshlíð 

öll þín framtíðar lönd! 

Fjarst í eilífðar útsæ 

vakir eylendan þín: 

nóttlaus voraldar veröld, 

þar sem víðsýnið skín. 
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Það er óskaland íslenskt, 

sem að yfir þú býrð, 

aðeins blómgróin björgin, 

sérhver baldjökull hlýr, 

frænka eldfjalls og íshafs, 

sifji árfoss og hvers, 

dóttir langholts og lyngmós, 

sonur landvers og skers! 

 

Stephan G. Stephansson, 1904. 
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Viðaukar 

Viðauki A 

 

Mynd 15. Yfirlitsmynd af Bandaríkjunum, fylkjaskipt. 
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Viðauki B 

 
Tafla 3.a Hver er hjúskaparstaða þín? 

Konur Karlar Alls

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Í sambúð/gift/ur 33 85% 18 78% 51 82%

Einhleyp/ur 6 15% 5 22% 11 18%

Samtals 39 100% 23 100% 62 100%  

 

Tafla 3.b Ef í hjónabandi eða í sambúð, hvert er þjóðerni maka? 

Konur Karlar Alls

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Íslensk/ur 19 58% 8 44% 27 53%

Bandarísk/ur 11 33% 10 56% 21 41%

Annað 3 9% 0 0% 3 6%

Samtals 33 100% 18 100% 51 100%  

 

Tafla 3.c Eru börn á heimilinu? 

Konur Karlar Alls

Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi %

Eitt barn 7 18% 2 9% 9 15%

Tvö börn 12 31% 7 30% 19 31%

Þrjú börn 6 15% 2 9% 8 13%

Nei 14 36% 12 52% 26 42%

Samtals 39 100% 23 100% 62 100%  

 

 


