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Útdráttur 
 
Viðfangsefni rannsóknarinnar er að varpa ljósi á sjálfstæði ritstjórna íslenskra dagblaða 
gagnvart auglýsendum og bera saman niðurstöður hvað varðar fríblöð annars vegar og 
áskriftarblöð hins vegar. Þátttakendur voru 78 starfsmenn dagblaðanna en þeir voru valdir 
tilviljanakennt úr þýði 164 blaðamanna Blaðsins, Fréttablaðsins, DV ogMorgunblaðsins.
Auk þess voru tekin viðtöl við stjórnendur ritstjórna blaðana og þeir spurðir út í helstu 
niðurstöður könnunarinnar.  

Gagnasöfnun fór þannig fram að lagðir voru samræmdir spurningalistar fyrir 
blaðamenn blaðanna fjögurra. Liðlega helmingur blaðamanna Morgunblaðsins og
Fréttablaðsins telur að þau blöð hygli eigendum sínum. DV og Blaðið koma betur út en þar er 
hlutfallið mun lægra. Þá kemur einnig í ljós að blaðamenn á Íslandi bera mest traust til 
Morgunblaðsins.  

Viðtölin við ritstjórana leiddu ýmislegt forvitnilegt í ljós. Nokkurs ósamræmis gætir í 
viðhorfum blaðamanna annars vegar og ritstjóra hins vegar. Í ljós kemur að sumar niðurstöður 
spurningalistanna, eru nokkuð á skjön við viðhorf ritstjóranna, sérstaklega þær sem snúa að 
kostuðum umfjöllunum. Blaðamenn viðurkenna sumir að hafa skrifað slíkar „fréttir”, meðan 
ritstjórar allra blaðanna hafna því að kostaðar umfjallanir séu í þeirra blöðum. Af því mætti 
ætla að fríblöðin gangi lengra en áskriftarblöðin í að afla sér tekna. Marktektarmörk 
rannsóknarinnar voru 95%. 
 

Abstract 
 

The purpose of the present study is to draw attention to editorial independence of the 
Icelandic press in relation to advertisers and to compare the conclusions obtained from the 
nation’s free newspapers to those from the subscription newspapers. A sample of 78 
journalists was randomly chosen from the population of 164 journalists of Blaðið,
Fréttablaðið, DV and Morgunblaðið. The editors of each newspaper were interviewed as well.  

Data was collected with a uniform questionnaire that was distributed at the four 
newspapers. The study demonstrated that the free newspapers tend to demonstrate less 
editorial independence from advertisers as compared to the subscription newspapers. Free 
newspapers tend to make an extra effort providing funds, which seems to harm their editorial 
independence. Approximately half of the journalists at Morgunblaðið and Fréttablaðið feel 
that their papers aggrandize their owners, but the number who feel that way about Blaðið and 
DV was far lower. The questionnaire also indicated that journalists find Morgunblaðið more 
trustworthy than other newspapers. 

The interviews provide some interesting results. Editors and journalists seem to 
disagree in some sectors of the research, particularly concerning sponsored motivated 
material. Journalists admit that they write such articles, while the editors deny that such 
articles exist in their newspapers. The confidence limits of the present research are 95%. 
 


