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Ágrip 
 
 

Í ritgerðinni er fjallað um megindlega rannsókn á því hvers vegna blaða- og 

fréttamenn hættu í greininni á síðastliðnum tíu árum og reru á ný mið. Sænsk 

rannsókn var höfð til hliðsjónar í þeim tilgangi að bera niðurstöður saman en þær voru 

einnig skoðaðar með tilliti til kynjanna.   

Í ljós kom að fólkið sem hætti í blaða- og fréttamennsku á síðastliðnum áratug var 

ungt og menntað og sótti í hærri laun og hentugri vinnutíma. Yfir 70% þátttakenda 

voru sammála því að miklar breytingar hefðu orðið á starfinu á undanförnum áratug 

en fáir hættu þó af þeim sökum. Flestir fóru að vinna við almannatengsl eða önnur 

störf tengd upplýsingagjöf og sögðu reynsluna úr blaða- og fréttamennsku nýtast sér. 

Þá er ákvörðunin um að hætta síður en svo endanleg því næstum þrír af hverjum 

fjórum geta hugsað sér að snúa aftur.  

Einnig er fjallað um starf blaða- og fréttamannsins sem slíkt, sögu þess og þróun. Í 

fræðilegum hluta er m.a. skoðað hvað felst í því að vera blaða- og fréttamaður, 

blaðamennsku á Íslandi og hugurinn leiddur að erlendum rannsóknum á því hvers 

vegna fólk hættir og fer að gera eitthvað annað. Þá er fjallað um þær breytingar sem 

orðið hafa á starfinu á síðastliðnum tíu árum.  
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Abstract 

 

In this work a quantitative study is presented on why journalists in Iceland 

switched careers in the last decade. A related Swedish study is used for 

comparative analysis and the results are also viewed with a gender specific 

focus.  

The occupation of a journalist is surveyed from a historical perspective 

followed by a discussion on the specifics of a journalism career in Iceland and 

the changes the job has undergone in the past decade. 

It is found that people who have left careers in journalism are generally young, 

educated individuals that seek higher compensation and more suitable work 

hours. A majority of participants agreed that major transformations have 

occurred on the job in the last decade but this was not a factor in their career 

change. Most participants opted for new careers in public relations and say they 

can positively utilize their experience in journalism. Three-quarters of 

participants would consider a return to journalism careers. 
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Inngangur 

 

Starf blaða- og fréttamannsins er viðfangsefni þessarar ritgerðar. Ætlunin er að 

skoða hvað felst í starfinu, hvernig það hefur þróast og breyst og allra helst hvað 

verður til þess að fólk sem hefur unnið í blaða- og fréttamennsku í nokkurn eða 

lengri tíma hættir og fer að gera eitthvað annað. Það svið hefur ekki verið 

rannsakað mikið og því hefur ritgerðin fræðilegt gildi auk þess sem niðurstöður 

verða bornar saman við sambærilega könnun sem gerð var í Svíþjóð og fæst því 

samanburður milli landanna tveggja. Ritgerðin hefur ekki síður hagnýtt gildi þar 

sem það getur nýst mörgum að vita hvað hrekur fólk á brott og hvað þarf að 

bæta í faginu, ekki síst atvinnurekendum og yfirmönnum.   

Hugmyndin kviknaði þegar höfundur, sem hefur unnið hjá RÚV meira og 

minna síðastliðin sjö ár og tengst öðrum fjölmiðlum í gegnum foreldra sína, fór 

að taka eftir því ungt og efnilegt fólk - og í einhverjum tilfellum eldra fólk - sem 

hafði unnið í blaða- og fréttamennsku um nokkurt skeið hvarf gjarnan til 

annarra starfa að nokkrum árum liðnum. Var það að sækjast í hærri laun, 

hentugri vinnutíma eða lágu aðrar ástæður að baki? Þótti þetta tilvalið og 

áhugavert rannsóknarefni fyrir meistararitgerð í blaða- og fréttamennsku.   

Frá örófi alda hafa menn flutt sögur sín á milli en þegar þörf kviknaði til að 

greina sannleikann frá gróusögum og finna honum samfélagslegar umbúðir varð 

blaðamennskan til. Nútíma blaða- og fréttamennska þróaðist svo með 

iðnvæðingunni á 19. öld og síðan hafa menn rökrætt um hvort greinin sé iðn (e. 

craft) eða geti talist fag (e. profession) eins og læknisfræði og lögfræði sem þarf 

sérmenntun til að sinna (Witschge, Tamara og Nygren, Gunnar. 2009). Greinin 

stendur því frammi fyrir ákveðnum tilvistarlegum spurningum á sama tíma og 

hún hefur verið gagnrýnd fyrir að hugsa of mikið um auglýsendur og 

skemmtanagildi frétta fremur en samfélagslegt hlutverk sitt sem upplýsingaveitu 

almennings. Orðsporið hefur því beðið hnekki sem og fagleg samsemd innan 

blaða- og fréttamennsku auk þess sem sjálfir starfshættir blaða- og fréttamanna 

hafa breyst gífurlega mikið á síðustu tíu til fimmtán árum og ekki endilega til 
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hins betra (Witschge, Tamara og Nygren, Gunnar. 2009). Verða þessar 

breytingar til þess að fólk hættir í blaða- og fréttamennsku eða hafa aðrir þættir 

meiri áhrif eins og laun og starfsumhverfi?  

Áður en reynt er að svara spurningunni hvers vegna blaða- og fréttamenn róa á 

ný mið þarf að byrja á byrjuninni og skoða starfið og sögu þess í víðara 

fræðilegu samhengi. Það er uppleggið í fyrsta hluta þessarar ritgerðar sem ber 

nafnið „Hvað er að vera blaða- og fréttamaður?“. Þar er fjallað um starfið sjálft, 

þróun þess og breytingar, þau vandamál sem greinin stendur frammi fyrir 

o.s.frv. Því næst er sjónarhornið þrengt niður á blaða- og fréttamennsku á 

Íslandi, sögu hennar og stöðu, og hinn íslenski blaða- og fréttamaður skoðaður 

sérstaklega. Í lok fyrsta hluta verður greint frá niðurstöðum erlendra rannsókna 

á því hverjir hætta í blaða- og fréttamennsku og hvers vegna. Þrátt fyrir að mun 

fleiri konur útskrifist úr námi í blaða- og fréttamennsku eru þær gjarnari á að 

hætta og snúa sér að öðru og þá er yngra fólk sömuleiðis líklegra til að hætta en 

það eldra. Þetta styðja niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á Íslandi 

(Guðbjörg Hildur Kolbeins. 2012; Nefnd um konur og fjölmiðla. 2001).  

Í öðrum hluta er fjallað um megindlega rannsókn höfundar á því hvers vegna 

blaða- og fréttamenn á Íslandi hætta og halda annað. Könnun, innblásin af 

sænskri könnun sem höfð var til hliðsjónar, var send á 145 manns sem störfuðu 

í nokkur ár hið minnsta við blaða- og fréttamennsku en hættu á síðastliðnum 

áratug. 110 luku við könnunina og var svarhlutfall því rétt tæp 76%. Allt um 

rannsóknina, frá gerð hennar til niðurstaðna, má finna í öðrum hluta 

ritgerðarinnar. Í þriðja og síðasta hluta eru umræður og lokaorð.  
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I. hluti: Hvað er að vera blaða- og fréttamaður? 
1.1 Blaðamennska sem atvinnugrein 

Blaða- og fréttamennska er grein sem reiðir sig að töluverðu leyti á mat 

þjóðfélagsins, þ.e. „I know it when I see it“ (Donsbach, Wolfgang. 2012). Í 

þessu felst að mun auðveldara er að benda á afurð sem þykir góð blaðamennska 

en að lýsa henni með orðum. Í greininni „Journalists and Their Professional 

Identities“ er fullyrt að engin atvinnugrein í nútímasamfélagi búi við jafn breitt 

bil milli ótvíræðs mikilvægis og skynjunar á mörkum og uppbyggingu, þ.e. 

blaða- og fréttamennska er talin gríðarlega mikilvæg en erfitt reynist að 

skilgreina hana, öfugt við t.d. læknisfræði. Þessi staða hefur verið raunin allt frá 

upphafi en hefur á síðustu áratugum orðið meira áberandi vandamál – ekki bara 

fyrir starfið sjálft heldur einnig fyrir möguleika þeirra sem því sinna á að 

uppfylla félagslegt hlutverk þess. Samfélagsþróun og þróun í fjölmiðlageiranum 

ögra faglegri samsemd (e. professional identity) innan blaðamennskunnar og 

hafa gert línurnar óljósari en áður (Donsbach, Wolfgang. 2012).  

 

Frá örófi alda hafa menn flutt sögur sín á milli en þegar þörfin vaknaði til að 

greina sannleikann frá gróusögum og búa um hann samfélagslegar umbúðir varð 

blaðamennskan til. Sannleikurinn lék því lykilhlutverk. Við samfélagsbreytingar 

á 19. öld skapaðist eftirspurn eftir hlutlausri upplýsingaveitu sem t.d. gæfi 

upplýsingar um störf o.s.frv og varð þá til hugtakið hlutlæg blaðamennska. 

Mikilvægasta ástæðan fyrir tilveru blaðamennsku er fagleg þjónusta sem snýst 

um að færa þjóðfélagsþegnum sannar upplýsingar úr raunveruleikanum og fylgir 

því gríðarleg ábyrgð (Donsbach, Wolfgang. 2012).  

 

Nútíma blaða- og fréttamennska þróaðist með iðnvæðingunni á 19. öld. Síðan 

hafa menn rökrætt um hvort blaðamennska sé iðn (e. craft) eða hvort hún geti 

talist fag (e. profession) eins og læknisfræði og lögfræði, störf sem þarf 

sérmenntun til að sinna. Fræðimenn hafa farið þá leið að segja blaðamennsku 

hálfatvinnugrein (e. semi-profession), einkum og sér í lagi vegna þess að ekki er 
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hægt að útiloka almenning eða ómenntaða frá sviði fjölmiðlunar þar sem það 

myndi einfaldlega stríða gegn tjáningarfrelsinu. Fólk kemur úr mörgum 

mismunandi áttum inn í blaðamennsku og erfitt væri að skapa eina augljósa rétta 

og algilda leið. Auk þess eru fræðilegt samhengi og rannsóknir mikilvægur 

mælikvarði á fag en þessir þættir hafa ekki verið sterkir í blaðamennsku 

(Witschge, Tamara og Nygren, Gunnar. 2009).  

 

Í gegnum þróun greinarinnar hefur gróðasjónarmið alltaf haft áhrif og verið 

viðvarandi. Flestir blaða- og fréttamenn í dag vinna hjá stórum, oft alþjóðlegum 

fyrirtækjum, og er greitt fyrir að afla fyriræki sínu fjár með vöru sinni. Afurðin 

verður því sífellt meira í takti við það sem notandinn vill sem hefur það í för 

með sér að fréttamatið gjörbreytist í einhverjum tilfellum. Sem dæmi má taka 

New York Sun sem fjallar ekki um framvindu mála á þingi nema eitthvað gerist 

þar sem starfsmenn blaðsins telja lesendur sína hafa áhuga á (Donsbach, 

Wolfgang. 2012). Nánast allar rannsóknir sem gerðar hafa verið undanfarið, víða 

um heim, hafa sýnt fram á að ákvarðanir blaða- og fréttamanna hvað efni varðar 

byggjast að meira og meira leyti á þörfinni til að ná til sem flestra notenda og 

inngrip yfirmanna til að breyta afurðinni í þá átt verða sífellt algengari. Til 

dæmis segja þrefalt fleiri þýskir blaðamenn fréttum sínum vera breytt í dag til að 

auka áhuga fólks en snemma á tíunda áratug síðustu aldar. Sjálfstæði 

blaðamanna hefur verið rannsóknarefni í áratugi en áherslan hefur breyst. Áður 

voru rannsakendur forvitnir um stöðu blaðamannanna gagnvart yfirmönnum 

sínum skoðana þeirra vegna en nú vegna áherslunnar á mýkri og söluvænni 

fréttir á borð við æsifréttir (Donsbach, Wolfgang. 2012). 

 

Af þessum ástæðum og fleiri hefur blaða- og fréttamennska sem atvinnugrein 

verið gagnrýnd undanfarið. Niðurstöður rannsóknar við Cardiff-háskóla í 

Bretlandi sýndu að blaðamenn framleiða nú þrisvar sinnum fleiri fréttir en þeir 

gerðu fyrir 20 árum (Witschge, Tamara og Nygren, Gunnar. 2009). Auk þess eru 

60% greina bein eða að mestu bein afurð aðsendra fréttatilkynninga og 34% 

innslaga í sjónvarpi. Blaðamaðurinn er því gagnrýndur fyrir að sitja sem fastast 

við borðið og vinna fréttir upp úr aðsendu efni frekar en að stunda raunverulega 

blaðamennsku og sækja efnið út fyrir dyrnar. Aukin framleiðslukrafa er 

nærtækasta skýringin sem og ný verkefni sem safnast hafa á herðar blaða- og 
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fréttamanna eins og myndvinnsla o.fl. (Witschge, Tamara og Nygren, Gunnar. 

2009). Svanbjörg H. Einarsdóttir gerði rannsókn á vinnubrögðum blaða- og 

fréttamanna á íslenskum fjölmiðlum fyrir meistararitgerð sína „Bundnir við 

borðið“ og komst að sömu niðurstöðu. Íslenskir blaða- og fréttamenn fara lítið út 

af vinnustað sínum, taka sárafá viðtöl í eigin persónu og langflest viðtöl eru 

tekin í gegnum síma. Blaða- og fréttamennirnir skrifa mjög margar fréttir og fá 

fréttaefnið oftast frá vaktstjóra eða í gegnum fréttatilkynningar, fréttaveitur og 

aðra fjölmiðla (Svanbjörg H. Einarsdóttir. 2011).   

 

Ljóst er að greinin stendur frammi fyrir ýmiss konar vanda; áhorfi og lestri fer 

hnignandi, pressa frá auglýsendum verður sífellt meiri og samhliða því hefur 

orðspor greinarinnar beðið hnekki sem og fagleg samsemd. Þetta hefur gerst á 

sama tíma og miklar breytingar hafa orðið á störfum blaða- og fréttamanna 

(Donsbach, Wolfgang. 2012).  

1.1.1 Breytingar á síðustu árum 

Starfshættir blaða- og fréttamanna hafa breyst stórkostlega á síðustu tíu til 

fimmtán árum. Tæknin hefur fært þeim ný verkfæri og vinnsluferlar á 

fréttastofum hafa breyst. Internetið skipar eins og gefur að skilja stóran sess í 

þessum breytingum. En eru þetta eingöngu tól til að sinna blaðamennsku eins og 

við þekktum hana á árangursríkari hátt eða hafa gildin sjálf breyst? Hvaða áhrif 

hefur tæknin og þau nýju verkefni sem blaðamenn þurfa að sinna undir sífellt 

meiri tímapressu á framleiðslu frétta og í kjölfarið blaðamennsku sem 

atvinnugrein? Er fagið að sérfræðivæðast eða af-sérfræðivæðast þar sem 

blaðamenn eru eins og starfsmenn við færiband?  

 

Tamara Witschge við Háskólann í Lundúnum og Gunnar Nygren við Södertörn 

háskólann í Svíþjóð greina tíu svið breytinga á starfi blaða- og fréttamanna og 

byggja á niðurstöðum rannsókna sem gerðar voru í Svíþjóð og Englandi.  

 

Kröfur í daglegu starfi og vinnusamt fólk - Helmingur þeirra blaðamanna sem 

tóku þátt í rannsókninni í Svíþjóð vann yfirvinnu a.m.k. einn dag í viku, margir 

tvisvar til þrisvar í viku. Máttur netsins er nýttur til að setja fleiri fréttir á netið 
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en ekki vandaðri eða bryddað upp á nýjungum. Blaðamennirnir þurfa að komast 

í gegnum svo mikið af upplýsingum að þeir yfirgefa vinnusvæðið sjaldan. Þeim 

finnst þeir ekki vera að stunda eiginlega blaðamennsku sem í þeirra augum er 

rannsóknarblaðamennska. Minna rúm gefst til einstaklingsframtaks þar sem 

vinna dagsins er skipulagðari en áður og byggir meira á grundvelli heildarinnar 

(e. team-based). 

Færanlegra starf - Netið gerir blaða- og fréttamönnum kleift að senda inn efni 

nánast hvaðan sem er – hvort sem er til nota í ljósvaka- eða prentmiðlum – en 

samt sögðust þeir í könnununum eyða meiri tíma á vinnusvæðinu en fyrir fimm 

til tíu árum. Þeir sem fara sjaldnast út af skrifstofunni eru þeir sem skrifa fyrir 

vefinn, þeir nota efni frá öðrum blaðamönnum, netið og símann til að framleiða 

eins mikið og þeir geta.  

Fjölhæfni - Blaða- og fréttamenn þurfa í raun að geta unnið afurðina frá A til Ö 

fyrir mismunandi miðla. Sænska rannsóknin sýndi að einn af hverjum fjórum 

blaðamönnum hafði tekið myndir, ljósmynd eða lifandi, í yfirstandandi viku og 

svokallaðir „video-reporters“ taka, skrifa og klippa efnið sjálfir. 60% 

blaðamanna í sænsku rannsókninni sögðu að ætlast væri til að blaðamenn væru 

„multi-reporters“, þ.e. gætu jöfnum höndum tekið upp, skrifað, klippt o.s.frv., en 

aðeins 38% töldu sig vera það. Næstum allir töldu að blaðamenn yrðu að vera 

svo fjölhæfir í framtíðinni en mjög fáir að það gerði blaðamennskuna betri. Þetta 

neikvæða viðhorf mátti líka sjá meðal blaðamanna í bresku rannsókninni og er 

m.a. talið stafa af því að þessi aðferð er notuð til að lækka kostnað og auka 

framleiðslu en ekki til að færa greininni ný tækifæri.  

Kerfi og flæði efnis - Fréttavinnsluforrit gera vinnsluna öðruvísi og flæði efnis 

auðveldara. Blaða- og fréttamenn hafa aðgang að öllu efni sem unnið er hjá 

viðkomandi fjölmiðli og það er notað og endurnýtt í ólíka miðla. Þetta getur 

valdið deilum milli starfsmanna og fjölmiðla – t.d. eiga sænskir blaðamenn 

réttinn á sínu efni þó það sé unnið fyrir tiltekið fyrirtæki. Á Norðurlöndum er 

reglan oftast sú að miðill á frumbirtingarrétt á öllu efni sem blaðamaður vinnur í 

starfi hjá miðlinum og endurbirtingarrétt í sama miðli. Um aðra notkun ber að 

semja (Hjálmar Jónsson, munnleg heimild. 20.02.2014). Ákvæði höfundaréttar 

taka til samnýtingar fréttaefnis á fleiri en einum fjölmiðli sem er í eigu sama 

útgefanda. Samið er um reglur og greiðslur um samnýtingu fréttaefnis sé það 
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notað í fleiri en einum fjölmiðli (Kjarasamningur milli Blaðamannafélags 

Íslands og Samtaka atvinnulífsins). 

Skapandi tækifæri vs. stöðluð snið - Staðlað útlit eða sniðmát (e. format) gefur 

lítinn möguleika á einhverju nýju eða óvæntu. Blaða- og fréttamenn skrifa inn í 

ákveðin form þar sem fyrirsögnin má bara vera ákveðið löng og næst kemur 

sömuleiðis ákveðið langur texti eða inngangur fyrir snjallsíma, svo dæmi sé 

tekið. Tæknin gerði þessi form möguleg en afleiðingin verður í einhverjum 

tilfellum einsleit afurð, síður blaðanna líta eins út dag eftir dag o.s.frv. Aftur á 

móti verður tæknin líka til þess að auðvelt er að breyta þessum formum og bæta 

nýjum við auk þess sem hún býður upp á nýja möguleika eins og myndasöfn og 

spjallþræði.  

Stöðug tímapressa og nákvæmni - Starfi blaðamannsins má skipta í þrjú skref; 

fréttaöflun, mat og framleiðslu. Stöðug krafa um afrakstur og vinnsluhraða, 

sérstaklega á vefnum, hefur gert það að verkum að skrefin þrjú renna saman og 

matið fer gjarnan fram fyrir augum notandans. Texti og nýjar upplýsingar eru 

settar inn samstundis og skoðaðar í baksýnisspeglinum. Þróun fréttarinnar fer því 

fram fyrir allra augum og nákvæmni hennar og réttmæti byggjast að miklu leyti 

á heimildamönnum því fullyrðingar eru ekki staðreyndatékkaðar fyrir birtingu. 

Engu að síður segja bresku blaðamennirnir að staðreyndatékk og nákvæmni sé 

það sem skilji blaða- og fréttamenn frá öðrum sem flytji fréttir.  

Nýmiðlar - Vefurinn er að mestu enn notaður til að birta efni sem gert er fyrir 

hina miðlana; sjónvarp, útvarp og blöð. Vefblaðamennska er þó smátt og smátt 

að verða að grein út af fyrir sig þar sem aðrar reglur gilda. Fréttir sem henta vel 

fyrir vef eru helst af viðvarandi atburðum eins og íþróttum, slysum og glæpum. 

Stíll á fréttum á vef þarf ekki vera jafn formlegur og annars staðar. Þeir sem 

skrifa fyrir vef treysta mikið á skýrslur frá lögreglu, almannatengla og 

fréttaveitur. Vefurinn tekur endalaust við og þar eru engar lengdartakmarkanir en 

venjan er samt að skrifa stutta og skorinorða texta.  

Gagnvirk blaðamennska og áhrif lesandans - Blaðamennska hefur hingað til 

snúist um samskipti í eina átt – frá blaðamönnum til lesenda – þrátt fyrir að þeir 

hafi getað sent ritstjórnum bréf eða hringt inn í útvarpsþætti. Nú er hins vegar 

svo komið að notandinn hefur raunveruleg áhrif, fjölmiðlar hafa nákvæmar tölur 

yfir hvað er lesið og skoðað og hvað ekki og er þessi þróun farin að hafa áhrif á 

störf blaðamanna og hvað valið er að fjalla um. Blaðamaðurinn er þó enn sá sem 
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ákveður hvað er fjallað um og hvað ekki en við ákvörðunartökuna eigast við tvö 

sjónarmið; hvað er fréttnæmt og mikilvægt fyrir almenning að fá að vita og hvað 

vill fólk lesa eða sjá. Þessi sjónarmið hafa alltaf verið til staðar í blaðamennsku 

en með aukinni gagnvirkni hefur áherslan í auknum mæli verið lögð á það 

síðara.  

Tækniþróun - Blaðamenn í dag fást meira við tæknilegu hliðina en nokkru sinni 

fyrr. Þeir hafa tekið við vinnu sem áður var unnin eingöngu af tæknimönnum og 

vinna nú við hlið þeirra. Blaðamenn þurfa að kunna á hin ýmsu forrit og nýta 

þau daglega í starfi. Flestir taka tækninni fagnandi og segja hana bjóða upp á 

ýmis tækifæri og meiri hraða við vinnslu en einhverjir eru óánægðir með að 

nýjum tólum fylgi ekki fjármagn til þjálfunar í notkun þeirra. Flóknara tæknilegt 

umhverfi býður líka upp á fleiri vandamál við framleiðslu, bilanir og slíkt, og 

hefur leitt til meira stress á vinnustöðum.  

Tengsl við rekstur fjölmiðlanna - Sænska rannsóknin sýndi fram á að 

blaðamenn finna mun meira fyrir fjárhagslegum þrýstingi en fyrir fimm til tíu 

árum. Breska rannsóknin sýndi sömu niðurstöður og að sjálfstæði blaðamanna 

hefði minnkað af þessum sökum. Aðrar rannsóknir á Vesturlöndum sýna sömu 

þróun. Fjölmiðlar treysta að miklu leyti á auglýsendur og áhrif þeirra eru mikil. 

Sú var tíðin að talað var um Kínamúr milli fréttastofa og auglýsingadeilda en 

þau Nygren og Witschge segja þann vegg nú meira í ætt við Berlínarmúrinn, 

molnandi safngrip (Witscge, Tamara og Nygren, Gunnar. 2009).  

 

Ofangreint hefur allt áhrif á sjálfsmynd blaðamanna og faglega samsemd þeirra. 

Eins og áður hefur komið fram er erfiðara í dag en nokkru sinni fyrr að 

skilgreina starf blaðamannsins, segja nákvæmlega hvað hann gerir eða getur gert 

og skilgreina viðurkenningu greinarinnar og stöðu. 30% af evrópskum 

blaðamönnum eru í margvíslegum tímabundnum störfum og starfsmannavelta er 

að aukast í faginu. Fleiri og fleiri hætta störfum eftir 10-15 ár en nokkru sinni 

fyrr. Þetta þýðir ekki endilega að engir blaðamenn verði til í framtíðinni en 

rennir stoðum undir þann óróa sem virðist vera í greininni, mögulega í kjölfar 

undangenginna breytinga á starfinu.  
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Nýjungar sem fylgja netinu eins og borgaraleg blaðamennska (e. citizen 

journalism) og blogg fá blaðamenn til að endurhugsa starf sitt og hvað það sé 

sem greini þá frá hinum. Þeir eru mjög gjarnir á að vernda sína grein og flestir 

blaða- og fréttamenn telja sig hafa einkarétt á að framleiða fréttir, þeir skilji 

staðreyndir frá skoðunum eða viðhorfum sem bloggarar sjái frekar um.  

 

„Professional doesn’t just mean that you’re paid. It’s something (to do) with 

standards.“ 

  

(Witschge, Tamara og Nygren, Gunnar. 2009:53) 

 

Þá telja þeir baklandið einnig mikilvægt – að baki þeim stendur fjölmiðill sem 

fólk þekkir og treystir jafnvel og veit að þaðan getur það fengið áreiðanlegar 

upplýsingar. Það veit sumsé að hverjum það gengur. Fjölmiðillinn hefur líka 

aðgang að heimildum sem hinn almenni borgari hefur ekki sem og fólki, t.d. 

þingmönnum, sem myndu ekki tjá sig við hvern sem er. Blaðamenn telja 

samfélagslega þjónustu sína líka mikilvæga og undirstrika að þeir vinni ekki 

einungis fréttir sem fólk vilji heyra heldur útvegi upplýsingar sem séu 

almenningi mikilvægar. Þannig gegni þeir hlutverki menntastofnunar og sinni 

mikilvægu lýðræðislegu hlutverki en bloggarar geti skrifað hvað sem er án þess 

að huga að afleiðingunum. Þetta viðhorf virðist þó stangast á við þróunina í 

faginu þar sem flettingar og klikk eru í hávegum höfð og fréttir skoðaðar í 

baksýnisspeglinum. Það er því líklega ekki netið eða fólkið þar sem er mesta 

ógnin við blaða- og fréttamennsku sem slíka heldur frekar sú staðreynd að 

meirihluti blaðamanna telur sig ekki stunda fagið á tilhlýðilegan hátt vegna 

tímaskorts (Witscge, Tamara og Nygren, Gunnar. 2009).    

1.2 Blaðamennska á Íslandi 

Með iðnbyltingunni á 18. og 19. öld sköpuðust fyrst tæknilegar, efnalegar og 

félagslegar forsendur fyrir fjöldaútbreiðslu blaða. Þá komu til sögunnar ýmsar 

tækniframfarir í prentiðnaði sem juku mjög afkastagetu prentsmiðja. Samgöngur 

bötnuðu sem hafði það í för með sér að fréttaöflun og dreifing blaða varð 

auðveldari en áður. Annað sem stuðlaði að vexti blaðanna var aukin 

þéttbýlisþróun, meiri velmegun og bætt og almenn lestrarkunnátta. Afnám 
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ritskoðunar var forsenda örrar þróunar blaða en prent- og málfrelsi komst á 

dagskrá í Evrópu og norðanverðri Ameríku á síðari hluta 18. aldar og festi sig 

hægt og bítandi í sessi á 19. öld samfara auknu lýðræði. Saga blaðamennsku eða 

fjölmiðlunar á Íslandi er eins og annars staðar nátengd þróun þjóðfélagsins, frá 

frumstæðu bændaþjóðfélagi til þróaðs upplýsinga- og iðnaðarþjóðfélags (Guðjón 

Friðriksson. 2000). 

 

Ísland var þó nokkur eftirbátur í þessum efnum því hvorki þéttbýli né góðum 

póstsamgöngum var hér að dreifa fyrr en líða tók á 20. öldina. Árið 1850 var því 

aðeins einn starfandi blaðamaður á landinu sem hafði lifibrauð sitt af greininni 

en þeir voru orðnir allmargir undir lok aldarinnar, flestir í senn ritstjórar og 

eigendur blaða sinna, áhrifamiklir menn. Blaðamannafélag Íslands var stofnað á 

Hótel Íslandi 19. nóvember 1897 og stofnfélagar voru sjö, sex karlar og ein 

kona. Tilgangur félagsins var að styðja með samtökum atvinnuveg blaðamanna, 

efla viðkynningu félagsmanna hvers við annan og auka veg og gengi heiðvirðrar 

blaðamennsku (Guðjón Friðriksson. 2000).  

 

Nokkur styrr stóð um félagið fyrstu árin, það var lengi vel klúbbur frekar en 

stéttarfélag eins og í seinni tíð, og tilgangur þess var rengdur. Félagið lagðist 

raunar af í nokkur skipti en var endurreist samtals fimm sinnum, síðast árið 

1937. Eftir seinni heimstyrjöld stóð það fyrir gerð kjarasamninga fyrir hönd 

félagsmanna og tók að sinna menntunar- og félagsmálum. Það átti þátt í að rífa 

niður múra og fordóma sem voru milli blaðamanna á einstökum fjölmiðlum og 

losa þá undan valdi stjórnmálamanna. Eftir því sem leið á 20. öldina litu 

blaðamenn æ meira á sig sem sérstaka stétt sem hefði fyrst og fremst trúnað við 

starf sitt sem fag. Yfirráð stjórnmálaflokka yfir helstu fjölmiðlum töfðu þó þessa 

þróun í átt til sjálfstæðis (Guðjón Friðriksson. 2000).  

 

Í febrúar 1940 var skrifað í leiðara Alþýðublaðsins:  

„Löngum var litið á blaðamenn sem oddamenn hinna hörðu pólitísku átaka 

og það var lítt hugsandi að þeir gætu unnið að sameiginlegum málum eða 

haft með sér samtök ... þó var nokkrum sinnum gerð tilraun til myndunar 

slíkra samtaka en þær fóru allar út um þúfur. Fyrir nokkrum árum var 

síðasta tilraunin gerð og hún var sú fyrsta sem bar nokkurn árangur. 
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Veldur hér margt um en það þó fyrst og fremst að blaðamannastéttin hefir 

vaxið mikið á undanförnum árum og að sjálf hefir blaðamennskan breyst 

mjög frá því sem áður var. Nú er álitið nauðsynlegt að meirihluti 

starfsmanna við dagblað hér í bænum séu fréttamenn, það er menn sem 

kunna að segja fréttir, innlendar og útlendar, hafi nef fyrir nýjungunum og 

dugnað til að afla sér þeirra. Þetta hefir það síðan í för með sér að 

stjórnmálamennirnir verða ekki eins  einráðir í stétt blaðamanna og áður 

og samvinna verður auðveldari innan stéttarinnar ... .“ (Guðjón 

Friðriksson. 2000). 

 

Menntun blaðamanna var með ýmsu móti, þeir voru allt frá því að vera 

óskólagengnir til þess að vera með háar háskólagráður en sérstök menntun í 

blaðamennsku var ekki til. Eitthvað var þó um það á fyrri hluta 20. aldar að 

íslenskir blaðamenn sæktu stutt námskeið í blaðamennsku til Norðurlanda en 

mun lengri hefð er fyrir menntun í blaðamennsku í Skandinavíu en hérlendis 

(Birgir Guðmundsson og Valgerður Jóhannsdóttir. 2013). Á stríðsárunum og 

eftir stríð tóku menn að stunda nám í fjölmiðlafræðum, einkum við bandaríska 

háskóla, og starfa síðan við blaðamennsku hér heima. Frá 1958 sóttu allmargir 

íslenskir blaðamenn námskeið norræna blaðamannaháskólans í Árósum í 

Danmörku sem var stofnaður á vegum Norðurlandaráðs og Íslendingar eiga 

aðild að. Þá hafa íslenskir blaðamenn haft sérstakan aðgang að 

Blaðamannaháskólanum í Ósló í Noregi og margir hafa farið þangað í tveggja 

ára framhaldsnám eða sótt endurmenntunarnámskeið til Fredrikstad. Á áttunda 

áratugnum komst blaðamennska í tísku víða um heim, m.a. vegna Watergate-

málsins í Bandaríkjunum, og æ fleiri háskólar tóku upp kennslu í 

fjölmiðlafræðum (Guðjón Friðriksson. 2000). Árið 1989 var tekið upp eins árs 

nám í hagnýtri fjölmiðlun við Háskóla Íslands en frá 2004 hefur verið boðið upp 

á meistaranám í blaða- og fréttamennsku við háskólann þar sem haft er að 

markmiði að efla fagþekkingu og færni þeirra sem starfa við fjölmiðla (Vefur 

blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands). Þá er einnig hægt að taka 

fjölmiðlafræði sem aukagrein á B.A.-stigi. Háskólinn á Akureyri er eini skólinn 

hérlendis þar sem boðið er upp á fjölmiðlafræði til B.A.-gráðu (Vefur 

fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri).  
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Hæfniskröfur við blaða- og fréttamennsku á Íslandi eru tiltölulega nýtt fyrirbæri. 

Kröfur um fagmennsku og óháða blaðamennsku urðu háværari með hnignun 

flokksblaðanna á sama tíma og Blaðamannafélag Íslands varð virðingarvert 

stéttarfélag fremur en karlaklúbbur. Talið er að hnignunartímabili 

flokksblaðanna hafi lokið um aldamótin og síðan þá er í sífellt meiri mæli hægt 

að tala um blaða- og fréttamennsku sem fag (Birgir Guðmundsson. 2009). Það 

hvort grein sé talin fag eða ekki tengist menntunarstöðlum sterkum böndum eins 

og fjallað var um í kaflanum „Blaðamennska sem atvinnugrein“ (1.1). Í 

september 2005 voru næstum 63% meðlima í Blaðamannafélagi Íslands með 

háskólagráðu, þar af 20,4% með meistaragráðu eða aðra framhaldsgráðu. Undir 

20% voru einungis með stúdentspróf (Birgir Guðmundsson. 2009).  

 

Undir lok 20. aldar er talið að um 1500 manns hafi haft fulla atvinnu hjá 

fjölmiðlafyrirtækjum enda fjölgaði fjölmiðlum mikið á áttunda og níunda 

áratugnum þegar útvarpsrekstur var gefinn frjáls. Til viðbótar hafa þá ekki færri 

en 2000 manns verið í hlutastarfi tengdum fjölmiðlum (Guðjón Friðriksson. 

2000). Ekki er auðvelt að segja til um hversu margir vinna við greinina í dag.  

1.2.1 Íslenskur blaðamaður er 42 ára gamall karlmaður 

Ísland er þátttakandi í alþjóðlegri samanburðarrannsókn, Worlds of Journalism 

Study, sem gerð er meðal blaða- og fréttamanna í 84 löndum á tímabilinu 1. 

mars 2012 – 31. desember 2014. Þrátt fyrir að rannsókninni sé ekki lokið eru 

fyrstu niðurstöður komnar og samkvæmt þeim er hinn dæmigerði íslenski blaða- 

eða fréttamaður 42 ára gamall karlmaður með tæplega 14 ára starfsreynslu. Hin 

dæmigerða samstarfskona hans er sex árum yngri og hefur starfað sex árum 

skemur eða í rúm átta ár að meðaltali. Vinnuvika þeirra beggja er u.þ.b. 44 

klukkustundir og efnið sem þau senda frá sér er nýtt í a.m.k. tvær fréttagáttir. 

Karlinn skilar að meðaltali af sér rúmum sjö fréttum daglega en konan sex. 

Útborguð mánaðarlaun þeirra eru tæpar 300.000 krónur eftir skatt. Laun karlsins 

eru hærri en konunnar en munurinn er ekki marktækur. Konan er hins vegar 

tvöfalt líklegri til að hafa lokið meistaraprófi og einnig er hún mun líklegri til að 

hafa sérhæft sig í blaða- og fréttamennsku í námi sínu. Tæp 45% kvenna í 
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rannsókninni höfðu sérhæft sig í blaða- og fréttamennsku og/eða annarri 

fjölmiðla- eða boðskiptagrein en 20% karla (Guðbjörg Hildur Kolbeins. 2012).  

 

Hvað mikilvægi í starfi íslenskra blaða- og fréttamanna varðar eru þeir nær allir 

(97,2%) sammála því að mjög eða ákaflega mikilvægt sé að segja frá hlutunum 

eins og þeir eru og líta almennt svo á að það sé hlutverk sitt að uppfræða 

almenning. Þeir telja einnig mikilvægt að skýra og greina atburði líðandi stundar 

og skilgreina sjálfa sig sem óhlutdræga áhorfendur þeirra atburða sem þeir fjalla 

um. Aftur á móti telja þeir alls ekki að hlutverk sitt sé að móta pólitíska stefnu 

og fjórði til þriðji hver blaða- og fréttamaður telur það ekki tilheyra starfi sínu að 

fylgjast með viðskiptalífinu, stjórnmálaleiðtogum eða veita fólki upplýsingar 

sem það þarf á að halda til að geta tekið pólitískar ákvarðanir. Hér ber að hafa í 

huga að það er hreinlega ekki hlutverk allra blaða- og fréttamanna að fylgjast 

með þessum tilteknu málefnum, eins og þeirra sem fjalla um menningu eða 

íþróttir sem dæmi. Mikill meirihluti blaða- og fréttamanna eða 75-80% 

viðurkennir að það sé a.m.k. nokkuð mikilvægt að bjóða notendum upp á 

skemmtun og afþreyingu og að reyna að höfða til sem flestra (Guðbjörg Hildur 

Kolbeins. 2012).  
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Íslenskum blaða- og fréttamönnum finnst eigendur og stjórnendur þeirra 

fjölmiðla sem þeir starfa hjá hafa lítil sem engin áhrif á störf sín. Það sama gildir 

um hagsmuni auglýsenda. Hins vegar segir nær helmingur yfirmenn á fréttastofu 

eða ritstjórn hafa mjög mikil eða töluverð áhrif á störf sín og þá hefur 

samstarfsfólkið einnig áhrif. Tímapressa og skortur á aðföngum til fréttaöflunar, 

t.d. fjármagni, tækjum, mannafla og tíma, hefur helst áhrif á störf íslenskra 

blaða- og fréttamanna að þeirra mati. Rúm 82% segja aðgang að upplýsingum 

hafa töluverð eða mjög mikil áhrif á störf sín. Ritstjórnarstefna fjölmiðlanna og 

siðareglur í blaða- og fréttamennsku hafa einnig áhrif. Þá virðist sjálfsritskoðun 

vera viðvarandi því nær átta af hverjum tíu blaða- og fréttamönnum segja 

sjálfsritskoðun hafa nokkur, töluverð eða mjög mikil áhrif á starf sitt (Guðbjörg 

Hildur Kolbeins. 2012).   

 
Mynd 2 
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frá notendum. Þetta er í takti við þá þróun sem orðið hefur á störfum blaða- og 

fréttamanna annars staðar í heiminum. Aftur á móti virðast lítil sem engin 

afskipti finnast frá opinberum embættismönnum, stjórnmálamönnum, 

almannatenglum, þrýstihópum eða mönnum úr viðskiptalífinu (Guðbjörg Hildur 

Kolbeins. 2012).  

 

Eins og áður segir lýkur þessari rannsókn ekki fyrr en í lok árs og þá verður hægt 

að setja svör íslensku blaða- og fréttamannanna í alþjóðlegt samhengi og 

vonandi dýpka skilning á stöðu stéttarinnar á Íslandi.   

1.2.2 Hér varð hrun  

Hérlendis bætist kreppan við þær breytingar sem orðið hafa á störfum blaða- og 

fréttamanna á síðasta áratug og áratugum. Hún bitnaði með harkalegum hætti á 

fjölmiðlum; seglin voru dregin saman, útgáfudögum fækkað og margir blaða- og 

fréttamenn misstu vinnuna (Guðbjörg Hildur Kolbeins. 2012). Þá kom fram í 

skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku 

bankanna 2008 að fjölmiðlar hafi hvorki sýnt sjálfstæði né veitt þeim öflum 

aðhald sem vinni gegn almannahag. Í langflestum tilvikum var umfjöllun um 

umrædd fjármálafyrirtæki metin hlutlaus en fimmta hver umfjöllun ýmist talin 

jákvæð eða neikvæð fyrir ímynd bankanna. Jákvæðar fréttir reyndust mun fleiri 

en þær neikvæðu eða sex til sjöfalt fleiri. Jákvæðnistuðullinn fór hins vegar 

lækkandi eftir því sem leið á tímabilið (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og 

Kristín Ásgeirsdóttir. 2010: 263).   

 

Það sem vekur einna mesta athygli í niðurstöðum rannsóknarnefndarinnar hvað 

störf blaða- og fréttamanna varðar er að ýmislegt bendir til þess að stór hluti 

umfjöllunar um fjármálafyrirtækin hafi átt uppsprettu sína í efni frá 

fyrirtækjunum sjálfum, ekki síst jákvæðu fréttirnar eins og gefur að skilja. 15% 

frétta og greina byggðust eingöngu á fréttatilkynningum og í 37% tilfella voru 

þær ein af heimildunum sem stuðst var við. Því hærra hlutfall frétta sem 

byggðist á fréttatilkynningum, þeim mun fleiri voru jákvæðu fréttirnar. Eftir því 

sem umfjöllun fjölmiðla varð meira greinandi fjölgaði neikvæðum fréttum 

(Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ásgeirsdóttir. 2010: 264).  

 



 23 

Niðurstaðan er því sú að íslenskum fjölmiðlum hafi ekki tekist að sinna 

aðhaldshlutverki sínu í aðdraganda hrunsins. Miklar kröfur eru gerðar til 

fjölmiðla um virkt aðhald að stjórnvöldum og öðrum valdhöfum í samfélaginu 

eins og stórum fjármálafyrirtækjum. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarnefndarinnar tókst fjölmiðlum ekki að leiða fram og birta í fréttum 

sínum upplýsingar um stórkostlegan vanda fjármálafyrirtækja landsins og enn 

síður að upplýsa um yfirvofandi hrun. Öllu frekar blasi við að fjölmiðlar hafi 

endurómað ríkjandi raddir í samfélaginu (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og 

Kristín Ásgeirsdóttir. 2010: 264).  

 

Þessi áfellisdómur þarf ekki að koma neinum á óvart og er í raun í algjöru 

samræmi við það sem fram kom í rannsóknunum sem gerðar voru í Bretlandi og 

Svíþjóð. Þrátt fyrir að blaða- og fréttamenn segi sig hafa faglega staðla fram yfir 

t.d. bloggara, þeir þurfi að hugsa um afleiðingar vinnu sinnar, séu hlutlausir 

varðhundar almennings o.s.frv. var það nákvæmlega það sem brást í aðdraganda 

hrunsins. Tímaskortur og aukin framleiðslukrafa er viðvarandi og sérstaklega 

sækja þeir sem skrifa fyrir vefinn upplýsingar í pósthólfið í aðsendar 

tilkynningar. Fjölmiðlar reiða sig á lesendur sem verða þannig sjálfkrafa hluti af 

vinnsluferli og fréttamati. Áherslan á fréttir sem almannaþjónustu hefur 

minnkað, þrátt fyrir undirliggjandi kröfu samfélagsins um slíkt, og áherslan á 

fréttir sem söluvöru aukist. Fjölmiðlar lifa á auglýsingatekjum og miða í æ ríkari 

mæli að því að ná sem flestum notendum með efnislegum breytingum sem því 

fylgir. Vaxandi áhersla er á æsi- og skemmtifréttir og mál sem eru tímafrek og 

erfið viðureignar víkja fyrir léttara efni (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og 

Kristín Ásgeirsdóttir. 2010: 266).  

1.3 Hverjir hætta í blaða- og fréttamennsku og af hverju?  

Verða umræddar breytingar til þess að blaða- og fréttamenn kjósa að skipta um 

starfsvettvang eða er það vegna eldri og þekktari ástæðna eins og lágra launa og 

óhentugs vinnutíma? Hvers vegna þeir velja að róa á önnur mið hefur ekki verið 

rannsakað næstum því jafn mikið og hvers vegna fólk hefur störf í greininni. 

Fyrsta rannsóknin þess efnis í Svíþjóð var gerð árið 2008 í samvinnu Södertörns-

háskólans og sænska blaðamannafélagsins og ber nafnið „Exit journalistik?“. 



 24 

Eitt af því sem skilgreindi fagið þar í landi var þátttaka blaða- og fréttamanna í 

félaginu en síðustu ár hefur meðlimum þess fækkað á sama tíma og starfið 

breytist og verður erfiðara að skilgreina. Könnunin var send 800 fyrrverandi 

meðlimum í félaginu undir sextugu sem höfðu sagt sig úr því á undangengnu ári, 

2007. Svarhlutfall var nálægt helmingi (Nygren, Gunnar. 2010).    

 

Í mörg ár fjölgaði félögum í sænska blaðamannafélaginu stöðugt. Árið 1965 

voru þeir um 5.000 en rúmlega 19.000 árið 2002 þegar þeim byrjaði svo að 

fækka. Sjö árum seinna hafði þeim fækkað um 2.100. Að baki aukningunni lágu 

nýir miðlar og þeir gömlu stækkuðu. Þrátt fyrir að dagblöðum hafi fækkað unnu 

fleiri blaða- og fréttamenn á þeim sem eftir voru. Önnur mikilvæg breyting var 

sú að kynjahlutfallið jafnaðist út með árunum. Konur voru um 20% blaða- og 

fréttamanna í Svíþjóð um miðjan sjöunda áratuginn en helmingur árið 2005. Í 

upphafi aldar voru tveir af þremur blaða- og fréttamönnum undir þrítugu konur. 

Einnig vakti athygli hversu mikið flæði hefur verið í félaginu frá aldamótum, 

þ.e. margir nýir koma inn, og aldrei jafnmargir menntaðir í faginu, en fleiri út. 

Að baki liggur það breytta fjölmiðlalandslag sem lýst hefur verið í ritgerðinni. 

En hættir fólk vegna þess að það upplifir sig ekki lengur sem blaða- eða 

fréttamenn eða kannski vegna þess að bilið milli þess sem fólk vill í starfi og 

raunveruleikans er orðið of breitt? Eru það nýgræðingarnir sem hætta eða lengra 

komnir? Tilgangur rannsóknarinnar „Exit journalistik?“ var meðal annars að 

svara þessum spurningum. Það skal þó endurtekið að rannsóknin var gerð í 

samvinnu við sænska blaðamannafélagið og tekur því einnig til fólks sem sagði 

sig úr félaginu en starfar áfram sem blaða- og fréttamenn sem raunar var mikill 

meirihluti (Nygren, Gunnar. 2010).  

 

38% reru hins vegar á önnur mið, eða 143 talsins. Af þeim fóru rúmlega tuttugu 

manns fyrr á eftirlaun, tíu urðu atvinnulausir og tíu hófu nám á öðru sviði. 

Athygli vakti að konur eru í meirihluta þeirra sem héldu annað, 88 konur hættu í 

blaða- og fréttamennsku í Svíþjóð 2007 en 55 karlar. Þá hætti yngra fólk frekar 

en eldra en 57% þeirra sem hættu voru undir fertugu, 44% á aldrinum 30-39 ára. 

55% þeirra sem héldu áfram en kusu að vera ekki í blaðamannafélaginu voru yfir 

fertugu. Þrátt fyrir þessa tilhneigingu hættu líka margir úr eldri hópnum og 

sömuleiðis kusu margir úr þeim yngri að standa utan við félagið. Flestir í báðum 
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hópunum eru á aldrinum 30 til 50 ára og 43% prósent þeirra sem skiptu um 

starfsvettvang höfðu unnið í minna en fimm ár við blaða- og fréttamennsku og 

voru flestir hverjir almennir starfsmenn en ekki yfirmenn. Meira en þriðji hver 

vann hjá fjölmiðli á landsbyggðinni, um 17% voru sjálfstætt starfandi en 

meirihluti hafði fast starf við blaða- og fréttamennsku (Nygren, Gunnar. 2010).  

 

Valdir þú sjálf/ur að hætta í blaða- og fréttamennsku? 

 
Já Nei Vil ekki svara Fjöldi 

 Karlar 59% 36% 5% 58 
 Konur 69% 26% 5% 92 
 Allir 65% 30% 5% 150 
  

Mynd 3 

 

Flestir sögðust hafa hætt í faginu af fúsum og frjálsum vilja og þar eru konur í 

meirihluta. Sjö af hverjum tíu konum sem hættu í faginu 2007 segja það hafa 

verið sitt val en ekki nauðugan kost t.d. vegna atvinnumissis (Nygren, Gunnar. 

2010).  

 

Af hverju hættir þú í starfi þínu sem blaða- og fréttamaður? 

 
Hlutfall Fjöldi 

 Mér bauðst annað starf 34% 51 
 Samningur ekki endurnýjaður 12% 18 
 Mér var sagt upp 5% 7 
 Ég fór á biðlaun 5% 7 
 Vann sjálfstætt og ekki nóg að gera 6% 9 
 Aðrar ástæður 31% 47 
 Vil ekki svara 7% 11 
 Samtals 100% 150 
  

Mynd 4 

 

Uppgefnar ástæður eru af ýmsum toga en flestir segjast einfaldlega hafa fengið 

aðra vinnu. Næstalgengastur var valmöguleikinn „aðrar ástæður“ sem 31% 

merkti við, t.d. þeir sem fóru í nám, frí vegna barnseigna o.s.frv. Rúmur 

fjórðungur skipti um starfsvettvang því hann fékk ekki starf við blaða- og 

fréttamennsku. Laun og óhentugur vinnutími er eitthvað sem fólk nefnir gjarnan 
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sem ástæðu þess að blaða- og fréttamennska sé slæmur kostur en það var ekki 

það sem skoraði hæst í rannsókninni í Svíþjóð heldur lítið atvinnuöryggi, lítill 

möguleika á framþróun í starfi og slæmar vinnuaðstæður/vinnuumhverfi 

(Nygren, Gunnar. 2010). Aðrir þættir þóttu síður mikilvægir eins og sjá má á 

töflu 5.  

 

Þættir sem taldir voru áhrifamestir 
  (hlutfall svara sem fengu 5 eða 6 á 6 þrepa kvarða þar sem 6 þýddi mjög 

mikilvægt) 

 
Hlutfall 

  Lítið starfsöryggi 33% 
  Lítill möguleiki á framþróun í starfi 31% 
  Slæmar vinnuaðstæður/umhverfi 31% 
  Fékk ekki starf við blaða- og fréttamennsku 29% 
  Fannst starf mitt ekki skipta máli 27% 
  Lág laun 19% 
  Lítið frelsi innan starfsins 17% 
  Óhentugur vinnutími 13% 
  Fjöldi 150 
   

Mynd 5 

 

Stærsta einstaka greinin sem bíður fyrrverandi blaða- og fréttamanna eru 

almannatengsl og störf upplýsingafulltrúa, þangað sem um 28% halda. 

Meirihlutinn dreifist á önnur og margvísleg störf sem hafa þó í um 60% tilfella 

eitthvað með almannatengsl og/eða upplýsingaveitu að gera og því koma 

vinnubrögð og reynsla úr blaða- og fréttamennsku að góðum notum. Þrátt fyrir 

að lítið vinnuöryggi sé mikilvæg ástæða þess að fólk kýs að skipta um 

starfsvettvang er það ekki svo að fleiri blaða- og fréttamenn fái föst störf á 

öðrum sviðum. Margir taka upp á því að vinna fyrir sjálfa sig eða sinna 

tilfallandi störfum og 3% urðu atvinnulaus. Þá virðist það ekki vera endanleg 

ákvörðun að hætta í blaða- og fréttamennsku því meirihlutinn getur hugsað sér 

að snúa aftur að einhverjum tíma liðnum en þá á annan vinnustað en áður og til 

að sinna annars konar blaðamennsku. Blaðamaðurinn deyr því ekki svo glatt í 

fólki og hann á tækifæri til að blómstra við aðrar og betri aðstæður að mati 

þátttakenda í rannsókninni sem draga margir hverjir upp fremur neikvæða mynd 

af sínum gamla vinnustað, í það minnsta mun neikvæðari en þeir sem halda 
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áfram í faginu. Þeir upplifðu yfirmenn sína á neikvæðan hátt og segja hafa verið 

erfitt að finna hugmyndum sínum hljómgrunn. Umhverfið hafi sömuleiðis ekki 

verið hvetjandi eða boðið upp á framþróun í starfi. Stress var viðvarandi ástand 

en almennt var fólk ánægt með andrúmsloftið meðal vinnufélaga (Nygren, 

Gunnar. 2010).  

1.3.1 Konur hætta frekar en karlar  

Meðalaldur sem og starfsaldur kvenna í blaða- og fréttamennsku á Íslandi er 

lægri en karla eins og fram kom í fyrstu niðurstöðum alþjóðlegrar rannsóknar á 

starfsumhverfi blaða- og fréttamanna (Guðbjörg Hildur Kolbeins. 2012). Þannig 

eru konur sömuleiðis líklegri til að skipta um starfsvettvang eins og kom einnig 

fram í rannsókninni „Exit journalistik“ eða segja að þær séu ekki vissar um að 

blaðamennska verði þeirra ævistarf (Witschge, Tamara og Nygren, Gunnar 

2009). Þrátt fyrir þetta útskrifast mun fleiri konur úr námi í blaða- og 

fréttamennsku en karlmenn og þeim fer fjölgandi í slíku námi en fjölgunin hefur 

hingað til ekki skilað sér sem skyldi í stjórnunarstöður á fjölmiðlum (Guðbjörg 

Hildur Kolbeins. 2012; Nefnd um konur og fjölmiðla. 2001). Árið 2012 voru 

konur í blaða- og fréttamennskunámi í Reykjavík 71% nemenda (Birgir 

Guðmundsson og Valgerður Jóhannsdóttir. 2013). Þá eru þær almennt óánægðari 

með stöðu sína á fjölmiðlum en karlar og telja 60% þeirra að staða kvenna sé 

verri en karla og tækifærin af skornari skammti. Tæpur þriðjungur kvenna telur 

sig beinlínis beittan kynbundinni mismunum á vinnustað sínum sem kemur 

einna helst fram í því að þær fái ekki sömu laun fyrir sömu vinnu og hafi ekki 

jafna möguleika á starfsframa (Nefnd um konur og fjölmiðla. 2001).  

 

Samkvæmt könnunum í Bandaríkjunum eru konur um einn þriðji af blaða- og 

fréttamönnum þar í landi og hefur það hlutfall verið óbreytt frá því í byrjun 

níunda áratugar síðustu aldar eða í 34 ár. Þá skipa þær meirihluta þeirra 

blaðamanna sem hafa minna en fimm ára starfsreynslu sem kemur heim og 

saman við áðurnefndar rannsóknir annars staðar (Everbach, Tracy og Flournoy, 

Craig. 2007). Hérlendis hefur einnig verið talað um hinn svokallaða 30% múr 

sem konur virðast eiga erfitt með að komast upp fyrir, bæði í tengslum við 

birtingarhlutfall þeirra í fjölmiðlum almennt og fjölda kvenna í blaða- og 
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fréttamannastéttinni sjálfri (Eygló Árnadóttir, Valgerður Anna Jóhannsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir. 2010; Nefnd um konur og fjölmiðla. 2001).  

 

Það er því eitthvað sem hrekur konur frekar en karla frá því fagi sem þær kusu 

að mennta sig í. Meðal ástæðna sem komið hafa fram í hinum ýmsu rannsóknum 

eru lág laun, óhefðbundinn og óreglulegur vinnutími, fjölskyldutengdar áhyggjur 

og glerþak sem konur upplifa á fréttastofum (Everbach, Tracy og Flornoy, Craig. 

2007). Þá hafa rannsóknir leitt í ljós að konur og karlar skilgreini blaðamennsku 

á ólíkan hátt en karlmenn séu oftar yfirmenn fréttastofa og hið karlæga 

sjónarmið frekar ríkjandi sem veldur því að konur reyna að samsvara sig þeim, 

þeirra gildum og vinnubrögðum og ganga þannig gegn eigin sannfæringu 

(Everbach, Tracy og Flornoy, Craig. 2007).   

 

Sautján konur í Bandaríkjunum sem hætt höfðu í blaða- og fréttamennsku tóku 

þátt í viðtalskönnun á árunum 2004-2005 (Everbach, Tracy og Flornoy, Craig. 

2007). Konurnar sem fæddar voru 1949-1982 höfðu á bilinu eins árs til 30 ára 

starfsreynslu og vegna þess hversu fjölbreytt úrtakið var voru niðurstöðurnar 

metnar lýsandi fyrir viðfangsefnið þrátt fyrir smæð úrtaksins en þó skal slá 

ákveðinn varnagla af þessum sökum. Margir viðmælendanna lýstu ástríðu sinni 

fyrir faginu en sögðust hafa orðið fyrir vonbrigðum með starfsandann á 

fréttastofum, þ.e. starfsumhverfið hefði ekki uppfyllt væntingar og verið mjög 

karllægt. Jafnframt sögðust konurnar hafa gaman af blaðamennsku sem slíkri en 

vinnutíminn og kröfur vinnuveitenda hafi ekki fallið vel að lífi viðkomandi. Það 

hversu mikil áhrif vinnan hafði á fjölskyldulífið hafði mikið að segja fyrir 

þátttakendur rannsóknarinnar sem margir hverjir sögðu þetta tvennt ekki fara 

saman og of mikinn tíma fara í vinnuna meðan lífið liði hjá. Þegar hentugri 

vinna bauðst, þ.e. með þægilegri og fyrirsjáanlegri vinnutíma, voru konurnar 

gjarnar á að grípa gæsina þrátt fyrir að nýja vinnan væri þeim ekki jafn 

hjartfólgin og blaðamennska og launin væru jafnvel lægri (Everbach, Tracy og 

Flornoy, Craig. 2007).  

 

Þeir þátttakendur sem bjuggu í stórborgum þar sem dýrara er að lifa töluðu 

frekar um launin en aðrir og sögðu þau hafa spilað lykilhlutverk í ákvörðuninni 

að hætta. Þeir sögðu launin á engan hátt sanngjörn fyrir unna vinna og þeir hefðu 
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ekki efni á að lifa því lífi sem þeir vildu. Kona sem var fyrirvinna fimm manna 

fjölskyldu kallaði blaðamennsku síðustu löglegu birtingarmynd þrælahalds, svo 

mikil væri pressan en kaupið lágt. Hún tók síðan að starfa við almannatengsl og 

auglýsingar sem borgaði mun betur. Önnur sem fór einnig út í 

auglýsingabransann sagði það ótækt að hafa sem blaðamaður sömu laun og 

ruslakarl sem hefði hvorki háskólanám að baki né það hlutverk að mennta heila 

þjóð. Margir þátttakendur könnunarinnar voru sama sinnis, m.a. kona sem 

hækkaði í launum um 30% við það að fara úr blaðamennsku í auglýsingageirann 

þrátt fyrir að vinna í raun við það sama á hvorum stað. Þá urðu einhverjir 

þátttakendanna varir við að karlar fengju hærri laun fyrir sama starf og frekar 

væri litið á þá sem fjárfestingu til framtíðar einmitt vegna þess hversu margar 

konur hætta í blaða- og fréttamennsku (Everbach, Tracy og Flornoy, Craig. 

2007).   
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II. hluti: Megindleg rannsókn – Af hverju hættir fólk í 
blaða- og fréttamennsku? 

 
Rannsóknarhluti þessarar ritgerðar snýr að því hvers vegna blaða- og fréttamenn 

á Íslandi hætta og snúa sér að einhverju öðru. Hafa breytingar síðustu ára á 

starfinu áhrif eða er ástæðurnar að finna í þáttum eins og lágum launum, 

óhentugum vinnutíma eða litlu starfsöryggi? Er sjáanlegur munur milli kynja 

hvað þetta varðar? Í hvaða geira heldur fólk helst að loknum ferli í blaða- og 

fréttamennsku og gæti það hugsað sér að snúa aftur? Og loks; líkist Ísland 

öðrum löndum þar sem viðlíka rannsóknir hafa verið gerðar? Þessar spurningar 

eru meðal þeirra sem leitast er við að svara í þessum kafla.  

2.1 Aðferðafræði 

Rannsóknaraðferðir í félagsvísindum byggja aðallega á tveimur ólíkum 

rannsóknarhefðum; megindlegum aðferðum og eigindlegum. Sú fyrrnefnda var 

valin í rannsókninni sem hér er kynnt. Megindlegar rannsóknaraðferðir eru 

notaðar til að safna tölulegum gögnum, t.d. með spurningalista sem lagður er 

fyrir þann hóp, eða úrtak hans, sem ætlunin er að alhæfa um 

(Félagsvísindastofnun HÍ. 2014). Þannig eru kerfisbundnar aðferðir notaðar til 

að fá tölfræðilegar niðurstöður og því ætti að vera auðvelt að sannreyna þær 

(McMillan, James H. 2008). Það er, endurteknar mælingar á sama hlut ættu að 

leiða til svipaðrar niðurstöðu. Megindlegar aðferðir henta vel til að fá yfirlit yfir 

tiltekið svið, um viðhorf eða hegðunarmynstur (Félagsvísindastofnun HÍ. 2014). 

Ein af aðalástæðum þess að megindleg leið var farin hér var að hægt væri að 

bera niðurstöður saman við rannsókn Gunnars Nygren í Svíþjóð á því hvers 

vegna fólk hættir í blaða- og fréttamennsku. Spurningalistinn sem notaður var 

var því að miklu leyti byggður á listanum úr rannsókn Nygrens, „Exit 

journalistik“ (Nygren, Gunnar. 2010).  
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Næsta skref var að finna þátttakendur, þ.e. fólk sem hætti í blaða- og 

fréttamennsku á síðustu tíu árum, eða því tímabili sem umræddar breytingar á 

starfinu hafa að mestu leyti gengið yfir á. Þá er hérlendis oft talað um ákveðinn 

vendipunkt í blaða- og fréttamennsku upp úr 2000 þegar dagar flokksblaðanna 

voru taldir (Birgir Guðmundsson. 2009). Félagatöl Blaðamannafélags Íslands 

(BÍ) komu að góðum notum og voru skrár frá 2004, 2007 og 2011 bornar saman 

til að sjá hverjir hefðu dottið út milli þessara ára (Blaðamaðurinn. 2004, 2007 

og 2011). Á fyrra tímabilinu fjölgaði meðlimum í félaginu úr 546 í 638 en 121 

datt út. Á seinna tímabilinu fækkaði hins vegar í félaginu um 68 og 204 duttu út. 

Sá hluti þýðisins sem fannst í gegnum félagaskrárnar endurspeglar að einhverju 

marki þann hóp sem kýs að standa innan félagsins en það gera ekki endilega 

allir. Þá er rétt að taka fram að í BÍ eru fleiri en þeir sem starfa við blaða- og 

fréttamennsku, t.d. almannatenglar og upplýsingafulltrúar, en við leituðum eftir 

fólki sem hafði starfað á fjölmiðli og hætt. Því eru dæmi um að fólk hafi aldrei 

dottið út af félagaskrá, hafi upphaflega starfað á fjölmiðli en sé nú við önnur 

störf og haldi engu að síður aðildinni að BÍ. Þar sem fréttamenn RÚV eru flestir 

í eigin félagi, Félagi fréttamanna, en ekki BÍ þurfti að finna þá fyrrverandi 

starfsmenn með öðrum leiðum, sem og þá sem stóðu utan Blaðamannafélagsins 

af öðrum ástæðum. Þetta hafðist með hjálp minnugra í greininni og 

leiðbeinandans Valgerðar Önnu Jóhannsdóttur sem á langan starfsferil að baki 

innan fjölmiðla. Sjálf hafði ég unnið hjá RÚV um sjö ára skeið og tengst öðrum 

fjölmiðlum í gegnum foreldra mína.  

 

Þegar hér var komið sögu var listinn orðinn dágóður og við tók hreinsunarstarf. 

Við vildum að þátttakendur hefðu unnið í einhvern tíma, nokkur ár hið minnsta, 

við blaða- og fréttamennsku en væri t.d. ekki sumarafleysingafólk eða fólk sem 

stoppaði mjög stutt við. Sömuleiðis vildum við einblína á þá sem unnu á 

fréttamiðlum en ekki litlum sérútgáfum og höfðu starfað með beinum hætti við 

fagið. Því var ákveðið að taka ljósmyndara og tökumenn af listanum þar sem 

ekki er hægt að setja störf þeirra alfarið undir einn og sama hattinn og blaða- og 

fréttamanna og heyra þau ekki undir það sem hér er rannsakað. Þessa fínpússun 

á þátttakendalistanum treystum við Valgerður okkur í í sameiningu þar sem við 

þekktum til margra í hópnum. Auk þess var hverjum og einum flett upp á netinu 

í leit að netföngum þegar kom að því að senda spurningalistann út og þá kom í 
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ljós að einhverjir voru enn blaða- og fréttamenn eða höfðu snúið aftur, unnu 

aldrei sem slíkir eða höfðu látist og fækkaði þá eðlilega aðeins í þýðinu. Örfáa 

reyndist einfaldlega ómögulegt að ná í.  

Lagt var upp með að hafa jafnt hlutfall karla og kvenna en síðar ákveðið að 

senda einfaldlega á alla þá sem við höfðum upplýsingar um að hefðu starfað við 

blaða- og fréttamennsku og hætt á tímabilinu, sem voru 145 talsins, 67 konur og 

78 karlar. Litið er á það sem svo að þessar tölur endurspegli einfaldlega 

raunveruleikann.  

 

Spurningarnar sjálfar voru að stórum hluta sóttar í rannsóknina „Exit 

journalistik“ þar sem ætlunin var að bera niðurstöðurnar saman. Einhverjum 

valmöguleikum var þó bætt við, t.d. til að ná betur til þeirra sem hættu í blaða- 

og fréttamennsku til að fara í nám. Auk þess var sett upp spurning með þeim tíu 

sviðum breytinga sem fjallað var um í kafla 1.1.1 í þeim tilgangi að leggja mat á 

hvort þær hefðu áhrif á ákvörðun fólks að hætta. Samtals voru spurningarnar 

16-18, eftir því hvort þú varst sammála eða ósammála fullyrðingunni „Miklar 

breytingar hafa orðið á störfum blaða- og fréttamanna á undanförnum tíu árum“. 

Þeir sem voru sammála svöruðu tveimur spurningum sem sneru að þessum 

breytingum. Ein spurning var opin, „Hvað fórstu að vinna við eftir að þú hættir í 

blaða- og fréttamennsku?“, þar sem rannsakanda leist betur á að flokka störfin 

eftir á heldur en að gefa sér fyrirfram mögulega flokka og tapa þar með 

upplýsingum sem gætu reynst gagnlegar. Sjö spurningar má kalla 

bakgrunnsspurningar, þrjár sneru beint að þeirri ákvörðun að hætta í blaða- og 

fréttamennsku, fjórar að því sem gerðist í framhaldinu, ein til þrjár fjölluðu um 

breytingar á starfinu og í lokin var spurt um hvort viðkomandi gæti hugsað sér 

að snúa aftur í blaða- og fréttamennsku ef tækifærið byðist.  

 

Reynt var að hafa könnunina sem einfaldasta, bæði svo engin vafaatriði kæmu 

upp en einnig til að umfangið yrði ekki fráhrindandi fyrir þátttakendur sem eru í 

þessu tilfelli ekki óþrjótandi auðlind. Nokkrir tóku könnunina áður en hún var 

send út, bæði sem tilheyrðu þýðinu (og voru þar með ekki lengur í hópi 

endanlegra þátttakenda) og aðrir. Út úr þeirri prófun fengust góðar ábendingar 

sem teknar voru til greina. Að lokum fór ráðgjafi á rannsóknarsviði Capacent 

yfir könnunina og gaf gagnleg ráð. Könnunin tók hjá öllum tilraunadýrum 
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minna en tíu mínútur og þegar þátttakendur höfðu lokið sér af kom í ljós að hún 

tók þá að meðaltali fimm mínútur. Könnunina má finna í viðauka.  

 

Vefforritið Question Pro var valið til vinnslu könnunarinnar. Forritið er 

aðgengilegt, auðvelt í notkun og hægt er að færa niðurstöður í Excel til frekari 

úrvinnslu gagna sem nýttist vel.   

2.2 Niðurstöður 

2.2.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Af þeim 145 sem fengu könnunina senda luku 110 við hana svo svarhlutfall var 

tæp 76% og nánast hnífjafnt milli kynja. Langflestir reyndust vera á aldrinum 

30-39 ára eða 43% og næststærstur var hópurinn fyrir ofan, 40-49 ára. Nokkur 

munur er milli kynja hvað núverandi aldur varðar því helmingur þeirra kvenna 

sem hætti í blaða- og fréttamennsku á tímabilinu sem um ræðir er á aldrinum 

30-39 ára en karlkyns hluti hópsins er eldri.  

 
Mynd 6 
 
 
Aldursskiptingin kemur heim og saman við niðurstöðurnar sem fengust í 

Svíþjóð að yngra fólk hætti frekar en eldra. Þær voru þó ívið meira afgerandi 

þar sem 57% þeirra sem hættu í Svíþjóð voru undir fertugu en 48% á Íslandi.  
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Flestir höfðu unnið í fimm ár eða skemur eða 38% og 65% tíu ár eða skemur. 

Nokkur munur er milli kynja því 44% kvenna hafði fimm ára starfsreynslu eða 

minna en 34% karla. Þá átti stærri hluti karla sem hættu yfir 20 ára feril að baki 

eða 15% en 8% kvenna. Þrátt fyrir þetta voru konurnar meira menntaðar eins og 

rannsóknir annars staðar, bæði á Norðurlöndum og í Bandaríkjunum, hafa sýnt 

og fjallað hefur verið um í þessari ritgerð. 91% kvenkyns þátttakenda í 

rannsókninni hafði lokið háskólanámi en 72% karla. Álíka hátt hlutfall karla og 

kvenna segist engu að síður hafa lokið meistaragráðu eða hærri gráðu, 30% 

karla og 33% kvenna. Svipað hlutfall karla og kvenna sagði menntun sína að 

einhverju leyti hafa verið á sviði blaða- og fréttamennsku eða fjölmiðlafræði 

eða í kringum 40% sem kemur að einhverju leyti á óvart því flestar rannsóknir 

benda til að konur séu í meirihluta í slíku námi.  
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Mynd 7 

 



 36 

Ríflega helmingur þátttakenda starfaði við dag- eða vikublöð eða 52% en um 

þriðjungur fyrir ljósvakamiðil. Nokkur munur er milli kynja því 60% karla 

störfuðu fyrir dag- eða vikublað en 44% kvenna. Þær voru hins vegar gjarnari á 

að vinna í ljósvakamiðlum og hjá tímaritum.  

2.2.2 Að hætta í blaða- og fréttamennsku 

Yfirgnæfandi meirihluti upplifði ákvörðunina sem sína eigin, þ.e. að 

viðkomandi hefði sjálfur valið að hætta í blaða- og fréttamennsku. Tilfinningin 

er þó ríkari hjá körlum sem sögðust í 90% tilfella hafa ráðið þessu sjálfir en 

71% kvenna. Rúmlega fjórðungur kvenkyns þátttakenda telur sig því ekki hafa 

haft val um það að halda áfram í faginu. Þessu var öfugt farið í Svíþjóð þar sem 

69% kvenna sögðust hafa valið sjálfar að hætta en 59% karla.  

 

Flestir þátttakenda, 35%, segja meginástæðu þess að þeir hættu í blaða- og 

fréttamennsku vera þá að þeim hafi boðist annað starf. Þetta er nánast 

nákvæmlega sama niðurstaða og fékkst í rannsókn Gunnars Nygrens. 

Næstalgengasta svarið var löngun til að breyta til sem 30% völdu. Þann 

valmöguleika var ekki boðið upp á í sænsku rannsókninni en þátttakendum gafst 

hins vegar kostur á að velja „Aðrar ástæður“ sem fólu m.a. í sér þá sem fóru í 

nám og þá sem tóku sér barneignarfrí. Næstflestir hökuðu í þann reit eða 31%. 

44% karla hérlendis sögðust hafa hætt því annað starf hafi boðist en 25% 

kvenna. Tæpum 20% kvenna var sagt upp en einungis 8% karla sem kemur 

heim og saman við það að þær segist síður hafa valið það sjálfar að hætta. Álíka 

stór hluti karla og kvenna segist hafa langað til að breyta til. Hlutfallslega hættu 

helmingi fleiri konur en karlar í blaða- og fréttamennsku til að fara í nám. 5% 

þátttakenda sögðu að þeim líkaði ekki starfið lengur.  
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Mynd 8 
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2.2.2.1 Helstu áhrifavaldar 

Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til hversu lítil eða mikil áhrif sjö 

þættir höfðu á ákvörðunina um að hætta í blaða- og fréttamennsku og meta 

áhrifin á kvarða frá 1-6 þar sem 1 stóð fyrir engin áhrif en 6 mjög mikil áhrif. 

Þættirnir sjö voru þeir sem þóttu spila stærst hlutverk hjá kollegum þátttakenda í 

Svíþjóð.  

 

Lítið starfsöryggi 

Tæpur helmingur þátttakenda sagði lítið starfsöryggi í faginu ekki hafa haft 

áhrif á ákvörðun sína að hætta eða 46%. Þetta var þriðji áhrifaminnsti þátturinn 

af sjö, sama hvort litið er til karla eða kvenna. Þrír af hverjum tíu töldu 

hinsvegar að lítið starfsöryggi hefði haft mikil áhrif á sig og merktu annaðhvort 

við 5 eða 6 sem stóð fyrir „Hafði mjög mikil áhrif“. Ívið fleiri konur voru í þeim 

hópi því 34% kvenna merktu við 5 eða 6 en 25% karla. Þar af sögðu 12% 

kvenna að lítið starfsöryggi hefði haft mjög mikil áhrif.  

 

Lítill möguleiki á framþróun í starfi 

Þriðji áhrifamesti þátturinn í rannsókninni var lítill möguleiki á framþróun í 

starfi en þess ber að geta að mjóu munaði á mörgum þáttum. Dreifingin frá 2-6 

var nokkuð jöfn en engu að síður sögðu 28% að þessi þáttur hefði ekki haft áhrif 

á ákvörðun sína. Hlutfallslega voru fleiri karlar á þeirri skoðun en konur eða 

34% gegn 21%.  

 

Slæmar vinnuaðstæður/umhverfi 

Þetta er sá þáttur sem hafnaði í miðjunni af þáttunum sjö, þ.e. var sá fjórði 

áhrifamesti og –minnsti. Þriðjungur sagði slæmar vinnuaðstæður eða umhverfi 

ekki hafa haft áhrif á sig en fimmtungur taldi áhrifin mjög mikil. Töluverðan 

mun má greina milli kynja því þessi þáttur hafði mjög mikil áhrif á 30% 

kvenkyns þátttakenda en aðeins 9% karlkyns þátttakenda. Af þeim konum sem 

sögðu slæmar vinnuaðstæður eða umhverfi hafa haft mjög mikil áhrif á 

ákvörðun sína að hætta í blaða- og fréttamennsku voru langflestar eða tæp 67% 

á aldrinum 30-39 ára. Tæp 40% karlkyns þátttakenda sögðu þennan þátt ekki 

hafa haft áhrif en 26% kvenkyns þátttakenda.  
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Lág laun 

Lág laun er sá þáttur þessarra sjö sem hafði langmest áhrif á ákvörðun 

þátttakenda, bæði karla og kvenna, um að hætta í blaða- og fréttamennsku. Sex 

af hverjum tíu töldu mikilvægi þáttarins annaðhvort 5 eða 6 á sex þrepa 

kvarðanum, hvort sem litið er til karla eða kvenna. 17% segja lág laun ekki hafa 

haft nein áhrif á ákvörðun sína, hlutfallslega fleiri karlar en konur eða 20% gegn 

14%.  

 

Lítið frelsi innan starfsins 

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda sagði lítið frelsi innan starfsins ekki hafa 

haft áhrif á ákvörðun sína eða mjög lítil. Þetta var sá þáttur sem hafði 

næstminnst áhrif á þátttakendur. 15% sögðu hann hafa haft mikil eða mjög 

mikil áhrif. Greinilegur munur reyndist vera á milli afstöðu kynjanna. 75% karla 

sögðu þennan þátt ekki hafa haft áhrif eða mjög lítil, þar af 51% engin áhrif. 

11% karla sögðu hins vegar að lítið frelsi innan starfsins hefði haft mikil eða 

mjög mikil áhrif á ákvörðun sína, aðeins 2% mjög mikil. 22% kvenna sögðu 

aftur á móti að þessi þáttur hefði haft mikil eða mjög mikil áhrif á sig, þar af 

12% mjög mikil. Hins vegar sögðu 54% kvenna að lítið frelsi innan starfsins 

hefði ekki haft nein eða mjög lítil áhrif á ákvörðun sína. 20% kvenna voru 

beggja blands og völdu 3 á sex þrepa kvarðanum en einungis 9% karla.  

 

Óhentugur vinnutími 

Óhentugur vinnutími var sá þáttur sem hafði næstmest áhrif á þátttakendur á 

eftir lágum launum. 37% þeirra sögðu vinnutímann hafa mikil eða mjög mikil 

áhrif en þó ljóst að skoðanir eru skiptar því 43% sögðu hann ekki hafa nein eða 

lítil áhrif. Eins og búast mátti við hafði vinnutíminn meiri áhrif á konur en karla 

en engu að síður sagði svipað hlutfall þennan þátt ekki hafa haft nein áhrif eða 

rúm 30%. Sama hlutfall kvenna sagði vinnutímann hafa mjög mikil áhrif á 

ákvörðun sína en 16% karla. Samtals sagði tæpur helmingur kvenkyns 

þátttakenda að óhentugur vinnutími hefði haft mikil eða mjög mikil áhrif en 

28% karla.  
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Mér fannst starf mitt ekki skipta máli 

Ríflega 70% þátttakenda sögðu þennan þátt ekki hafa haft nein áhrif á ákvörðun 

sína og 83% séu þeir teknir með sem sögðu hann hafa haft mjög lítil áhrif. 

Einungis 1% sagði það að starf sitt hafi ekki skipt máli hafa haft mjög mikil 

áhrif á ákvörðun sína að hætta í blaða- og fréttamennsku. 4% sögðu þennan þátt 

hafa haft mikil áhrif. Hann hafði aðeins meiri áhrif á konur en karla, 68% 

kvenna sagði hann ekki hafa haft nein áhrif og þrír af hverjum fjórum körlum. 

2% kvenna sögðu hann hafa haft mjög mikil áhrif á ákvörðun sína en enginn 

karlmaður.  

 
Mynd 9 

 

Dreifingu mikilvægis þáttanna á skalanum 1-6 má sjá á mynd 9. Lítið 

starfsöryggi, lítið frelsi innan starfsins og fannst starf mitt ekki skipta máli eru 

þeir þættir sem fæstir sögðu að hefðu haft áhrif á sig – flestir sögðu þann 

síðastnefnda ekki hafa skipt sig neinu máli varðandi ákvörðunina að hætta í 

blaða- og fréttamennsku. Á hinum endanum tróna þættir eins og lág laun sem er 

helsta ástæða þess að fólk hætti og sneri annað, óhentugur vinnutími og slæmar 

vinnuaðstæður/umhverfi. Þetta eru þau atriði sem flestir sögðu að hefðu haft 

mjög mikil áhrif á ákvörðun sína.  
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Mynd 10 
 
 
Á mynd 10 sést samanburður við niðurstöður í Svíþjóð. Á myndinni má sjá 

hlutfall þeirra þátta sem þóttu skipta mestu máli við ákvörðun fólks að hætta í 

blaða- og fréttamennsku, þ.e. þeirra sem fengu oftast 5 eða 6, annars vegar á 

Íslandi og hins vegar í Svíþjóð. Nokkur samhljómur er hvað fjóra þætti varðar, 

einum var sleppt í rannsókninni hér heima þar sem hann þótti ekki eiga við en 

töluverðan mun mátti greina á þremur þáttum. Lág laun og óhentugur vinnutími 

virðast hafa truflað blaða- og fréttamenn á Íslandi mun meira en í Svíþjóð og 

haft þau áhrif að þeir sneru sér að öðru. Kollegar þeirra í Svíþjóð fengu hins 

vegar frekar þá tilfinningu að starf þeirra skipti ekki máli og hurfu af þeim 

sökum til annarra starfa. Heilt yfir var dreifingin milli þáttanna mun jafnari í 

Svíþjóð. 
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2.2.3 Hvað tekur við? 

Fjórir af hverjum fimm þátttakendum segjast hafa fengið annað starf strax í 

kjölfarið á því að þeir hættu í blaða- og fréttamennsku. 5% sögðust ekki hafa 

fengið vinnu strax og 12% ekki hafa sóst eftir því. Þar voru konur í meirihluta 

því rúmlega 20% þeirra sagðist ekki hafa sóst eftir öðru starfi en 7% karla. 

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda er í föstu starfi í dag eða 71%, hlutfallslega 

aðeins færri konur en karlar. Konur eru í meiri mæli ráðnar í tímabundin 

verkefni eða 16% gegn 3% karla. Hlutfallslega eru jafnmargar konur og karlar í 

námi eða 8%. Það sama á við um atvinnulausa sem eru 2% þeirra sem hættu í 

blaða- og fréttamennsku á Íslandi á síðasta áratug. Það er svipað hlutfall og 

fékkst í rannsókninni í Svíþjóð þar sem 3% þátttakenda eru atvinnulaus.  

 

 
Mynd 11 

 

Eins og í Svíþjóð er stærsta einstaka greinin sem bíður fyrrverandi blaða- og 

fréttamanna, hvort sem um konur eða karla er að ræða, störf upplýsingafulltrúa 

og almannatengla og önnur skyld störf sem snúa að upplýsingagjöf hvort sem er 

fyrir fyrirtæki, vefsíður, auglýsingar eða annað. Um 28% þátttakenda héldu í 

þennan geira sem er nákvæmlega sama hlutfall og í Svíþjóð. Svipað margir 

sneru sér að stjórnmálum eða stjórnsýslu og eigin rekstri eða um 10%. Önnur 

störf sem nefnd voru voru t.d. skrifstofustörf, ritstörf, störf tengd fjármálum, 

kennsla, kvikmyndagerð, ráðsmaður í sveit, mannauðsstjóri, ráðgjöf, 
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sölumennska og verkefnastjórn. 92% þátttakenda segja að reynslan úr blaða- og 

fréttamennsku og vinnubrögðin sem þar voru ástunduð nýtist sér í nýja starfinu, 

95% karla og 88% kvenna. Hlutfallslega álíka margir karlar og konur eða 3-4% 

segja reynsluna ekki nýtast sér.  

2.2.4 Afstaða til breytinga á starfinu 

Sjö af hverjum tíu voru sammála fullyrðingunni „Miklar breytingar hafa orðið á 

störfum blaða- og fréttamanna á undanförnum tíu árum“. 20% voru ósammála 

og 9% sögðust ekki vita hvort þau væru sammála fullyrðingunni eða ósammála. 

Fleiri karlar taka afstöðu til fullyrðingarinnar en konur og eru hlutfallslega oftar 

bæði ósammála henni og sammála. 74% karlkyns þátttakenda í rannsókninni eru 

sammála því að miklar breytingar hafi orðið á störfum blaða- og fréttamanna 

undanfarinn áratug og 66% kvenna. 12% karla eru ósammála fullyrðingunni og 

6% kvenna en 28% kvenkyns þátttakenda sögðust ekki vita hvort þeir væru 

sammála henni eða ekki. Helmingi lægra hlutfall eða 14% karla merkti við 

„Veit ekki“.  

 

Þeir þátttakendur sem voru sammála fullyrðingunni voru beðnir um að taka 

afstöðu til annarra tíu fullyrðinga sem byggðar voru á þeim tíu sviðum breytinga 

sem fjallað var um í kafla 1.1.1. Afstaðan var metin á kvarðanum mjög 

ósammála – frekar ósammála – hvorki ósammála né sammála – frekar sammála 

– mjög sammála. Einnig voru þeir spurðir hvort einhver breytinganna hefði haft 

áhrif á ákvörðun þeirra að hætta í blaða- og fréttamennsku.  

 

„Til blaðamanna eru gerðar meiri kröfur en áður og vinnan hefur aukist“ 

Samkvæmt rannsóknum er máttur internetsins nýttur til að setja fleiri fréttir inn 

en ekki vandaðri né er bryddað upp á nýjungum (Witscge, Tamara og Nygren, 

Gunnar. 2009). Ætlast er til þess að blaðamenn vinni hratt og mikið og fréttir 

séu komnar á vefinn um leið og þær gerast. Ríflega helmingur þátttakenda, 

þeirra sem hætt hafa í blaða- og fréttamennsku á Íslandi á síðastliðnum tíu árum, 

er frekar eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að meiri kröfur séu gerðar en 

áður og að vinnan hafi aukist. 28% eru hvorki sammála né ósammála og 20% 

eru annaðhvort frekar ósammála eða mjög ósammála, þar af 16% frekar 

ósammála. Hlutfallslega eru mun fleiri konur en karlar mjög sammála 
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fullyrðingunni eða 24% á móti 9% karla. Hins vegar eru álíka margir karlar og 

konur annaðhvort frekar eða mjög sammála eða rúmlega helmingur þátttakenda. 

Einungis 12% kvenna eru annaðhvort mjög eða frekar ósammála fullyrðingunni 

en hlutfallslega helmingi fleiri karlar eða 24%.  

 

„Blaðamenn vinna meira frá öðrum stöðum en vinnustaðnum fyrir tilstilli 

nets og tækni“ 

Netið og aukin tækni gera blaða- og fréttamönnum kleift að senda efni fyrir 

hvaða miðil sem er nánast hvaðan sem er en þrátt fyrir það verja þeir meiri tíma 

á vinnusvæðinu en áður (Witscge, Tamara og Nygren, Gunnar. 2009 og 

Svanbjörg H. Einarsdóttir. 2011). Tæplega 60% þátttakenda í rannsókninni sem 

hér er sagt frá eru þó frekar eða mjög sammála því að blaðamenn vinni meira 

frá öðrum stöðum en áður. Tæp 30% voru hvorki sammála né ósammála. Sá 

varnagli skal sleginn að mögulegt er að þátttakendur hafi skilið spurninguna 

öðruvísi en lagt var upp með, þ.e. til dæmis að þeir eigi við að fréttir séu að 

einhverju leyti forunnar á vettvangi, t.d. blaðamannafundum, með hjálp tölvu 

eða sendi frá sér upplýsingar eins og gert var á Twitter frá Landsdómi (RÚV. 

2012). 9% karla voru frekar eða mjög ósammála fullyrðingunni, 21% kvenna 

voru frekar ósammála en engin mjög ósammála.  

 

„Meiri krafa er um fjölhæfni (myndatöku, myndvinnslu og önnur ný 

verkefni)“ 

Blaða- og fréttamenn þurfa í raun að geta unnið afurð sína frá A til Ö fyrir ólíka 

miðla. Sex af hverjum tíu þátttakendum í sænsku rannsókninni sögðu að ætlast 

væri til að þeir gætu jöfnum höndum skrifað, klippt o.s.frv. en miklu færri 

sögðust vera í stakk búnir til þess (Witscge, Tamara og Nygren, Gunnar. 2009 

og Nygren, Gunnar. 2010). Tæp 80% þátttakenda í þessari rannsókn eru frekar 

eða mjög sammála fullyrðingunni að meiri krafa sé um fjölhæfni. Einungis 4% 

eru frekar eða mjög ósammála henni, þar af engin kona. Tæplega 20% eru 

hvorki sammála fullyrðingunni né ósammála, 24% kvenna og 13% karla.  
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„Meira flæði er orðið á efni, t.d. milli ólíkra miðla fyrir tilstilli fréttakerfa“ 

Fréttavinnslukerfi gera vinnsluna ólíka því sem áður var og flæði efnis er 

auðveldara. Blaða- og fréttamenn hafa aðgang að öllu því efni sem unnið er hjá 

viðkomandi fjölmiðli og það er notað og endurnýtt í ólíka miðla (Witscge, 

Tamara og Nygren, Gunnar. 2009). Tæp 90% þátttakenda eru frekar eða mjög 

sammála fullyrðingunni að meira flæði sé orðið á efni fyrir tilstilli fréttakerfa. 

Enginn er mjög ósammála henni og 1% er frekar ósammála. 94% kvenna eru 

frekar eða mjög sammála og 6% hvorki sammála né ósammála. Engin kona 

velur því möguleikana frekar eða mjög ósammála en 2% karla eru frekar 

ósammála. 13% þeirra eru hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni.  

 

„Í dag er unnið inn í stöðluð snið sem geta verið heftandi en bjóða einnig 

upp á nýjungar“ 

Stöðluð forrit gefa lítinn möguleika á einhverju nýju eða óvæntu. Blaða- og 

fréttamenn skrifa inn í fyrirfram ákveðin form þar sem hver texti, eins og 

fyrirsögn eða inngangskafli, má oft bara vera ákveðið langur. Tæknin gerði 

þessi form möguleg en hætta skapast á að afurðin geti orðið einsleit. Aftur á 

móti verður tæknin líka til þess að auðvelt er að breyta þessum formum og bæta 

við nýjum eins og myndasöfnun og athugasemdakerfum (Witscge, Tamara og 

Nygren, Gunnar. 2009). Enginn þátttakendanna var mjög ósammála þessari 

fullyrðingu en margir voru á báðum áttum, hvorki sammála né ósammála eða 

53%. Hlutfallslega voru fleiri konur í þeim hópi eða 64% á móti 46% hjá 

körlum. Þeir voru hins vegar frekar sammála fullyrðingunni í 38% tilfella en 

konur 15%. Þær voru oftar mjög sammála því að í dag sé unnið inn í stöðluð 

snið sem geta bæði verið heftandi og boðið upp á nýjungar, tæp 20% kvenna 

voru því mjög sammála en 7% karla.  

 

„Tímapressa er meiri en áður sem og framleiðslukrafa, fréttir jafnvel 

yfirfarnar eftir á“ 

Sífelld krafa um afrakstur og vinnsluhraða, sérstaklega á vefnum, hefur gert það 

að verkum að þrískipting starfs blaða- og fréttamannsins; fréttaöflun, mat og 

framleiðsla, hefur runnið saman í eitt. Matið fer jafnvel fram fyrir augum 

almennings því texti og upplýsingar eru settar „í loftið“ um leið og þær fást og 

því jafnvel skoðaðar í baksýnisspeglinum (Witscge, Tamara og Nygren, 
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Gunnar. 2009). Þrír af hverjum fjórum eru frekar eða mjög sammála 

fullyrðingunni að tímapressa og framleiðslukrafa sé meiri en áður og fréttir séu 

jafnvel yfirfarnar eftir á. 22% eru hvorki sammála fullyrðingunni né ósammála 

en einungis 5% eru frekar eða mjög ósammála henni. 85% kvenna eru frekar 

eða mjög sammála fullyrðingunni, 15% eru hvorki sammála né ósammála. 

Engin kona er því frekar eða mjög ósammála. 65% karla eru frekar eða mjög 

sammála en 8% frekar eða mjög ósammála. 27% karlkyns þátttakenda eru 

hvorki sammála né ósammála.  

 

„Nýmiðlar setja mark sitt á vinnuna og nýjar reglur gilda, t.d. fyrir fréttir 

á vef“ 

Vefblaðamennska er með tímanum að verða grein út af fyrir sig og þar gilda 

aðrar reglur en á hinum miðlunum. Stíll veffrétta þarf ekki að vera jafn 

formlegur og annarra og fréttir sem henta sérstaklega vel á vef eru fréttir af 

viðvarandi atburðum eins og íþróttum, slysum og glæpum. Vefurinn tekur 

endalaust við og því eru engar lengdartakmarkanir en viðmiðið er samt að skrifa 

stutta og skorinorða texta (Witscge, Tamara og Nygren, Gunnar. 2009). 82% 

þátttakenda í rannsókninni eru frekar eða mjög sammála því að nýmiðlar setji 

mark sitt á vinnuna og þar gildi nýjar reglur. Þessu eru 4% frekar eða mjög 

ósammála, allt karlar, og 14% eru hvorki sammála né ósammála. 86% karla eru 

frekar eða mjög sammála fullyrðingunni og 76% kvenna en þær eru 

hlutfallslega oftar mjög sammála henni eða í 40% tilfella en karlar í 27%. Engin 

kona var ósammála fullyrðingunni en 21% þeirra voru hvorki sammála né 

ósammála og 9% karla.        

 

„Blaðamennska er orðin gagnvirk og hlutverk notandans er stærra en 

áður“ 

Lengi snerist blaðamennska um samskipti í eina átt, frá blaðamönnum til 

lesenda. Í dag hefur notandinn hins vegar raunveruleg áhrif, fjölmiðlar hafa 

nákvæmar tölur um hvað er lesið og horft á og hvað ekki og er þessi þróun farin 

að hafa áhrif á um hvað er fjallað. Blaða- og fréttamaðurinn hefur enn 

ákvörðunarvaldið en með aukinni gagnvirkni hefur aukin áhersla verið lögð á að 

færa fólki það sem það vill (Witscge, Tamara og Nygren, Gunnar. 2009). 71% 

þátttakenda eru frekar eða mjög sammála því að blaðamennska sé orðin 
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gagnvirk og hlutverk notandans stærra en áður, þar af tæp 30% mjög sammála. 

Rúmlega 20% eru hvorki sammála né ósammála og 7% frekar ósammála. 

Enginn er mjög ósammála fullyrðingunni. Eins og oft áður eru engar konur 

ósammála fullyrðingunni en 11% karla eru frekar ósammála henni. Þeir eru í 

hlutfallslega stærri mæli frekar sammála henni en mjög sammála en skiptingin 

þar á milli er jafnari hjá kvenkyns þátttakendum.  

 

„Blaða- og fréttamenn hafa tekið við störfum sem aðrir sinntu áður, t.d. 

tæknimenn“ 

Blaða- og fréttamenn fást í dag meira við tæknilegu hlið vinnslunnar en nokkru 

sinni fyrr. Þeir hafa tekið við vinnu sem áður var eingöngu unnin af 

tæknimönnum og starfa nú við hlið þeirra. Blaða- og fréttamenn þurfa því að 

kunna á hin ýmsu tæki og tól og nýta þau daglega í starfi (Witscge, Tamara og 

Nygren, Gunnar. 2009). Tæplega 70% þátttakenda eru frekar eða mjög sammála 

þeirri fullyrðingu að blaða- og fréttamenn hafi tekið við störfum sem aðrir, t.d. 

tæknimenn, sinntu áður. Enginn er mjög ósammála fullyrðingunni en 9% frekar 

ósammála. 24% eru hvorki sammála fullyrðingunni né ósammála. Hlutfallslega 

fleiri konur en karlar eru mjög sammála fullyrðingunni eða 24% gegn 9% en 

svipað margir eru þó annaðhvort frekar eða mjög sammála.  

 

„Fjölmiðlar treysta á auglýsingatekjur og sjálfstæði blaða- og fréttamanna 

hefur minnkað“ 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að blaða- og fréttamenn finni mun meira fyrir 

fjárhagslegum þrýstingi en fyrir fimm til tíu árum og að sjálfstæði blaða- og 

fréttamanna hafi minnkað fyrir þessar sakir. Fjölmiðlar treysta að miklu leyti á 

auglýsingatekjur og áhrif auglýsenda eru því mikil (Witscge, Tamara og 

Nygren, Gunnar. 2009). Yfir helmingur þátttakenda, 56%, er frekar eða mjög 

sammála þeirri fullyrðingu að fjölmiðlar treysti á auglýsingatekjur og að 

sjálfstæði blaða- og fréttamanna hafi minnkað. Rúmlega 20% eru frekar eða 

mjög ósammála fullyrðingunni. Nokkur stigsmunur er á afstöðu karla og kvenna 

því 37% kvenna segjast mjög ósammála fullyrðingunni en 16% karla. Hins 

vegar segjast 42% þeirra frekar sammála henni en 18% kvenna. Hlutfallslega 

helmingi fleiri karlar en konur eru frekar ósammála fullyrðingunni eða 18% 

gegn 9% kvenna. Konur eru í 9% tilfella mjög ósammála en 4% karla.  
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Af þessum tíu sviðum breytinga sem fjallað er um voru þátttakendur helst 

ósammála því að fjölmiðlar treysti á auglýsingatekjur og að sjálfstæði blaða- og 

fréttamanna hafi minnkað, meiri kröfur séu gerðar til þeirra en áður og vinnan 

hafi aukist og að blaðamenn vinni meira frá öðrum stöðum en vinnustaðnum 

fyrir tilstilli nets og tækni. Hins vegar voru þeir helst sammála því að meira 

flæði sé orðið á efni, t.d. milli ólíkra miðla fyrir tilstilli fréttakerfa, nýmiðlar 

setji mark sitt á vinnuna þar sem nýjar reglur gildi og meiri krafa sé um 

fjölhæfni, t.d. þurfi blaða- og fréttamenn nú að geta tekið myndir og sinnt 

ýmsum verkefnum sem þeir gerðu ekki áður. Sú fullyrðing sem langflestir 

sögðust hvorki ósammála né sammála sneri að því að í dag sé unnið inn í 

stöðluð snið sem geti verið heftandi en bjóði einnig upp á nýjungar.  
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1. „Til blaðamanna eru gerðar meiri kröfur en áður og vinnan hefur aukist“ 
2. „Blaðamenn vinna meira frá öðrum stöðum en vinnustaðnum fyrir tilstilli nets og tækni“ 
3. „Meiri krafa er um fjölhæfni (myndatöku, myndvinnslu og önnur ný verkefni)“ 
4. „Meira flæði er orðið á efni, t.d. milli ólíkra miðla fyrir tilstilli fréttakerfa“ 
5. „Í dag er unnið inn í stöðluð snið sem geta verið heftandi en bjóða einnig upp á nýjungar“ 
6. „Tímapressa er meiri en áður sem og framleiðslukrafa, fréttir jafnvel yfirfarnar eftir á“ 
7. „Nýmiðlar setja mark sitt á vinnuna og nýjar reglur gilda, t.d. fyrir fréttir á vef“ 
8. „Blaðamennska er orðin gagnvirk og hlutverk notandans er stærra en áður“ 
9. „Blaða- og fréttamenn hafa tekið við störfum sem aðrir sinntu áður, t.d. tæknimenn“ 
10. „Fjölmiðlar treysta á auglýsingatekjur og sjálfstæði blaða- og fréttamanna hefur 
minnkað“ 
 
 

Mynd 12 

 

71% þátttakenda var sammála þeirri fullyrðingu að miklar breytingar hefðu 

orðið á störfum blaða- og fréttamanna á síðastliðnum áratug. Af þeim sögðu sjö 

af hverjum tíu að engin ofangreindra breytinga hefði haft áhrif á ákvörðun sína 

um að hætta í blaða- og fréttamennsku. 20% sögðu aftur á móti að einhver 

þessarra breytinga hefði haft áhrif og 10% voru ekki viss. Hlutfallslega sögðu 

fleiri karlar en konur að breytingarnar hefðu haft áhrif á ákvörðun sína eða 23% 

en 15% kvenna. Fleiri konur voru óvissar en karlar og sögðust ekki vita hvort 
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breytingarnar hefðu haft áhrif, 12% kvenna merktu við „Veit ekki“ en 9% karla. 

Það er því ljóst að aðrir þættir, eins og þeir sem fjallað var um í kafla 2.2.2.1; 

lág laun og óhentugur vinnutími til að mynda, höfðu mun meiri áhrif á þá 

ákvörðun fólks að hætta í blaða- og fréttamennsku en undangengnar breytingar 

á starfinu. Þó má ímynda sér að einhver skörun geti ómeðvitað verið þarna á 

milli, tilkoma netsins hafi t.d. lengt vinnudaga og laun ekki hækkað í samræmi 

við aukna vinnu.  

 

Að lokum voru þátttakendur spurðir hvort þeir gætu hugsað sér að snúa aftur í 

blaða- og fréttamennsku ef tækifærið byðist. Fjórir valmöguleikar voru í boði, 

þeir sömu og í rannsókninni í Svíþjóð; já, en ekki á næstunni; já, en í annars 

konar blaða- og fréttamennsku en ég sinnti áður; já, í mína gömlu vinnu og nei, 

það gæti ég ekki. Í ljós kom að eins og í Svíþjóð getur yfirgnæfandi meirihluti 

hugsað sér að snúa aftur, næstum þrír af hverjum fjórum. Langfæstir gátu 

hugsað sér að snúa aftur í nákvæmlega sömu vinnu og þeir sinnti áður eða 4% 

þátttakenda. Svörin skiptust nokkuð jafnt niður á hina valmöguleikana þrjá. 

Þegar litið er til kynjanna kemur nokkur munur í ljós hvað mögulega 

endurkomu varðar. Um það bil ein af hverjum þremur konum segist ekki munu 

snúa aftur í blaða- og fréttamennsku en um það bil einn af hverjum fjórum 

körlum. 41% karla getur hugsað sér að snúa aftur en ekki á næstunni en 26% 

kvenna. Þó geta hlutfallslega aðeins fleiri konur en karlar hugsað sér að snúa 

aftur í sína gömlu vinnu eða 8% á móti 2%. Athygli vekur að af þeim sem unnu 

fyrir dagblað/vikublað, sem er rúmur helmingur þátttakenda, gátu um 40% ekki 

hugsað sér að starfa aftur við blaða- og fréttamennsku.  
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III. hluti: Umræður og lokaorð 
 

3.1 Helstu niðurstöður 

Þeir sem hættu í blaða- og fréttamennsku á Íslandi á síðustu tíu árum voru flestir 

á aldrinum 30-39 ára og höfðu unnið sem blaða- og fréttamenn í fimm ár eða 

skemur. Konur höfðu hlutfallslega oftar minni en fimm ára starfsreynslu og 

stærri hluti karla yfir 20 ára feril að baki. Margir höfðu lokið háskólanámi, 91% 

kvenna og 72% karla, og svipað hlutfall karla og kvenna sagði menntunina að 

einhverju leyti hafa verið á sviði blaða- og fréttamennsku eða fjölmiðlafræði 

eða í kringum 40%. Ríflega helmingur þátttakenda starfaði hjá dag- eða 

vikublöðum en um þriðjungur fyrir ljósvakamiðil.  

Yfirgnæfandi meirihluta þátttakenda fannst hann hafa valið það sjálfur að hætta 

í blaða- og fréttamennsku en athygli vekur að sú tilfinning er ríkari hjá körlum 

en konum. Rúmlega fjórðungur kvenkyns þátttakenda telur sig ekki hafa haft 

val um halda áfram í faginu en undir 10% karla. Konum var einnig hlutfallslega 

oftar sagt upp. Hugsanleg skýring á því er að fólki með stuttan starfsaldur hafi 

fremur verið sagt upp en þeim reyndari og konur hafa styttri starfsaldur en 

karlar í blaða- og fréttamennsku. Engu að síður er full ástæða til að athuga þetta 

nánar.  

Flestir þátttakenda, 35%, sögðu meginástæðu þess að þeir hættu í blaða- og 

fréttamennsku hafa verið þá að annað starf hafi boðist. Í raun er það ekki nógu 

lýsandi valmöguleiki í rannsókn sem þessari því enn stendur eftir spurningin: Af 

hverju var það starf valið fram yfir starfið við blaða- og fréttamennsku? Þó má 

líta svo á að áhrifavaldarnir sem lesa má um í kafla 2.2.2.1 svari þeirri 

spurningu. Næstflestir, 30%, sögðust hafa langað til að breyta til. Mjög fáir 

sögðust ekki líka starfið lengur. Þátttakendur voru beðnir um að taka afstöðu til 

hversu lítil eða mikil áhrif sjö þættir höfðu á ákvörðun þeirra. Þeir þættir sem 

skoruðu hæst voru lág laun og óhentugur vinnutími en þeir sem skiptu minnstu 
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máli voru „fannst starf mitt ekki skipta máli“ og lítið starfsöryggi. Aðrir þættir 

voru lítið frelsi innan starfsins, slæmar vinnuaðstæður/umhverfi og lítill 

möguleiki á framþróun í starfi. Athygli vakti að mun fleiri konur en karlar 

sögðu slæmar vinnuaðstæður/umhverfi hafa haft áhrif á ákvörðun sína og af 

þeim eru langflestar á aldinum 30-39 ára. Þetta er eitthvað sem áhugavert væri 

að rannsaka nánar.       

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda er í föstu starf í dag, eða 71%, en 2% eru 

atvinnulaus. Fjórir af hverjum fimm fengu annað starf strax eftir að þeir hættu í 

blaða- og fréttamennsku, 5% fengu ekki vinnu strax og 12% sóttust ekki eftir 

því. Stærstur hluti, 28%, sótti í störf upplýsingafulltrúa og almannatengla eða 

önnur skyld störf sem snúa að upplýsingagjöf. Raunar virðist almannatenglum 

almennt fara fjölgandi. Í Bretlandi til að mynda fjölgaði þeim um 25-30% á ári á 

níunda áratugnum. Árið 2007 var svo komið að almannatenglar voru orðnir 

fleiri en blaða- og fréttamenn, 48 þúsund almannatenglar en 45 þúsund blaða- 

og fréttamenn (Davies, Nick. 2009). Álíka hátt hlutfall þátttakenda, í kringum 

10%, sneri sér annaðhvort að stjórnmálum eða stjórnsýslu eða eigin rekstri. 

Nánast allir, eða 92%, segja reynsluna úr blaða- og fréttamennsku og 

vinnubrögðin sem ástunduð voru þar nýtast sér í nýja starfinu.  

Sjö af hverjum tíu þátttakendum sammála fullyrðingunni „Miklar breytingar 

hafa orðið á störfum blaða- og fréttamanna á undanförnum tíu árum“. 9% voru 

ósammála. Af þeim sem játuðu því að miklar breytingar hefðu orðið voru 

langflestir sammála því að meira flæði væri orðið á efni, t.d. milli ólíkra miðla 

fyrir tilstilli fréttakerfa. Einnig var mikill meirihluti sammála því að nýmiðlar 

setji mark sitt á vinnuna og þar gildi nýjar reglur, t.d. fyrir fréttir á vef, og að 

meiri krafa sé orðin um fjölhæfni; myndatöku, myndvinnslu og slíkt. Hins vegar 

voru flestir ósammála því að meiri kröfur séu gerðar til blaðamanna en áður og 

að vinnan hafi aukist, fjölmiðlar treysti á auglýsingatekjur og sjálfstæði blaða- 

og fréttamanna hafi minnkað og að blaðamenn vinni meira frá öðrum stöðum en 

vinnustaðnum fyrir tilstilli nets og tækni. Þrátt fyrir þetta eru rúmlega 56% 

sammála því að fjölmiðlar treysti á auglýsingatekjur og sjálfstæði blaða- og 

fréttamanna hafi þar af leiðandi minnkað. Það hlýtur að teljast töluvert hátt 
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hlutfall. Einnig eru gríðarlega margir, 73%, sammála því að tímapressa sé meiri 

en áður sem og framleiðslukrafa og fréttir séu jafnvel yfirfarnar eftir á.   

Hlutfallslega fáir sögðu breytingar á starfinu hafa haft áhrif á ákvörðun sína að 

hætta í blaða- og fréttamennsku og raunar sögðu 70% að engin umræddra 

breytinga hefði haft áhrif á sig. 20% sögðu einhverja þeirra hafa haft áhrif, 

hlutfallslega fleiri karlar en konur. Mögulega gefur það tilefni til að velta áfram 

fyrir sér muninum á körlum og konum í þessum efnum, upplifun á starfinu og 

hvort konur hætti frekar af öðrum ástæðum. Fram hefur komið að fleiri 

kvenkyns þátttakendum var sagt upp og þeim leið oftar eins og það væri ekki 

þeirra val að hætta í blaða- og fréttamennsku.  

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda getur hugsað sér að snúa aftur í blaða- og 

fréttamennsku, næstum þrír af hverjum fjórum. Fæstir gátu hins vegar hugsað 

sér að snúa aftur til sömu vinnu og þeir sinntu áður eða 4%, hlutfallslega fleiri 

konur en karlar. Nokkurn mun mátti raunar greina milli kynja því um það bil ein 

af hverjum þremur konum segist ekki getað hugsað sér að snúa aftur í blaða- og 

fréttamennsku en u.þ.b. einn af hverjum fjórum körlum. 41% karla getur hugsað 

sér að snúa aftur á næstunni en 26% kvenna. Hvað áhugaverðast í þessum hluta 

niðurstaðna þótti höfundi að af þeim sem unnu fyrir dag- eða vikublað, sem var 

rúmur helmingur þátttakenda, gátu um 40% ekki hugsað sér að starfa aftur við 

blaða- og fréttamennsku.  

3.2 Samanburður við Svíþjóð 

Í erindi Henriks Örnebring og Epps Lauk „Does size matter? Journalistic values 

and working conditions in small countries“ benda þau á mikilvægi þess að taka 

mannfjölda með í jöfnuna í samanburðarrannsóknum í fjölmiðlafræði eins og 

gert er í öðrum greinum (Örnebring, Henrik og Lauk, Epp. 2010). Í erindinu 

kemur fram að fjölmiðlakerfi í litlum löndum glími við ýmiss konar vanda sem 

stærri lönd geri ekki, t.d. sé notendahópurinn fámennari og 

auglýsingamarkaðurinn minni sem skili sér í hlutfallslega dýrari 

framleiðslukostnaði. Þetta getur haft áhrif á hvernig blaða- og fréttamenn 

upplifa umhverfi sitt og sinna sinni vinnu. Fjölmiðlamarkaðurinn er minni, 

mögulegir vinnustaðir færri, rúm fyrir sérhæfingu er nánast ekkert, 

samfélagsgerðin er einfaldari og nánari, þú vilt síður valda illindum og 
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möguleikar til framþróunar í starfi eru takmarkaðri en í stærri löndum. Í 

erindinu tala þau Örnebring og Lauk um lítil fjölmiðlakerfi, miðlungs stór 

fjölmiðlakerfi og stór fjölmiðlakerfi. Ísland er án efa með mjög lítið 

fjölmiðlakerfi en Svíþjóð, sem litið hefur verið til til samanburðar í þessari 

ritgerð, telst hafa miðlungs stórt kerfi.  

Í þessu ljósi er áhugavert að líta aftur á þá áhrifaþætti sem voru til umræðu í 

ritgerðinni og muninn á upplifun fyrrverandi blaða- og fréttamanna á Íslandi og 

í Svíþjóð. Samkvæmt kenningunni um litlu löndin ætti að vera minni möguleiki 

á framþróun í starfi í örríki eins og Íslandi en í Svíþjóð þar sem markaðurinn er 

miklu stærri. Hins vegar nefna færri það hér sem ástæðu fyrir því að hætta í 

blaða- og fréttamennsku en í Svíþjóð. Sömuleiðis segja fleiri Svíar að 

starfsöryggið sé lítið, vinnuaðstæður/umhverfi slæmt og frelsi innan starfsins 

lítið. Þessi atriði höfðu mun meiri áhrif á Svía en lág laun og óhentugur 

vinnutími sem voru helsta ástæða þess að íslenskir blaða- og fréttamenn hættu 

og sneru sér að öðru.   

Að öðru leyti áttu fyrrverandi blaða- og fréttamenn á Íslandi og í Svíþjóð margt 

sameiginlegt. Þeir yngri hættu frekar en þeir eldri og stærstur hluti hélt í störf 

upplýsingafulltrúa, almannatengla eða önnur störf tengd upplýsingagjöf. 

Reynslan úr blaða- og fréttamennsku nýtist fólki almennt vel á nýja 

vinnustaðnum en engu að síður getur það vel hugsað sér að snúa aftur og 

ákvörðunin að hætta því alls ekki endanleg í öllum tilvikum.   

 

3.3 Lokaorð 

Með rannsókninni tókst að svara þeim spurningum sem settar voru fram í 

upphafi, þ.e. af hverju fólk hættir í blaða- og fréttamennsku, hverjir það eru, 

hvort munur sé milli kynja, í hvaða geira fólk haldi helst, hvort það geti hugsað 

sér að snúa aftur o.s.frv. Að auki fékkst samanburður við Svíþjóð og fleiri lönd. 

Það er von höfundar að einhverjir hafi bæði gagn og gaman af því sem hér hefur 

komið fram. Mikill áhugi var á verkefninu meðal þátttakenda og annarra og trú 

höfundar að rannsóknin hafi verið þörf.  
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Strax í upphafi var ákveðið að hafa sænsku rannsóknina til hliðsjónar sem hafði 

bæði sína kosti og galla. Áhugavert og dýrmætt fræðilega séð er að eiga 

samanburðinn og geta þannig skoðað niðurstöður rannsóknarinnar í víðara og 

alþjóðlegu samhengi. Þá hafði höfundur fyrirmynd sem að einhverju leyti var 

hægt að aðlaga íslenskum aðstæðum og bæta við. Hins vegar voru hendur 

bundnar að einhverju leyti því of miklar breytingar myndu flækja samanburð 

eða jafnvel gera hann ómarktækan.  

Eins og oft vakna nýjar spurningar þegar öðrum er svarað og rannsóknir gefa 

tilefni til annarra. Það á einnig við hér. Áhugavert væri sem dæmi að skoða 

hvers vegna konum er hlutfallslega oftar sagt upp og því tengt hvers vegna þær 

upplifi síður en karlar að ákvörðunin að hætta í blaða- og fréttamennsku hafi 

verið þeirra eigin. Þá segja mun fleiri konur en karlar að slæmar 

vinnuaðstæður/umhverfi hafi haft áhrif á ákvörðun sína. Einnig kom ýmislegt 

áhugavert í ljós varðandi breytingar á starfinu sjálfu sem áhugavert gæti orðið 

að kanna frekar, t.d. voru mjög margir sammála því að tímapressa og 

framleiðslukrafa sé meiri en áður og fréttir séu jafnvel yfirfarnar eftir á, fyrir 

augum almennings. Þetta hlýtur að teljast áfellisdómur yfir vinnubrögðum 

blaða- og fréttamanna hverjar sem ástæðurnar eru. Loks vakti það athygli 

höfundar að 29% þátttakenda gátu ekki hugsað sér að snúa aftur en það hlutfall 

er hærra, um 40%, meðal þeirra sem unnu hjá dag- eða vikublöðum. Ónægja 

með starfið er því ríkari í þeim hópi og athyglisvert væri að komast að því hvers 

vegna það er.  
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