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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar og ritgerðar er umfjöllun fjölmiðla um 

þróunarmál á Íslandi fyrir og eftir bankahrunið árið 2008.  

Í fyrri hluta ritgerðar er fjallað um hlutverk fjölmiðla, ábyrgð þeirra, áhrif og 

dagskrárvald. Velt er vöngum yfir því á hverju almenningur hefur áhuga og hvað 

sé mest lesið í fjölmiðlum nú til dags. Margt bendir til þess að upplýsandi 

umfjöllun og fréttaflutningur um erlend málefni séu að víkja fyrir léttmetinu og 

hafa aðilar sem vinna að þróunarmálum meðal annars brugðist við með því að fá 

frægt fólk til liðs við sig. Vitnað er í innlendar og erlendar rannsóknir er tengjast 

efni ritgerðarinnar.   

Í seinni hluta ritgerðar er rannsókn höfundar sem var tvíþætt: Annars vegar var 

gerð megindleg rannsókn þar sem farið var yfir greinar af þróunarmálum í 

Fréttablaðinu og Morgunblaðinu og borin saman árin 2007 og 2010. Hins vegar 

var gerð eigindleg rannsókn þar sem sendar voru spurningar á talsmenn helstu 

stofnana og samtaka er vinna að þróunarmálum á Íslandi.  

Markmiðið með rannsókninni var að komast að því hvort umfjöllun um 

þróunarmál hafi minnkað eftir hrun og hvort erfiðara sé orðið að fá efni um 

þróunarmál birt í fjölmiðlum landsins. Niðurstöður leiddu í ljós að mjög dró úr 

umfjöllun um þróunarmál í blöðunum tveimur á milli áranna og einnig kom fram í 

svörum frá talsmönnum samtaka og stofnana að þeir skynji minnkandi áhuga á 

málefnum þróunarmála hjá fjölmiðlum landsins. 
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Abstract 

The subject of this thesis is a study on media coverage of developmental issues 

before and after the financial crisis in Iceland in 2008.  

The first part of the thesis discusses the media roles, responsibility and the power 

of the agenda. The author contemplates the kind of media feature which mostly 

appeals to the general public and what are the most popular and most read stories 

in current media. On the whole there is strong indication that informative 

coverage and news reporting on foreign affairs is retreating because off 

entertainment and gossip news. Organizations that work on developmental issues 

have reacted to this course of news development and are more often involving 

famous persons in their campaigns. References are made to Icelandic and foreign 

researches that are linked to the thesis’ subject.  

In the second part of the thesis the author presents his research which has two 

main factors: a quantitative study of articles on developmental issues in the 

Icelandic newspapers Fréttablaðið and Morgunblaðið in 2007 and 2010. The other 

is a qualitative research where the author gathered data via a question form from 

correspondents from organizations and institutions that work on developmental 

issues in Iceland.  

The aim of the research was to find out whether media coverage of developmental 

issues has decreased since the financial crisis started in Iceland in 2008 and 

whether it has become more difficult to get coverage on developmental issues in 

Icelandic media nowadays. The results indicate that there has been a substantial 

decline in media coverage on developmental issues in the two newspapers. 

Responses from correspondents of organizations and institutes that deal with 

developmental issues show that it is obvious that the interest in these issues is 

declining in the Icelandic media.  
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni í meistaranámi í blaða- og fréttamennsku við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Verkefnið er 30 einingar í heild 

sinni og er tvíþætt. Ritgerðin, sem fræðilegur hluti, gildir 15 einingar og einnig er 

verklegur hluti sem gildir 15 einingar. Verklegi hlutinn er tímaritsgrein um 

sjálfboðakennslu í Indlandi og byggðist á dvöl höfundar þar. Greinin er á 

geisladisk sem fylgir með ritgerðinni. Leiðbeinandi við báða hlutana var 

Valgerður Anna Jóhannsdóttir og henni þakkar höfundur fyrir gott og lærdómsríkt 

samstarf. 

  



6 
 

Efnisyfirlit 

 

Útdráttur ................................................................................................................ 3 

Abstract .................................................................................................................. 4 

Formáli ................................................................................................................... 5 

Myndaskrá ............................................................................................................. 7 

1 Inngangur ........................................................................................................... 8 

1.1 Uppbygging ritgerðar ........................................................................................ 8 

2 Markmið og rannsóknarspurningar ................................................................ 9 

2.1 Markmið ............................................................................................................ 9 

2.2 Rannsóknarspurningar....................................................................................... 9 

3 Fjölmiðlar og hlutverk þeirra ......................................................................... 10 

3.1 Hvað er í fjölmiðlum? ..................................................................................... 12 

3.2 Á hverju hefur almenningur áhuga? ................................................................ 14 

3.3 Hvað er mest skoðað? ..................................................................................... 15 

3.4 Erlendar fréttir ................................................................................................. 17 

3.5 Afríka í fjölmiðlum ......................................................................................... 20 

3.6 Stjörnuvæðing í þróunarmálum....................................................................... 23 

3.7 Ísland og þróunarmál....................................................................................... 26 

4 Rannsókn og framkvæmd ............................................................................... 29 

4.1 Fjölmiðlavakt Creditinfo ................................................................................. 30 

4.2 Spurningar til samtaka og stofnana ................................................................. 31 

5 Niðurstöður ....................................................................................................... 33 

5.1 Megindlegar niðurstöður ................................................................................. 33 

5.2 Eigindlegar niðurstöður ................................................................................... 41 

6 Umræður og lokaorð ........................................................................................ 45 

Heimildaskrá ....................................................................................................... 51 

Viðauki ................................................................................................................. 54 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Myndaskrá 

Mynd 1. Greinar um þróunarmál í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu..................  34 

Mynd 2. Greinar um þróunarmál í Fréttablaðinu.................................................. 34 

Mynd 3. Greinar um þróunarmál í Morgunblaðinu.............................................. 35 

Mynd 4. Samanburður á Fréttablaðinu og Morgunblaðinu................................... 35 

Mynd 5. Greinar flokkaðar eftir eðli umfjöllunar................................................. 36 

Mynd 6. Greinar Fréttablaðsins flokkaðar eftir eðli umfjöllunar.......................... 36 

Mynd 7. Greinar Morgunblaðsins flokkaðar eftir eðli umfjöllunar...................... 37 

Mynd 8. Greinar beggja blaðanna 2007 flokkaðar eftir eðli umfjöllunar............. 37 

Mynd 9. Greinar beggja blaðanna 2010 flokkaðar eftir eðli umfjöllunar............. 38 

Mynd 10. Viðmælendur eftir kyni........................................................................ 39 

Mynd 11. Viðmælendur eftir starfsheiti................................................................ 39 

Mynd 12. Staðsetning greina í blaði..................................................................... 40 

Mynd 13. Heimild fréttar/innblaðsefnis................................................................ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

1 Inngangur 

Íslendingar eru miklir fjölmiðlanotendur og nota þá til upplýsingaöflunar sem og 

til afþreyingar og spila fjölmiðlar því stórt hlutverk í lífi flestra. Skoðanir og 

viðhorf almennings mótast af þeim og er því afar nauðsynlegt að fjölbreytni og 

fjölræði sé á fjölmiðlamarkaðnum. Dagskrárvald fjölmiðla er óneitanlega mikið 

þar sem þeir velja það sem er til umræðu hverju sinni og einnig það sem ekki er 

valið. Fréttaval fjölmiðla hefur breyst síðustu ár og hafa afþreyingarfréttir allt að 

því  rutt vandaðri fréttum úr vegi og er það mörgum áhyggjuefni. 

Á Íslandi starfa fjölmörg samtök og stofnanir er vinna að þróunarmálum um allan 

heim. Einnig er þróunarsamvinna ein af meginstoðum íslenskrar utanríkisstefnu 

og er háum fjárhæðum varið í hana árlega. Athygli fjölmiðla er misskipt eftir 

málefnum og mönnum og eru þróunarmál ein af þeim málefnum sem ekki sést 

mikil umfjöllun um í fjölmiðlum landsins meðan mikill áhugi og pláss er fyrir 

afþreyingar- og skemmtifréttir. 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla og undirkafla. Í byrjun er útdráttur efnis bæði á 

íslensku og ensku, formáli, efnisyfirlit og myndaskrá. Fyrsti kafli inniheldur 

inngang og uppbyggingu ritgerðarinnar. Annar kafli segir frá markmiðinu með 

ritgerðinni, rannsókninni og rannsóknarspurningunum. Í þriðja kaflanum er fjallað 

um fjölmiðla og hlutverk þeirra frá ýmsum hliðum, gerð grein fyrir þróun 

fjölmiðlaefnis og vitnað í rannsóknir og fjallað um minnkandi umfjöllun af 

erlendum fréttum. Einnig er fjallað um Afríku, frægt fólk í fjölmiðlum og 

þróunarmál. Fjórði kafli er um rannsóknina og framkvæmd hennar og í fimmta 

kafla er farið yfir niðurstöðurnar. Sjötti kaflinn inniheldur umræður og lokaorð og 

í kjölfarið kemur heimildaskráin og viðauki.  
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2 Markmið og rannsóknarspurningar 

2.1 Markmið  

Með þessari ritgerð og rannsókn er ætlunin að skoða hvernig umfjöllun um 

þróunarmál er í tveimur dagblöðum landsins og bera saman fréttaflutning áranna 

2007 og 2010. Skoða á hvernig magn og umfang fréttanna hefur þróast milli 

áranna tveggja og sannreyna hvort tilfinning höfundar um fækkun frétta af 

þróunarmálum eigi við rök að styðjast. Einnig mun höfundur óska eftir því við öll 

helstu samtök og stofnanir á Íslandi sem vinna að þróunarmálum, að fá að heyra 

upplifun þeirra í tengslum við upplýsingamiðlun þeirra. Ástæða fyrir að umfjöllun 

um þróunarmál er tekin fyrir í þessari ritgerð og rannsókn er áhugi höfundar á 

viðfangsefninu. Höfundur hefur lengi haft áhuga á öllu er tengist þróunarstarfi, 

neyðaraðstoð og öllu mannúðarstarfi og fylgst með því í gegnum fjölmiðla til 

langs tíma og skynjaði samdrátt á umfjölluninni í íslenskum fjölmiðlum. 

Höfundur telur að mikil vitundarvakning hafi orðið í þjóðfélaginu árin fyrir 

bankahrunið 2008 um að Íslendingar geti hjálpað og verið öflugir í 

alþjóðasamstarfi eins og þróunarmálum og talsverð fjölmiðlaumfjöllun verið um 

það. Eftir hrunið 2008 hafi hins vegar gripið um sig einhver sjálfhverfa og það er 

tengdist útlöndum orðið mun sjaldgæfara í fjölmiðlum landsins.  

Ritgerðin er byggð upp á fræðilegum kafla er fjallar um fjölmiðlafræði frá ýmsum 

hliðum og tengingu við þróunarmál. Tvíþætt rannsókn er sett fram ásamt 

niðurstöðum og umræðukafla þar sem tengt er á milli fræðikaflans og 

niðurstöðukaflans.  

2.2 Rannsóknarspurningar  

1. Hefur umfjöllun um þróunarmál minnkað í stærstu dagblöðum landsins frá 

því fyrir hrun? 

2. Eiga samtök og stofnanir orðið erfiðara með að fá athygli fjölmiðla? 
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3 Fjölmiðlar og hlutverk þeirra 

Fjölmiðlar spila stórt hlutverk í lífi flestra á þeim upplýsingatímum sem við lifum. 

Fjölmiðlar eru allt í kringum okkur og algengt er að almenningur leiti reglulega í 

þá. Samkvæmt íslenskri orðabók er orðið fjölmiðill útskýrt sem tæki til að dreifa 

upplýsingum til mikils mannfjölda á stóru svæði og að undir það flokkist t.d. blöð, 

útvarp, sjónvarp og kvikmyndir (Íslensk orðabók, 2005).  

Misjafnt er hvers fólk leitar í fjölmiðlum. Það geta verið fréttir, auglýsingar eða 

afþreying, sem dæmi, og fer dágóður tími margra í að fylgjast með hinum ýmsu 

fjölmiðlum. Flestir vænta þess að fjölmiðlarnir sinni öllu því helsta sem er að 

gerast í samfélaginu og miðli því áfram frá hinum ýmsu sjónarhornum. 

Samfélagið gerir því talsvert miklar kröfur til fjölmiðla. Fram kemur í skýrslu 

nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla að fjölmiðlar gegna afar 

mikilvægu hlutverki sem upplýsingalind almennings í lýðræðissamfélögum 

samtímans og nota þeir hinar ýmsu leiðir til að koma upplýsingunum sem þeir afla 

til dreifingar s.s. á pappír sem tímarit eða dagblað, í útvarpi, í sjónvarpi eða á 

netinu (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Íslendingar eru miklir fjölmiðlanotendur í alþjóðlegum samanburði og voru 

framan af sérstaklega miklir blaðalesendur (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

Með tilkomu Internetsins urðu fréttir og fjölmiðlar aðgengilegri en áður og margir 

skoða fjölmiðla á netinu. Íslendingar eru tæknivædd þjóð og hafa tileinkað sér 

þjónustu netsins. Samkvæmt Hagstofu Íslands er áhorf á sjónvarp og hlustun á 

útvarp mikil á netinu og hefur margfaldast síðustu ár. Árið 2002 nýttu 17% 

landsmanna sér rafræna þjónustu til þess en árið 2010 var hlutfallið komið upp í 

69,5%, og hafði því notkunin fjórfaldast á þessum átta árum (Hagstofa Íslands, 

2012a).  
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Í greinargerð nefndar menntamálaráðherra um eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi 

er hlutverk fjölmiðla útskýrt gaumgæfilega: ,,Þeir upplýsa, fræða og móta 

skoðanir almennings. Þá skemmta þeir, eru vettvangur fyrir auglýsingar og 

tilkynningar. Þeir eru farvegur fyrir skoðanir yfirvalda, hagsmunahópa og 

almennings. Þeir veita yfirvöldum á hverjum tíma aðhald; stjórnvöldum jafnt og 

öðrum valdastofnunum samfélagsins“ (Menntamálaráðuneytið, 2004, bls. 5). 

Fjölmiðlar hafa verið nefndir „fjórða valdið“ vegna aðhaldsins sem þeir veita og 

eru þeir einnig stundum kallaðir ,,varðhundar almennings.“ Þá er átt við að þeir 

gegni miklu og sívaxandi hlutverki við að veita stjórnvöldum og öðrum ríkjandi 

öflum virkt aðhald og hlutist til um málefni almennings þó svo að þeir búi ekki 

yfir neinu formlega skilgreindu þjóðfélagslegu valdi. Þetta aðhaldshlutverk hefur 

verið talið eitt af mikilvægustu hlutverkum fjölmiðla (Þorbjörn Broddason, 2005).  

Fjölmiðlar hafa verið lengi við lýði út um allan heim. Fyrstu íslensku fjölmiðlarnir 

voru í formi dagblaða og tímarita. Þau voru gefin út af fámennum hópum til að 

hafa áhrif á þjóðfélagsumræðuna eða sem lyftistöng fyrir þjóðlíf og menningu 

landans. Stóran hluta tuttugustu aldarinnar réðu stjórnmálaöflin í landinu lögum 

og lofum á fjölmiðlamarkaðnum en í dag eru tímarnir öðruvísi og fjölbreytni sem 

og aðgengi hefur stóraukist (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). Miklar breytingar 

urðu með tilkomu netsins og var hræðsla í fjölmiðlaheiminum um að það gengi af 

prentmiðlunum dauðum en svo varð ekki. Fjölmiðlar á netinu blómstra og ennþá 

er það þannig að prentmiðlarnir lifa góðu lífi við hlið netsins en enginn veit hver 

þróunin á eftir að vera þegar fram líða stundir (McQuail, 2005).  

Mikilvægt er að fjölbreytni og fjölræði sé á fjölmiðlamarkaðinum til að tryggja 

sem best menningarlega og stjórnmálalega fjölbreytni. Stuðla þarf að því að 

borgarar geti metið sjálfir, tekið afstöðu til og tekið þátt í lýðræðislegum 

ákvörðunum. Fjölbreytnin vísar þá til fjölbreytni í framboði fjölmiðla s.s. í ólíkum 

og mörgum sjálfstæðum fjölmiðlum og fjölbreytni í tegundum þeirra og innihaldi 

fjölmiðlaefnis. Með fjölræði er átt við að fjölmiðlar séu ekki undir yfirráðum fárra 

aðila. Þessi sjónarmið birtast í Mannréttindasáttmála Evrópu, 10. grein, um 

tjáningarfrelsi (Menntamálaráðuneytið, 2005).  

Fjölmiðlaefni er fjölbreytt og áhrif fjölmiðla í samfélaginu eru það einnig. Ekki 

eru allir sammála um hversu mikil áhrif fjölmiðlar hafa á fólk, skoðanir þess og 
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val, en fjölmörg dæmi sanna að þau eru án efa til staðar. Dæmi eins og að fólk 

klæði sig eftir veðurspánni, kaupi vörur eftir að hafa séð auglýsingu, fari á 

kvikmynd eftir að hafa lesið um hana í dagblaði eru sönnun þess að fjölmiðill 

hefur áhrif (McQuail, 2005). Ben H. Bagdikian, fjölmiðla- og fræðimaður, bendir 

á að nær allur almenningur fái orðið vitneskju sína um heiminn og það sem gerist 

í honum í gegnum dagblöð, tímarit, útvarp, sjónvarp, bækur og kvikmyndir. 

Fjölmiðlarnir hafi vald til að ákveða hvað sé rétt og rangt, hvað sé raunverulegt og 

hvað sé ímyndun, hvað léttvægt og hvað mikilvægt. Því hefur enginn jafn mikil 

áhrif á almenning og fjölmiðlar, að hans mati, og því verði að stjórna 

upplýsingunum sem almenningi berast frá fjölmiðlunum (Bagdikian, 1983). 

Skoðanir fólks mótast oft mikið til af umræðunni í samfélaginu og þar hafa 

fjölmiðlarnir heilmikið um það að segja í krafti þess sem þeir velja að fjalla um 

hverju sinni. Því er nauðsynlegt að almenningur geti treyst því sem fjölmiðarnir 

miðla og það sé flutt á faglegan og hlutlægan hátt; að umfjöllunarefni mótist ekki 

af persónulegum skoðunum blaðamanna, eða fréttastjóra, og alls ekki af 

hagsmunum eigenda eða auglýsenda fjölmiðilsins. Fyrst og síðast sé 

umfjöllunarefnið sett fram á hlutlægan og sanngjarnan hátt og þjóni hagsmunum 

almennings (Menntamálaráðuneytið, 2005).  

3.1 Hvað er í fjölmiðlum? 

Við notum fjölmiðla til að sjá, heyra og lesa um hitt og þetta sem er að gerast úti í 

samfélaginu. Við notum fjölmiðla til að afla okkur upplýsinga um menn og 

málefni en ráðum því ekki um hvað er fjallað og mata því fjölmiðlarnir okkur á 

því efni sem þeir velja að fjalla um. Sumt sem er að gerast í veruleikanum fær 

mikla athygli og umfjöllun á meðan sneitt er hjá öðru. 

Hugmyndin um ,,heimsþorpið“ sem kynnt var til sögunnar um miðja síðustu öld 

er löngu orðin að veruleika. Heimurinn er orðinn svo miklu minni og fjarlægðir í 

landfræðilegum skilningi skipta orðið litlu máli. Með tæknibreytingunum sem 

orðið hafa geta fjölmiðlar miðlað því sem er að gerast í öðrum heimsálfum nær 

samstundis og gefur það tækifæri til að sameina hugi fólks óháð landamærum. 

Fræðimaðurinn Marshall McLuhan kom með myndlíkinguna um ,,heimsþorpið“ 
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þar sem hann vísar til þess að við höfum allan heiminn innan seilingar sem tengist 

saman fyrir tilstuðlan nets rafrænna boðskipta (Þorbjörn Broddason, 2005).  

Fjölmiðlar eru helsti farvegur upplýsinga, umræðna og áróðurs sem almenningur 

hefur aðgang að í gegnum netið, dagblöð og ljósvakamiðlana. Fjölmiðlar hafa því 

talsvert vald með því að stýra því hvað neytandinn verður upplýstur um og hvað 

ekki með fréttavali sínu (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

Efni íslenskra fjölmiðla sem og annarra er fjölbreytt. Það má greina niður í flokka 

eins og fréttir, menningu, tónlist, afþreyingu, auglýsingar og fleira. Hægt er að 

spyrja hvort eitthvert eitt efni sé mikilvægara en annað og af hverju sumt endi í 

fjölmiðlum á meðan annað gerir það ekki. Til að efni endi í fjölmiðli hlýtur það að 

þurfa að vera áhugavert svo að fréttin fái athygli. Fjölmiðlar eru misjafnir eins og 

þeir eru margir og gefa sig út fyrir mismunandi umfjöllunarefni. Misjafnt er hvað 

hverjum og einum þykir fréttnæmt og spennandi. Líklegast er að fjölmiðlarnir séu 

að reyna að mæta kröfum almennings og augljóst er að fréttamiðill getur aðeins 

fjallað um brotabrot af því efni sem honum berst eða hann aflar sér. Erfitt er að 

vega og meta mikilvægi frétta en mesta krafan er eflaust um að efnið sé satt og að 

það snerti almenning sem mest og hafi áhrif á hann (Þorbjörn Broddason, 2005).  

Dagskrárvald fjölmiðla er óneitanlega mikið þar sem þeir velja hvað er til umræðu 

og hvað ekki. Talið er að því meira sem fjölmiðlar sýni efni áhuga og fjalli um, 

þeim mikilvægara túlki áhorfendur viðkomandi efni. Því er áríðandi að fjölmiðlar 

fari vel með vald sitt með því að ráða hvað þeir velja til umfjöllunar og birtingar 

hverju sinni (McQuail, 2005). Ákvörðunin um það sem er fréttnæmast hverju 

sinni er oftast í höndum frétta- og ritstjóra. Val á umfjöllunarefni fjölmiðla er hluti 

af starfi frétta- og ritstjóra sem þurfa að taka ákvörðun um efni sem birta eigi í 

fjölmiðlinum í það skiptið. Fjölmiðlaumfjöllunin sem er í gangi hverju sinni 

snertir oft almenning meira en umfjöllunarefnið sjálft myndi gera í hinu 

raunverulega lífi. Einnig hefur verið sýnt fram á að umfjöllun fjölmiðla 

endurspeglar ekki alltaf raunhæfa hluti í hinum venjulega heimi en almenningur 

telji hana engu að síður mikilvæga og snerta sitt líf þar sem viðkomandi umfjöllun 

er í fjölmiðlunum (Croteau og Hoynes, 1997).  
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Þótt fjölmiðlar haldi því fram að þeir séu ekki undir þrýstingi þegar kemur að vali 

á umfjöllunarefni eru flestir þeirrar skoðunar að svo sé að einhverju leyti. Þeir geti 

ekki verið algjörlega óháðir eigendum sínum eða auglýsendum og að skoðanir 

blaðamanna og fréttastjóra smiti út frá sér og hafi þar af leiðandi eitthvað um valið 

á umfjöllunarefninu að segja (Menntamálaráðuneytið, 2005).  

3.2 Á hverju hefur almenningur áhuga? 

Fjölmiðlar eru háðir notendum sínum og reyna því eftir fremsta megni að höfða til 

þeirra til að fá sem mesta skoðun og viðskipti. Fjölmiðlar hafa mismunandi 

markmið með tilveru sinni, sumir einblína á að fjalla um menningarviðburði, aðrir 

stjórnmál og enn aðrir íþróttaviðburði. En þegar öllu er á botninn hvolft eiga 

flestir fjölmiðlar það sameiginlegt að vilja sýna eigendum sínum fram á hagnað og 

eru því upp á notendur, auglýsendur sem og vinsældir komnir (McQuail, 2005).  

Rannsóknir á fjölmiðlum í Evrópu hafa sýnt fram á breytingar á umfjöllunarefni 

fjölmiðla álfunnar. Sífellt meiri áhersla er á afþreyingar- og íþróttafréttir sem 

bitnar á ,,hörðum“ fréttum, erlendum fréttum og fréttum með upplýsingagildi. 

Einnig aukast myndbirtingar á kostnað texta og fréttir af frægu fólki og ,,mjúkar“ 

fréttir virðast fá mesta athygli (Preston, 2009). Þróunin virðist vera sú að fréttir í 

dag fjalli meira um það sem gerist í viðkomandi landi í stað erlendra frétta; séu 

frekar um mannleg málefni en stjórnmál og einnig virðist umfjöllunin færast frá 

því að fjalla almennt um málefni yfir í að fjalla um fólk þar sem slíkt höfði meira 

til fjölmiðlaneytendanna (Allan, 1999). 

Mörkin milli fréttatengds efnis annars vegar og auglýsinga hins vegar hafa dofnað 

síðustu ár. Tilhneiging er til að blanda saman skemmtiefni, upplýsingum og 

auglýsingum og erlendis hafa skilin víða verið að mást út. Ákveðnir dagskrárliðir 

hafa verið kostaðir af auglýsendum og eru stundum óbeinar auglýsingar settar 

fram sem umfjöllun um ákveðna þjónustu eða vöru (Menntamálaráðuneytið, 

2005). Þeir fjölmiðlar sem eru í gróðarekstri vilja eðlilega ná athygli sem flestra til 

að auglýsingar þeirra fái hámarks áhorf og hafa auglýsingar fært fjölmiðlum 

mikið fjármagn og þar með hagnað. Það hefur haft djúpstæð áhrif á marga miðla 

og afleiðingin verður fábreyttara dagskrárval og umfjöllunarefni sem er minna 

upplýsandi (Bagdikian, 1983). Auglýsendur geta því haft mikil áhrif á frétta- og 
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dagskrárval fjölmiðla þar sem þeir greiða oft háar upphæðir af rekstrarkostnaði 

fjölmiðlanna og geta beitt þrýstingi um að fara annað í viðskipti ef óskaefni þeirra 

er ekki til umfjöllunar og því eru fjölmiðlarnir óneitanlega háðir þeim að vissu 

leyti.  

3.3 Hvað er mest skoðað? 

Eins og fram hefur komið hefur fréttaval fjölmiðla breyst talsvert síðustu ár. 

,,Mýkri fréttir“ hafa rutt ,,harðari fréttum“ úr vegi og telja margir að 

yfirborðskenndar afþreyingarfréttir séu komnar í stað vandaðra frétta. Fréttir sem 

krefjist tímafrekrar vinnu séu settar til hliðar og í staðinn boðið upp á léttmeti og 

þannig fá vissir málaflokkar meiri umfjöllun en aðrir og eru meira áberandi.  

Íslendingar eru miklir netnotendur og er tölvu- og netnotkun orðin stór hluti af 

daglegu lífi fólks. Á vef Hagstofu Íslands má sjá að um 95% einstaklinga á Íslandi 

nota tölvu og eru nettengdir árið 2011 (Hagstofa Íslands, 2012b). Almenningur 

notar tölvur og netið til ýmissa hluta og þar á meðal til að fylgjast með fréttum 

hvaðanæva úr heiminum. Rannsókn í Bandaríkjunum sýndi fram á að 61% 

Bandaríkjamanna skoðar sínar fréttir á netinu en um 17% þeirra fá þær úr 

dagblöðum (Sambrook, 2010).  

Eins og fram kemur í meistararitgerð Ragnhildar Láru Finnsdóttur (2010) hefur 

notkun á netþjónustu fjölmiðla áhrif á fjölmiðlun og framboð miðlanna á ýmsu 

efni. Fylgst er grannt með tölvusmellum lesenda inni á vefsíðum og þar með verða 

til listar yfir mest lesnu fréttirnar. Það getur svo haft áhrif á það sem fjölmiðlarnir 

og fréttamenn ákveða að fjalla um í miðlum sínum, þar sem eigendur miðlanna 

vilja eðlilega reyna að höfða til lesenda. Þar með eltast þeir við að setja fram 

umfjallanir, eða sambærilegar fréttir, í tengslum við það sem mest er skoðað 

samkvæmt listum yfir mest lesnu fréttirnar (Ragnhildur Lára Finnsdóttir, 2010).  

Í meistararitgerð Díönu Daggar Víglundsdóttur (2009) kemur fram í svörum 

starfsmanna vefmiðla, um miðlana og afþreyingarefni þeirra, að ef byggja eigi 

upp farsælan fjölmiðil verði þeir sem að honum standa að vita hvað það er sem 

neytendur vilja lesa um. Einn viðmælenda hennar sagði að afar lítill hluti lesenda 
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læsi einungis fréttir um pólitík og á þá við að hinar ,,mjúku fréttir“ séu það sem 

mikið sé skoðað (Díana Dögg Víglundsdóttir, 2009).  

Ragnhildur Lára gerði rannsókn á því hvaða fréttir Íslendingar lesa mest á mbl.is, 

en mbl.is er mest lesni fréttavefur landsins. Hún tók fyrir átján mánaða tímabil, 

skipt í þrjá hluta, og vinsælustu fréttir hvers tímabils fyrir sig voru skoðaðar og 

flokkaðar. Einn hlutinn náði yfir bankahrunið 2008 og upphaf kreppunnar. 

Markmiðið með rannsókninni var m.a. að athuga hvers konar fréttir séu 

vinsælastar hjá landanum. Hún skoðaði og flokkaði alls 1.080 fréttir frá 

tímabilunum þremur og niðurstaðan var sú að fólk hafði mestan áhuga á að lesa 

um annað fólk, fréttir af þeim sem eru sérstakir eða áhugaverðir, og þeim sem lent 

höfðu í óhefðbundnum aðstæðum. Einnig kom í ljós að umhverfið hefur áhrif þar 

sem fréttalestur landsmanna breyttist í kringum hrunið (Ragnhildur Lára 

Finnsdóttir, 2010). 

Fréttirnar sem skipuðu efstu tíu sætin á vinsældalistanum á tímabilunum þremur 

voru í tæpum 60% tilfella innlendar fréttir, í rúmlega 18% tilfella um fólk og 

aðeins tæplega 6% fréttanna tengdust viðskiptum til dæmis. Af þeim 18% frétta 

sem fjölluðu um fólk voru rúm 16% um slúður og afþreyingu en restin um andlát. 

Á fyrsta tímabilinu sem Ragnhildur Lára tók fyrir var mest lesna fréttin um 

jarðskjálfta á Suðurlandi, á öðru tímabili var það frétt um andlát söngvarans 

Rúnars Júlíussonar og á þriðja tímabilinu frétt um andlát poppstjörnunnar 

Michaels Jacksonar. Athyglisvert var að á þriðja tímabilinu voru sex af tíu mest 

lesnu fréttunum um andlát og ein um Íslending sem saknað var eftir flugslys, sem 

kom svo síðar í ljós að var einnig látinn. Það voru því sjö fréttir af tíu mest lesnu 

sem tengdust dauðanum á einn eða annan hátt og kom á óvart hversu hátt hlutfall 

andlátsfrétta var á meðal mest lesnu fréttanna eða rúm 9% (Ragnhildur Lára 

Finnsdóttir, 2010).  

Sjá má á rannsókn Ragnhildar Láru að flestar mest lesnu fréttirnar á mbl.is 

tengjast fólki og eru einnig innlendar og samsvarar það því sem fjallað var um hér 

áður um þróunina á alheimsvísu samkvæmt Preston og Allan. Gaman er að bera 

það saman við svörin úr rannsókn Díönu Daggar en þar virtust viðmælendurnir 

vera sammála um að fréttir af frægum erlendum stjörnum eins og Britney Spears, 

Paris Hilton og Lindsay Lohan trekktu lesendur að og væru vinsælastar í lok 
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dagsins. Hefðbundnar fréttir séu það sem eflaust togi flesta að fjölmiðlunum en 

þær einar og sér séu samt ekki nóg og því sé nauðsynlegt að blanda 

afþreyingarfréttum inn í sem og umfjöllun af fræga fólkinu, og það sé alls ekki 

bara þannig á Íslandi heldur þekkt á meðal fjölmiðla um heim allan (Díana Dögg 

Víglundsdóttir, 2009).  

Úr rannsóknum þeirra Ragnhildar Láru og Díönu Daggar má lesa að fjölmiðlarnir 

kappkosta að bjóða upp á það sem mesta athygli fær og fólk vill lesa og þar með 

sé það markaðurinn sem stjórni eftirspurninni. Einnig vilji þeir sem auglýsa 

vörurnar sínar auglýsa þar sem umferðin og athyglin er mest. Allt haldist þetta í 

hendur og því sé aukin áhersla á afþreyingar- og skemmtifréttir. Fram kemur í 

skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis (2010) að þessi þróun eigi alls staðar við, ekki 

bara á Íslandi, að áhersla á fréttir sem söluvöru hafi aukist á kostnað frétta sem 

almannaþjónustu. Í skýrslunni segir: ,,Fjölmargar rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á stöðu fréttamiðla í Evrópu og Bandaríkjunum á undanförnum árum benda 

til þess að samþjöppun á eignarhaldi, markaðsvæðing og harðnandi samkeppni 

hafi bitnað harkalega á vandaðri fréttamennsku“ (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010, bls. 266). 

3.4 Erlendar fréttir  

Rannsóknir frá Bandaríkjunum og Bretlandi hafa sýnt fram á sífellt færri erlendar 

fréttir í þarlendum fjölmiðlum. Árið 2004 voru helmingi færri erlendar fréttir á 

forsíðum bandarískra dagblaða en árið 1997. Önnur bandarísk rannsókn sýndi að 

erlendar fréttir á stóru sjónvarpsstöðvunum þar í landi höfðu dregist saman um 

helming frá árunum 1998 til 2009, farið úr 1.500 mínútum á ári niður í 750 

mínútur. Í kvöldfréttum bandarískra sjónvarpsstöðva á áttunda áratugnum voru 

erlendar fréttir að jafnaði 35% en meðaltalið var komið niður í 12–15% á fyrsta 

áratug þessarar aldar. Bresk rannsókn sýnir fram á sömu þróun þar sem erlendar 

fréttir voru 40% færri árið 2009 en þær voru 1979 í fjórum breskum dagblöðum 

og sem hlutfall af öllum fréttum fóru þær úr 20% niður í 11% (Sambrook, 2010). 

Á Vesturlöndum seljast færri tímarit með erlendri frétt á forsíðunni og ef efnið er 

tileinkað erlendum fréttum er minni hlustun og áhorf, á útvarp og sjónvarp, nema 

ef um stóran fréttaviðburð er að ræða s.s. stórslys, náttúruhamfarir eða fréttir að 
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frægu fólki (Sambrook, 2010). Til að fréttir fái alþjóðlega athygli þurfa þær að 

vera virkilega fréttnæmar og snerta fólk um allan heim. Ætla mætti að fjölmiðlum 

beri siðferðisleg skylda til að fjalla um alþjóðlega hluti eins og samskipti þjóða, 

mannúðarmálefni, mannréttindi, stríðsátök, hryðjuverk, loftlagsbreytingar, fátækt 

og annan ójöfnuð í heiminum (Ward, 2010). Samt sem áður hefur þróunin verið 

sú að færri eru áhugasamir um erlendar fréttir. Þessi þróun er athyglisverð með 

tilliti til þess að heimurinn hefur aldrei verið minni í sjálfu sér og það sem gerist 

úti í heimi getur haft bein áhrif á flestar þjóðir: t.d. hefur hryðjuverkaógn í 

heiminum áhrif á Bandaríkin og Evrópu, fjármálaástandið í Kína getur haft 

áhrifaríkar breytingar í för með sér um allan heim og loftlagsbreytingar koma 

öllum þjóðum við. Almenningur fylgist með stórum fréttaviðburðum og sneiðir 

fram hjá öðru. Árið 2010 fengu erlendar fréttir í Bandaríkjunum mesta umfjöllun 

sem passar í þessa flokkun, að vera virkilega fréttnæmar og snerta við fólki um 

allan heim, en það voru fréttir af jarðskjálftanum á Haítí og námuverkamönnum 

sem festust í 69 daga niðri í námu í Síle og fjölmiðlar fylgdust með svo dögum 

skipti (Sambrook, 2010).   

Í rannsókninni sem gerð var á mbl.is um mest lesnu fréttirnar, kom fram að fréttir 

um andlát höfðu fengið óvenju mikla skoðun. Staðreyndin er sú að út um allan 

heim deyja tugþúsundir manna dag hvern en fjölmiðlar fjalla auðvitað aðeins um 

brotabrot af þeim andlátum og geta engan veginn fjallað um alla. Forvitnilegt er 

að hugsa um hvað ráði för þegar sagt er frá einu andláti frekar en öðru; hvað gerir 

andlát fréttnæmt? Sagt er frá því í bókinni Understanding Global News að í 

fréttum jafnist 10.000 látnir einstaklingar í annarri heimsálfu á við 1.000 látna í 

öðru landi, og það jafnist á við 100 látna á landsbyggðinni í eigin landi. Það 

jafnist svo á við 10 látna í miðri eigin höfuðborg sem jafnist svo á við einn 

heimsfrægan einstakling sem lætur lífið. Þótt þetta hljómi fjarstæðukennt er þetta 

nátengt við raunveruleikann í fjölmiðlaheiminum við að áætla hversu fréttnæmir 

atburðir eru (Ginneken, 1998). Fréttir af andláti stjórstjarna eins og Whitney 

Houston, Michael Jackson og Amy Winehouse birtast í öllum fjölmiðlum, fá 

mikla umfjöllun og eru mun meira áberandi en margir aðrir fréttnæmir viðburðir.  

Auðvitað geta fjölmiðlar ekki fjallað um allt sem gerist í heiminum en margir 

þættir spilar inn í hvað ratar á endanum í fjölmiðlana og geta atriði eins og 
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þjóðerni, húðlitur, starf og fjárhagsstaða haft margt um það að segja hvort við 

fréttum af viðkomandi atburði eður ei. Segja má að net fjölmiðlaheimsins sé 

þannig að það veiði örfáa fréttaviðburði til að fjalla um meðan óteljandi aðrir 

sleppi í gegn. Ætla mætti að flestir fréttamenn sem sinni erlendum fréttum séu á 

stöðum eins og New York, Washington, London og París og að þeir haldi sig frá 

risastórum svæðum eins og Afríku, Asíu og Suður-Ameríku (Ginneken, 1998).  

Erlendar fréttir hafa tekið miklum breytingum á síðustu árum. Í yfir hundrað ár 

höfum við nýtt okkur erlendar fréttir til að fræðast um hina ýmsu viðburði í öðrum 

löndum. Blaða- og fréttamenn staðsettir út um víða veröld hafa gegnt 

lykilhlutverki í þessum fréttaflutningi og fluttu þeir fréttir af viðburðum sem þeir 

upplifðu með eigin augum. Fréttamönnunum hefur fækkað mikið síðustu 20 ár 

sem hefur verið hluti af þróuninni og leitt til færri frétta af erlendum vettvangi 

(Sambrook, 2010). Stærstu fréttastöðvarnar voru með fréttamenn sína á yfir 

hundrað erlendum stöðum áður fyrr en þeim hefur fækkað síðustu ár. Um 

þriðjungur fréttamannanna er í Norður-Ameríku, rúmlega þriðjungur í Vestur-

Evrópu og svo restin eða tæplega þriðjungur sinnir þeim hluta heimsins sem nær 

yfir Afríku, Asíu, Eyjaálfu, Mið- og Suður-Ameríku og Austur-Evrópu 

(Ginneken, 1998).  

Kostnaður hefur haft mikið um það að segja að erlendum fréttamönnum hefur 

fækkað út um allan heim en einnig mikil framþróun í tæknimálum. Í dag er 

auðveldara að framleiða fréttir án þess að hafa starfsmenn í viðkomandi landi. 

Fréttir fóru að berast með netinu og það gerir það að verkum að nú er hægt að 

flytja fréttir nærri hvaðanæva að úr heiminum á rauntíma. Fréttir spretta upp hvar 

sem er og með hraðanum og tækninni eru þær komnar til fjölmiðla í öðrum 

löndum nær samstundis og til þess þarf ekki lengur kostnaðarsamar fréttastofur í 

hverju landi fyrir sig. Fjölmiðlar reiða sig meira á lausamennskublaðamenn, 

aðsent efni frá ýmsum aðilum s.s. fyrirtækjum, samtökum og stjórnvöldum, 

bloggsíður o.s.frv. og getur hver sem er sent inn frétt og fullunnið hana nánast ef 

sími og myndavél eru til staðar. Þegar stórir fréttnæmir viðburðir gerast 

óundirbúið og fréttamaður er sendur á staðinn er líklegra en ekki að hann sé ekki 

kominn í viðkomandi land þegar fullnægjandi fréttir og myndabútar hafa borist til 

fjölmiðilsins. Þessi þróun hefur sparað fjölmiðlum mikinn kostnað við að reka 
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starfsstöðvar í hinum ýmsu löndum en jafnframt leitt til óvandaðri fréttaflutnings 

þar sem yfirleitt er ekki búið að vinna mikið að upplýsingaöflun á bak við fréttina, 

greina hana, sannleiksprófa og túlka aðstæður á viðkomandi stað þegar hún er 

komin í loftið (Sambrook, 2010). 

Greinilegt er að erlendum fréttum hefur farið fækkandi í fjölmiðlum út um allan 

heim. Miklir fréttaviðburðir s.s. af náttúruhamförum og slysum ásamt fréttum af 

fræga fólkinu eru það sem almenningur virðist veita mestan áhuga af erlendum 

fréttum og fjölmiðlarnir fjalla mest og helst um. Þessi þróun á sér stað á sama tíma 

og heimurinn færist nær okkur og ætla mætti að áhugi almennings væri meiri en 

fyrr á málefnum á borð við samskipti þjóða, loftlagsmál og mannúðarmál. 

Fjölmiðlar hafa dregið verulega úr því að hafa fréttamenn staðsetta í öðrum 

löndum og treysta í auknu mæli á lausamennskufréttamenn og aðsent efni. Ljóst 

er að tækniframfarir hafa hins vegar gert almenningi auðveldara að fylgjast með 

erlendum fréttum. Þannig getur almenningur fundið ýmsa fréttamiðla um 

áhugasvið sitt á veraldarvefnum og þarf því ekki að treysta á að blaðið sem kemur 

inn um bréfalúguna færi þeim fréttirnar. Þannig má til dæmis fylgjast með helstu 

fréttum frá Senegal á netinu ef áhugi er fyrir hendi og ef innlendir fjölmiðlar flytja 

ekki fréttir þaðan en svo virðist sem fjölmiðlar sinni Afríku, Asíu og Suður-

Ameríku minnst þegar kemur að erlendum fréttum.  

3.5 Afríka í fjölmiðlum 

Afríka hefur alltaf verið sú heimsálfa sem erfiðast hefur verið fyrir fjölmiðla að 

starfa í. Algengt er að hindranir af ýmsum toga komi í veg fyrir starfsemi þeirra 

s.s. pólitískar og efnahagslegar ástæður en einnig tækniástæður eins og 

rafmagnsleysi og óstöðugt netsamband (Harrison og Palmer, 1986).  

Fréttir af hungursneyð koma reglulega í erlendum fréttum og þykir slíkt ástand 

fréttnæmt og koma almenningi við. Hungursneyð varð áberandi í fjölmiðlum á 

heimsvísu fyrst eftir síðari heimsstyrjöldina og virðast fréttir af offjölgun í Afríku 

og hungursneyð vera það sem helst ratar í fjölmiðla á Vesturlöndum þegar kemur 

að fréttum frá Afríku (Escobar, 1995).  
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Þegar fjölmiðlar hafa ekki fréttamenn á staðnum, eins og í hinum ýmsu 

Afríkulöndum þar sem hungursneyð og mikill ójöfnuður ríkir, er möguleiki að 

leita heimilda hjá fólki sem vinnur í viðkomandi landi, t.d. í þróunar- eða 

hjálparstarfi, og einnig hjá þarlendum fjölmiðlum (Ginneken, 1998). Einnig er 

algengt að fjölmiðlar api hver upp eftir öðrum þegar fjarlægir staðir eiga í hlut og 

eru dæmi um fréttamenn sem flutt hafa fréttir og lýst þeim eins og þeir hafi séð þá 

með eigin augum, en síðar komið á daginn að lýsingarnar voru uppspuni og 

viðkomandi fréttamaður var alls ekki á staðnum (Ginneken, 1998). 

Erlendir fréttamenn hafa allt að því horfið frá Afríku frá lokum síðustu aldar, og 

almenn fréttaumfjöllun einnig í kjölfarið nema þá helst í kringum atburði sem 

vekja heimsathygli eins og þegar mikil hungursneyð ríkir eða þegar einhver 

konungsborinn, eða frægur, fer til Afríku í heimsókn eða tengist álfunni á einn eða 

annan hátt (Harrison og Palmer, 1986). Dæmi um það er þegar stórstjörnurnar 

Madonna og Angelina Jolie ættleiddu börn frá Afríku og þegar írski söngvarinn 

Bono talar um áhuga sinn á Afríku. Þannig virðist heimsálfan helst dragast inn í 

fréttir af einhverju sem fræga fólkið gerir eða segir (Orgeret, 2010). Þær fréttir 

sem berast frá Afríku sýna að öllu jöfnu fram á einfalda staðalmynd af þessari 

stóru álfu þar sem öll lönd og allir íbúar eru yfirleitt steyptir í sama mótið. Fréttir 

og umfjöllun af Afríku einkennist af fátækt, vanþróun, eymd og einnig kemur 

Afríka stundum fyrir sem hluti af hinum framandi heimi. Þessar endurtekningar 

birtast aftur og aftur þótt talsvert þekking hafi byggst upp um Afríku í gegnum 

tíðina sem gefur allt aðra mynd af Afríku en þá sem birtist í vestrænum 

fjölmiðlum (Kristín Loftsdóttir, 2005). 

Mikið er framleitt af fjölmiðlaefni í Afríku sem við heyrum hvorki af, né sjáum, í 

okkar vestrænu fjölmiðlum. Ef við sjáum umfjöllun frá Afríku er það vanalega af 

því hvernig fólkið þar deyr en ekki um það hvernig það lifir. Mörg lönd álfunnar 

framleiða sápuóperur, raunveruleikaþætti og þætti um hæfileikakeppnir eins og 

Pop Idol og So you think you can dance. Nollywood í Nígeríu er næststærsti 

kvikmyndaframleiðandinn í heiminum á eftir Bollywood í Indlandi. Hollywood 

vermir hins vegar þriðja sætið. Forvitnilegt væri fyrir almenning að sjá sýnishorn 

af því sem fram kemur í þessu efni frá Afríku þar sem það gefur eflaust til kynna 
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raunverulegri og fjölbreyttari ímynd af íbúum hinna ýmsu Afríkulanda en 

Vesturlandabúar eru vanir (Orgeret, 2010). 

Algengt er þegar ,,meiriháttar“ fréttnæmir viðburðir gerast, þar sem ekki eru 

fréttamenn eins og í ýmsum löndum Afríku, að fréttamenn streymi á staðinn. Þeir 

hoppa þannig á milli staða sem hljóta heimsathygli þá stundina og hefur þessi 

fréttamennskustíll verið kallaður „fallhlífablaðamennska“ eða „Parachute 

journalism“ (Ginneken, 1998). Einnig hafa þessir fréttamenn verið kallaðir 

„slökkviliðsmenn“ eða „firemen“ og þar með vísað til þess að þeir stökkva af stað 

þegar eitthvað fréttnæmt gerist: Fara frá eldi til elds og láta sig hverfa þegar 

eldurinn er slökknaður (Sambrook, 2010). 

Athygli fjölmiðla er mjög misskipt milli heimsálfa. Sem dæmi sýndu bandarískir 

fjölmiðlar réttarhöldum yfir Hollywood-stjörnunni Zsa Zsa Gabor gríðarlega 

mikla athygli árið 1989 á meðan varla var minnst á Afríku í fjölmiðlum. Hún 

hafði slegið lögreglumann og fengu réttarhöldin yfir henni meiri athygli heldur en 

40 Afríkulönd til samans sem bæst höfðu við heimssamfélagið áratugina áður. 

Einnig fengu nokkrir gráhvalir sem lokuðust inni í hafísbreiðu við Alaska meiri 

umfjöllun en Afríkulöndin öll til samans (Ginneken, 1998). 

Að öllu jöfnu þykja fréttir frá Afríku ekki snerta heimsbyggðina nema ef um 

einhverjar stórkostlegar hamfarir sé að ræða, eða frægt fólk eigi í hlut, samkvæmt 

þróuninni sem átt hefur séð stað með sífækkandi fréttum þaðan (Kristín 

Loftsdóttir, 2005). Þessi ójafna skipting á fréttaumfjöllun frá umheiminum virðist 

vera samtvinnuð vissum vítahring. Þannig koma fleiri erlendar fréttir frá sumum 

svæðum þar sem fleiri erlendir fréttamenn eru staddir. Þar birtist svo viss 

þversögn þar sem þeir afkasta eðlilega fleiri fréttum frá svæðinu vegna þess að 

þeir eru staðsettir þar og á þann hátt eru sárafáar fréttir af heilu heimsálfunum þar 

sem ekki eru fréttamenn, eins og Afríku, á meðan allt er morandi í fréttum af 

Vesturlöndunum (Ginneken, 1998). Á níunda áratug síðustu aldar ráku 

bandarískar sjónvarpsstöðvar að meðaltali 15 starfsstöðvar erlendis og var sú tala 

komin niður í 6, eða færri, árið 2010 og engar voru lengur í Afríku, á Indlandi eða 

í Suður-Ameríku sem skilar sér þar af leiðandi í mun færri fréttum frá þessum 

heimshlutum, hvort sem er í blöðum eða ljósvakamiðlum (Sambrook, 2010). 
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3.6 Stjörnuvæðing í þróunarmálum 

Fréttir af þróunar- og hjálparstarfi í Afríku, og út um víða veröld, á því 

væntanlega ekki svo greiða leið í fjölmiðla miðað við þá minnkandi athygli sem 

erlendar fréttir fá og þá sérstaklega frá löndum þriðja heimsins. Rannsóknir benda 

til þess að fjölmiðlar sýni þessum málaflokki ekki mikinn áhuga nema þegar 

eitthvað stórkostlegt eða hryllilegt gerist. Þegar rannsóknir eru skoðaðar í 

Bandaríkjunum og Englandi á viðhorfi almennings til erlendra frétta í sjónvarpi 

kemur fram að 22% svarenda segjast ætla að fylgjast með risi stórveldisins Kína 

næstu árin, 25% með málefnum Írans og aðeins 13% með þróuninni í Afríku 

(Sambrook, 2010). Samkvæmt þessari rannsókn getur áhugaleysi á þróun mála í 

Afríku, ásamt litlum fréttaflutningi frá Afríku almennt, gert samtökum sem starfa í 

álfunni erfiðara fyrir að ná athygli umheimsins. 

Gríðarlegur fjöldi hjálparsamtaka fyrirfinnst um allan heim og hefur þeim fjölgað 

mjög síðustu áratugi. Samtökin eru háð styrktaraðilum og þurfa á 

fjölmiðlaumfjöllun að halda til að draga að sér athygli og afla fjárhagsstuðnings 

frá einstaklingum og opinberum aðilum og því er samkeppnin mikil (Cottle og 

Nolan, 2007). 

Færst hefur í aukana að góðgerðar- og hjálparsamtök sendi sjálf út upplýsingar og 

fréttir um gang sinna mála til að reyna að njóta meiri athygli í samfélaginu. Þá eru 

sendar upplýsingar til fjölmiðla, fréttabréf send út og upplýsingasíðum haldið úti. 

Oft er mun betri upplýsingar að fá með lestri um hin ýmsu þróunarmál af 

heimasíðum samtakanna sjálfra en í fjölmiðlum. Samtök fá stundum fyrrum 

blaðamenn í vinnu til sín sem vinna upplýsingarnar og dreifa þeim fullkláruðum 

með myndum og texta til fjölmiðla. Fjölmiðlar og samtök er vinna að 

þróunarmálum hafa alltaf átt samstarf um að koma upplýsingum á framfæri, en 

eflaust hafa samtökin tekið upp þennan sið, að vinna fréttirnar sínar sjálf, til að 

auka líkurnar á birtingum á upplýsingunum. Þetta fyrirkomulag getur reynst vel 

þar sem samtökin þekkja vel sínar bestu hliðar til að segja frá en hætta er á að 

upplýsingarnar séu ekki ritskoðaðar, rannsakaðar og sannprófaðar (Sambrook, 

2010).    
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Samskipti milli hinna ýmsu þróunar- og hjálparsamtaka og fjölmiðla hafa þannig 

þróast og breyst í gegnum tíðina. Aðilar í ýmsum samtökum eru farnir að búa til 

„fréttaafurðir“ og notast við frægt fólk í þeim og senda þær til fjölmiðla með von 

um birtingu. Í þessum fréttum er reynt að hafa eitthvað sem fjölmiðarnir hafa 

áhuga á og er það gert til að reyna að fá enn meiri athygli og koma sjónarmiðum 

sínum á framfæri. Fjölmiðlarnir virðast annars hafa takmarkað frumkvæði að þess 

háttar fréttamennsku og þróunin hefur verið sú að þeir birtast fullir af áhuga þegar 

mikil neyð blasir við í náttúruhamförum og mikilli hungursneyð en hverfa þess á 

milli (Cottle og Nolan, 2007).  

Aukist hefur til muna að frægt fólk sé fengið til liðs við ýmsar stofnanir til að 

vekja athygli á góðgerðarmálum, hjálpar- og þróunarstarfi. Þar sem almenningur 

virðist hafa mikinn áhuga á frægu fólki, og því sem það er að gera, ekki síður en 

fjölmiðlarnir, eru fjölmiðlar því duglegir að fjalla um það. Innlend dæmi um þessa 

þróun er þegar landskunnugt fólk, söngvarinn Páll Óskar Hjálmtýsson og 

leikkonan Halldóra Geirharðsdóttir, fór á vegum UNICEF til landa þar sem 

samtökin starfa og efni úr heimsóknunum var sýnt í söfnunarþætti á Stöð 2 vegna 

átaks dags rauða nefsins í lok síðasta árs.  

Umfjöllun um svokallaðar stjörnur hefur verið samtvinnuð blaðamennsku í tæp 

200 ár og hefur alltaf fengið mikla athygli. Mikil þróun hefur orðið á 

umfjölluninni á þessum tíma því að áður fyrr var nær eingöngu fjallað um frægar 

persónur úr fjarska og fréttinni þá púslað saman með heimildum frá fólki sem 

þekkti til þeirra. Skandalar og kjaftasögur af fræga fólkinu hafa alla tíð verið 

vinsælt efni og forsíða eða stórfrétt af frægu fólki getur aukið sölu viðkomandi 

fjölmiðils. Í dag eru fréttirnar af fræga fólkinu orðnar allt annars eðlis og er orðið 

almennt að talað sé við stjörnurnar í þeirra persónulegu aðstæðum; heima hjá 

þeim og við leik og starf (Marshall, 2005).  

Í greininni ,,Global humanitarianism and the changing aid-media field“ eftir þá 

Simon Cottle og David Nolan kemur fram að samkvæmt upplýsingafulltrúa Save 

the Children í Ástralíu er misjafnt hverju hjálparsamtökin gefa sig út fyrir að 

stuðla að, en öll reyna þau að hjálpa og að berjast um sama styrktarféð, þar sem 

ekkert er hægt að gera án styrkja. Langáhrifaríkast sé fyrir þau að fá fræga 

persónu til að vera talsmann, eða sendiherra, samtakanna og það skili margfalt 
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meiri athygli og styrkjum. Þannig sé hægt að fá athygli og umtal sem annars 

fengist jafnvel ekki og fjallað er um að systursamtök Save the Children í 

Bandaríkjunum og Bretlandi hafi stundað þetta með góðum árangri. Tekið er 

dæmi um þegar stórleikarinn Brad Pitt var fenginn til að heimsækja Eþíópíu og 

nánast allir heimsins fjölmiðlar fjölluðu um það þar sem fólk virðist hafa 

endalausan áhuga á fréttum af honum og því sem hann tekur sér fyrir hendur 

(Cottle og Nolan, 2007).  

Með þróuninni sem orðið hefur á fréttum af fræga fólkinu er almenningur farinn 

að þekkja betur til þeirra ásamt áhugamálum og ýmsum hugðarefnum. Ýmis 

samtök sem vinna að þróunarmálum og hjálparstarfi hafa fengið frægt fólk til liðs 

við sig og njóta góðs af áhuganum sem það fær. Fréttin og fjölmiðillinn fær meiri 

athygli þar sem fræg persóna tengist fréttinni. Þessi mikli áhugi á að lesa um frægt 

fólk í fjölmiðlum hefur leitt til þess að gríðarleg aukning hefur orðið á að ólíkir 

aðilar nýti sér frægt fólk, og aðgengi þeirra að fjölmiðlum, til að kynna og koma á 

framfæri vörum, áróðri, stjórnmálum og hjálparsamtökum (Marshall, 2005). 

Erlendar fréttir virðast fá misjafna athygli eins og fram hefur komið. Í 

ofangreindri grein þeirra Cottle og Nolan kemur fram að upplýsingafulltrúi Rauða 

krossins í Ástralíu telji að ef frétt fjalli um stað sem almenningur í Ástralíu viti 

ekki hvar sé á landakortinu, muni ekki vera fyrir hendi áhugi á fréttinni. Einnig 

verði að vera viðtal við Ástrala í fréttinni, annars fái hún ekki áhorf sama hversu 

áhugaverð fréttin sé. Hann segir að í 90% tilfella vilji fjölmiðlar hlusta á þá í 

Rauða krossinum ef þeir hafa Ástrala sem tengist fréttinni á einn eða annan hátt. 

Á þann hátt virðist nauðsynlegt, ef birta á frétt t.d. úr þróunarstarfi í Afríku, að 

láta viðtal við Ástrala sem unnið hefur á staðnum fljóta með fréttinni. Einnig segir 

hann að fréttin fái meiri umfjöllun ef þættir eins og vinsælir ferðamannastaðir 

tengist fréttinni. Það sannaði sig í flóðbylgjunni miklu í Suðaustur-Asíu árið 2004. 

Þar var fjallað margfalt meira um Phuket, vel sóttan ferðamannastað í Taílandi, en 

óþekktari staði í Indónesíu þrátt fyrir að þar hafi mannfallið og eyðileggingin 

orðið margfalt meiri (Cottle og Nolan, 2007). 
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3.7 Ísland og þróunarmál  

Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki í umfjöllun um þróunarmál sem og önnur 

mál. Ef hlutverk fjölmiðla er heimfært upp á þróunarmál má segja að í því felist 

meðal annars að upplýsa almenning um þróunarmál og hver staðan á þeim sé.  

Almenningi hættir til að rugla saman þróunaraðstoð og neyðaraðstoð og er oft 

talað um hvort tveggja í sömu andránni. Neyðaraðstoð er aðstoð við fólk sem á 

undir högg að sækja vegna skyndilegs áfalls. Það getur verið af ýmsum toga, en 

algengust eru náttúruhamfarir og hernaðarátök og er algengt að fréttir um 

neyðaraðstoð komi í erlendum fréttum (Rauði kross Íslands, 2012). Þróunaraðstoð 

er ætlað að bæta úr ástandi sem er viðvarandi s.s. mikil fátækt íbúa ríkis, en ekki 

ástands tilkomins vegna skyndilegra atburða. Þróunaraðstoð er ætlað að hjálpa 

löndum að útrýma fátækt og hungri og til sjálfsbjargar við að nýta auðlindir sínar 

með skynsamlegum hætti í eigin þágu. Hjálpin ætti þar með að stuðla að því að 

löndin geti staðið sjálf undir efnahagslegum og félagslegum framförum sínum 

(Utanríkisráðuneytið og Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2011). 

Á Íslandi er að finna ólík samtök sem hafa það markmið að aðstoða þá sem þurfa 

þróunar- og neyðaraðstoð og má þar nefna Hjálparstarf kirkjunnar, UNICEF, UN-

Women, Barnaheill, ABC barnahjálp, SOS Barnaþorpin og Rauða krossinn. Ríkið 

rekur Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) sem sér aðallega um þau 

þróunarsamvinnuverkefni sem íslenska ríkið tekur þátt í. Íslenska ríkið tekur 

einnig þátt í neyðaraðstoð og framkvæmir hana yfirleitt í gegnum samtök sem eru 

þátttakendur í alþjóða hjálparstarfi systursamtaka sinna s.s. Rauða krossins.  

Íslensk stjórnvöld hafa ákveðna stefnu í þróunarmálum og birtist hún í 

þingsályktun sem samþykkt var vorið 2011. Þar kemur fram að alþjóðleg 

þróunarsamvinna sé ein af meginstoðum íslenskrar utanríkisstefnu og að framlög 

til þróunarmála séu tæplega 30% af heildarútgjöldum ríkisins til utanríkismála 

(Utanríkisráðuneytið og Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 2011). 

Alþjóðlegur þrýstingur á aukna þátttöku Íslands í alþjóðasamfélaginu hefur haft 

áhrif á utanríkisstefnu Íslands og hafa alþjóðasamskipti landsins aukist talsvert 

síðustu ár. Ísland hefur verið aðili að flestum alþjóðastofnunum, sem settar hafa 

verið á stofn, en hafði ekki verið virkur þátttakandi innan þeirra allt fram að 
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lokum 10. áratugarins. Erlend stjórnvöld, hagsmunahópar og fjöldi 

alþjóðastofnana hafa skorað á Íslendinga að leggja meira af mörkum og þegar 

stjórnvöld ákváðu að sækja um aðild að öryggisráði Sameinuðu þjóðanna (SÞ) 

árið 1998, urðu þáttaskil í utanríkisstefnu landsins og áhersla var lögð á aukna 

þátttöku í alþjóðasamstarfi (Baldur Þórhallsson, 2005).  

Hægt og sígandi hafa Íslendingar aukið þróunarhjálp sína en upphaf þróunarstarfs 

Íslands nær aftur til ársins 1971 þegar lög um aðstoð Íslands við þróunarlönd voru 

sett á Alþingi og tóku gildi. Allar götur síðan hafa Íslendingar lagt sitt af mörkum 

til þróunarstarfs með skipulögðum hætti. Frá þeim tíma var unnið að ýmsum 

verkefnum þrátt fyrir takmarkað fjármagn. Tíu árum síðar var 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ) stofnuð árið 1981. Í lögum um stofnunina 

kemur fram að ÞSSÍ heyri undir utanríkisráðuneytið og starfi í tengslum við það. 

Einnig séu markmið stofnunarinnar að vinna að samstarfi Íslands við 

þróunarlöndin og að styðja viðleitni stjórnvalda í þessum löndum til að bæta 

efnahag sinn og eiga á þann veg þátt í að tryggja félagslegar framfarir og 

stjórnunarlegt sjálfstæði þeirra á grundvelli sáttmála Sameinuðu þjóðanna (Kristín 

Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2008).  

Utanríkisráðherra fer með yfirstjórn þróunarsamvinnu Íslands og er ÞSSÍ sérstök 

stofnun sem lýtur yfirstjórn utanríkisráðuneytisins. Þróunarsamvinna ÞSSÍ er 

byggð á lögum sem tóku gildi 1. október 2008 og er sífellt í endurmótun. Lögin 

leystu lög frá árinu 1981 af hólmi. Nýju lögin fela í sér breytingu og ná til allra 

þátta þróunarsamvinnu í staðinn fyrir að fjalla einungis um tvíhliða samstarf á 

vegum ÞSSÍ. Þau taka mið af þúsaldarmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og öðrum 

alþjóðlegum sáttmálum og yfirlýsingum. Samkvæmt lögunum er meginmarkmið 

alþjóðlegrar þróunarsamvinnu Íslands að styðja viðleitni stjórnvalda í 

þróunarlöndunum til að útrýma fátækt og hungri og stuðla einnig að efnahagslegri 

og félagslegri þróun; þar með talið mannréttindum, menntun, heilbrigði, jafnrétti 

kynjanna, sjálfbærri þróun og að auki sjálfbærri nýtingu auðlinda. Einnig er 

markmiðið að tryggja öryggi á alþjóðavettvangi, til dæmis með því að stuðla að 

friði og gæta hans, veita mannúðar- og neyðaraðstoð þar sem hennar er þörf og 

vinna að uppbyggingu og gæslu friðar (Utanríkisráðuneytið og Þróunar-

samvinnustofnun Íslands, 2011). 
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Fram kemur í Stefnumiðum Íslands í þróunarsamvinnu 2005–2009 að 

mikilvægum árangri hafi verið náð á mörgum sviðum síðustu áratugi s.s. í 

baráttunni gegn fátækt þrátt fyrir að enn sé vissulega erfið staða í mörgum 

þróunarlöndum. Lífslíkur hafa aukist um 20 ár á síðustu 40 árum í 

þróunarlöndunum og barnadauði minnkað í heiminum úr 96 í 56 á hverja 1.000 

íbúa á tímabilinu frá 1970 til 2000. Einnig hefur ólæsi í þróunarlöndunum 

minnkað úr 47% í 25% á meðal fullorðinna á síðustu 30 árum og ljóst er á þessum 

jákvæðum fréttum að fé sem lagt er til vandaðra þróunarverkefna er góð 

fjárfesting sem getur skilað miklu. Ef vel er á málum haldið og réttar aðstæður 

fyrir hendi skilar aðstoðin árangri og skiptir miklu máli þótt þróunarverkefni hafi 

einnig mistekist. Þróunarsamvinna mun áfram gegna afar mikilvægu hlutverki á 

alheimsvísu í baráttunni gegn fátækt og fylgifiskum hennar (Utanríkisráðuneytið, 

2009).  

Þróunaraðstoð Íslendinga er umtalsverð þótt eflaust mætti betur gera. Bæta mætti 

við verkefnum, mannafla og peningum til að auka líkurnar á að Ísland komist í 

fremstu röð á alþjóðavísu í framlögum til þróunarmála eins og stefnt hefur verið 

að. Umfjöllun fjölmiðla um hin ýmsu þróunarmál hefur mikil áhrif og getur aukið 

möguleika á metnaðarfullu starfi. Þannig getur meiri athygli haft í för með sér 

aukna styrki almennings og sölu á ýmsum varningi hjá aðilum sem stunda 

þróunar- og hjálparstörf. Eins og fram hefur komið eru mörg samtök háð 

styrktaraðilum og þurfa því á fjölmiðlaumfjöllun að halda til að draga að sér 

athygli og fjárhagsaðstoð. En hvernig skyldi fjölmiðlaumfjöllun um þróunarmál 

vera hér á landi?    
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4 Rannsókn og framkvæmd 

Rannsóknartilgátan er sú að fréttum af þróunarmálum hafi fækkað í fjölmiðlum á 

Íslandi frá því fyrir hrunið árið 2008 og að eftir hrun sé erfiðara að koma fréttum 

af þróunarmálum að í fjölmiðlum.  

Rannsóknin var tvíþætt. Í fyrri hlutanum var gerð megindleg rannsókn þar sem 

farið var yfir greinar sem fjölluðu um þróunarmál í Fréttablaðinu og 

Morgunblaðinu. Megindleg skoðun byggist á kerfisbundnum aðferðum við að 

safna saman gögnum og gefur tölfræðilegar niðurstöður og hentaði því vel við 

rannsóknina. Rannsakandi ákvað í samráði við leiðbeinanda að afla gagna í 

Fréttablaðinu og Morgunblaðinu þar sem þau eru stærstu dagblöð landsins. Leitað 

var að greinum á Fjölmiðlavakt Creditinfo og notuð til þess sex leitarorð. 

Greinarnar voru taldar, flokkaðar og árin 2007 og 2010 borin saman. Ákveðið var 

að bera saman þessi tvö ár þar sem 2007 var annars vegar hápunktur góðæris og 

áður en niðurskurður og uppsagnir tröllriðu fjölmiðlunum. Hins vegar var árið 

2010 hæfilega langt liðið frá bankahruninu og umfjöllunarefni því sennilegast 

komið í eðlilegan farveg eftir ef til vill aukna umfjöllun af fjármálatengdu efni í 

kjölfar hrunsins.   

Í síðari hlutanum var gerð eigindleg rannsókn þar sem sendar voru opnar 

spurningar á talsmenn helstu stofnana og samtaka er vinna að þróunarmálum á 

Íslandi og svör þeirra greind og flokkuð. Eigindleg aðferð hentaði vel til að fá 

svör frá þeim með þeirra eigin orðum af upplifun þeirra og reynslu og ætlunin var 

að varpa ljósi á og túlka hvernig talsmennirnir upplifa aðgengi að fjölmiðlum og 

hvort breytingar hafi orðið þar átt á síðustu ár.  
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4.1 Fjölmiðlavakt Creditinfo  

Notuð voru sex leitarorð í gagnagrunni Fjölmiðlavaktar Creditinfo og voru þau: 

„þróunarhjálp“, „þróunarstarf“, „þróunarsamvinna“, „þróunaraðstoð“, „þróunar-

mál“ og „þróunarland“. Fyrir árið 2007 skiluðu sér 211 greinar en 98 greinar fyrir 

árið 2010. Greinarnar voru allar lesnar og flokkaðar. Margar greinar sem upp 

komu við leitarorðin áttu ekki við rannsóknina en fjölluðu t.d. um nýsköpun, 

þróunarstarf í skólamálum, þróun nýrra bíla og breytileika í veðri og vatnafari. 

Þetta á við um 122 greinar árið 2007 en af þeim fjölluðu 117 um annað en 

þróunarmál, ein frétt birtist tvisvar sinnum og ein frétt fjórum sinnum og hafði 

hún einnig verið fjarlægð. Leitarorðin skiluðu 66 fréttum og greinum árið 2010 

sem ekki vörðuðu efni þessarar rannsóknar. Þegar þessar greinar höfðu verið 

teknar til hliðar stóðu eftir 89 fréttir og greinar af þróunarmálum árið 2007 og 32 

árið 2010.  

Greinarnar sem flokkast undir efni ritgerðarinnar voru flokkaðar eftir því hvort 

þær birtust í Fréttablaðinu eða Morgunblaðinu og dagsetningin skráð. Greinarnar 

voru flokkaðar í fimm mismunandi flokka eftir því hvers eðlis þær væru. 

Flokkarnir fimm eru frétt, innblaðsefni, pistill, leiðari og aðsent efni. Fréttir eru 

greinar á fréttasíðum blaðanna, greinar sem blöðin skilgreina sem fréttir. 

Innblaðsefni eru greinar unnar á ritstjórn sem birtar eru annars staðar en á 

fréttasíðum, t.d. um daglegt líf, menningu o.s.frv. Pistlar eru fastir dálkar skrifaðir 

af ritstjórn, t.d. Staksteinar. Greinar sem fólk utan ritstjórnar skrifar og birtar eru í 

blöðunum eru flokkaðar sem aðsent efni.  

Ef greinin var flokkuð sem frétt eða innblaðsefni var einnig skoðað hvort 

viðmælandi fyrirfyndist í henni og hvar greinin eða fréttin birtist og hver 

heimildin væri. Viðmælendur voru flokkaðir eftir kyni og starfsheiti. 

Starfsheitaflokkarnir voru sex: starfsmenn samtaka og stofnana, stjórnmálamenn, 

viðfang eða þiggjendur hjálpar, sérfræðingar, ólaunaðir sendiherrar og að lokum 

annað. Fréttir og innblaðsgreinar voru einnig flokkaðar eftir því hvort um 

burðarfrétt væri að ræða, eftir mismunandi dálkastærðum og einnig hvar í blaðinu 

hún birtist s.s. á forsíðu, baksíðu, framarlega í blaðinu eða aftarlega. Að lokum var 

svo heimildin flokkuð og voru flokkarnir sjö talsins: viðtal, skýrsla, 

fréttatilkynning, aðrir miðlar, blogg, ráðstefna eða fundur og heimildar ekki getið.  
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Við greiningu gagnanna voru greinarnar skráðar niður á eyðublað í þá undirflokka 

sem rannsakandi hafði flokkað þær í. Síðan voru heildarniðurstöður slegnar inn í 

töflureikniforritið Excel þar sem fundinn var út mismunur milli áranna 2007 og 

2010. Excel býður upp á að gera línurit og töflur úr niðurstöðunum sem notast er 

við í niðurstöðukaflanum.   

4.2 Spurningar til samtaka og stofnana  

Í síðari hluta rannsóknarinnar voru sendar spurningar á talsmenn 17 helstu 

samtaka og stofnana sem vinna að þróunarmálum á Íslandi. Valin voru samtök og 

stofnanir sem sinna þessum málaflokki og heimasíður þeirra skoðaðar. Fyrst var 

haft samband símleiðis og spurt um talsmenn þeirra og þeim síðan sendar 

spurningar í byrjun mars 2012. Tæpur helmingur svaraði fljótlega en hinum var 

send ítrekun tveimur vikum síðar. Að lokum bárust svör frá talsmönnum 15 þeirra 

en ekki barst svar frá tveimur þeirra þrátt fyrir tvær ítrekanir og loforð frá þeim 

um svar.  

Eftirfarandi samtök og stofnanir fengu spurningarnar sendar: Þróunar-

samvinnustofnun Íslands, Rauði krossinn, ABC barnahjálp, Hjálparstarf 

kirkjunnar, SOS barnaþorp, Barnaheill, UNICEF, UN Women, Samband íslenskra 

kristinboðsfélaga, Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, Jarðhitaskóli Háskóla 

Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, Sjávarútvegsskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna á 

Íslandi, Landgræðsluskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, Almannaheill, 

Fræðasetur 3. geirans, Spes og Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu Þjóðanna á 

Norðurlöndunum. 

Spurningarnar voru opnar og fimm talsins (spurningalisti í viðauka). Fyrst var 

spurt út í hvernig upplýsingum um þeirra starf væri miðlað. Síðan var spurt 

hvernig gangi að koma upplýsingum/efni frá þeim á framfæri í fjölmiðlum. Þriðja 

spurningin var um hvort einhver árstími væri betri en annar fyrir birtingu 

upplýsinga/efnis á þeirra vegum. Fjórða spurningin var um hvort auðveldara sé að 

fá efni birt ef þekkt/frægt fólk tengist fréttinni á einhvern hátt. Að lokum var spurt 

hvort áhugi fjölmiðla á starfi þeirra hafi breyst síðustu ár að mati talsmannanna.  
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Svörin frá þeim fimmtán aðilum sem svöruðu voru tekin saman og flokkuð, 

greind í þemu og sett í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Niðurstöðurnar voru 

notaðar eftir bestu getu til að finna svar við rannsóknarspurningunni um hvort þeir 

sem vinni að þróunarmálum eigi orðið erfiðara með að fá athygli fjölmiðla.     
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5 Niðurstöður 

Rannsóknin var tvíþætt og fyrst verður farið yfir megindlegu niðurstöðurnar þar 

sem borin eru saman töluleg gögn frá Fjölmiðlavakt Creditinfo. Að því loknu 

verður farið yfir eigindlegu niðurstöðurnar úr svörum frá fimmtán talsmönnum 

samtaka og stofnana er vinna að þróunarmálum.   

5.1 Megindlegar niðurstöður 

Umfjöllun um þróunarmál í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu er ekki mikil. Þegar 

borinn er saman fjöldi greina og frétta af þróunarmálum fyrir árin 2007 og 2010 

kemur í ljós að talsverð fækkun hefur orðið á þeim á milli ára í dagblöðunum 

tveimur og stenst þar með rannsóknartilgátan. Sé heildarumfjöllun blaðanna dreift 

yfir árið má segja að fjallað hafi verið um þróunarmál um það bil fjórða hvern dag 

árið 2007 og rúmlega ellefta hvern dag árið 2010. Til að setja umfang 

umfjöllunarinnar um þróunarmál í eitthvert samhengi við aðrar fréttir má benda á 

samantekt Creditinfo sem fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 

(2010). Þar kemur fram að árið 2007 voru rúmlega fjórar greinar á dag um 

innflytjendur og erlent vinnuafl í íslenskum fjölmiðlum og um 18 fréttir á dag af 

fjármálafyrirtækjum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Þótt sú samantekt nái til 

allra fjölmiðla landsins en þessi rannsókn nái aðeins til Fréttablaðsins og 

Morgunblaðsins má samt sem áður sjá hversu lítil umfjöllunin um þróunarmál er, 

og margfalt minni en t.d. umfjöllun um innflytjendur og erlent vinnuafl eða hvað 

þá umfjöllun af fjármálafyrirtækjum. 
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Mynd 1. Greinar um þróunarmál í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu. 

Á myndinni má sjá hversu mikið greinum sem fjalla um þróunarmál hefur fækkað 

í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu á milli áranna 2007 og 2010. Árið 2007 voru 

þær 89 talsins en árið 2010 voru þær 32 talsins. Greinar um þróunarmál voru 

tæplega 64% færri 2010 heldur en 2007.  

 

 

Mynd 2. Greinar um þróunarmál í Fréttablaðinu. 

Í Fréttablaðinu voru 34 greinar um þróunarmál árið 2007. Þeim hafði fækkað 

niður í 17 árið 2010 sem er helmingsfækkun eða 50%.  
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Mynd 3. Greinar um þróunarmál í Morgunblaðinu. 

Í Morgunblaðinu var rúmlega 72% fækkun á greinum um þróunarmál á milli 

áranna 2007 og 2010. Árið 2007 voru greinarnar 55 en einungis 15 árið 2010.  

 

 

Mynd 4. Samanburður á Fréttablaðinu og Morgunblaðinu. 

Á þessari mynd sést vel hversu mikil fækkunin er hlutfallslega á milli áranna hjá 

Morgunblaðinu, eða rúmlega 72%, meðan greinum af þróunarmálum fækkaði um 

50% hjá Fréttablaðinu milli 2007 og 2010. Árið 2007 birti Morgunblaðið hins 

vegar mun fleiri greinar um þróunarmál heldur en Fréttablaðið, eða 55 á móti 34. 

Árið 2010 hafði dæmið snúist við og var Fréttablaðið þá með 17 greinar af 

þróunarmálum meðan Morgunblaðið var með 15 greinar.  
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Í rannsókninni voru greinarnar flokkaðar í fimm mismunandi flokka um hvers 

eðlis þær væru. Eins og áður sagði eru flokkarnir fimm frétt, innblaðsefni, pistill, 

leiðari og aðsent efni. 

 

 
Mynd 5. Greinar flokkaðar eftir eðli umfjöllunar. 

Þegar skoðaðar eru greinar í báðum dagblöðunum, og fyrir bæði árin, sést að 

fækkun hefur orðið í öllum flokkum milli ára nema í þeim greinum sem flokkast 

undir innblaðsefni hjá Fréttablaðinu þar sem eilítil aukning varð.  

 

 

Mynd 6. Greinar Fréttablaðsins flokkaðar eftir eðli umfjöllunar. 

Þegar greinar Fréttablaðsins eru skoðaðar sést að fréttum og aðsendu efni hefur 

fækkað, á meðan innblaðsefni hefur aukist. Engir pistlar eða leiðarar voru um 

þróunarmál. Fréttum fækkaði úr 14 í 6, eða um rúman helming. Aðsendu efni 
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fækkaði úr 14 greinum í 4, eða um rúmlega 70% og innblaðsefni jókst úr 5 upp í 

7.  

 

Mynd 7. Greinar Morgunblaðsins flokkaðar eftir eðli umfjöllunar. 

Greinum Morgunblaðsins hefur fækkað í öllum flokkunum fimm. Fréttum 

fækkaði úr 29 í 6, eða um tæplega 80% og innblaðsefni úr 5 í 2 greinar. Árið 2007 

var einn pistill og 6 leiðarar um þróunarmál en engin grein var í þeim flokkum 

árið 2010. Aðsendum greinum fækkaði um 50%, eða úr 14 niður í 7 á milli ára. 

  

 
Mynd 8. Greinar beggja blaðanna 2007 flokkaðar eftir eðli umfjöllunar. 

Á myndinni er flokkunin á báðum blöðunum frá 2007. Þar sést að rúmlega 

helmingi fleiri fréttir voru í Morgunblaðinu en í Fréttablaðinu eða 29 á móti 14. 

Blöðin voru hins vegar með jafnmargar greinar í innblaðsefni og í aðsendu efni. 

Morgunblaðið var að auki með einn pistil og sex leiðara á meðan Fréttablaðið var 

ekki með neitt efni í þeim flokkum.  
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Mynd 9. Greinar beggja blaðanna 2010 flokkaðar eftir eðli umfjöllunar. 

Þegar samanburður á blöðunum er skoðaður yfir flokkaðar greinar fyrir árið 2010 

sést að magnið í fréttaflokknum er það sama. Innblaðsefni er rúmlega þrisvar 

sinnum meira í Fréttablaðinu en Morgunblaðinu, eða 7 á móti 2. Aðsent efni er 

hins vegar meira í Morgunblaðinu, eða 7 greinar á móti 4 í Fréttablaðinu. Hvorki 

voru pistlar né leiðarar í blöðunum árið 2010 um þróunarmál.  

Í fréttum og innblaðsefni var skoðað hvort rætt hafi verið við einhvern og 

viðmælendur flokkaðir eftir kyni og einnig starfsheiti. Starfsheitaflokkarnir voru 

sem áður segir sex: starfsmenn samtaka og stofnana, stjórnmálamenn, viðfang eða 

þiggjendur hjálpar, sérfræðingar, ólaunaðir sendiherrar og að lokum annað. Árið 

2007 var viðmælandi, oftast einn, í 31 grein eða frétt, en í 12 greinum eða fréttum 

árið 2010. Viðmælendum fækkaði því á milli áranna í hlutfalli við þá fækkun sem 

varð á greinum og fréttum um þróunarmál í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu milli 

áranna 2007 og 2010. 
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Mynd 10. Viðmælendur eftir kyni. 

Á myndinni sést fjöldi viðmælenda og kynjaskipting. Fréttablaðið er með jafna 

kynjaskiptingu á viðmælendum árið 2007, átta af hvoru kyni. Viðmælendum 

fækkar um rúmlega helming árið 2010 og þá er einum kvenkyns viðmælanda 

færri. Morgunblaðið er með 19 viðmælendur árið 2007 og mun fleiri kvenkyns, 

eða 13 á móti 6 karlkyns. Árið 2010 fækkar þeim niður í 11 og þá er hlutfallið 

orðið jafnara, eða 6 kvenkyns á móti 5 karlkyns viðmælendum. 

 

Mynd 11. Viðmælendur eftir starfsheiti. 

Þegar starfsheiti viðmælendanna eru skoðuð sést að langflestir viðmælendurnir 

eru talsmenn eða starfsmenn samtaka og stofnana er vinna að þróunarmálum. 

Nokkrir flokkast sem stjórnmálamenn og enn færri eru í flokknum sérfræðingar. 

Hjá Fréttablaðinu voru 10 viðmælendur talsmenn eða starfsmenn árið 2007 og 

fækkaði þeim niður í 6 árið 2010. Hjá Morgunblaðinu voru 11 viðmælendur í 

þeim flokki 2007 á móti 8 árið 2010. 
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Eins og áður hefur komið fram voru greinar sem flokkaðar voru sem frétt eða 

innblaðsefni einnig flokkaðar eftir því hvar þær birtust og hver heimildin var. 

Staðsetning greinanna var flokkuð í 14 mismunandi flokka: eftir því hvort um 

burðarfrétt væri að ræða á forsíðu, frétt á forsíðu, burðarfrétt á baksíðu, frétt á 

baksíðu, burðarfrétt á innsíðu bls. 2–10, burðarfrétt á innsíðu bls. 11 eða aftar, 

heilsíður bls. 2–10, heilsíður bls. 11 eða aftar, 4–5 dálkar bls. 2–10, 4–5 dálkar 

bls. 11 eða aftar, 2–3 dálkar bls. 2–10, 2–3 dálkar bls. 11 eða aftar, einn dálkur 

bls. 2–10 eða einn dálkur bls. 11 eða aftar.  

 

 
Mynd 12. Staðsetning greina í blaði.  

Þegar borin er saman staðsetning greina af þróunarmálum í Fréttablaðinu milli 

áranna 2007 og 2010 virðist ekki mikil breyting vera á milli áranna. Árið 2007 er 

þó frétt á forsíðu og einnig þrjár burðarfréttir á innsíðum bls. 2–10 á meðan engin 

grein kemst á svo áberandi stað í blaðinu 2010. Þar fyrir utan eru flestar 

greinarnar í Fréttablaðinu bæði árin í flokkum 6, 8, 12 og 13 sem sjá má hér að 

ofan á mynd 12. Sama er uppi á teningnum með staðsetningu greina í 

Morgunblaðinu þar sem þær eru meira áberandi árið 2007 en 2010. Þannig eru 

tvær fréttir á forsíðu árið 2007 á móti engri 2010. Einnig eru sex burðarfréttir á 

innsíðum bls. 2–10 árið 2007 á móti þremur árið 2010. Burðarfréttum á blaðsíðum 

11 eða aftar fækkar úr 11 árið 2007 niður í 3 árið 2010. Einnig fækkar heilsíðum, 

bls. 11 eða aftar, í Morgunblaðinu milli áranna úr þremur niður í eina. Í flokkum 

9, 10, 11, 12 og 14 voru 11 greinar samtals árið 2007 á móti engri 2010 á meðan 
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ein grein var í flokki 13 bæði árin. Blöðin virðast því eiga það sameiginlegt að 

greinar og fréttir af þróunarmálum eru mun færri árið 2010 en 2007 og einnig eru 

þær á minna áberandi stað, eða aftar, í blaðinu og minni að stærð.  

  

Mynd 13. Heimild fréttar/innblaðsefnis. 

Eins og áður sagði voru heimildir flokkaðar í sjö flokka: viðtal, skýrsla, 

fréttatilkynning, aðrir miðlar, blogg, ráðstefna eða fundur og heimildar ekki getið. 

Algengast var að heimildin væri viðtal hjá báðum blöðunum. Viðtölum sem 

heimild fækkaði hjá báðum fjölmiðlunum milli ára; hjá Fréttablaðinu úr þrettán 

niður í fimm og hjá Morgunblaðinu úr sautján niður í sjö. Árið 2007 var 

Morgunblaðið með fjölbreyttari heimildir en Fréttablaðið, eða sex mismunandi 

heimildir á móti fjórum. En árið 2010 hafði það snúist við og þá var Fréttablaðið 

með fjölbreyttari heimildir, eða fjórar mismunandi á móti tveimur hjá 

Morgunblaðinu.  

5.2 Eigindlegar niðurstöður 

Eins og fram kom í kafla 3.7 er gríðarlegur fjöldi samtaka og stofnana sem vinnur 

að þróunarmálum út um allan heim sem og á Íslandi. Þau eru háð styrktaraðilum 

og þurfa á athygli og fjölmiðlaumfjöllun að halda til að afla fjárhagsstuðnings frá 

einstaklingum og opinberum aðilum. Færst hefur í aukana að samtök og stofnanir 

sem vinna að þróunarmálum sendi sjálf út upplýsingar og fréttir um gang sinna 

mála til að reyna að hljóta meiri athygli í samfélaginu. Notaðar eru allar 
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mögulegar leiðir s.s. heimasíður, Facebook, útsend fréttabréf, upplýsingar sendar 

til fjölmiðla og kynningarfundir haldnir. 

Í svörunum frá öllum talsmönnum nema einum frá þeim 15 samtökum og 

stofnunum sem svöruðu spurningalistanum kemur fram að heimasíða þeirra spili 

stórt hlutverk í að miðla upplýsingum um starfið. Allir nema tveir töluðu um 

aðsendar greinar og fréttatilkynningar til fjölmiðla og þriðji algengasti mátinn við 

upplýsingamiðlun var að senda fréttabréf til styrktaraðila og vildarvina. Talsmenn 

fimm samtaka og stofnana sögðust nota samfélagsmiðla eins og Facebook talsvert 

við upplýsingamiðlun og fjórir svöruðu því að einnig væri talsvert um heimsóknir 

hjá þeim í skóla og fyrirtæki. Í þremur svörum kom fram að reglulega séu haldnar 

ráðstefnur, málþing og fyrirlestrar þar sem samtökin/stofnunin komi upplýsingum 

á framfæri. Talsmenn tveggja samtaka og stofnana sögðust treysta mest á 

persónuleg samskipti; upplýsingum ,,hefur aðallega verið miðlað frá munni til 

eyra hingað til.“ Í einu svari kom fram að stundum væri haft samband við vissa 

blaðamenn sem sýnt hafi áhuga á þróunarmálum. Af svörunum má greina að 

langalgengast er að upplýsingum sé miðlað í gegnum heimasíðu, með aðsendum 

greinum og fréttatilkynningum í fjölmiðla og með fréttabréfi á styrktaraðila og 

vildarvini.  

Þegar spurt var út í hvernig gangi að koma upplýsingum/efni frá 

samtökunum/stofnununum á framfæri í fjölmiðlum svöruðu flestir á sama veg að 

það gangi misvel. Margir tóku fram að ekki þýði að senda staðlaða 

fréttatilkynningu á alla fjölmiðla, þar sem þær séu nánast aldrei birtar. Einn 

talsmaður áætlar að í 50% tilfella sé það birt sem hann sendi frá sér til fjölmiðla. 

Annar talsmaður tók fram að mun erfiðara sé í dag að fá efni birt en fyrir 14 árum 

þegar hann hóf að vinna að þróunarmálum. Almennt kom fram í svörunum að öllu 

máli skipti að efnið sé fréttnæmt og áhugavert fyrir almenning og það hjálpi mikið 

til að hafa einhver tengsl inn á miðlana og geta gengið á eftir því að efnið sé tekið 

til umfjöllunar. Fram kom einnig að mun erfiðara sé að komast að í 

ljósvakamiðlum og líklegra að fréttatilkynningar séu birtar á netinu en í 

prentmiðlum. Talsmenn tveggja samtaka og stofnana sögðu að erfiðara væri að fá 

fréttatilkynningar og efni um þróunarmál birt í Fréttablaðinu en í Morgunblaðinu.  
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Við spurningunni hvort einhver tími sé betri en annar til þess að koma 

upplýsingum/efni á framfæri í fjölmiðlum svöruðu flestir því að þeir hafi ekki 

fundið fyrir neinum merkjanlegum mun á því. Yfirleitt fylgdi einnig útskýring um 

að ekki hafi verið gerð nein sérstök úttekt á því innan þeirra veggja. Meira en 

fjórðungur svaraði því að sumarið væri eflaust besti tíminn til að koma 

upplýsingum á framfæri þar sem lítil samkeppni væri þá um pláss í fjölmiðlunum. 

„Ef til vill á sumrin í gúrkutíðinni en þá liggur starfsemi okkar mest niðri eins og 

hjá svo mörgum,“ var svar frá einum talsmanni. Einnig kom svar um að yfir jól og 

páska væri besti tíminn og eitt svarið var um að líklegra væri sumarið verri tími en 

annar. Greinilegt er að talsmenn samtaka og stofnana skynja aðgengið að 

fjölmiðlum á misjafnan hátt en flestir fundu ekki fyrir mun eftir ólíkum 

tímabilum. Um fjórðungur taldi sumarið vera besta tímann þar sem minna 

fjölmiðlaefni væri þá að keppa um athygli fjölmiðlanna.    

Allir nema tveir af talsmönnunum svöruðu því játandi að auðveldara væri að fá 

efni birt ef þekkt/frægt fólk tengdist fréttinni á einhvern hátt. Þeir tveir sem 

svöruðu því neitandi sögðu jafnframt að þeir hefðu hreinlega ekki reynslu af því. 

Tveir af þeim sem svöruðu játandi sögðust samt ekki nýta sér þessa leið þar sem 

hún væri umdeild. Sumir af talsmönnunum fjölluðu í svari sínu um augljós áhrif 

þessarar leiðar fyrir samtökin/stofnunina til að fá efni birt. Einn talsmaður sagði 

frá því þegar þjóðþekktur Íslendingur fjallaði um starfið þeirra og þau fundu fyrir 

auknum áhuga á sér í kjölfarið. Annar talsmaður sagði að ef t.d. einhver ráðherra 

mæti á viðburð hjá þeim sýni fjölmiðlar þeim mun meiri áhuga og enn annar 

talsmaður sagði einnig nauðsynlegt að hafa tengingu við Ísland í fréttum frá þeim 

svo að hún vekji áhuga fjölmiðlanna.   

Fjölmiðlar gegna óneitanlega mikilvægu hlutverki í umfjöllun um þróunarmál 

sem og önnur mál og greinilegt er af niðurstöðum þessarar rannsóknar að fréttum 

af þróunarmálum fækkaði í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu á milli áranna 2007 

og 2010. Talsmennirnir voru að lokum spurðir að því hvort áhugi fjölmiðla á starfi 

þeirra hafi að þeirra mati breyst síðustu ár. Flest svör voru á þá leið að áhuginn 

hafi breyst og að fyrir bankahrunið 2008 hafi verið meiri áhugi og meira birt í 

fjölmiðlum um þróunarmál. Margir minntust á að síðustu ár hafi áhugi á öllu er 

gerist utan landssteinanna minnkað verulega og „það sé hættulegt til lengri tíma 
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litið.“ Einnig tóku þeir fram sem einnig vinna að hjálparstarfi innanlands að 

áhuginn á því hafi aukist til muna hjá fjölmiðlafólki eftir hrun. Tveir svöruðu að 

áhuginn hafi ekki breyst og þrír svöruðu því að áhuginn væri svipaður. Einn 

talsmaður svaraði: „ef efnið er gott, skiptir máli fyrir samfélagið og talar til 

aðstæðna er oftast nær auðsótt að fá athygli fjölmiðlanna.“ Tveimur talsmönnum 

fannst áhuginn hafa aukist síðustu misserin og tók annar þeirra fram að almennur 

áhugi á mannréttinda- og jafnréttismálum hafi aukist síðustu ár og að aðilar sem 

vinni að þróunarmálum njóti góðs af því. Af svörum talsmannanna má draga þá 

ályktun að rannsóknartilgátan standist um að erfitt sé að koma fréttum af 

þróunarmálum á framfæri í fjölmiðlum og einnig að áhugi fjölmiðla hafi minnkað 

eftir hrun.  
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6 Umræður og lokaorð 

Greinilegt er að umfjöllun af þróunarmálum er ekki hátt skrifuð hjá blöðunum 

tveimur og þegar fjöldi fréttanna var settur í samhengi við aðrar fréttir eins og 

fjölda greina um innflytjendur og erlent vinnuafl í íslenskum fjölmiðlum fyrir árið 

2007 kom í ljós talsverður munur. Á meðan rúmlega fjórar greinar á dag birtust 

um innflytjendur og erlent vinnuafl var birt grein um þróunarmál rúmlega fjórða 

hvern dag. Tekið skal fram að samantektin um umfjöllunina um innflytjendur og 

erlent vinnuafl náði til allra fjölmiðla landsins meðan þessi rannsókn um 

þróunarmál náði einungis til Fréttablaðsins og Morgunblaðsins.  

Markmiðið með rannsókninni var að komast að því hvort umfjöllun um 

þróunarmál hafi minnkað síðan fyrir hrun og hvort erfiðara sé orðið að fá athygli 

fjölmiðla. Rannsóknin sýnir tvímælalaust fram á að mjög dró úr umfjöllun um 

þróunarmál í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu þegar árin 2007 og 2010 voru borin 

saman. Fækkunin hljóðaði upp á 64% og þótti höfundi rannsóknarinnar einnig 

áhugavert að talsmenn samtaka og stofnana svöruðu því flestir til að erfiðara sé 

orðið að koma efni um þróunarmál að í fjölmiðlum. Út frá þessum niðurstöðum 

telur höfundur að rannsóknartilgátan hafi staðist og að málefni um þróunarmál 

eigi orðið erfiðara uppdráttar í þeirri samkeppni sem er um athygli fjölmiðla á 

Íslandi. 

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar kemur bersýnilega í ljós af gögnunum að mun 

færri greinar birtust um þróunarmál í blöðunum tveimur árið 2010 miðað við 

2007. Samdrátturinn var 64% og fækkaði greinunum um helming í Fréttablaðinu á 

meðan fækkunin var rúmlega sjötíu prósent í Morgunblaðinu. Fækkun var í nær 

öllum flokkum umfjöllunar; fréttum, aðsendum greinum og pistlum. Einnig birtust 

greinarnar á minna áberandi stöðum í blöðunum og voru minni að stærð. Þó getur 

verið varasamt að draga miklar ályktanir af fáum tilvikum og greinarnar um 
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þróunarmál eru ekki margar. Hins vegar er þróunin sú sama og afgerandi í báðum 

blöðunum, hvað varðar fjölda, stærð og staðsetningu. Talsmenn samtaka og 

stofnana sem rætt var við telja líka flestir að umfjöllun um þróunarmál hafi 

minnkað. Það styrkir þá niðurstöðu rannsóknarinnar að umfjöllun hafi dregist 

verulega saman frá árinu 2007.   

Erfitt er hins vegar að fullyrða að greinum um þróunarmál hafi fækkað um heil 

64% á milli áranna þar sem breytingar urðu hjá dagblöðunum á milli ára sem áhrif 

getur haft á niðurstöðuna. Samkvæmt rannsókn sem Creditinfo (2010) gerði urðu 

verulegar breytingar á fréttum fyrir og eftir bankahrunið árið 2008. Mikill 

samdráttur varð í fréttum, fréttaflutningur varð einhæfari, dagblöð urðu smærri og 

voru sjaldnar gefin út (Creditinfo, 2010). Þetta ber að hafa í huga við 

niðurstöðurnar úr rannsókninni. Fréttablaðið og Morgunblaðið komu út sjö 

sinnum í viku árið 2007 en sex sinnum í viku árið 2010. Fækkaði bæði blaðsíðum 

og útgáfudögum og má því leiða líkur að því að umfjöllun af þróunarmálum hafi 

ef til vill ekki fækkað um heil 64% eins og niðurstöður rannsóknarinnar sýna 

heldur sé hún ef til vill minni. Í rannsókn Creditinfo var einnig skoðaður 

samanburður á meðaltalsfjölda frétta, 12 mánuðum fyrir bankahrun og 18 

mánuðum eftir bankahrun og kom í ljós að dagblaðaefni dróst saman um 16%. 

Einnig kom fram að breyting hefur orðið á innihaldi frétta og hafa sem dæmi 

fréttir af stjórnmálasamtökum og fjármálafyrirtækjum orðið fyrirferðarmeiri 

meðan öðrum fréttum hefur fækkað verulega (Creditinfo, 2010). Einnig má ekki 

gleyma að rannsókn þessi náði einungis yfir umfjöllun tveggja mest lesnu 

dagblaða landsins og því erfitt að alhæfa um minnkun alls fréttaflutnings af 

þróunarmálum í íslenskum fjölmiðlum þótt vissulega sýni þessar niðurstöður 

ásamt svörum frá talsmönnum samtakanna og stofnana fram á fækkun og 

minnkandi áhuga á þróunarmálum.  

Eins og fram kom í ritgerðinni hafa rannsóknir á fjölmiðlum í Evrópu sýnt að 

sífellt meiri áhersla er lögð á afþreyingarfréttir sem bitnar m.a. á erlendum fréttum 

og fréttum með upplýsingagildi (Preston, 2009). Þetta kom einmitt einnig fram í 

svörum frá talsmönnunum. Fréttir af því sem gerist utan landssteinanna fái 

áberandi minni athygli og að fjölmiðlar landsins sýni öllu er tengist Íslandi mun 

meiri áhuga en þeir gerðu fyrir hrunið 2008. Þessi þróun virðist eiga sér stað á 
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Vesturlöndum og minna er fylgst með erlendum fréttum nema ef um stóran 

fréttaviðburð er að ræða (Sambrook, 2010). Þessi þróun um að fólk sé hætt að 

hafa áhuga á að fylgjast með umheiminum gengur þvert á hugmyndirnar um 

„heimsþorpið“ þar sem fram kom forvitnileg hugmynd um að heimurinn sé orðinn 

svo miklu minni og að fjarlægðir í landfræðilegum skilningi skipti orðið litlu máli. 

Fjölmiðlar gefi okkur þannig tækifæri til að sameina hugi fólks óháð landamærum 

og að við höfum heiminn allan innan seilingar (Þorbjörn Broddason). Áhugavert 

var að talsmaður íslenskra samtaka taldi nauðsynlegt að hafa tengingu við Ísland í 

fréttinni til að ná athygli fjölmiðla líkt og upplýsingafulltrúi Rauða krossins í 

Ástralíu sagði í grein þeirra Cottle og Nolan. Þar kom fram í máli 

upplýsingafulltrúans frá Ástralíu að í 90% tilfella fjalli fjölmiðlar um málefnið 

sem Rauði krossinn vill koma á framfæri, ef Ástrali tengist fréttinni á einn eða 

annan hátt (Cottle og Nolan, 2007). Þessi þróun virðist vera ansi útbreidd og 

erlendar fréttir þurfa að vera virkilega fréttnæmar og stórfenglegar ef þær eigi að 

ná athygli fjölmiðla og besta trompið virðist vera að hafa einnig tengingu við 

eigið land.  

Það sem kom höfundi helst á óvart er hversu lítil umfjöllun er almennt um 

þróunarmál í dagblöðunum tveimur og hversu erfitt samtök og stofnanir virðast 

eiga með að koma upplýsingum á framfæri. Miðað við allt það starf sem unnið er 

út frá Íslandi og teygir anga sína út um allan heim og miðað við allt það fjármagn 

sem Íslendingar láta af hendi rakna til þróunarmála, virðast fjölmiðlarnir ekki hafa 

mikinn áhuga á þessum málaflokki almennt. Einnig vakti það athygli höfundar 

hversu heildarumfjöllun dróst hlutfallslega meira saman hjá Morgunblaðinu sem 

hafði fjallað mun meira um þróunarmál árið 2007. Árið 2010 voru blöðin með 

svipaða umfjöllun en Fréttablaðið var þá með tveimur greinum fleiri en 

Morgunblaðið. Ástæðan gæti verið sú að Morgunblaðið hafi dregist meira saman í 

stærð heldur en Fréttablaðið á milli áranna. Höfundur hefur hins vegar ekki 

upplýsingar um muninn á blöðunum að þessu leyti og hefur ekki skoðað það í 

þessari rannsókn.   

Ekki kemur hins vegar á óvart það sem fram kom um að erfiðara sé að fá aðsendar 

greinar birtar í Fréttablaðinu þar sem Fréttablaðið hefur aðra stefnu í þeim málum 

en Morgunblaðið og ver minna plássi í aðsent efni. Annars teljast íslenskir 
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fjölmiðlar frekar opnir fyrir aðsendu efni og þá sérstaklega Morgunblaðið og væri 

forvitnilegt að kanna þróunina á aðsendu efni yfir víðara tímabil. 

Flestir talsmennirnir svöruðu því til að áhugi fjölmiðla hafi minnkað og efni sem 

þeir senda fjölmiðlum sé í færri tilfellum birt og segir það mikið um dagskrárvald 

fjölmiðla. Eins og fram kom í kafla 3.1 er talið að því meira sem fjölmiðlar sýni 

efni áhuga og fjalli um það, þeim mikilvægara túlki almenningur viðkomandi efni. 

Því er gríðarlega áríðandi að fjölmiðlar fari vel með vald sitt með því að ráða hvað 

þeir velja til umfjöllunar og birtingar og hvað ekki (McQuail, 2005).  

Einnig kom það á óvart að ekki skyldu fleiri talsmenn taka eftir merkjanlegum 

mun á áhuga fjölmiðla á umfjöllun um þróunarmál, þegar spurt var út í hvort 

einhver tími væri betri en annar til þess að koma efni á framfæri. Upplifun 

höfundar hefur verið sú að mikil umfjöllun sé um þróunarmál í kringum jól og 

páska og þá séu einnig áberandi söfnunarátök í gangi hjá ýmsum samtökum og 

stofnunum. Þeir sem höfðu velt þessu fyrir sér svöruðu því að sumarið væri sá 

tími sem minnst væri barist um plássið í fjölmiðlum landsins og það því besti 

tíminn til að vekja athygli á sér í fjölmiðlunum.  

Viðmælendur voru flokkaðir eftir starfsheitum. Einn flokkurinn kallaðist 

ólaunaðir „sendiherrar“ og var þar átt við þekkta einstaklinga sem fengnir hafa 

verið til liðs við málstaðinn til að auka líkur á athygli og umfjöllun. Eins og fram 

hefur komið í ritgerðinni hefur aukist til muna að frægt fólk sé fengið til liðs við 

samtök og stofnanir til að vekja athygli á góðgerðarmálum, hjálpar- og 

þróunarstarfi. Í þessari rannsókn fannst engin grein þar sem frægt fólk kom við 

sögu og ekki að sjá að hin svokallaða „stjörnuvæðing“ komi við sögu í umfjöllun 

um þróunarmál árin 2007 og 2010 í blöðunum tveimur. Samt sem áður eru 

talsmenn samtaka og stofnana sammála um að það hjálpi til að hafa þekkt fólk 

tengt fréttinni til að fá meiri athygli og hafði það verið notað og má því álykta sem 

svo að þessi aðferð sé ef til vill ný af nálinni hér á landi og hafi verið notuð eftir 

árið 2010.  

Þegar greinarnar úr dagblöðunum tveimur voru flokkaðar eftir því hvaðan 

heimildin var kom á óvart hversu sjaldan var tekið fram að byggt væri á 

fréttatilkynningu. Aðeins voru sjö greinar af heildarfjöldanum þar sem tekið var 



49 
 

fram að um fréttatilkynningu væri að ræða. Í tólf greinum var ekki minnst á 

heimildina og voru þær því flokkaðar sem slíkar en höfundur taldi margar þeirra 

vera byggðar á fréttatilkynningum samt sem áður. Í meistararitgerð Svanbjargar 

H. Einarsdóttur um vinnubrögð blaða- og fréttamanna á íslenskum fjölmiðlum 

(2011) kemur fram að vægi fréttatilkynninga við fréttaöflun og -skrif sé meira í 

dag en áður var. Einnig kemur fram að miklar breytingar hafa orðið á starfi 

fjölmiðlafólks. Vendipunkturinn í þeim var bankahrunið árið 2008 og síðan þá 

hefur starfsmönnum verið fækkað og vinnuálag hefur stóraukist og mun minni 

tími gefst fyrir rannsóknarvinnu (Svanbjörg H. Einarsdóttir, 2011). Því kemur á 

óvart að ekki sé meira efni um þróunarmál þar sem talsmennirnir sögðu að efnið 

þeirra væri ekki birt þrátt fyrir tíðar fréttatilkynningar frá þeim til fjölmiðla og 

þegar þessar breytingar á starfsumhverfinu eru hafðar í huga. Ástæðan hlýtur því 

að vera sú að fréttastjórar telji málefnið ekki vera nægilega spennandi. Val á 

umfjöllunarefni fjölmiðlanna er hluti af starfi frétta- og ritstjóra og er það því 

undir þeim komið hvort það birtist eður ei. Athyglisvert væri í framhaldi af þessu 

að gera rannsókn á því hvaða afstöðu fréttastjórar hafi til umfjöllunar um 

þróunarmál og hversu oft þeir telji sig birta það sem inn á borð þeirra berst frá 

hinum ýmsu samtökum og stofnunum.   

Af rannsókninni má lesa að umfjöllun um þróunarmál hefur dregist talsvert saman 

og rennir það stoðum undir það sem talsmennirnir segja og einnig upplifun 

höfundar. Greinilegt er af svörum talsmanna þeirra fimmtán samtaka og stofnana 

sem svöruðu spurningum höfundar að öll spjót eru höfð úti í von um athygli. 

Metnaðarfullar heimasíður ásamt fréttabréfum og tilkynningum og aðsendu efni 

til fjölmiðla virðist vera dreift reglulega í fjölmiðla landsins án mikilla undirtekta. 

Hvort þróunarmál séu hreinlega hverfandi úr íslenskum fjölmiðlum þar sem þau 

þyki ekki nógu spennandi er ekki gott að segja og því verður ekki svarað hér. 

Verðugt er að fylgjast með þróuninni og gera frekari rannsóknir á umfjöllun um 

þróunarmál í öllum fjölmiðlum landsins yfir lengra tímabil og einnig væri 

forvitnilegt að sjá hvort meira muni bera á frægu fólki í umfjöllun framtíðarinnar.  

Augljóslega hefur þrengt mikið að fjölmiðlum landsins í kjölfar hrunsins og hafa 

dagblöðin þurft að draga saman seglin með því að minnka blöðin og fækka 

útgáfudögum. Starfandi blaða- og fréttamönnum fækkaði um rúman þriðjung frá 
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árinu 2006 til ársins 2010 og væntanlega hefur þetta allt saman áhrif á magn og 

gæði fréttanna sem okkur berast (Svanbjörg H. Einarsdóttir, 2011). Þrátt fyrir 

þetta allt er það sorgleg þróun að mikilvæg málefni eins og þróunarmál mæti 

afgangi og að fjölmiðlar sinni ekki hlutverki sínu með því að upplýsa almenning 

um þau. Ljóst er að lítill fréttaflutningur getur átt þátt í að móta skoðanir 

almennings sem telji þá málefnið ekki mikilvægt þar sem ekki sé fjallað um það af 

neinu ráði. Niðurstöður rannsóknarinnar draga fram dapra mynd af því hversu lítil 

umfjöllunin er um þróunarmál í þessum tveimur dagblöðum og að hún hafi farið 

minnkandi síðan fyrir hrunið 2008. Fjölmiðlaumfjöllun og öll athygli sem samtök 

og stofnanir fá, hjálpar þeim að afla sér styrkja og þar með vinna að málefnum 

sínum og eru þau því afar háð allri umfjöllun. Eins og fram kom í ritgerðinni er á 

Íslandi að finna fjölmörg samtök sem vinna að þróunarmálum og einnig er 

þróunarsamvinna ein af meginstoðum íslenskrar utanríkisstefnu en framlög til 

þróunarmála eru tæplega 30% af heildarútgjöldum ríkisins til utanríkismála. Því 

þykir höfundi það réttlátt að almenningur á Íslandi fái að fylgjast með þessu mikla 

og göfuga þróunarstarfi sem á sér stað líkt og öðrum málefnum í fjölmiðlum 

landsins.   

Vinna við þessa ritgerð og rannsókn var virkilega áhugaverð og lærdómsrík. Það 

er von höfundar að niðurstöður hennar varpi ljósi á rýra umfjöllun fjölmiðla um 

þróunarmál og verði hvatning til fjölmiðlafólks að sinna málefninu mun betur en 

gert hefur verið.    
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Viðauki 

 

Spurningar til talsmanna samtaka og stofnana sem vinna að þróunarmálum.  

 

 

1. Hvernig miðlið þið upplýsingum um ykkar starf? 

 

2. Hvernig gengur að koma upplýsingum/efni frá ykkur á framfæri í    

    fjölmiðlum? 

 

3. Er einhver árstími betri en annar við að koma upplýsingum/efni á 

    framfæri? 

 

4. Er auðveldara að fá efnið birt ef þekkt/frægt fólk tengist fréttinni á    

    einhvern hátt? 

 

5. Hefur áhugi fjölmiðla á starfi ykkar breyst síðustu ár, að þínu mati? 

 

 


