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Útdráttur 

Starf fjölmiðla er í almannaþágu og þegar kemur að fréttaumfjöllun skulu hagsmunir 

almennings hafðir að leiðarljósi. Starf almannatengla er í þágu vinnuveitanda þeirra og að 

gæta ímyndar þeirra í fjölmiðlum. Ein aðferðin sem þeir nota við vinnu sína er að skrifa 

fréttatilkynningar og freista þess að upplýsingarnar sem þar koma fram birtist í fjölmiðlum. 

Í rannsókn þessari voru könnuð áhrif almannatengla á fréttir í íslenskum fjölmiðum með 

fréttatilkynningum. Var það gert með því að greina allar innlendar fréttir í ellefu íslenskum 

fréttamiðlum í tvær vikur, eina viku í október árið 2011 og aðra í janúar árið 2012. Kannaðir 

voru fjórir vefmiðlar, þrír prentmiðlar, tveir hljóðvarpsmiðlar og tveir sjónvarpsmiðlar. Var 

aðallega kannað hversu margar innlendar fréttir í íslenskum fjölmiðlum byggðu á 

fréttatilkynningum. Auk þess var kannað viðhorf fréttamanna annars vegar og almannatengla 

hins vegar til þessa málefnis. Helstu niðurstöður voru að áhrif almannatengla voru töluverð 

og að allir fjölmiðlar sem rannsakaðir voru notuðu fréttatilkynningar við vinnslu frétta.  

 

Abstract 

The news media works in the interest of the public and when it comes to news coverage the 

interest of the public should be the guideline. The work of public relations professionals or 

press officers is in the interest of their employers. One of the methods they use is to write 

press releases in the hope of that the information appears in the news media. 

With this research the influence of press officers and public relations professionals on 

domestic news in Icelandic media with press releases was evaluated. All domestic news on 

four web sites, three newspapers, two radio stations and two television stations were analyzed 

for two weeks, the first in October 2011 and the latter in January 2012. The quantity of news 

based on the information from press releases was the main issue. For further information on 

this subject journalist and broadcasters on one hand and press officers and public relations 

professionals on the other were asked questions regarding it. The main conclusion was that 

the influence was considerable and every major national web site, newspaper, radio station 

and television station uses the information from press releases in their news. 
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1. Inngangur 

Hlutverk fjölmiðla í lýðræðissamfélagi nútímans verður æ mikilvægara. Þeir eru fjórða 

valdið, ásamt framkvæmda-, löggjafar- og dómsvaldinu og eiga faglega að miðla 

upplýsingum sem skipta almenning máli. Það ættu þeir að gera af yfirvegun og samviskusemi 

(Þorbjörn Broddason, 2005). Fjölmiðlar vinna í almannaþágu og því er mikilvægt fyrir 

almenning að geta treyst því að hagsmunir hans séu hafðir að leiðarljósi, en ekki auglýsenda, 

eigenda, stjórnvalda eða einhvers konar samtaka (Friðrik, Kjartan, Valgerður og Þorbjörn, 

2009). En staða fréttamanna er erfið. Þeir vinna hjá einum aðila, en fyrir annan. Fréttamenn 

vinna í almannaþágu sem varðhundar almennings en á sama tíma þurfa þeir að taka tillit til 

þeirra sem borga þeim launin (Þorbjörn Broddason, 2005).  

 Annað vandamál sem fréttamenn glíma við á hverjum degi er krafan um aukna 

framleiðslu frétta. Fréttamenn, hliðverðirnir, hafa minni tíma til að afla heimilda og 

sannreyna þær sem verður til þess að líklegra er að fréttamenn noti frekar efni sem berst frá 

almannatenglum, þ.e. fréttatilkynningar (Friðrik og fl., 2009). Ekki er endilega 

fréttamönnunum sjálfum þarna um að kenna. Vegna fækkunar fréttamanna krefjast aðstæður 

á fjölmiðlamarkaði þess að fréttamenn vinni margar fréttir sem aftur kemur niður á frelsi 

þeirra og sjálfstæðum vinnubrögðum (Lewis, Williams og Franklin, 2008). 

Vegna fækkunar blaða- og fréttamanna á Íslandi telja þeir sig nú vera undir meira 

álagi en áður. Þrátt fyrir að blaða- og fréttamönnum fækki þarf enn að fylla blöð, vefsíður og 

fréttatíma. Þetta verður til þess að blaða- og fréttamenn hafa nú minni tíma til að setja sig vel 

inn í mál og þar með verður erfiðara fyrir þá að sinna aðhaldshlutverki sínu. Þá hefur 

alvarlegum og gagnrýnum fréttum og greinum fækkað og skemmtilegum og æsilegum 

fréttum fjölgað (Friðrik og fl., 2009).  

Í Bretlandi er það regla fremur en undantekning að fréttir séu endurunnið efni og 

hefur það aukist með tilkomu vefmiðla. Minni tími fer í að vinna úr heimildum og öðru efni 

og meira er um endurpökkun á efni (Davies, 2008). Fréttirnar eru aðallega unnar úr 

fréttatilkynningum og úr efni frá fréttaveitum. Þessi þróun hefur haft slæm áhrif á gæði og 

sjálfstæði fréttamiðla (Lewis og fl., 2008). Endurnýjung á starfsliði fréttamiðla er tíð og 

reynsluminni blaðamenn starfa í faginu. Þá er því haldið fram að rannsóknarblaðamennska sé 

horfin út af fréttastofum stærstu fjölmiðlanna (McChesney, 2008). 



Hverjir skrifa fréttirnar?   Vignir Egill Vigfússon 

6 

 

Fjölmiðlar stjórna því ekki hvað fólki finnst um ákveðin málefni eða menn, en á 

vissan hátt stjórna þeir um hvað fólk hugsar – svokölluð dagskráráhrif. Einnig er hægt að tala 

um innrömmunaráhrif. Fjölmiðlar stjórna ekki skoðunum fólks á málefnum eða mönnum, en 

þeir hafa stór áhrif á það hvernig fólk sér ákveðna hluti og út frá hvaða forsendum litið er á 

þá. Með öðrum orðum þá ramma þeir inn veruleikann (Friðrik og fl., 2009). 

 Það skiptir máli að fólk viti hver er uppruni upplýsinganna sem notaðar eru við 

vinnslu frétta og að þær séu réttar, trúverðugar og sannar. Í fjölmiðlakafla Rannsóknarskýrslu 

Alþingis er bent á að þróunin hafi verið sú að meiri áhersla hafi verið á fréttir sem 

auglýsingavöru og hafi slíkum fréttum fjölgað. Í sömu skýrslu er bent á að áherslan á fréttir 

sem almannaþjónustu hafi minnkað. Í fréttum af fjármálum fyrir efnahagshrunið á Íslandi 

árið 2008 voru 15% frétta eingöngu byggðar á fréttatilkynningum og í 37% tilfella voru 

fréttatilkynningar ein þeirra heimilda sem fréttin var byggð á (Friðrik og fl., 2009). 

Fréttatilkynningar eru ein af þeim aðferðum sem almannatenglar nota til að koma 

upplýsingum til almennings (Scott, 2007). Tilgangurinn með slíkum tilkynningum er að birta 

upplýsingar um ákveðinn aðila sem sýnir sem jákvæðasta hlið út á við (Kotler og Keller, 

2009). Almannatenglar senda aldrei frá sér upplýsingar sem koma fyrirtæki eða skjólstæðingi 

þeirra illa (Davies, 2008). Þeir reyna að hafa fréttatilkynningarnar þannig að fjölmiðlar geti 

birt þær lítið breyttar (McChesney, 2008). Þetta kemur sér vel fyrir fjölmiðlafólk sem hefur 

minni tíma en áður til að vinna fréttir. Þá hentar vel að nota tilkynningar (Caywood, 1997).  

 Almannatenglum í Bretlandi fjölgaði um 25-30% á hverju ári á níunda áratugnum. 

Þegar litið er nær nútímanum kemur í ljós að árið 2007 voru tæplega 48.000 almannatenglar í 

Bretlandi, en um 45.000 blaða- og fréttamenn (Nick Davis, 2008). Í fyrirlestri Þorbjörns 

Broddasonar og Ragnars Karlssonar (2010), sem haldinn var á alþjóðlegri ráðstefnu í Háskóla 

Íslands, kom fram að almannatenglar á Íslandi væru jafn margir og blaða- og fréttamenn. 

Þegar Almannatengslafélag Íslands var stofnað var árið 2001 voru almannatenglar á 

Íslandi vel yfir eitt hundrað. Samkvæmt félaginu eru almannatengsl stunduð á Íslandi hjá hinu 

opinbera, fyrirtækjum og hagsmunafélögum svo eitthvað sé nefnt. Starf þeirra felst meðal 

annars í upplýsingagjöf, ráðgjöf og stefnumótun á samskiptum við almenning og fjölmiðla 

(Almannatengslafélag Íslands, e.d.a).  

 Hér á eftir verða kynntar niðurstöður rannsókna sem stóðu yfir frá október árið 2011 

til mars árið 2012. Þá voru kannaðar innlendar fréttir í ellefu fréttamiðlum; fjórum 
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vefmiðlum, þremur prentmiðlum, tveimur hljóðvarpsstöðvum og tveimur sjónvarpsstöðvum. 

Jafnframt voru spurningalistar sendir á fréttamenn annars vegar og almannatengla hins vegar 

til að kanna viðhorf þeirra. Með niðurstöðum þessara rannsókna verður reynt að svara 

rannsóknarspurningunni: Hversu mikil áhrif hafa almannatenglar á fréttir í íslenskum 

fjölmiðlum með fréttatilkynningum? Út frá því verður ályktað um áhrif almannatengla á fréttir 

á Íslandi með skrifum og dreifingu fréttatilkynninga. Þessar niðurstöður verða því næst 

bornar saman við niðurstöður annarra svipaðra rannsókna, innlendra og erlendra. 

 Rannsóknartilgátan sem sett var fram fyrir þessar rannsóknir var að áhrif 

almannatengla með skrifum og dreifingu fréttatilkynninga séu töluverð og að allir fjölmiðlar 

noti fréttatilkynningar við vinnslu frétta. Meira er um það að þær séu notaðar í vefmiðlum 

heldur en prent- og ljósvakamiðlum. Einnig fer saman fjöldi frétta á einstökum miðlum og 

hlutfall frétta sem byggja á fréttatilkynningum. Því fleiri fréttir, þeim mun hærra hlutfall. 

Þrátt fyrir að fjölmiðlar noti fréttatilkynningar við vinnslu frétta er mjög lítið um að 

tilkynningar séu birtar óbreyttar. 
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2. Markmið rannsóknarinnar 

Eitt af hlutverkum almannatengla er að skrifa fréttatilkynningar og miðla með þeim hætti 

upplýsingum til fjölmiðla í von um birtingu. Lítið hefur verið fjallað um eða rannsakað hver 

áhrif fréttatilkynninga frá almannatenglum eru á fréttir í íslenskum fjölmiðlum. Ekki er vitað 

til þess að samskonar rannsókn hafi verið gerð á Íslandi. Þó er að hluta til hægt að miða við 

fjölmiðlakaflann í RNA frá árinu 2009, en þar var eingöngu fjallað um fjármálafréttir.  

 Til þess að svara rannsóknarspurningunni var rannsakað hversu hátt hlutfall innlendra 

frétta í íslenskum fjölmiðlum byggðu á fréttatilkynningum og kannað hvert viðhorf 

fréttamanna og almannatengla væri til þessa málefnis. Einungis var kannað hvort fréttir ættu 

uppruna í fréttatilkynningum. Þetta var gert með því að greina allar innlendar fréttir í helstu 

íslensku fréttamiðlunum. Um leið var kannað hversu miklu var bætt við fréttatilkynningarnar 

af fréttamönnum og hvaðan tilkynningarnar komu. Með þessu var áætlað að segja til um 

hversu mikil þessi áhrif eru. Ekki var hægt að kanna hvort upplýsingarnar hafi komið frá 

almannatenglum með öðrum leiðum en fréttatilkynningum.  

 

3. Almannatengsl og fjölmiðlar 

 3.1. Almannatengsl 

Almannatengsl eru aðgerðir hannaðar til að kynna eða vernda ímynd ákveðins aðila. Þetta 

getur verið innan fyrirtækis eða út til viðskiptavina, annarra fyrirtækja, hins opinbera eða 

fjölmiðla (Kotler og Keller, 2009). Þeir sem nýta sér þjónustu og starfskrafta almannatengla 

eru m.a. fyrirtæki, einstaklingar, stjórnvöld, opinberar stofnanir, góðgerðarsamtök, trúarfélög 

eða hver sem telur sig þurfa á því að halda (Britannica, e.d.).  

Almannatenglum er ætlað að birta, eða fá birtar, fréttir eða upplýsingar um 

skjólstæðing sinn sem sýna sem jákvæðasta hlið út á við (Kotler og Keller, 2009). Þeir sem 

vinna við almannatengsl bera ýmis starfsheiti innan fyrirtækja. Hér á eftir verður notast við 

starfsheitið almannatengill. Ein mest notaða og mikilvægasta aðferð almannatengla til að 

reyna að hafa áhrif og koma upplýsingum á framfæri er að nota fréttatilkynningar (Scott, 

2007).  
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Almannatenglar geta haft áhrif á fréttaflutning með því að skrifa fréttatilkynningar 

sem eru þannig að fjölmiðlar geta birt þær lítið breyttar (McChesney, 2008). Slíkar 

fréttatilkynningar koma sér vel fyrir blaðamenn sem oft hafa takmarkaðan tíma til að vinna 

hverja frétt. Margir almannatenglar hafa unnið við fréttamennsku og þekkja því vel 

vinnubrögðin á miðlunum. Þeim er einnig kennt að vinna inn á tímaskort fréttamanna 

(Caywood, 1997).  

 

 3.1.1 Almannatengsl á Íslandi 

Almannatengslafélag Íslands var stofnað þann 27. september 2001 í þeim tilgangi að mynda 

samstarfsvettvang fyrir almannatengla og vinna að fræðslu- og hagsmunamálum stéttar 

almannatengla (Almannatengslafélag Íslands, e.d.a.). Hlutverk félagsins er að vera vettvangur 

fyrir skoðanaskipti og faglega umræðu, að stuðla að menntun í faginu, faglegum 

vinnubrögðum og kynna almannatengsl sem starfsgrein á Íslandi (Almannatengslafélag 

Íslands, e.d.b.).  

Félagar í Almannatengslafélagi Íslands nota ýmis starfsheiti; upplýsingafulltrúar, 

almannatenglar, ráðgjafar og svo framvegis. Þá starfa þeir á mismundandi stöðum; á 

almannatengslastofum, fyrir fyrirtæki, félög eða stofnanir. Það sem fellur undir starfsemina er 

upplýsingagjöf, ráðgjöf og stefnumótun á samskiptum við almenning, fjölmiðla, hluthafa, 

fjárfesta, starfsmenn og aðra hópa. Samkvæmt heimasíðu félagsins voru almannatenglar á 

Íslandi vel yfir eitt hundrað við stofnun þess (Almannatengslafélag Íslands, e.d.a.).  

 

 3.2. Fjölmiðlar 

Samkvæmt lögum um fjölmiðla þarf miðill að miðla efni reglulega til almennings og þarf 

efninu að vera ritstýrt til að miðillinn flokkist sem fjölmiðill. Undir þetta falla, m.a. dagblöð, 

vefmiðlar og hljóð- og myndmiðlar (2. gr. laga nr. 38/2011). Fjölmiðlar eru oft kallaðir fjórða 

valdið ásamt löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvaldinu. Þrátt fyrir að þetta vald sé ekki 

formlegt eins og þrískipting ríkisvaldsins er hlutverk þeirra mikilvægt þegar kemur að því að 

gæta hagsmuna almennings með aðhaldi. Fjölmiðlafólk vinnur því í raun sem varðhundar 

almennings gagnvart yfirvaldinu og gegn spillingu (Þorbjörn Broddason, 2005). 
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Samkvæmt lögum eru þessar fjórar tegundir fjölmiðla sem rannsakaðir voru í þessari 

rannsókn skilgreindir á þennan hátt:  

Hljóðvarp  er hvers konar miðlun hljóðefnis án tillits til þess viðtækis 

sem er notað til móttöku efnisins þar sem fjölmiðlaveita býður fram samtímis 

hlustun á dagskrárliði á grundvelli dagskráráætlunar. Myndmiðlun er 

þjónusta sem fjölmiðlaveita býður og er annars vegar sjónvarpsútsending og 

hins vegar myndmiðlun eftir pöntun. Prentmiðill er fjölmiðill sem miðlar 

ritefni á prentuðu formi eða öðru sambærilegu formi, svo sem dagblöð og 

tímarit. Rafrænn ritmiðill er fjölmiðill sem miðlar ritefni með rafrænum hætti, 

svo sem netútgáfur dagblaða og tímarita, dagblöð og tímarit sem er dreift með 

tölvupósti og aðrir netmiðlar (2. gr. laga nr. 38/2011).  

 

4. Rannsókn – greining frétta 

Til að komast að niðurstöðu um hversu hátt hlutfall innlendra frétta í íslenskum fjölmiðlum 

byggði á fréttatilkynningum voru ellefu fréttamiðlar greindir tvisvar sinnum í viku tíma með 

nokkurra mánaða millibili. Gerðar voru tvær greiningar til þess að fá marktækari gögn. Á jafn 

litlum markaði og íslenskur fjölmiðlamarkaður er þarf ekki mikið að koma upp á til þess að 

greining sem þessi myndi skekkjast verulega. Því var ákveðið að gera tvær greiningar með 

nokkurra mánaða millibili og voru vikurnar valdar af handahófi. 

 Eftir fyrri rannsóknina var nokkrum stöðlum bætt við áður en seinni greiningin hófst 

til að fá enn fleiri upplýsingar úr gögnunum. Svo dæmi sé tekið voru allar fréttir greindar, en 

ekki aðeins þær sem byggðu á fréttatilkynningum. Þrátt fyrir að stöðlum hafi verið fjölgað 

fyrir seinni hluta rannsóknarinnar voru einungis teknir til greina þeir staðlar sem voru í 

báðum hlutum til að geta borið þá saman að fullu. Því verða einungis þeir staðlar kynntir hér 

á eftir. 

Fyrri hluti rannsóknarinnar var á gerður frá mánudeginum 17. október til og með 

sunnudagsins 23. október árið 2011. Seinni hlutinn var gerður frá mánudeginum 16. janúar til 

og með sunnudagsins 22. janúar árið 2012. Í báðum hlutum voru greindar innlendar fréttir í 

ellefu fjölmiðlum. Fjórir vefmiðlar voru kannaðir; mbl.is, fréttavefur Morgunblaðsins; 

visir.is, fréttavefur 365 miðla; dv.is, fréttavefur DV; og pressan.is, fréttavefur Vefpressunnar. 
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Þrír prentmiðlar voru kannaðir; Morgunblaðið, Fréttablaðið, og DV. Hádegisfréttir tveggja 

hljóðvarpsmiðla voru kannaðar, RÚV og Bylgjunnar. Þá voru kvöldfréttir tveggja 

sjónvarpsmiðla kannaðar, RÚV og Stöðvar 2.  

Þessir miðlar voru kannaðir dag hvern meðan á rannsókninni stóð. Aðeins voru sex 

dagar kannaðir hjá Fréttablaðinu og Morgunblaðinu þar sem ekkert blað var gefið út á 

sunnudögum. Þá voru aðeins þrír dagar kannaðir hjá DV þar sem blaðið er gefið út á 

mánudögum, miðvikudögum og föstudögum. Aðrir miðlar í rannsókninni voru kannaðir alla 

sjö daga vikunnar. 

Í ljósvakamiðlum voru greindar fréttir sem á einn eða annan hátt fjölluðu um Íslandi, 

fréttir af Íslendingum í öðrum löndum, fréttir af útlendingum á Íslandi og allt fréttnæmt sem 

gerist á Íslandi. Í vef- og prentmiðlum voru greindar fréttir sem miðilinn sjálfur flokkaði sem 

innlendar fréttir á vefsíðum eða í blöðum. Ekki var tekið með í þessa greiningu mannleg 

viðtöl, fréttir af íþróttaviðburðum, svo sem kappleikjum og keppnum, fréttir af 

menningarviðburðum, svo sem sýningar og tónleikar, eða svokallað slúður. 

Uppruni hverrar fréttar var kannaður eins langt og hægt var í hverju tilfelli. Póstfang 

var skráð á alla helstu póstlista opinberra stofnanna, ráðuneyta, stjórnmálaflokka og fleiri 

aðila. Þessir listar voru bornir saman við allar fréttir. Þær fréttir sem ekki áttu uppruna í 

póstlistunum voru kannaðar nánar. Þá var tekið fram í einhverjum fréttum að upplýsingarnar 

væru fengnar úr fréttatilkynningu og hvaðan hún var upprunnin. 

Fréttir voru greindar eftir því í hvaða fjölmiðli og fréttamiðli þær birtust. Þá var stærð 

hverrar fréttar metin í vef- og prentmiðlum. Það var hins vegar ekki gert í ljósvakamiðlum þar 

sem fréttir eru almennt svipaðar að lengd í þeim miðlum. Einnig var kannað hvert væri 

umfjöllunarefni fréttarinnar, hvaðan fréttatilkynningin væri upprunnin og hversu miklu var 

bætt við tilkynningarnar. Að lokum voru niðurstöðurnar rannsóknarinnar bornar saman við 

svipaðar rannsóknir. 

  

 4.1. Umfjöllunarefni frétta  

Umfjöllunarefni frétta var skipt í nokkra flokka. Stjórnmálafréttir: Fréttir þar sem með 

einum eða öðrum hætti var fjallað um stjórnmál. Menningarfréttir: Fréttir þar sem á 

einhvern hátt var fjallað um menningartengd málefni. Íþróttarfréttir: Fréttir þar sem á 
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einhvern hátt var fjallað um málefni tengd íþróttum. Lögreglufréttir: Fréttir af málum sem 

lögreglan var að vinna að, fréttir af glæpum og afbrotum og fréttir tengdar málefnum 

lögreglunnar. Færð á vegum: Fréttir þar sem fjallað var um færð á vegum. Veðurfréttir: 

Fréttir þar sem fjallað var um veður. Viðskiptafréttir: Fréttir þar sem fjallað var um fjármál, 

viðskipti og efnahag. Almennar fréttir: Fréttir sem ekki féllu undir þessa flokka sem nefndir 

eru hér á undan. Þar geta verið hversdagslegar fréttir af málefnum og mönnum svo eitthvað sé 

nefnt. 

 

 4.2. Uppruni fréttatilkynninga  

Kannað var hvaðan fréttatilkynningin var upprunnin og var því skipt í nokkra flokka. 

Ráðuneyti: Fréttatilkynningar frá einu af ráðuneytum íslensku ríkisstjórnarinnar. Opinber 

stofnun: Fréttatilkynningar frá einhverri af stofnunum hins opinbera, t.d. Sérstökum 

saksóknara, Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirliti svo eitthvað sé nefnt. Sveitarfélag: 

Fréttatilkynningar frá sveitarfélagi á Íslandi. Fyrirtæki: Fréttatilkynningar frá fyrirtæki í 

einkarekstri. Fólk: Fréttatilkynningar frá einstaklingum. Stéttarfélag: Fréttatilkynningar frá 

stéttarfélagi á Íslandi. Hagsmunafélag: Fréttatilkynningar frá félagi sem vinnur að 

einhverjum málefnum, félagasamtök, gegn sjúkdómi eða í þágu annarra mála. 

Stjórnmálaflokkur: Fréttatilkynningar frá íslenskum stjórnmálaflokki. Lögregla: 

Fréttatilkynningar frá öllum umdæmum lögreglunnar. Veðurstofa: Fréttatilkynningar frá 

Veðurstofu Íslands. Vegagerð: Fréttatilkynningar frá umdæmum Vegagerðarinnar.  

 

4.3. Bætt við fréttatilkynningar 

Fréttatilkynningarnar voru flokkaðar eftir því hversu hversu miklu var bætt við þær. Í fyrsta 

flokknum, miklu bætt við, var fréttin unnin upp úr fréttatilkynningunni, miklu bætt við hana 

og rætt við aðila tengda málinu og/eða álitsgjafa. Í öðrum flokknum, litlu bætt við, var fréttin 

unnin upp úr fréttatilkynningu, einhverju bætt við hana, en ekki leitað álits hjá neinum. Í 

þriðja flokknum, engu bætt við, voru fréttatilkynningarnar ýmist birtar óbreyttar í heilu lagi 

eða að hluta til. Þá var stærð fréttarinnar einnig metin og þeirri skiptingu deilt í þrennt; stutt 

frétt, miðlungs frétt eða löng frétt. 
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5. Niðurstöður rannsóknar 

Alls var 3081 frétt greind og af þeim byggðu 906 á fréttatilkynningum. Það þýðir að 

heildarhlutfallið var 29,4% eins og sést á Mynd 1. Flestar tilkynningar, rúmlega þriðjungur, 

komu frá opinberum stofnunum, þar á eftir komu tilkynningar frá lögreglu og ýmsum 

hagsmunafélögum, u.þ.b. fimmtungur í hvorum flokki. Hlutfallið var hæst í vefmiðlum, næst 

hæst í prentmiðlum, þá hljóðvarpi og lægst í sjónvarpi. Röðin var eins í báðum hlutum 

rannsóknarinnar. 

 

Mynd 1. Mynd sem sýnir samanlagt hlutfall frétta sem byggðu á fréttatilkynningum. 

Þegar litið er á samanlagðar heildarniðurstöðurnar eftir því hversu miklu var bætt við 

þessar 906 fréttatilkynningar kemur í ljós að rúmlega helmingur var birtur án þess að nokkru 

væri bætt við þær. Þetta voru alls 486 fréttir sem gerir 15,8% allra frétta í rannsókninni. 

Stærsti einstaki liðurinn þar sem engu var bætt við voru tilkynningar frá lögreglu, en tæplega 

þriðjungur þeirra kom þaðan. Á Töflu 1 sést að töluverðu munaði á fjölmiðlum eftir því 

hversu miklu var bætt við. Það fylgist að hversu miklu var bætt við og hlutfall frétta sem 

byggði á tilkynningum. Eftir því sem hlutfallið var hærra var minna bætt við tilkynningarnar. 

Hversu var miklu bætt við eftir miðlum Miklu bætt við Litlu bætt við Engu bætt við 

Prentmiðlar 30,0% 27,6% 42,4% 

Vefmiðlar 11,1% 23,5% 65,4% 

Hljóðvarp 50,8% 32,8% 16,4% 

Sjónvarp 76,6% 21,3% 2,1% 

Heildin 21,6% 24,8% 53,6% 

 

Tafla 1. Tafla sem sýnir hversu miklu var bætt við fréttatilkynningar eftir fjölmiðlum. 
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5.1. Samanburður á heildarniðurstöðum fyrri og seinni hluta 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar voru 1538 fréttir greindar og byggðu 475 á fréttatilkynningum 

eða 30,9%. Í seinni hlutanum fjölgaði fréttum um fimm á meðan þeim sem byggðu á 

fréttatilkynningum fækkaði um 44. Þá birtust alls 1543 fréttir og byggðu 431 þeirra á 

fréttatilkynningum. Hlutfallið var 27,9% sem er nokkuð lægra heldur en í fyrri hlutanum.  

Ástæðan fyrir þeim merkjanlega mun sem greina má á fyrri og seinni hluta er að 

fréttamálin í seinni hlutanum voru fleiri og umfjallanir sem tengdust þeim voru umfangsmeiri 

en í þeim fyrri. Í seinni hlutanum var mikið fjallað um iðnaðarsalt sem selt var til 

matargerðar, setningu Alþingis og umræðu þingsins um frávísunartillögu á málhöfðun 

Landsdóms gegn Geir H. Haarde, að meirihlutinn hefði fallið í Kópavogi og töluvert fjallað 

um slys og óveður. Í fyrri hlutanum var nokkuð fjallað um rán í úraverslun Michelsen og 

aðalmeðferð skatthluta Baugsmálsins framan af viku og meint kynferðisbrot fyrrverandi 

biskups, málefni Stóru systur og landsfund Samfylkingarinnar seinni hluta vikunnar. Í seinni 

hlutanum voru umfjallanir stærri, fréttamálin fleiri og almennt voru þau lengur í umfjöllun 

fréttamiðlanna. 

Eins og sést á Töflu 2 var munurinn á því hversu miklu var bætt við tilkynningarnar 

töluverður á milli fyrri og seinni hluta. Hlutfall og fjöldi fréttatilkynninga sem einhverju var 

bætt við minnkaði í seinni hlutanum. Í fyrri hlutanum var miklu bætt við í 144 tilfellum, en 

aðeins 51 í þeim seinni. Minni munur var á þeim tilfellum þar sem litlu var bætt við 

fréttatilkynningar. Í fyrri hlutanum voru tilfellin 141, en í þeim seinni voru þau 84. 

Hlutfall fréttatilkynninga sem urðu að fréttum án þess að nokkru væri bætt við var það 

eina sem hækkaði á milli hluta. Tilfellin voru 190 í fyrri hlutanum eða 12,4% allra frétta. Af 

þessum 190 tilfellum komu 62 frá lögreglunni. Bæði hlutfallið og fjöldinn hækkaði töluvert í 

seinni hlutanum eins og sjá má í Töflu 2. Þá voru tilfellin 296, eða 19,2% allra frétta. Þarna 

munaði miklu um aukinn fjölda frétta af lögreglu, en þær voru 83 í seinni hlutanum. Sömu 

sögu er að segja um fréttatilkynningar sem tengjast málefnum ýmissa hagsmunafélaga, óveðri 

á landinu, færð á vegum og ýmsum ályktunum stjórnmálaflokka vegna málefna sem nefnd 

voru hér á undan. Meira var um að slíkar tilkynningar birtust í seinni hlutanum án þess að 

nokkru væri bætt við þær. 
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Hversu miklu bætt við eftir miðlum Miklu bætt við Litlu bætt við Engu bætt við 

Heildarniðurstöður fyrri hluta 32,8% 27,2% 40,0% 

Heildarniðurstöður seinni hluta 11,8% 19,5% 68,7% 

Samanlagðar niðurstöður beggja rannsókna 21,6% 24,8% 53,6% 

 

Tafla 2. Tafla sem sýnir hversu miklu var bætt við fréttatilkynningar í fyrri og seinni hluta. 

Munurinn liggur að mestu í fréttamálunum sem minnst var á hér á undan. Mögulegt er 

að fleiri fréttamál taki meiri tíma í vinnslu og starfsfólki gefst þá takmarkaðri tími til að vinna 

annað efni. Þess vegna gefst minni tími til að vinna og bæta við fréttatilkynningarnar sem 

notaðar eru við vinnslu frétta.  

 

5.2. Niðurstöður prentmiðla 

Fréttir í prentmiðlum voru 707 og byggðu 203 á fréttatilkynningum. Hlutfallið var 28,7% sem 

var næsthæsta heildarhlutfall allra fjölmiðla. Eins og sjá má á Mynd 2 var hlutfall einstakra 

prentmiðla hæst á Morgunblaðinu, aðeins hærra en á Fréttablaðinu sem kom næst, en lægsta 

hlutfallið var á DV og var hlutfallið töluvert lægra en á hinum tveimur miðlunum. Flestar 

tilkynningar komu frá hagsmunafélögum, opinberum stofnunum og lögreglu. Enginn einn 

aðili fékk áberandi flestar tilkynningar birtar. 

 

Mynd 2. Mynd sem sýnir samanlagt hlutfall frétta sem byggðu  

á fréttatilkynningum í prentmiðlum. 
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Eins og sjá má á Töflu 3 var í rúmlega 40% tilfella engu bætt við þær 203 

fréttatilkynningar sem urðu að fréttum í prentmiðlum. Þetta voru alls 86 fréttir sem gera 

12,2% af öllum fréttum í prentmiðlum. Af þessum 86 fréttum flokkaðist meirihluti þeirra, eða 

53, sem stuttar fréttir. Morgunblaðið var með hæst hlutfall tilkynninga sem birtist án þess að 

nokkru væri bætt við, en munurinn á DV og Fréttablaðinu, sem komu þar á eftir, var ekki 

mikill. DV og Fréttablaðið voru með nokkuð jafnt hlutfall fréttatilkynninga sem litlu var bætt 

við. Ekki munaði miklu á miðlunum í hlutfalli fréttatilkynninga sem bætt miklu var bætt við. 

Bætt við í prentmiðlum Miklu bætt við Litlu bætt við Engu bætt við 

Morgunblaðið 30,10% 19,40% 50,50% 

Fréttablaðið 30,80% 35,90% 33,30% 

DV 27,20% 36,40% 36,40% 

Heildarhlutfall 30,00% 27,60% 42,40% 

 

Tafla 3. Tafla sem sýnir hversu miklu var bætt við fréttatilkynningar í prentmiðlum. 

 

5.3. Samanburður á niðurstöðum prentmiðla 

Í fyrri hlutanum voru greindar 367 innlendar fréttir og byggðu 114 á fréttatilkynningum, eða 

31,1%. Í seinni hlutanum voru fréttirnar 340 og byggðu 89 á fréttatilkynningum. Hlutfallið 

var því nokkuð lægra í seinni hlutanum, eða 26,2%. Eins og sjá má á Mynd 3 var 

Morgunblaðið með hæsta hlutfallið í báðum hlutum og einnig með flestar fréttir. Fréttablaðið 

kom næst en DV var með lægsta hlutfallið og jafnframt fæstar fréttir. Enda kom það blað 

þrisvar sinnum út í hvorum hluta, en hin blöðin sex sinnum. 

 Ástæðan fyrir lækkuninni er sú sama og þegar litið er á heildarútkomuna. Fréttamálin 

voru fleiri og umfjallanir sem þeim tengdust voru stærri í seinni hlutanum heldur en þeim 

fyrri. Munurinn er mestur á Fréttablaðinu. Hvað Morgunblaðið varðar munar miklu um stuttar 

fréttir sem margar hverjar byggðu á fréttatilkynningum. Munurinn á milli fyrri og seinni hluta 

rannsóknarinnar var minnstur hjá DV. Hlutfallið þar var lágt í báðum hlutunum og er ástæðan 

sú að blaðið kemur helmingi sjaldnar út en hin blöðin og því er þörfin á uppfyllingarefni 

minni.  
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Mynd 3. Mynd sem sýnir hlutfall frétta sem byggðu á fréttatilkynningum í prentmiðlum. 

Bláu súlurnar eru fyrir fyrri hluta, rauðu fyrir seinni hluta og grænu fyrir heildina. 

Af þeim fréttatilkynningum sem urðu að fréttum í fyrri hlutanum var engu bætt við 

fjórðung þeirra, sem þýðir 28 fréttir voru fréttatilkynningar þar sem engu hafði verið bætt við. 

Fréttirnar voru 58 í seinni hlutanum og fjölgaði þeim um 30 frá þeim fyrri. Af þessum 58 

fréttum voru 47 stuttar fréttir sem oft voru notaðar til uppfyllingar.  

Fleiri fréttamál taka meiri tíma í vinnslu og meira pláss í blöðunum. Þá voru 

fréttatilkynningar notaðar sjaldnar þegar nóg er af öðru efni. Þegar mikill tími fer í að vinna 

ákveðin mál er minni tími til að vinna úr öðru efni, eins og fréttatilkynningum. Það er ein 

ástæðan fyrir því að almennt var minna bætt við tilkynningarnar þegar fréttamálum fjölgaði. 

Af þeim tilkynningum sem voru birtar án þess að nokkru væri bætt við komu flestar frá 

opinberum stofnunum og hagsmunafélögum. Þá kom einnig talsvert frá lögreglu.  

Eins og sést á Töflu 4 var hlutfall þeirra fréttatilkynninga sem miklu var bætt við hæst 

á Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. Þar voru fleiri fréttir heldur en á DV vegna þess að þau 

blöð koma út sex sinnum í viku en DV þrisvar. Eins og hlutfall á fréttum sem byggðu á 

fréttatilkynningum, breytist hlutfall þess hversu miklu var bætt við tilkynningarnar minna á 

DV. 
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Bætt við í prentmiðlum Miklu bætt við Litlu bætt við Engu bætt við 

Morgunblaðið - fyrri hluti 43,90% 26,20% 29,90% 

Morgunblaðið - seinni hluti 13,20% 10,70% 76,10% 

Fréttablaðið - fyrri hluti 41,30% 41,30% 17,40% 

Fréttablaðið - seinni hluti 15,60% 28,10% 56,30% 

DV - fyrri hluti 36,40% 36,40% 27,20% 

DV - seinni hluti 20,00% 36,40% 45,60% 

Heildarhlutfall - fyrri hluti 42,00% 33,40% 24,60% 

Heildarhlutfall - seinni hluti 14,60% 20,20% 65,20% 

 

Tafla 4. Tafla sem sýnir hversu miklu var bætt við í prentmiðlum í fyrri og seinni hluta. 

 

5.4. Niðurstöður hljóðvarps 

Innlendar fréttir í hádegisfréttum í hljóðvarpi voru 240 og byggði 61 þeirra á 

fréttatilkynningum. Heildarhlutfallið var 25,4% sem er næstlægsta hlutfall allra fjölmiðla. 

Nokkur munur var á milli fréttamiðlanna tveggja sem rannsakaðir voru. Hlutfallið á RÚV var 

19,8%, en eins og sjá má á Mynd 4 var hlutfallið á Bylgjunni nokkuð hærra. Þar var það 

31,6% sem var hæsta hlutfall ljósvakamiðlanna. RÚV birti fleiri fréttir heldur en Bylgjan og 

færri byggðu á fréttatilkynningum, en venjulega var hlutfallið hærra eftir því sem fréttirnar 

voru fleiri. Nánar verður fjallað um þann mismun síðar. 

 

Mynd 4. Mynd sem sýnir samanlagt hlutfall frétta sem byggðu  

á fréttatilkynningum í hljóðvarpi. 
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Hlutfall þess hversu miklu var bætt við fréttatilkynningarnar í hljóðvarpi var mjög 

svipað á RÚV og Bylgjunni eins og sjá má á Töflu 5. Svo virðist vera að fleiri fréttamál og 

stærri umfjallanir hafi ekki umtalsverð áhrif á vinnslu fréttatilkynninga í hljóðvarpi. Fréttum 

fækkaði um 20 í seinni hlutanum og fréttum sem byggðu á tilkynningum fækkaði um 15. 

Á þessum tveimur vikum voru fluttar tíu fréttir sem voru tilkynningar þar sem engu 

hafði verið bætt við, sex á Bylgjunni og fjórar á RÚV. Þetta gera 4,2% af öllum fréttum í 

hljóðvarpi. Nánast allar þessar fréttatilkynningar komu frá lögreglu, Vegagerðinni eða 

Veðurstofu. Eins sést á Töflu 5 var einhverju bætt við stóran hluta þeirra fréttatilkynninga sem 

urðu að fréttum. Flestar fréttatilkynningar komu frá hagsmunafélögum, næstflestar komu frá 

opinberum stofnunum og þá frá lögreglu og Vegagerðinni.  

Bætt við í hljóðvarpi Miklu bætt við Litlu bætt við Engu bætt við 

RÚV 48,00% 36,00% 16,00% 

Bylgjan 52,70% 30,60% 16,70% 

Samanlagt 50,80% 32,80% 16,40% 

 

Tafla 5. Tafla sem sýnir hversu miklu var bætt við fréttatilkynningar í hljóðvarpi. 

 

5.5. Samanburður á niðurstöðum hljóðvarps 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar voru innlendar fréttir í hljóðvarpi 130 og byggðu 38 á 

fréttatilkynningum, eða 29,2%. Í seinni hlutanum fækkaði innlendum fréttum og einnig 

fækkaði fréttum sem byggðu á fréttatilkynningum. Fréttirnar þá voru 110 og byggðu 23 á 

fréttatilkynningum, eða 20,9%. Eins og sést á Mynd 5 var munurinn á fyrri og seinni hluta 

mun meiri á Bylgjunni en á RÚV.  

Í fyrri hlutanum voru jafn margar innlendar fréttir á RÚV og Bylgjunni, eða 65 talsins. 

Alls byggðu 24 þeirra á fréttatilkynningum á Bylgjunni, en 14 á RÚV. Hlutfallið var því mun 

hærra á Bylgjunni, 36,9% sem var með því hærra á einstaka fréttamiðli, en á RÚV var 

hlutfallið 21,5% sem var með því lægra á einstaka fréttamiðli. Mestu munaði um tilkynningar 

frá hagsmunafélögum og fyrirtækjum sem voru frekar notaðar við vinnslu frétta á Bylgjunni 

en RÚV. Þá voru lögreglufréttir einnig nokkuð fleiri á Bylgjunni. 

Í seinni hlutanum voru innlendar fréttir á RÚV 61 talsins og byggðu 11 á 

fréttatilkynningum, eða 18%. Fréttirnar á Bylgjunni voru 49 og byggðu 12 þeirra á 
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fréttatilkynningum, eða 24,5%. Eins og áður hefur komið fram voru fréttamálin stærri og 

fengu þau almennt lengri umfjallanir en í fyrri hlutanum. Það sést vel á því að fréttum fækkar 

á báðum miðlum, en þó umtalsvert meira á Bylgjunni þar sem fréttum fækkaði um 16. Að 

sama skapi fækkaði fréttum sem byggðu á fréttatilkynningum um helming. Á RÚV var mun 

meiri stöðugleiki á milli fyrri og seinni hluta. Þar fækkaði fréttunum um fjórar og fréttum sem 

byggðu á tilkynningum fækkaði um þrjár. 

 

Mynd 5. Mynd sem sýnir hlutfall frétta sem byggðu á fréttatilkynningum í hljóðvarpi.  

Bláu súlurnar eru fyrir fyrri hluta, rauðu fyrir seinni hluta og grænu fyrir heildina. 

Erfitt er að útskýra þennan mun á milli miðla á annan hátt en að Bylgjan noti frekar 

fréttatilkynningar við vinnslu frétta. Ástæðan fyrir því er mögulega sú að á Bylgjunni eru 

færri starfsmenn til að vinna fréttirnar og þarf hver starfsmaður að vinna fleiri fréttir. Það er 

við slíkar aðstæður sem fréttatilkynningar eru oftar notaðar. Auðveldara er að útskýra muninn 

á milli fyrri og seinni hluta rannsóknarinnar. Þegar fréttamálunum í hljóðvarpi fjölgar, fækkar 

fréttum í hverjum fréttatíma og að sama skapi eru fréttatilkynningar sjaldnar notaðar við 

vinnslu frétta. 

Í miklum meirihluta tilfella var einhverju bætt við þær fréttatilkynningar sem urðu að 

fréttum í hljóðvarpi. Í samanlögðum niðurstöðum sést að tíu fréttir voru fréttatilkynningar þar 

sem engu hafði verið bætt við, sex í fyrri hlutanum og fjórar í þeim seinni. Það þýðir að 

einhverju var bætt við rúmlega 80% tilkynninganna. Eins og sést á Töflu 6 munar nokkru á 

hlutfallinu á milli fyrri og seinni hluta, sérstaklega á RÚV. Þar verður að taka með í 

reikninginn að fáar tilkynningar eru á bakvið þetta hlutfall.  
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Á RÚV var almennt meiru bætt við hverja tilkynningu í seinni hlutanum. Þá fækkaði 

einnig þeim tilkynningum sem birtust án þess að nokkru væri bætt við, úr þremur í eina á 

þeim fréttamiðli. Í hvorum hluta voru fluttar þrjár fréttir á Bylgjunni sem voru 

fréttatilkynningar sem engu hafði verið bætt við. Ekki munar svo miklu á hlutfallinu 

tilkynninga sem var bætt litlu eða miklu við á Bylgjunni.  

Bætt við í hljóðvarpi Miklu bætt við Litlu bætt við Engu bætt við 

RÚV - fyrri hluti 21,40% 57,20% 21,40% 

RÚV - seinni hluti 81,80% 9,10% 9,10% 

Bylgjan - fyrri hluti 58,30% 29,20% 12,50% 

Bylgjan - seinni hluti 41,70% 33,30% 25,00% 

Heildin - fyrri hluti 44,70% 39,50% 15,80% 

Heildin - seinni hluti 60,80% 21,70% 17,50% 

 

Tafla 6. Tafla sem sýnir hversu miklu var bætt við í hljóðvarpi í fyrri og seinni hluta. 

 

5.6. Niðurstöður sjónvarps 

Alls voru 242 fréttir í kvöldfréttum sjónvarps og byggðu 47 á fréttatilkynningum. Það þýðir 

að hlutfallið var 19,4% sem var lægsta hlutfall allra fjölmiðlanna. Eins og sést á Mynd 6 var 

mjög lítill munur á fréttamiðlunum RÚV og Stöð 2 í hlutfalli frétta sem byggðu á 

fréttatilkynningum. Af 124 fréttum byggðu 23 á fréttatilkynningum á RÚV og hlutfallið því 

18,5%. Á Stöð 2 voru fréttirnar 118 og byggðu 24 á fréttatilkynninum, eða 20,3%. Flestar 

tilkynningar komu frá opinberum stofnunum, hagsmunafélögum og fyrirtækjum. 
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Mynd 6. Mynd sem sýnir samanlagt hlutfall frétta sem byggðu  

á fréttatilkynningum í sjónvarpi. 

Auk þess að fæstar fréttir byggðu á fréttatilkynningum í sjónvarpi var almennt meira 

bætt við þær heldur en í öðrum fjölmiðlum. Eins og sést á Töflu 7 var einhverju bætt við 

mikinn meirihluta fréttatilkynninga og aðeins ein var flutt án þess að nokkru væri bætt við 

hana. Það þýðir að 0,4% allra frétta í sjónvarpi var fréttatilkynning sem engu hafði verið bætt 

við. Fáar tilkynningar eru á bakvið þessi hlutföll og þess ekki jafn mikill munur á miðlunum 

og virðist vera út frá prósentum. 

Bætt við í sjónvarpi Miklu bætt við Litlu bætt við Engu bætt við 

RÚV 65,20% 34,80% 0,00% 

Stöð 2 87,50% 8,30% 4,20% 

Samanlagt 76,60% 21,30% 2,10% 

 

Tafla 7. Tafla sem sýnir hversu miklu var bætt við fréttatilkynningar í sjónvarpi. 

 

5.7. Samanburður á niðurstöðum sjónvarps 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar voru fréttir í kvöldfréttum sjónvarpsstöðvanna 124 og byggðu 32 

á fréttatilkynningum. Hlutfallið var því 25,8% sem var lægsta hlutfall fjölmiðlanna í fyrri 

hlutanum. Innlendar fréttir í kvöldfréttum sjónvarps í seinni hlutanum voru 118 og byggðu 15 

á fréttatilkynningum, rúmlega helmingi færri en í fyrri hlutanum. Eins og sjá má á Mynd 7 var 

hlutfallið mun lægra, eða 12,7%. Eins og fyrr munar langmestu um fleiri fréttamál og stærri 

umfjallanir í seinni hlutanum. 
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Í fyrri hlutanum voru fréttir á RÚV 67 talsins og byggðu 17 á fréttatilkynningum, eða 

25,3%. Á Stöð 2 voru 57 fréttir og byggðu 15 á fréttatilkynningum, eða 26,3%. Hlutföll 

beggja miðla lækkuðu mikið í seinni hluta rannsóknarinnar eins og sést á Mynd 7. Á RÚV 

voru fréttirnar 57 og byggðu sex á fréttatilkynningum, eða 10,5% sem var lægsta hlutfall 

einstakra fréttamiðla í þeim hluta. Á Stöð 2 voru fréttirnar 61 og byggðu níu á 

fréttatilkynningum, eða 14,8%.  

 

Mynd 7. Mynd sem sýnir hlutfall frétta sem byggðu á fréttatilkynningum í sjónvarpi.  

Bláu súlurnar eru fyrir fyrri hluta, rauðu fyrir seinni hluta og grænu fyrir heildina. 

 Sem fyrr segir var ein frétt í sjónvarpi fréttatilkynning þar sem engu hafði verið bætt 

við. Sú tilkynning birtist á Stöð 2 í seinni hlutanum og kom sú fréttatilkynning frá 

einstaklingi. Hins vegar var miklu bætt við hinar átta sem birtust á þeim miðli. Alls var miklu 

bætt við 36 af 47 fréttatilkynningar sem urðu að fréttum. Eins og sjá má á Töflu 8 var jafnari 

skipting á RÚV hvað varðar þær tilkynningar sem litlu eða miklu var bætt við, en fá tilfelli 

voru á bakvið þetta hlutfall. 

Bætt við í sjónvarpi Miklu bætt við Litlu bætt við Engu bætt við 

RÚV - fyrri hluti 70,60% 29,40% 0,00% 

RÚV - seinni hluti 50,00% 50,00% 0,00% 

Stöð 2 - fyrri hluti 86,70% 13,30% 0,00% 

Stöð 2 - seinni hluti 88,90% 0,00% 11,10% 

Heildin - fyrri hluti 78,20% 21,80% 0,00% 

Heildin - seinni hluti 73,30% 20,00% 6,70% 

 

Tafla 8. Tafla sem sýnir hversu miklu var bætt við í sjónvarpi í fyrri og seinni hluta. 
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5.8. Niðurstöður vefmiðla 

Innlendar fréttir í vefmiðlum voru 1892 og byggðu 595 á fréttatilkynningum, eða 31,4% sem 

var hæsta hlutfall allra fjölmiðla. Eins og sést á Mynd 8 var hlutfallið hæst á mbl.is. Þar voru 

fréttirnar 948 og byggðu 364 á fréttatilkynningum, eða 38,5% sem er hæst einstakra miðla. 

Mun færri fréttir voru á visir.is eða 470 talsins. Hlutfall frétta sem byggðu á 

fréttatilkynningum var einnig töluvert lægra þar, eða 31,5%. Á dv.is voru fréttirnar 275 og 

hlutfallið 21,1% og á pressan.is voru fréttirnar 199 og hlutfallið 12,6% sem var lægsta hlutfall 

einstakra miðla. Flestar tilkynningar sem birtust í vefmiðlum komu frá opinberum stofnunum, 

lögreglu og hagsmunafélögum. Þá kom töluvert frá Vegagerðinni og Veðurstofu Íslands.  

 

Mynd 8. Mynd sem sýnir samanlagt hlutfall frétta sem byggðu  

á fréttatilkynningum í vefmiðlum. 

Eins og sjá má á Töflu 9 birtist meirihluti fréttatilkynninga sem urðu að fréttum í 

vefmiðlum án þess að nokkru hefði verið bætt við þær. Allt í allt voru þetta 389 fréttir. Það 

þýðir að 20,6% af öllum fréttum í vefmiðlum voru fréttatilkynningar sem engu hafði verið 

bætt við. Þriðjungur af þessum 389 tilkynningum komu frá lögreglunni. 

Fréttavefur Morgunblaðsins var með flestar fréttir, hæsta hlutafall frétta sem byggðu á 

fréttatilkynningum og hæsta hlutfall fréttatilkynninga sem birtist án þess að nokkru væri bætt 

við. Þar birtust rúmlega tvöfalt fleiri fréttir heldur en á næsta miðli, visir.is, og tæplega 

fimmfalt fleiri fréttir heldur en á þeim vefmiðli sem var með fæstar fréttir. Fréttatilkynningar 

eru notaðar m.a. sem uppfyllingarefni og þegar birtar eru að meðaltali tæplega 70 innlendar 

fréttir á dag er þörf á uppfyllingarefni. Ástæðan þess að margar fréttir birtust án þess að 

38,5 

31,5 

21,1 12,6 

31,4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

mbl.is visir.is dv.is pressan.is Heildin 

Samanlagðar niðurstöður vefmiðla 



Hverjir skrifa fréttirnar?   Vignir Egill Vigfússon 

25 

 

nokkru væri bætt við þær er mögulega sú að starfsmenn þessara vefmiðla þurfa að framleiða 

margar fréttir á degi hverjum. Þess vegna gefst ekki tími til að vinna uppfyllingarefnið betur.  

Bætt við í vefmiðlum Miklu bætt við Litlu bætt við Engu bætt við 

mbl.is 8,00% 23,90% 68,10% 

visir.is 16,30% 23,60% 60,10% 

dv.is 13,80% 20,70% 65,50% 

pressan.is 24,00% 24,00% 52,00% 

Samanlagt 11,10% 23,50% 65,40% 

 

Tafla 9. Tafla sem sýnir hversu miklu var bætt við fréttatilkynningar í vefmiðlum. 

Svo virðist vera sem fréttatilkynningar henti vel til vinnslu frétta fyrir vefmiðla enda 

plássið ótakmarkað. Í ljósvakamiðlum og prentmiðlum þarf að fylla fyrirfram ákveðið 

ákveðið pláss og sérstakar aðstæður þarf til þess að auka það pláss. Vefmiðlarnir þurfa einnig 

að huga að hraðanum. Það er nauðsynlegt fyrir vefmiðla að birta nýtt efni með stuttu millibili. 

Hvað innlendar fréttir varðar getur verið erfitt að koma reglulega með efni inn á vefina án 

þess að notast við fréttatilkynningar. Að sama skapi getur hraðinn orðið til þess að starfsfólkið 

hefur ekki tíma til að vinna frekar úr þessum tilkynningum. 

 

5.9. Samanburður á niðurstöðum vefmiðla 

Ekki var mikill munur á fyrri og seinni hluta rannsóknarinnar hvað vefmiðlana varðaði. Ólíkt 

við hina miðlana voru bæði fleiri fréttir og fleiri fréttir sem byggðu á fréttatilkynningum í 

vefmiðlum í seinni hlutanum þegar fréttamálin voru fleiri og umfangsmeiri. Í báðum hlutum 

var hlutfallið hæst meðal allra fjölmiðlanna. Í fyrri hlutanum voru fréttirnar 917 og byggðu 

292 á fréttatilkynningum, eða 31,7%. Í seinni hlutanum voru innlendar fréttir í vefmiðlum 975 

og byggðu 304 á fréttatilkynningum, eða 31,2%. 

 Í báðum hlutum var mbl.is með flestar fréttir og hæsta hlutfallið eins og sjá má á 

Mynd 9. Visir.is kom þar næst á eftir, þá dv.is og pressan.is var með fæstar fréttir og lægsta 

hlutfall í báðum hlutum. Pressan.is var eini miðilinn þar sem hlutfallið hækkaði frá fyrri hluta 

til þess seinni, en fréttir sem byggðu á fréttatilkynningum voru þremur fleiri í seinni 

hlutanum.  
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Af öllum fjölmiðlunum var minnsti munurinn á hlutfalli frétta sem byggðu á 

fréttatilkynningum í vefmiðlum. Ástæðan fyrir því virðist vera sú að þrátt fyrir að fleiri 

fréttamál séu fyrirferðamikil þarf áfram að birta fréttir með stuttu millibili. Það verður til þess 

að fréttum fjölgar þegar fréttamálunum fjölgar ólíkt við hina miðlana þar sem plássið er 

takmarkað. Erfiðar er að útskýra af hverju tilkynningum fjölgaði einnig, en á móti kemur að 

þeim fjölgaði aðeins um 13 á milli hluta.  

 

Mynd 9. Tafla sem sýnir hlutfall frétta sem byggðu á fréttatilkynningum í vefmiðlum.  

Bláu súlurnar eru fyrir fyrri hluta, rauðu fyrir seinni hluta og grænu fyrir heildina. 

Eins og sjá má á Töflu 10 munaði nokkru um hversu miklu var almennt bætt við þær 

fréttatilkynningar sem urðu að fréttum í vefmiðlum. Helsta breytingin á milli fyrri og seinni 

hluta var að það hlutfall fréttatilkynninga sem urðu að fréttum án þess að nokkru væri bætt við 

hækkaði í öllum fréttamiðlunum. Þessi breyting er mest áberandi á mbl.is. 

Í fyrri hlutanum voru 160 fréttir fréttatilkynningar sem birtust án þess að nokkru væri 

bætt við. Þess tala var nokkuð hærri í seinni hlutanum en þá voru 233 fréttir í saman flokki. 

Þegar sami fjöldi starfsmanna þarf að vinna fleiri mál er minni tími til að vinna annað efni, 

eins og fréttatilkynningar. Eftir því sem fréttunum fjölgaði var almennt minna bætt við 

fréttatilkynningarnar. Þessi munur er meira áberandi á vefmiðlunum heldur en á hinum 

þremur fjölmiðlunum.  
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Bætt við í vefmiðlum Miklu bætt við Litlu bætt við Engu bætt við 

mbl.is - fyrri hluti 14,50% 28,90% 56,60% 

mbl.is - seinni hluti 1,60% 19,50% 78,90% 

visir.is - fyrri hluti 28,40% 25,70% 45,90% 

visir.is - seinni hluti 4,10% 21,60% 74,30% 

dv.is - fyrri hluti 15,60% 25,00% 59,40% 

dv.is - seinni hluti 11,50% 15,40% 73,10% 

pressan.is - fyrri hluti 27,20% 36,40% 36,40% 

pressan.is - seinni hluti 21,40% 14,30% 64,30% 

Heildin - fyrri hluti 18,60% 27,90% 53,50% 

Heildin - seinni hluti 4,00% 19,40% 76,60% 

 

Tafla 10. Tafla sem sýnir hversu miklu var bætt við í vefmiðlum í fyrri og seinni hluta. 

 

5.10. Aðrar niðurstöður 

Eins og fram hefur komið var seinni hluti rannsóknarinnar ítarlegri og var bætt við nokkrum 

stöðlum til að fá meiri upplýsingar úr gögnunum. Þar á meðal voru allar fréttir greindar en 

ekki aðeins þær sem byggðu á fréttatilkynningum. Þess vegna var alltaf metið hver uppruni 

fréttarinnar var. Eins og sést á Mynd 10 átti rétt rúmlega helmingur allra frétta í seinni 

hlutanum uppruna sinn innan ritstjórna fréttamiðlanna. Uppruni tæplega 30% frétta voru 

fréttatilkynningar og um 10% frétta voru teknar frá öðrum fréttamiðlum, bloggi eða 

samskiptamiðlum.  

 Þegar litið er á niðurstöðurnar eftir tegund fjölmiðla kemur í ljós að áberandi lægsta 

hlutfall af þeim fréttum birtust á vefmiðlunum áttu uppruna inn á ritstjórnum viðkomandi 

vefmiðla. Hins vegar var hlutfall þeirra frétta sem áttu uppruna í öðrum miðlum eða á miðlum 

innan sama fyrirtækis hæst á vefmiðlum eins og sjá má á Mynd 10. Með öðrum orðum, 

uppruni fréttanna sem birtast í vefmiðlum voru fengnar annars staðar frá í rúmlega helmingi 

tilfella. 
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Mynd 10. Mynd sem sýnir uppruna frétta eftir fjölmiðlum. 

Eins sést á Mynd 10 komu um 5% frétta frá fréttamiðlum innan sama fyrirtækis. Á 

bakvið þessa ellefu fréttamiðla sem greindir voru eru fimm fyrirtæki og nokkrir miðla deila 

því ritstjórnum. Þannig rekur Árvakur ehf. Morgunblaðið og mbl.is. RÚV ohf. rekur sjónvarp 

og hljóðvarp RÚV. Fyrirtækið 365 miðlar rekur Fréttablaðið, visir.is, Bylgjuna og Stöð 2. DV 

ehf. rekur DV og dv.is og Vefpressan rekur pressan.is (Fjölmiðlanefnd, e.d.).  

Á Mynd 11 má sjá hlutfall frétta sem byggðu á fréttatilkynningum eftir fyrirtækjum. 

Árvakur var með hæsta hlutfallið sem þarf ekki að koma á óvart þar sem í þeirra eigu er hæsti 

einstaki fréttamiðillinn, mbl.is. Næsthæsta hlutfallið var hjá 365 miðlum. Þar munar nokkuð 

um að allir þeirra miðlar, ef frá er talin Stöð 2, voru með nokkuð hátt hlutfall miðað við 

heildarniðurstöðurnar. DV ehf. og RÚV ohf. voru með jafn hátt hlutfall og Vefpressan var 

með lægsta hlutfallið, enda var eini miðill þeirra í rannsókninni lægsti einstaki miðillinn. 

 

Mynd 11. Mynd sem sýnir heildarniðurstöður eftir fjölmiðlafyrirtækjum. 
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5.11. Helstu niðurstöður 

 Alls var greind 3081 frétt og byggðu 906 á fréttatilkynningum, eða 29,4% 

 Í fyrri hlutanum voru fréttirnar 1538 og byggðu 475 á fréttatilkynningum, eða 30,9% 

 Í seinni hlutanum voru fréttirnar 1543 og byggðu 431 á fréttatilkynningum, eða 27,9% 

 Helsti munurinn á fyrri og seinni hluta var að umfangsmeiri fréttamál voru í seinni 

hlutanum og þeim fylgdu stærri og ítarlegri umfjallanir 

 Hlutfall eftir fjölmiðlum í samanlagðir rannsókn:  

o Prentmiðlar – 28,7% (31,1% í fyrri og 26,2% í seinni) 

o Vefmiðlar – 31,4% (31,8% í fyrri og 31,2% í seinni) 

o Hljóðvarp – 25,4% (29,2% í fyrri og 19,5% í seinni) 

o Sjónvarp – 19,4% (25,8% í fyrri og 12,7% í seinni) 

 Alls voru 486 fréttatilkynningar birtar sem fréttir án þess að nokkru væri bætt við þær  

o 15,8% af öllum fréttum 

 Í prentmiðlum voru þetta 86 fréttir (12,2% af öllum fréttum í prentmiðlum) 

 Í hljóðvarpi voru þetta tíu fréttir (4,2% af öllum fréttum í hljóðvarpi) 

 Í sjónvarpi var þetta ein frétt (0,4% af öllum fréttum í sjónvarpi) 

 Í vefmiðlum voru þetta 389 fréttir (20,6% af öllum fréttum í vefmiðlum) 

 Hæsta hlutfall einstakra miðla var á mbl.is, 38,5% 

 Lægsta hlutfall einstakra miðla var á pressan.is, 12,7% 

 

6. Spurningakannanir 

Í mars árið 2012 voru sendar út tvær mismunandi spurningakannanir. Annars vegar á 

fréttamenn þeirra ellefu fréttamiðla sem rannsakaðir voru og hins vegar félaga í 

Almannatengslafélagi Íslands. Í hvorum spurningalista voru tíu spurningar og voru svörin 

notuð til að varpa ljósi á það hvernig þessir hópar líta á fréttatilkynningar sem heimild, 

hvernig litið er á tilkynningar frá mismunandi aðilum og hversu erfitt eða auðvelt sé að fá 

slíkar tilkynningar birtar. Einnig var kannað hvort mikið sé um það að fólk hafa unnið bæði 

störf. 

 

 



Hverjir skrifa fréttirnar?   Vignir Egill Vigfússon 

30 

 

 6.1. Niðurstöður spurningakönnunar fréttamanna 

Spurningalistinn innihélt tíu spurningar og var sendur á fréttamenn þeirra fréttamiðla sem 

rannsakaðir voru. Alls svöruðu 68 spurningalistanum af þeim 126 sem fengu hann sendan, 

sem gerir 54% svarhlutfall. Spurningalistinn var sendur á netföng fréttamanna á hverju miðli. 

Skiptingin milli kynja var nokkuð jöfn, 54% karlar og 46% konur. Það sama má segja um á 

hvers konar fréttamiðli svarendur störfuðu, 27,2% störfuðu á prentmiðli, 26,3% í sjónvarpi, 

25,5% á netmiðli og 21% í útvarpi.  

Eins og sjá má á Mynd 12 var meirihluti svarenda 40 ára eða yngri. Svo virðist vera 

að lítið sé um að blaðamenn endist í starfi fram yfir fertugt. Rúmlega þriðjungur hafði verið 

11 ár eða lengur í starfi, en þar munar nokkuð um langan starfsaldur flestra starfsmanna 

RÚV. Tæplega þriðjungur svarenda höfðu fimm ára starfsaldur eða styttri. Tiltaka má í þessu 

sambandi að enginn starfsmaður RÚV eða Morgunblaðsins hafði styttri en þriggja ára 

starfsaldur.  

 

Mynd 12. Mynd sem sýnir aldur fréttamanna. 

Eins og sjá má á Mynd 13 notuðu tæplega 5% fréttamanna aldrei fréttatilkynningar 

við vinnslu frétta og voru það allt starfsmenn RÚV. Langflestir notuðu fréttatilkynningar 

ýmist oft eða stundum við vinnslu frétta, 77,6% stundum og 17,9% oft. Niðurstöðurnar sýndu 

einnig fram á það að þeir sem unnu á prent- og vefmiðlum voru líklegri til þess að nota 

fréttatilkynningar, heldur en starfsmenn ljósvakamiðlanna. Sem dæmi má nefna að þeir fáu 

sem sögðust aldrei nota fréttatilkynningar unnu allir á ljósvakamiðlum og að sama skapi 

sagðist enginn starfsmaður á ljósvakamiðli nota fréttatilkynningar oft. Allir starfsmenn á 
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prent- og vefmiðlum sögðust hins vegar nota fréttatilkynningar og þeir sem sögðust nota þær 

oft unnu einnig á þannig miðlum. 

 

Mynd 13. Mynd sem sýnir hversu oft fréttamenn nota fréttatilkynningar við vinnslu frétta. 

Enginn svarenda var á því að fréttatilkynningar væru mjög slæm heimild, en 7,6% 

taldi að þær væru frekar slæm heimild. Aftur á móti taldi tæplega helmingur svarenda 

fréttatilkynningar vera mjög eða frekar góða heimild. Mun fleiri í hópi starfsmanna vef- og 

prentmiðla töldu fréttatilkynningar vera góða heimild heldur en í hópi þeirra sem unnu á 

ljósvakamiðlum. Allir sem töldu fréttatilkynningar vera mjög góða heimild störfuðu á vef- og 

prentmiðlum. Þá taldi stærra hlutfall svarenda sem störfuðu á ljósvakamiðlum 

fréttatilkynningar vera slæma heimild. Tæplega helmingur svarenda var á því að 

fréttatilkynningar væru hvorki góð né slæm heilmild. 
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Mynd 14. Mynd sem sýnir hversu góðar heimildir fréttatilkynningar eru. 

Mikill meirihluti fréttamanna taldi fréttatilkynningar frá lögreglu, Vegagerðinni eða 

Veðurstofu Íslands vera öruggari heimildir en tilkynningar frá öðrum aðilum. En þegar spurt 

var um hvort fréttatilkynningar frá yfirvöldum, opinberum stofnunum og stórum 

félagasamtökum á landsvísu væru öruggari heimildir en tilkynningar frá fyrirtækjum eða 

einstaklingum skiptist hópurinn til helminga.  

 

 6.2. Niðurstöður spurningakönnunar almannatengla 

Spurningalisti til almannatengla innihélt tíu spurningar og var sendur á póstlista 

Almannatengslafélags Íslands. Ekki er vitað hversu margir fengu listann en alls svöruðu 35 

almannatenglar spurningunum. Kynskiptingin á hópnum var 55,9% karlar og 44,1% konur. 

Tæplega helmingur starfaði hjá fyrirtæki, um fjórðungur hjá opinberri stofnun og 11,4% hjá 

almannatengslastofu. Aðrir störfuðu ýmist hjá ráðuneyti, hagsmunafélagi eða sveitarfélagi. 

 Rúmlega 70% almannatengla voru 41 árs eða eldri. Athygli vekur að svipað hlutfall 

fréttamanna var 40 ára eða yngri. Aðeins einn almannatengill var yngri en 30 ára. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum virðast fréttamenn vera almennt yngri en þeir sem vinna við 

almannatengsl. Hvað starfsaldur varðar höfðu 65,7% svarenda unnið sem almannatenglar í 

fimm ár eða lengur, þar af voru rúmlega 30% með 9 ára starfsaldur eða lengri. Þess má geta 

að enginn svarenda hafði styttri starfsaldur en tvö ár. 
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Mynd 15. Mynd sem sýnir aldursskiptingu almannatengla. 

Spurningunni: „Hefur þú unnið sem fréttamaður?“ svöruðu 60% almannatengla 

játandi. Flestir þeirra höfðu starfað á prentmiðli, rúmlega fjórðungur í sjónvarpi, tæplega 

fjórðungur í hljóðvarpi og um 15% unnu á netmiðli. Eins og sést á Mynd 16 höfðu flestir 

þeirra sem störfuðu eitt sinn sem fréttamenn unnið sem slíkir í 12 ár eða lengur. Tæplega 

fjórðungur höfðu sex til ellefu ára starfsaldur og rúmlega 40% minna en fimm ára starfsaldur. 

Út frá þessu er hægt að álykta um að hluti fréttamanna fari yfir í almannatengsl seint á 

fertugsaldri og eftir hafa unnið sem fréttamenn í nokkur ár.  

 

Mynd 16. Mynd sem sýnir hversu langan starfsaldur  

almannatenglar höfðu sem fréttamenn. 
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 Rúmlega 95% þeirra sem höfðu unnið sem fréttamenn áður en þeir hófu störf sem 

almannatenglar sögðu að reynsla þeirra af því starfi hafi hjálpað þeim mikið í núverandi 

starfi. Aðeins einn sagði að reynsla sín af fréttamannastarfinu hefði hjálpaði honum lítið í 

núverandi starfi. Enginn var á því að reynslan hefði ekkert hjálpað. 

 

Mynd 17. Mynd sem sýnir hversu mikið það að hafa starfað sem 

 fréttamaður hefur hjálpað almannatenglum í núverandi starfi. 

Rúmlega helmingur almannatengla sagði það vera lítinn hluta af vinnu sinni að skrifa 

og senda út fréttatilkynningar og rúmlega fjórðungur sagði það hvorki stóran né lítinn hluta. 

Athygli vekur að allir almannatenglar sem svöruðu könnuninni sögðu að einhver hluti þeirra 

vinnu væri að skrifa og senda út fréttatilkynningar.  

 

Mynd 18. Mynd sem sýnir hversu stór hluti af vinnu almannatengla er að skrifa  

og senda út fréttatilkynningar. 
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 Um fjórðungur svarenda taldi það vera frekar erfitt að fá fréttatilkynningar birtar í 

íslenskum fréttamiðlum. Tæplega þriðjungur taldi það vera hvorki erfitt né auðvelt. Alls sagði 

42,8% svarenda að það væri ýmist mjög eða frekar auðvelt að fá fréttatilkynningar birtar. 

 

Mynd 19. Mynd sem sýnir hversu auðvelt eða erfitt er að fá fréttatilkynningar birtar í 

íslenskum fréttamiðlum samkvæmt almannatenglum. 

 

6.3. Helstu niðurstöður spurningakannanna 

 Um 75% fréttamanna er á aldrinum 21 til 40 ára 

 Skiptingin á starfsaldri var nokkuð jöfn 

 Rúmlega 95% fréttamanna sagðist nota fréttatilkynningar við vinnslu frétta 

 Allir fréttamenn á vef- og prentmiðlum notuðu fréttatilkynningar við vinnslu frétta 

 Lítill hluti taldi fréttatilkynningar slæma heimild, alls 7,6% 

 U.þ.b. þrír af hverjum fjórum fréttamönnum töldu að fréttatilkynning frá lögreglu, 

Vegagerð og Veðurstofu væru betri heimild en frá öðrum aðilum 

 Rúmlega 70% almannatengla var 41 árs eða eldri 

 Rúmlega 65% almannatengla höfðu unnið sem slíkur í fimm ár eða lengur  

o Helmingur þeirra hefur unnið í 12 ár eða lengur 

 Alls höfðu 60% almannatengla unnið sem fréttamenn 

o Alls sögðu 95% þeirra sem höfðu starfað sem fréttamenn að sú reynsla hefði 

hjálpað þeim í núverandi starfi sem almannatenglar 

 Allir almannatenglar sögðu það hluta af starfi sínu að gera fréttatilkynningar 

o Um helmingur þeirra sagði að það væri lítill hluti af þeirra vinnu  

  Rúmlega 40% almannatengla sagði það auðvelt að fá fréttatilkynningar birtar 
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7. Umræður 

Fjölmiðlar eiga að vinna í almannaþágu og hagsmunir almennings ættu því alltaf að vera 

hafðir að leiðarljósi í vinnu fjölmiðlafólks (Friðrik og fl., 2009). Það er réttmæt vangavelta 

hvort öll vinna blaða- og fréttamanna sé í almannaþágu þegar að uppruni tæplega 30% frétta 

eru fréttatilkynningar frá ýmsum aðilum. Þetta hlutfall gæti verið enn hærra þar sem það 

þekkist að upplýsingar geta borist frá almannatenglum með fleiri leiðum en 

fréttatilkynningum (Davies, 2008). 

Þessar vangaveltur fá enn meira vægi þegar litið er til þess að 15,8% af öllum fréttum 

voru fréttatilkynningar þar sem engu hafði verið bætt við. Rúmlega þriðjungur þeirra voru 

tilkynningar frá lögreglu, Vegagerð og Veðurstofu sem um 75% fréttamanna telja öruggari 

heimildir en tilkynningar frá öðrum aðilum. Slíkar tilkynningar geta óbreyttar verið í 

almannaþágu. Þetta eru oft tilkynningar sem tengjast færð á vegum, hvernig veðrið verður 

næstu daga og verkefnum lögreglu. Þessar upplýsingar kalla ekki á mikla gagnrýna hugsun 

fréttamanna nema kannski verkefni lögreglu þar sem glæpir og refsiverð athæfi koma oft við 

sögu. Þær upplýsingar ættu fréttamenn ef til vill að líta gagnrýnum augum. 

Þá ályktun má einnig draga út frá þessum niðurstöðum að fréttir byggðar á 

fréttatilkynningum séu notaðar sem uppfyllingarefni. Í seinni hluta rannsóknarinnar þegar 

fréttamálin voru fleiri, umfjallanir umfangsmeiri og fréttirnar lifðu lengur fækkaði þeim 

fréttum sem byggðu á fréttatilkynningum um 44 og hlutfallið fór úr 31% niður í 27,9%. 

Fréttafjöldin breyttist hins vegar lítið, en fréttum fjölgaði alls um fimm talsins á milli hluta.  

 Stærð og fjöldi fréttamála hafði mismunandi áhrif á fréttir fjölmiðlanna. Í öllum 

fjölmiðlunum nema einum fækkaði fréttum í seinni hlutanum þegar fréttamál voru fleiri. Í 

vefmiðlunum fjölgaði fréttunum um 58 og fréttum sem byggðu á fréttatilkynningum fjölgaði 

um átta. Nokkuð samræmi var á milli þess sem fréttum og fréttatilkynningum fækkaði á 

öðrum fjölmiðlum. Í prentmiðlum fækkaði fréttum um 27 og fréttum sem byggðu á 

fréttatilkynningum um 25. Í hljóðvarpi fækkaði fréttum um 20 og þeim sem byggðu á 

tilkynningum um 15. Munurinn var enn meiri í sjónvarpi þar sem fréttum fækkaði um sex, en 

þeim sem byggðu á fréttatilkynningum um 17. 

 Svo virðist vera þegar fleiri fréttamál taka meira pláss og meiri tíma í blöðum og 

fréttatímum sjónvarps og hljóðvarps fara fréttir sem byggja á fréttatilkynningum fyrst út. 

Ástæðan fyrir því að munurinn var mestur í sjónvarpi er að þar birtust fæstar fréttir sem 
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byggðu á fréttatilkynningum frá lögreglu, Vegagerð og Veðurstofu. Á vefmiðlunum er hins 

vegar ekki takmarkaður blaðsíðufjöldi eða takmarkaður útsendingartími. Þess vegna virðist 

fréttum fjölga þegar fréttamálum fjölgar, en fjöldi tilkynninga helst svo til óbreyttur.  

 Þegar fréttum sem byggðu á fréttatilkynningum fækkaði, bæði í fjölda og 

hlutfallslega, var almennt minna bætt við þær og fleiri fréttatilkynningar birtust án þess að 

nokkru væri bætt við þær. Í fyrri hlutanum voru þær 190, en 296 í þeim seinni. Aðstæður á 

fjölmiðlamarkaði um þessar mundir krefjast þess að hver fréttamaður vinni margar fréttir 

(Lewis og fl., 2008). Þess vegna virðist það vera þannig að þegar fréttamálin eru fleiri og taka 

meiri tíma í vinnslu, hafa fréttamenn minni tíma til að vinna annað efni. Þessi munur var hins 

vegar aðallega í vef- og prentmiðlum. Þar fjölgaði fréttum sem byggðu á fréttatilkynningum 

þar sem engu hafði verið bætt við umtalsvert. Þessar fréttir voru hins vegar tiltölulega fáar í 

báðum ljósvakamiðlunum. Ástæðan fyrir þessu er sennilega sú að fréttir í ljósvakamiðlum 

þurfa yfirleitt talsverða vinnu áður en þær eru birtar. 

 Þetta passar við það sem McChesney (2008) segir um að almannatenglar reyni oft að 

gera fréttatilkynningarnar þannig að fréttamennirnir geti birt þær óbreyttar. Caywood (1997) 

bendir á að það henti fréttamönnum einstaklega vel því þeir hafi takmarkaðan tíma. 

Fréttamennirnir fá því efni upp í hendurnar sem þeir geta notað til að ná upp í þann fjölda 

frétta sem þeir þurfa að framleiða og geta birt það án þess að bæta miklu við. Rúmlega 40% 

almannatengla sögðu það auðvelt að fá fréttatilkynningar birtar, en um fjórðungur var á því 

að það væri erfitt. Aðrir töldu það hvorki erfitt né auðvelt. 

 Það að fréttatilkynningar séu meira notaðar við vinnslu frétta í vef- og prentmiðlum 

passar við niðurstöður spurningakannanna. Þar kom fram að allir fréttamenn sem unnu á vef- 

og prentmiðlum notuðu fréttatilkynningar við vinnslu frétta og hluti þeirra notaði þær oft. 

Þeir sem sögðust aldrei nota fréttatilkynningar störfuðu allir á ljósvakamiðlum. Þeim sem 

unnu á vef- og prentmiðlum fannst einnig fréttatilkynningar almennt vera betri heimildir 

öndvert við þá sem störfuðu á ljósvakamiðlum. 

 Sem fyrr segir vinna fréttamenn í raun fyrir tvo aðila; annars vegar almenning og hins 

vegar fyrir eigendur fjölmiðilsins (Þorbjörn Broddason, 2005). Þrátt fyrir viðleitni 

fjölmiðlafólks til að vinna í almannaþágu er til staðar krafa um að framleiða ákveðinn fjölda 

frétta. Þegar staðan á íslenskum fjölmiðlamarkaði er þannig að starfsfólki á miðlunum fækkar 

og mannabreytingar eru tíðar er e.t.v. skiljanlegt að fjölmiðlafólk vilji gera það sem til þarf til 

að halda vinnu sinni. 
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7.1. Íslensk tenging 

Áhrif fréttatilkynninga almannatengla á fréttir í íslenskum fjölmiðlum hafa lítið verið 

rannsökuð. Þó eru til tvær nýlegar rannsóknir sem að einhverju leyti er hægt að bera saman 

við þessa rannsókn. Sú fyrri er hluti af RNA þar sem voru m.a. rannsakaðar fjármálafréttir á 

árunum 2006 til 2008 (Friðrik og fl., 2009). Þar kom fram að 37% fjármálafrétta byggðu að 

hluta til á fréttatilkynningum og 15% byggðu eingöngu á fréttatilkynningum. Ef þetta er borið 

saman við rannsóknina sem kynnt er hér er hægt að segja að um 30% hafi að hluta til byggt á 

fréttatilkynningum og að um 15% hafi eingöngu byggt á fréttatilkynningum. Hér er átt við 

þær fréttir sem byggðu á fréttatilkynningum og voru birtar án þess að nokkru væri bætt við. 

 Þrátt fyrir að rannsókn RNA líti einungis til fjármálafrétta má sjá að ekki er mikill 

munur á niðurstöðum þessara tveggja rannsókna. Sé hins vegar miðað eingöngu við 

fjármálafréttir sést að heildarhlutfallið hefur minnkað nokkuð síðan á árunum 2006 til 2008. 

Um 18% fjármálafrétta árið 2012 byggðu á fréttatilkynninum sem er mun lægra hlutfall 

heldur í RNA. Reyndar skal það tekið fram að þessar niðurstöður koma einungis úr seinni 

hluta rannsóknarinnar. En miðað við þessar niðurstöður hefur þeim tilfellum fækkað þar sem 

fjármálafréttir byggja á fréttatilkynningum.  

Önnur rannsókn var gerð árið 2010 og niðurstöður kynntar árið 2011 í MA-ritgerð 

Svanbjargar H. Einarsdóttur (2011). Þar kom fram að uppruni innlendra frétta í prentmiðlum 

var í 30% tilfella fréttatilkynningar, samanborið við 28,7% í þessari rannsókn. Munurinn var 

meiri þegar kom að ljósvakamiðlum. Í rannsókn Svanbjargar áttu 12% frétta í hljóðvarpi og 

sjónvarpi uppruna í fréttatilkynningum. Hins vegar var hlutfallið 22,4% í þessari rannsókn. 

Upplýsingarnar í rannsókn Svanbjargar voru fengnar frá starfsfólki fjölmiðla sem var beðið 

um að skrá í dagbók ýmsar upplýsingar, þ.á.m. uppruna frétta. 

 

7.2. Erlend tenging 

Nokkrar svipaðar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis og ber þar helst að nefna rannsókn 

sem var árið 2006 í Bretlandi. Þar voru fréttir greindar með svipuðum hætti og hér var gert í 

ljósvakamiðlum og prentmiðlum, en ekki vefmiðlum. Niðurstöðurnar voru kynntar í grein 

sem ber nafnið A Compromised Fourth Estate? og kom út í Journalism Studies árið 2008. 

Rannsóknin var gerð á innlendum fréttum í helstu fjölmiðlum Bretlands á tveimur vikum. 
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Alls voru 2207 fréttir greindar í fimm prentmiðlum og 402 í fjórum ljósvakamiðlum (Lewis 

og fl., 2008). Í þessari rannsókn voru fréttirnar aftur á móti 707 í fjórum prentmiðlum og 482 

í fjórum ljósvakamiðlum.  

 Í bresku rannsókninni kom fram að heildarhlutfall frétta sem byggðu á 

fréttatilkynningum í ljósvakamiðlum var 52%, en í þessari rannsókn var hlutfallið 22,4%. Í 

bresku rannsókninni var hlutfallið 41% í prentmiðlum, en 28,7% á Íslandi. Þegar borið var 

saman hversu miklu var bætt við fréttatilkynningar munar nokkuð á niðurstöðunum hvað 

varðar ljósvakamiðla. Hins vegar voru niðurstöðurnar í prentmiðlum svipaðar. Eins og sést á 

Töflu 10 var meira um að fréttatilkynningar væru birtar án þess að nokkru væri bætt við þær í 

ljósvakamiðlum í Bretland heldur en á Íslandi. Þessu var öðruvísi farið með prentmiðla þar 

sem mjög lítill munur er á Bretlandi og Íslandi.  

Bætt við tilkynningar Miklu bætt við Litlu bætt við Engu bætt við 

Bretland - prentmiðlar 26,90% 26,90% 46,20% 

Ísland - prentmiðlar 30,00% 27,60% 42,40% 

Bretland - ljósvakamiðlar 40,70% 26,80% 32,50% 

Ísland - ljósvakamiðlar 62,00% 27,80% 10,20% 

 

Tafla 11. Tafla sem sýnir hversu miklu var bætt við fréttatilkynningar  

í Bretlandi og á Íslandi. 

 Þegar heildar niðurstöðurnar frá Íslandi voru bornar saman við niðurstöður frá öðrum 

löndum kom í ljós að hlutfallið á Íslandi var töluvert lægra. Eins og sést á Mynd 21 sýna 

niðurstöður frá Bandaríkjunum, Ástralíu og Bretlandi að þar var um helmingur frétta byggður 

á fréttatilkynningum. Í Bandaríkjunum voru rannsakaðar fréttir í Wall Street Journal, í 

Ástralíu voru teknar fréttir í öllum miðlum og í Bretlandi voru rannsakaðar fréttir í prent- og 

ljósvakamiðlum. Í þessum löndum hefur þróunin verið sú að almannatenglum hefur fjölgað 

og fréttamönnum fækkað (Davies, 2008). Þróunin hefur verið svipuð á Íslandi.  

Það skal þó tekið fram að framkvæmd þessara rannsókna var að mörgum leyti ólík  

þeirri sem hér er kynnt og því gefa þessar niðurstöður einungis hugmynd um það hversu 

mikill munurinn er Íslandi og öðrum löndum, en ekki fullkoman samanburð. 
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Mynd 20. Mynd sem sýnir hlutfall frétta sem byggðu 

 á fréttatilkynningum eftir mismunandi löndum. 

 

7.3. Fjölmiðlar og notendur 

Hægt er að skipta niðurstöðum rannsóknarinnar í tvo hluta. Annars vegar prent- og vefmiðla 

og hins vegar ljósvakamiðla. Tvær ástæður eru fyrir því að hægt er að skilja þessa tvo hluta 

að. Á vef- og prentmiðlum var hlutfall frétta sem byggja á fréttatilkynningum yfirleitt hærra 

og hlutfall fréttatilkynninga sem engu var bætt við var einnig hærra heldur en á 

ljósvakamiðlunum. 

 Þegar niðurstöðurnar eru bornar saman við kannanir á fjölmiðlanotkun á Íslandi 

kemur í ljós að almennt notuðu fleiri þá miðla þar sem hlutfall frétta sem byggðu á 

fréttatilkynningum var hærra. Samkvæmt Modernus (2012) voru notendur mbl.is, þar sem 

hlutfallið var hæst af einstaka miðlum, að meðaltali um 380.000 þessar tvær vikur sem 

rannsakaðar voru. Að meðaltali lásu um 60% Fréttablaðið samkvæmt Capacent (2012). 

 Aðrar sögu er að segja af ljósvakamiðlunum. Alls fylgdust að meðaltali um 55% með 

sjónvarpsfréttum á RÚV og um 25% með sjónvarpfréttum á Stöð 2, en á þessum miðlum var 

hlutfall frétta sem byggðu á fréttatilkynningum lægst. Hlutfallið var næstlægst í hljóðvarpi en 

rúmlega 30% hlustuðu á hádegisfréttir á Bylgjunni og tæplega 40% á RÚV (Capacent, 2012). 

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar Ný börn og nýir miðlar á nýju árþúsundi kemur fram 

að tæplega 80% nemenda í 5. til 10. bekk íslenskra grunnskóla árið 2009 segjast fá 
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upplýsingar í vefmiðlum ef eitthvað fréttnæmt gerðist (Þorbjörn, Kjartan og Sólveig, 2009). 

Þá sagðist helmingur fá upplýsingar frá prentmiðlum. Þetta voru þeir fjölmiðlar sem höfðu 

hæst hlutfall frétta sem byggðu á fréttatilkynningum. Hvað ljósvakamiðlana varðar fengu um 

30% þessarar nemenda upplýsingar frá sjónvarpsfréttum og rúmlega 10% úr fréttum í 

hljóðvarpi (Þorbjörn og fl., 2009). Könnunin var lögð fyrir 3202 nemendur á aldrinum 10 til 

15 ára og var svarhlutfallið 90%.  

Þegar litið er til innrömmunar- og dagskráráhrifa er hægt að leiða líkum að því að 

almannatenglar hafi meiri áhrif á fréttir í vefmiðlum heldur en öðrum fjölmiðlum. Þar voru 

flestar fréttatilkynningar birtar án þess að fréttamaður bætti nokkru við þær. Þess vegna væri 

mesti möguleikinn í vefmiðlum fyrir almannatengla að beina athygli fólks að ákveðnum 

hlutum og e.t.v. frá ákveðnum hlutum með fréttatilkynningum. 

 

7.4. Fimmta valdið? 

Þar sem almenningur treystir fjölmiðlum til að vera fjórða valdið og veita aðhald er mikilvægt 

fyrir hann að vita um uppruna upplýsinganna. Ef almannatenglar geta með fréttatilkynningum 

stjórnað því um hvað sé fjallað í fjölmiðlum og hvernig það er gert má segja að þeir verði 

fimmta valdið (Lewis og fl., 2008). Það er ekki þar með sagt að slæmt sé að nota 

fréttatilkynningu sem heimild við vinnslu frétta, en gagnrýnin hugsun og sjálfstæð vinnubrögð 

fréttamanna eru í öllum tilvikum nauðsynleg. 

Eins og áður hefur komið fram hefur þróunin verið sú hér á landi líkt og erlendis að 

fréttamönnum hefur fækkað á undanförnum árum (Friðrik og fl., 2009, Davis, 2008). Ætla má 

að þegar færri fréttamönnum er ætlað að vinna sama fjölda frétta og áður sé líklegt að þeir 

hafi minni tíma til að vinna fréttirnar. Að sama skapi er mögulegt að vinna þeirra snúist um 

magn frekar en gæði. Við slíkar kringumstæður er hætt við að þróunin verði sú að efni frá 

almannatenglum verður frekar notað – að fréttatilkynningar verði notaðar í auknum mæli. 

Nú er algengara en áður að fjölmiðlar hafi ekki fréttamenn á staðnum en treysta þess í 

stað á upplýsingar frá öðrum aðilum, svo sem almannatenglum (Davies, 2008). Í leiðara 

Fréttablaðsins, sem blaðamaður þess skrifaði í apríl 2012 kom fram sú skoðun að 

upplýsingagjöf og samskiptamiðlar skiptu máli þegar kemur að fjölmiðlaumfjöllun (Þórunn, 

2012). Í leiðaranum segir að ein af ástæðunum fyrir því að einn aðili, í þessu tilfelli 
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forsetaframbjóðandi, fékk meiri athygli í fjölmiðlum en aðrir væri stöðug upplýsingagjöf og 

að slíkt skipti máli. Ekki síst þegar fátt annað fréttnæmt gerist.  

Tvennt má lesa út frá þessum upplýsingum. Annars vegar það sem hefur áður komið 

fram að fréttatilkynningar séu notaðar sem uppfyllingarefni og ýtir það stoðum undir það sem 

hefur áður komið fram að hlutfall frétta sem byggja á fréttatilkynningum lækki þegar 

fréttamálum og fréttnæmum málum fjölgar. Hitt er það að upplýsingagjöf til fjölmiðla skipti 

meira máli heldur en upplýsingaöflun fréttamanna þegar kemur að fjölmiðlaumfjöllun. Ef svo 

er má taka undir með þeim sem segja að almannatenglar, eða þeir sem veita slíka 

upplýsingagjöf, séu orðnir fimmta valdið.  
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8. Lokaorð 

Hér að framan voru kynntar niðurstöður rannsóknar og spurningakannanna sem gerðar voru á 

tímabilinu október 2011 til mars 2012 í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunni: 

Hversu mikil áhrif hafa almannatenglar á fréttir í íslenskum fjölmiðlum með 

fréttatilkynningum? Rannsóknartilgátan var sú að áhrif þeirra væru töluverð, að allir 

fréttamiðlar noti fréttatilkynningar við vinnslu frétta, að starfsfólk á vefmiðlum sé líklegra til 

að nota tilkynningar en á öðrum fjölmiðlum og eftir því sem fleiri fréttir birtast á 

fréttamiðlunum, því fleiri fréttir byggja á fréttatilkynningum. Þá var talið að 

fréttatilkynningar væru sjaldan birtar óbreyttar. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar afsanna ekki þá tilgátu að áhrif almannatengla á 

innlendar fréttir í íslenskum fjölmiðlum með fréttatilkynningum séu töluverð. Það sést á 

heildarniðurstöðunni að 29,4% frétta byggðu á fréttatilkynningum og að allir helstu 

fréttamiðlar á Íslandi notuðu fréttatilkynningar töluvert við vinnslu frétta. Þá var sú tilgáta að 

starfsmenn allra fjölmiðla notuðu fréttatilkynningar við vinnslu frétta ekki afsönnuð. 

Niðurstöðurnar afsanna heldur ekki þá tilgátu að mikill fjöldi frétta þýði hærra hlutfall 

frétta sem byggja á fréttatilkynningum. Það sást á niðurstöðum fjölmiðla og einstakra 

fréttamiðla að mikill fjöldi frétta þýddi yfirleitt hærra hlutfall frétta sem byggðu á 

fréttatilkynningum. Þá tókst ekki að afsanna þá tilgátu að hlutfall frétta sem byggðu á 

fréttatilkynningum væri hærra í vefmiðlum en í prent- og ljósvakamiðlum. Tilgátan um að 

fréttatilkynningar væru sjaldan birtar óbreyttar var aftur á móti afsönnuð. Rannsóknin leiddi í 

ljós að yfir helmingur fréttatilkynninga sem urðu að fréttum voru birtar sem fréttir án þess að 

fréttamaður bætti nokkru við þær.  

Hér á landi eins og erlendis hefur blaðamönnum fækkað og almannatenglum fjölgað á 

undanförnum árum. Þegar færri blaða- og fréttamenn eiga að vinna jafn mikið efni og var 

unnið áður með fleiri starfsmönnum hafa þeir minni tíma til að vinna hverja frétt. Þá fer vinna 

þeirra að snúast frekar um magn en gæði og það hefur sjaldan reynst vel. Þannig verður 

almannaþjónusta fjölmiðla minni og þróunin verður í þá átt að efni frá almannatenglum 

verður frekar notað. Fréttatilkynningar eru þó að einhverju leyti notaðar sem uppfyllingarefni 

í íslenskum fjölmiðlum. Í seinni hluta rannsóknarinnar þegar að fréttamálin voru fleiri og 

umfjallanir umfangsmeiri lækkaði hlutfall frétta sem byggðu á fréttatilkynningum í öllum 

fjölmiðlum.  
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Töluvert er um að fólk gerist almannatenglar eftir að það lætur að störfum sem 

fréttamenn. Fólk sem hefur nokkurra ára reynslu af fréttamennsku er vel til þess fallið að 

vinna við almannatengsl. Það kann að skrifa fréttir og þekkir fjölmiðlaumhverfið vel. 

Almannatenglar voru almennt á því að reynsla þeirra úr fréttamannsstarfinu hjálpaði þeim 

mikið í starfi þeirra sem almannatenglar.  

 Þrátt fyrir að almannatenglar stjórni ekki skoðunum fólks, geta þeir beint athygli þess 

að ákveðnum hlutum og e.t.v. frá hlutum, allt eftir því hvað hentar skjólstæðingum þeirra. 

Klárir almannatenglar geta skrifað fréttatilkynningar sem verða að fréttum án þess að 

fréttamaður breyti miklu. Það kemur sér því vel fyrir almannatengil að hafa reynslu af 

fréttamennsku og vita hvernig best sé að setja upp fréttatilkynningar til að ná settu markmiði. 

Það gerist æ oftar að fjölmiðlar fái allar upplýsingar í formi fréttatilkynninga þegar 

atburðir gerast sem kalla á viðbrögð. Ef þróunin verður í þá átt að upplýsingagjöf til fjölmiðla 

skipti meira máli heldur en upplýsingaöflun fréttamanna þegar kemur að fréttaumfjöllun er 

mögulegt að hlutfall frétta sem byggja á fréttatilkynningum eigi eftir að hækka. Þá munu þeir 

sem veita upplýsingarnar, almannatenglarnir, hafa töluvert að segja um innrömmunar- og 

dagskráráhrif fjölmiðlanna og þá mætti tala um þá sem fimmta valdið. 

 Þegar almenningur treystir á fjölmiðla til að vera fjórða valdið og veita aðhald í 

lýðræðissamfélagi er mikilvægt fyrir hann að vita hver er uppruni upplýsinganna. Fólk verður 

að geta treyst því að heimildir frétta séu trúverðugar og að fjallað sé um þær á hlutlægan og 

ekki síst sanngjarnan hátt. Fólk verður líka að geta treyst því að hagsmunir þess séu hafðir að 

leiðarljósi, en ekki hagsmunir eigenda og auglýsenda eða skoðanir ritstjórna og blaðamanna. 

Fréttatilkynningar verða alltaf notaðar að einhverjum hluta við vinnslu frétta, en 

almannatenglar ættu ekki að hafa lokaorðið um hvað er frétt eða hvernig sagt er frá málefnum 

eða viðburðum. Gagnrýnin hugsun og sjálfstæð vinnubrögð fréttamanna ættu alltaf að koma 

við sögu. 
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