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Útdráttur 

Staðbundnum fjölmiðlum er víða haldið úti hér á landi. Þessir miðlar setja svip sinn á 

samfélagið og þjóna margvíslegum tilgangi. Í rannsókn þessari var leitast eftir því að 

kanna hlutverk staðbundinna miðla, með hvaða hætti þeir hafa áhrif á það samfélag 

sem þeir tengja sig við og hvort þeir svari kröfum lesenda og gegni því hlutverki sem 

ætlast er til af þeim. Til rannsóknar var einn staðbundinn miðill, 

Stykkishólmspósturinn. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að 

Stykkishólmspósturinn gegnir því hlutverki að vera vettvangur fyrir auglýsingar, 

umræður og upplýsingar, það kemur fram í skiptingu á efnislegu innihaldi miðilsins. 

Það er um leið það hlutverk sem lesendur miðilsins ætlast helst til af honum. 

Rannsóknin varpar ljósi á hlutverk staðbundinna miðla og þau áhrif sem 

nærfjölmiðlun hefur á samfélag. 

 

 

Abstract 

Local media is quite common in Iceland. This type of media puts its mark on society 

and serves a variety of purposes. This reserch was done to explore the role of local 

media, in what way they affect the society which they serve and whether they meet 

the needs of readers and play the role that is expected of them. The focus was pointed 

at one local medium, Stykkishólmspósturinn. The main results were that 

Stykkishólmspósturinn plays the role of a platform for advertising, discussions and 

information, this is reflected in the division of the material content of the medium. It 

is the same role that readers expect of the medium. The study sheds light on the role 

of local media and the impact it has on the community.
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1. Inngangur 
 

Fjölmiðlar eru fólki nauðsynlegir í lýðræðisþjóðfélagi, þeim ber að vera vettvangur 

ólíkra viðhorfa til stjórnmála, menningar og samfélagslegra málefna í víðum skilningi. 

Hlutverk þeirra er bæði margþætt og flókið. Þeir upplýsa, fræða, móta skoðanir og 

skemmta almenningi. Þeir eru vettvangur fyrir auglýsingar, tilkynningar og margt 

fleira. Fjölmiðlar veita yfirvöldum, hagsmunasamtökum, félögum og fyrirtækjum 

aðhald. Þá er það lýðræðisleg skylda fjölmiðla að birta upplýsingar sem eru í þágu 

almannahagsmuna óháð því hvort þær koma sér vel eða illa fyrir þá sem um er fjallað 

(Nefnd menntamálaráðherra, 2004). 

Mikilvægt er að bæði ríki fjölbreytni og fjölræði á fjölmiðlamarkaði til að 

stuðla að því að almenningur hafi allar þær upplýsingar sem þarf til að taka afstöðu til 

lýðræðislegra málefna. Fjölbreytni í framboði fjölmiðla er mikilvæg til að ólíkar 

skoðanir komi fram en með fjölræði er átt við að mikilvægt sé að yfirráð yfir 

fjölmiðlum sé ekki í höndum fárra aðila. Oft er talað um fjölmiðla sem fjórða valdið 

og þá vísað til aðhaldshlutverks þeirra. Fjölmiðlar standa vörð um almannahagsmuni 

og vekja athygli á málum sem varða fólkið í landinu, þeir miðla upplýsingum og 

skoðunum og geta þannig haft áhrif á viðhorf almennings. Þess vegna er miklvægt að 

fagleg vinnubrögð séu höfð að leiðarljósi og fjölmiðlar hafi ritstjórnarlegt frelsi 

(Nefnd menntamálaráðherra, 2005). Þó þeir stjórni ekki skoðunum hafa þeir mikil 

áhrif á viðhorf fólks, eftir því hvaða sjónarmiðum þeir varpa fram. Fjölmiðlar ramma 

inn veruleikann eins og hann birtist almenningi (Friðrik Þór Guðmundsson, Kjartan 

Ólafsson, Valgerður Jóhannsdóttir og Þorbjörn Broddason, 2009). 

Umræðuvettvangur dagblaða hefur mikið verið til umræðu undanfarin ár. 

Þróunin hefur verið sú að léttmeti og skemmtiefni hefur aukist á kostnað 

ritstjórnarefnis sem hefur á sama tíma minnkað. Í nútíma samfélagi virðast fjölmiðlar 

ekki lifa af án þess að sinna afþreyingarhlutverkinu vel, þessi þróun hefur gjarnan 

verið kölluð „götublaðavæðing“ (e. tabloidization) fjölmiðla (Sparks, 2000). Aðgengi 

almennings að fjölmiðlum er gott og úr mörgu að velja. Veraldarvefurinn gerir fólki 

kleift að lesa fréttir á netinu bæði frá íslenskum sem og erlendum miðlum, eftirspurn 

fyrir afþreyingu fer vaxandi og um leið bregðast íslenskir fjölmiðlar við þeirri 

eftirspurn með auknu afþreyingarefni. Töluverð aukning hefur verið á mjúkum 
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fréttum í íslenskum dagblöðum undanfarin ár. Ef skoðuð er hlutfallsleg skipting milli 

harðra og mjúkra frétta að meðaltali á dag í íslenskum dagblöðum árin 2008-2010 má 

sjá að rétt yfir helmingur frétta eru mjúkar. Til samanburðar má nefna að hlutfall 

mjúkra frétta á árunum 2000-2005 er á bilinu 17%-27% og því um töluverða 

aukningu að ræða (Birgir Guðmundsson, 2012). 

Það þykir áhyggjuefni að ritstýrt efni og harðar fréttir sem varða almannahag 

fari minnkandi, en því ræður fyrst og fremst eftirspurnin og því er það jafnframt 

áhyggjuefni að fólk hafi ekki áhuga á lýðræðislegum málefnum sem það varðar. Það 

er því auðvelt fyrir fjölmiðil að minnka áherslu á aðhaldshlutverkið en auka áherslu á 

afþreyingarhlutverkið. Fjölmiðlar eru oftar en ekki markaðsstýrð fyrirtæki og aukin 

samkeppni á fjölmiðlamarkaði hefur leitt okkur til nýrra tíma fjölmiðlunar, efnislegu 

innihald fjölmiðla er að miklu leyti stýrt af markaðslegu gildi. Markmið fyrirtækja er 

fyrst og fremst að skila hagnaði og því eru viðhorf til fjölmiðlunar önnur en þau voru 

áður (Birgir Guðmundsson, 2012). 

Í 24. grein fjölmiðlalaganna er talað um ritstjórnarlegt sjálfstæði, þar segir 

„Fjölmiðlaveita skal setja sér reglur um ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra starfsmanna 

sem sinna fréttum og fréttatengdu efni“. Í þessum reglum skal m.a. fjallað um 

„starfshætti sem ætlað er að tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði viðkomandi efnisstjóra, 

blaða- og fréttamanna gagnvart eigendum fjölmiðlaveitunnar“ (Lög um fjölmiðla nr. 

38/2011). 

Eignarhald fjölmiðla á ekki að bitna á trúverðugleika miðilsins, það er þó ekki 

þar með sagt að það geti ekki gerst. Þó svo að eigendur fjölmiðla skerði ekki endilega 

með beinum hætti ritfrelsi þeirra sem starfa fyrir miðilinn getur reynst starfsmönnum 

erfitt að fjalla á neikvæðan hátt um eiganda þess fyrirtækis sem viðkomandi vinnur 

hjá og er því hugsanlegt að fólk hreinlega reyni að komast hjá því. Eins og ráða má af 

nýlegri umræðu fjölmiðlafólks og ritstjóra Fréttablaðsins geta áhrif eigenda verið til 

staðar, hvort sem þau eru bein eða óbein. Þó getur sérstaklega reynst erfitt að segja til 

um hvort óbeinu áhrifin séu til staðar og eins að sýna fram á að svo sé (Mbl.is, 

2013a). 

Á landsbyggðinni er víða haldið úti héraðsfréttablöðum eða staðbundnum 

fjölmiðlum af einhverju tagi. Þessir miðlar þjóna litlum samfélögum og þá getur 

nálægðin verið vandi. Rétt eins og eignarhald getur nálægðin einnig haft áhrif á 
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fréttaskrif. Dæmi eru um að miðlar á landsbyggðinni hafi hætt við eða endurskoðað 

birtingu á efni sökum nálægðar (Birgir Guðmundsson, 2004). 

Í október árið 2004 var lögð fram á Alþingi tillaga að þingsályktun varðandi 

staðbundna miðla. Fela átti menntamálaráðherra að skipa nefnd sem fengi það 

hlutverk að skoða stöðu og rekstrarumhverfi staðbundinna miðla og skila niðurstöðum 

í skýrslu. Í skýrslunni átti að gera grein fyrir markaðsþróun undanfarin ár og ef þörf 

væri á, koma með tillögur að aðgerðum sem Alþingi og ríkisstjórn gætu gripið til með 

það að leiðarljósi að efla rekstrargrundvöll staðbundinna fjölmiðla. Málið var tekið 

fyrir á þingfundi og þaðan vísað til menntamálanefndar þann 31. mars 2005. 

Markmiðið náðist þó ekki og skýrslan leit aldrei dagsins ljós (Alþingi, 2005). Nýleg 

lög um fjölmiðla frá 20. apríl 2011 taka með engum hætti á stöðu staðbundinna 

fjölmiðla (Lög um fjölmiðla nr. 38/2011).  

 

1.1. Nærfréttir mikilvægar 
 

Í bók Birgis Guðmundssonar Miðjan er undir iljum þínum er velt upp ýmsum málum 

er við koma staðbundinni fjölmiðlun. Þar er gerð grein fyrir tveim könnunum sem 

framkvæmdar voru árið 2003. Annars vegar var gerð þýðiskönnun meðal ritstjóra 

allra starfandi héraðsfréttablaða hér á landi á þeim tíma, spurt var um álit þeirra og 

mat á bæði rekstrartengdum og faglegum þáttum starfseminnar. Hins vegar var gerð 

úrtakskönnun þar sem spurningar varðandi staðbundna miðla og nærfjölmiðlun voru 

lagðar fyrir almenning í Norðausturkjördæmi (Birgir Guðmundsson, 2004). 

Í úrtakskönnuninni sem framkvæmd var af Rannsóknarstofnun Háskólans á 

Akureyri á viðhorfi fólks í Norðausturkjördæmi til nærfrétta kemur fram að fólk 

leggur ríka áherslu á að fá fréttir um sitt umhverfi úr fjölmiðlum. 71% töldu það mjög 

mikilvægt, 26% frekar mikilvægt en aðeins 2% töldu það ekki sérlega mikilvægt. 

Engin ástæða er til að ætla að svör fólks í Norðausturkjördæmi endurspegli ekki 

fjölmiðlaþörf annars staðar á landsbyggðinni. Þar sem 97% telja fjölmiðlaumfjöllun 

um nærumhverfi sitt mjög mikilvæga eða frekar mikilvæga er óhætt að segja þörfina 

ótvíræða (Birgir Guðmundsson, 2004). 

Gerð var rannsókn árið 2007 í kjölfar þess að staðarblaðið, Humboldt Union, í 

Humboldt í Kansas í Bandaríkjunum, var lagt niður. Þar bjuggu þá um 2000 manns. 
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Í fyrsta skipti síðan árið 1866 fengu íbúar Humbolt ekki fréttir úr sínu 

samfélagi frá staðarblaði. Að sögn útgáfustjóra blaðsins hætti blaðið starfsemi vegna 

hækkandi kostnaðar við útgáfu, fækkun áskrifenda og minnkandi auglýsingatekna. 

Íbúar þurftu þá að afla sér upplýsinga úr nærumhverfi sínu á annan hátt. Eitthvað var 

þó gert til að bæta upplýsingarflæði  á svæðinu, t.d. tóku skólablöð að sér að fjalla um 

íþróttalíf í bænum og fréttir úr skólasamfélaginu. Þrátt fyrir það drógust nærfréttir í 

samfélaginu saman með hvarfi Humboldt Union blaðsins. Eftir brotthvarf blaðsins 

fundu yfirvöld í bænum fyrir erfiðleikum með að ná til samfélagsins í heild og miðla 

upplýsingum til fólksins. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að framboð frétta eftir 

brotthvarf blaðsins þótti ekki nægilegt. Þrátt fyrir að útvarp og sjónvarp dekkaði að 

einhverju leyti íþrótta- og mannlífsfréttir af svæðinu væri enn þörf fyrir blaðið. Með 

staðbundnum miðlum fær fólk reglulega fréttir úr sínu nærumhverfi og finnur þannig 

fyrir meiri tenginu við samfélagið (Smethers, Bressers, Willard, Harvey og Freeland, 

2007). 

Staðbundnir fjölmiðlar geta skipt sköpum þegar kemur að framgangi og 

úrlausnum ágreiningsefna sem upp geta komið í samfélögum þegar þjóðfélagslegar 

breytingar eiga sér stað. Í þessum miðlum endurspeglast sjónarmið valdamikilla hópa 

og einstaklinga í samfélaginu en jafnframt er þar að finna áherslur sem ýta undir 

samheldni og stöðugleika. Hlutverk staðbundinna miðla er því m.a. að skapa jafnvægi 

í samfélaginu eftir að það hefur tekið breytingum. Hindman (1996) skiptir 

samfélögum niður í tvo flokka, annars vegar einföld samfélög en hins vegar flókin 

samfélög. Þá telur hann minna fjallað um átök innan minni og einfaldari samfélaga en 

stærri og flóknari. Í einföldum samfélögum reynist erfiðara að fá heimildarmenn til að 

koma fram undir nafni og sjaldan sem miðillinn sjálfur á upptök af átökum, líklegra er 

að átök skjóti rótum í aðsendum greinum. Miðlar í einföldum samfélögum eru því 

líklegri til að segja frá utanaðkomandi erjum gegn sínu samfélagi heldur en deilum 

innan samfélagsins. Umfjöllun um átök innan samfélagsins er aftur á móti meiri eftir 

því sem samfélögin verða flóknari og miðlar þeirra samfélaga eru líklegri til að fjalla 

um átök innan síns samfélags en miðlar einfaldari samfélaga. 

 Nýlega hefur Húsavíkurmálið svonefnda verið mikið í umræðunni, en það er 

gott dæmi um átök innan tiltölulega lítis samfélags þar sem staðbundinn miðill spilar 

stórt hlutverk. Málið snýst um fórnalamb nauðgunar en í bæjarblaði Húsvíkinga var 

birtur undirskriftarlisti þar sem fjöldi fólks lýsti yfir stuðningi sínum við gerandann í 
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málinu sem þá hafði verið sakfelldur. Málið varð til þess að þolandinn flutti frá 

Húsavík. Ljóst er að blaðið hefur haft mikil áhrif á þetta mál (Mbl.is, 2013b). 

Í rannsókn sem byggir á viðtölum við 55 ritstjóra staðbundinna fréttablaða 

kemur fram að 78% af þeim líta á blöðin sem samfélagsspegil. Staðbundin blöð 

endurspegla það sem gerist í þeirra nærumhverfi (Garret, 1995). Staðbundnir miðlar 

eru öllu líklegri en miðlar á landsvísu til að efla samfélagsvitund fólks, eða þá 

tilfinningu að tengjast sínu nærumhverfi. Það eykur skilning fólks á samfélaginu 

sjálfu ef fólkið tekur virkan þátt í því sem er að gerast innan síns samfélags og hvetur 

það til þátttöku á opinberum vettvangi. Nærfjölmiðlun getur því skipt miklu máli fyrir 

mannlíf síns umhverfis, þeir sem fylgjast með nærfjölmiðlum eru líklegri en aðrir til 

að taka virkan þátt í samfélaginu (Hye-Jin, So-Hyang og Shah, 2005). 

Framboð menningar og afþreyingar er einn þeirra þátta sem hefur afgerandi 

áhrif ábúsetuval fólks og þar af leiðandi á fólksfjöldaþróun byggðarlaga (Stefán 

Ólafsson,1997). Samkvæmt Ragnari Karlsyni (2010) eru staðbundnir fjölmiðlar 

mikilvægur hluti í menningar- og afþreyingarframboði byggðarlaga. Ekki hafa verið 

gerðar margar rannsóknir á staðarmiðlum og notkun þeirra hérlendis. Engu að síður 

má ganga út frá því að þeir gegni mikilvægum hlutverkum í þeim samfélögum sem 

þeir þjóna. Þeir eru vettvangur fyrir opna lýðræðislega umræðu, gagnrýni og 

skoðanaskipti. Þeir eru upplýsingaveita um menn, málefni og atburði, þeir ýta undir 

samheldni íbúa og efla staðarvitund. Auk þess eru þeir hluti af lífsgæðum. Með 

sameiningu sveitarfélaga, breyttri kjördæmaskipan og bættum samgöngum hafa 

útgefendur bæjarblaða víða stækkað áherslusvæði þessara miðila og víkkað dreifingu 

þeirra. Þá hefur samkeppni við staðbundna miðla aukist með tilkomu blaða sem ná 

yfir stærra svæði og þá jafnvel blöð sem einblína á landshluta. Sem dæmi um þetta má 

nefna útgáfufélagið Fótspor sem gefur út átta blöð sem öll þjóna sínu svæði, sum hver 

einu bæjarfélagi en önnur heilum landshluta (Útgáfufélagið Fótspor, 2013). 

Þá telur Ragnar Karlsson (2010) óhætt að fullyrða að rekstur margra 

staðarblaða sé í járnum. Markaðsvæðing í þessari útgáfu virðist fara vaxandi svo sem 

með fjölgun fríblaða og auknu vægi auglýsingatekna. Í kjölfarið greinir Ragnar 

tilhneigingu sumra blaða til að sneiða hjá gagnrýnni umfjöllun og draga úr einlægri 

fréttamennsku. Hætta er á að litlir tekjumöguleikar staðbundinna miðla geri þá of 

háða ríkjandi meirihluta í sveitarstjórn, hagsmunum atvinnulífs og auglýsendum.  
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Þetta getur hamlað ritfrelsi blaðanna og komið í veg fyrir að þau nái, með fullu móti, 

að þjóna hlutverki sínu sem vettvangur fyrir opna og gagnrýna umræðu. 

Í þýðiskönnun Birgis Guðmundssonar (2004) sem gerð var 2003 tók hann tal 

af ritstjórum og stjórnendum héraðsfréttablaða. Þar kemur meðal annars fram að 14 

aðilar segja miðilinn sinn birta allar fréttir óháð því hvort það komi sér vel eða illa 

fyrir miðilinn eða þann/þá sem um er fjallað. Aftur á móti segja níu aðilar að þeir hafi 

endurskoðað eða hætt við birtingu á efni sökum nálægðar. Fimm bera fyrir sig 

orrahríð og vilja ekki blanda miðlunum í deilur á svæðinu. Fjórir nefna mikilvæg 

tengsl við viðskiptavin, t.d. auglýsendur og einn aðili nefnir nálægð starfsmanns 

miðilsins við þann sem fjallað er um. Þetta staðfestir að nálægðarvandinn er til staðar 

og staðbundnir miðlar geti orðið háðir ríkjandi öflum í sínu samfélagi. Engu að síður 

svarar meiri hlutinn því að miðill þeirra birti allar fréttir óháð því hvernig það kemur 

sér fyrir miðilinn sjálfan eða aðra aðila á svæðinu. Það gefur til kynna að ritstjórar séu 

meðvitaðir um mikilvægi faglegra vinnubragða og það hlutverk fjölmiðla að upplýsa 

fólk og gæta þeirra hagsmuna. 

Nálægðin er þó ekki endilega eingöngu neikvæð. Fjölmiðlafólkið sjálft getur 

átt í beinum og nánum samskiptum við samfélagið og áhrifamikla aðila þess. 

Nálægðin getur vissulega gert fjölmiðlum erfiðara fyrir þegar kemur að gagnrýni og 

að benda á það sem miður fer. Þó getur nálægðin einnig orðið til þess að fjölmiðlar 

stuðli að betra samfélagi með jákvæðri samfélagsuppbyggingu, sjálfsmynd og 

samheldni. Fjölmiðlar í litlum samfélögum verða nátengdur hluti af samfélaginu, 

vegna nálægðar. Þetta má lesa úr niðurstöðum úr könnun Birgis Guðmundssonar 

(2004) þegar ritstjórar héraðsmiðla voru spurðir hvort hérðasfréttamiðlar þjóni því 

hlutverki að efla samkennd og samstöðu síns svæðis og draga því frekar fram 

jákvæðar fréttir af svæðinu en neikvæðar. Af nítján ritstjórum voru sextán mjög 

sammála eða frekar sammála því. Birgir undistrikar að þó svo menn séu sammála 

þessu þýði það ekki að þeir flytji ekki neikvæðar fréttir af sínu svæði. Aftur á móti 

gefur þetta til kynna að almennt telji héraðsmiðlar sig hafa uppbyggilegt 

samfélagslegt hlutverk gagnvart sínu samfélagi. 

Staðbundnir miðlar og miðlar á landsvísu tengjast og nýtast hver öðrum á 

ýmsan hátt. Staðbundnir miðlar eru mikilvægur tengiliður síns samfélags við miðla á 

landsvísu, gjarnan eru þeir fréttauppspretta stærri miðla. Óhætt er að fullyrða að það 



 

9 
 

sé mikilvægt hlutverk staðbundinna miðla, oft hafa þeir greiðari aðgang að fréttum úr 

sínum heimahaga en stóru miðlarnir. Oftast er því þó þannig hagað að stóru miðlarnir 

vinna fréttirnar á sínum forsendum, þó hugmyndin sé sótt frá staðbundnum miðli. Þar 

af leiðandi byggja þeir sínar fréttir ekki upp á frásögn staðbundna miðilsins og vitna 

því ekki endilega í hann í sinni frásögn. Hlutverk staðbundinna miðla sem 

fréttauppspretta stærri miðla er því oft ekki auðsýnilegt, en mikilvægt engu að síður 

(Birgir Guðmundsson, 2004). 
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1.2. Umræðuvettvangur staðbundinna miðla 
 

Í inngangsgrein bókarinnar Tabloid tales: Global debates over Media Standards talar 

Colin Sparks um „götublaðavæðingu“ (e. tabloidization). Þar veltir hann fyrir sér 

efnislegu innihaldi dagblaða og breyttum áherslum í blaðamennsku. Undanfarin ár 

hefur minnkandi ritstýrt efni og aukin áhersla á afþreyingu fjölmiðla mikið verið í 

umræðunni, það að fjölmiðlar setji í sífellu fram einhæfara og þynnra efni hefur 

valdið áhyggjum í samhengi við lýðræðislega umræðu og að fjölmiðlar uppfylli ekki 

þá kröfu að upplýsa almenning um lýðræðisleg málefni (Birgir Guðmundsson, 2012). 

Colin Sparks kynnir til sögunar greiningarramma sem nýta má til að flokka, skilgreina 

og bera saman efnislegt innihald dagblaða. 

Bæði Birgir Guðmundson og Ragnar Karlsson hafa nýtt sér þennan 

greiningarramma Sparks til að kanna umræðuvettvang íslenskra miðla. Ragnar 

staðsetti íslensk dagblöð á greiningarrammann og lét þar staðarblöð fylgja með sem 

einn punkt (sjá mynd 1). Ragnar áætlar að staðarblöð leggi almennt mikla áherslu á 

opinberan vettvang og efni sem tengist staðbundnum stjórnmálum, atvinnulífi og 

þjóðfélagsmálum. Þá bendir hann á að oft sé helsta heimildauppspretta þessara blaða 

sveitastjórn, embættismennn og forsvarsmenn atvinnulífs í heimahéraði (Ragnar 

Karlsson, 2010). 

 

Mynd 1 - Staðarblöð á greiningarramma Sparks. 
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1.3. Markmið rannsóknar 
 

Það getur reynst erfitt að vera gagnrýninn á fólk sem maður þekkir og stendur manni 

nálægt. Ísland er lítið land þar sem nálægðin er mikil. Í litlum samfélögum á 

landsbyggðinni er víða haldið úti fjölmiðlum. Hlutverk þessara miðla getur verið 

margþætt og því vert að skoða hvaða hlutverki þeir þjóna helst.  

Eru þeir upplýsingaveita og auglýsingamiðill?  

Gagnrýna þeir samfélagið og stjórnvöld til að gæta hagsmuna fólksins og bæta 

samfélagið?  

Er áherslan lögð á að skapa góða ímynd af samfélaginu, bæði út á við og fyrir íbúa, 

þá sem einskonar hópefli? 

Leitast er eftir að svara þessum spurningum í rannsókn sem greint er frá hér að 

neðan. Þá er einnig skoðað til hvers neytendur þessara miðla ætlast af þeim. 

Rannsakaður var einn staðbundinn miðill, Stykkishólmspósturinn. Miðillinn gefur út 

blað vikulega auk þess sem hann starfar á netinu, aðaláhersla var lögð á blaðið sjálft, 

auk viðhorfs lesenda blaðsins. 

 

2. Aðferðafræði 
 

Tvisvar var gerð efnisgreining á Stykkishólmspóstinum á tveggja mánaða tímabili í 

senn. Fyrra tímabilið var ágúst- og septembermánuður árið 2012, en seinna tímabilið 

var febrúar- og marsmánuður árið 2013, alls fjórir mánuðir samanlagt. Á þeim fjórum 

mánuðum sem voru til skoðunar komu út 16 tölublöð af Stykkishólmspóstinum. 

Innihald blaðsins var flokkað niður eftir efni. Flokkarnir voru eftirfarandi: 

Auglýsingar: Allar auglýsingar, þar með talið smáauglýsingar og auglýsingar frá 

blaðinu sjálfu, þar sem t.d. er minnt á vefsíðu blaðsins 

Fréttir: Fréttum var skipt niður í tvo undirflokka.  
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Harðar fréttir: Allar fréttir sem mikilvægt er fyrir íbúa að lesa til að vita 

hvað er að gerast í kringum þá. Allar lögreglufréttir, stjórnmálafréttir og 

ýmsar fréttir af skipulagsmálum. 

Mjúkar fréttir: Viðtöl við fólk. Myndir og fréttir frá til bæjarhátíðum og 

slíku. Liðnir viðburðir, fréttir um fallegasta garðinn og innlit í leikskóla 

eru dæmi um mjúkar fréttir. 

Menning: Viðburður sem sagt er frá og er ekki hafinn, t.d. tónleikar eða listasýningar. 

Íþróttir: Allar fréttir af íþróttum. 

Þjóðmál: Greinar skrifaðar af öðrum en blaðamönnum miðilsins, fréttatilkynningar 

frá félögum eða samtökum og ritstjórnarefni, tilkynningar frá blaðinu sjálfu. 

Slúður: Skopmyndir, spurning vikunnar, brandarar og þess háttar léttmeti. 

Tímamót: Dánar- og afmælistilkynningar, minningargreinar.  

Efni blaðsins var mælt eftir stærð þess en ekki fjölda, þ.e. hversu mikið pláss 

það tók í blaðinu, t.d. ef ein frétt nær yfir hálfa blaðsíðu en hinn helmingin taka þjár 

auglýsingar er það talið sem jöfn skipting, 50% auglýsingar á móti 50% frétta. 

Auk innihaldsgreiningar var einnig útbúin stutt spurningakönnun til að 

forvitnast um væntingar lesenda Stykkishólmspóstsins til miðilsins. Notast var við 

hentugleikaúrtak og netkönnun lögð fram í hóp á samskiptamiðlinum Facebook. 

Hópurinn ber heitið Stykkishólmur og Hólmarar og er vettvangur þar sem fólk sem 

tengist Stykkishólmi á einn eða annan hátt deilir m.a. gömlum myndum og 

minningum úr Hólminum. Þegar könnunin var gerð aðgengileg þeim sem í hópnum 

eru voru meðlimir hans tæplega 1.700 talsins, þó ber að hafa í huga að virkni meðlima 

hópsins er misjöfn. Töluvert efnisflæði er á síðu hópsins og könnunin því fljót að 

færast neðar á síðunni þar sem nýtt efni birtist efst. Því var hæpið að búast við svörun 

nema frá virkasta hluta hópsins, könnunin var ítrekuð nokkrum sinnum. Alls svöruðu 

175 manns könnuninni. 
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3. Stykkishólmspósturinn 
 

Stykkishólmspósturinn er bæjarblað Hólmara, það kom fyrst út árið 1994. Ritstjórn 

annaðist Hanna María Siggeirsdóttir en útgefandi var Prentsmiðjan Stykkishólmi hf. 

Blaðið var hugsað sem vettvangur auglýsinga, tilkynninga og frétta af  helstu 

málefnum líðandi stundar (Mbl.is, 1994). 

Stykkishólmspósturinn kemur nú út á hverjum fimmtudegi og er dreift ókeypis 

í öll hús í Stykkishólmi auk þess liggur hann víða frammi í Grundarfirði, Hellissandi, 

Ólafsvík og Búðardal. Upplagið er 630 eintök. Samhliða blaðinu er rekin vefmiðillinn 

stykkisholmsposturinn.is, auk þess er miðillinn þó nokkuð virkur á samskiptarmiðlum 

en hann er að finna á Facebook, Instagram, Twitter og Flickr. Á vefsíðu 

Stykkishólmspóstsins má lesa að vefmiðillinn sé uppfærður „nánast daglega“ en þó 

líða oft nokkrir dagar á milli frétta sem koma þar inn. Oft kemur það fyrir að allt það 

efni sem sent er blaðinu er ekki birt í prentuðu útgáfunni sökum plássleysis en fer þá á 

vefinn í fullri lengd. Fleiri fréttir birtast á vefnum en í blaðinu. Auglýsingamagn stýrir 

stærð blaðsins hverju sinni en þar er miðað við jafnt hlutfall auglýsinga og frétta eða 

annars ritstjórnarefnis. Allar tekjur blaðsins koma úr auglýsingasölu en yfirvöld veita 

starfseminni engan stuðning og því fer enginn styrkur í starfsemina (Anna Melsteð, 

einkasamskipti 19. mars 2013). 

 

3.1. Eignarhald 
 

Miðillinn er nú í eigu og umsjá Anok margmiðlunar ehf., en Anok er í eigu hjónanna 

Önnu Melsteð og Sigurðar R. Bjarnasonar. Fyrirtækið var stofnað árið 2000 og 

staðsett í Reykjavík fyrstu fimm árin en flutti svo stafsemi sína í Stykkishólm árið 

2005 og tók þá við Stykkishólmspóstinum. Í fyrirtækinu er einn starfsmaður sem 

sinnir blaðinu ásamt öðrum verkefnum. Sigurður Bjarnason er titlaður ritstjóri en 

starfar þó ekki við gerð blaðsins í dag og sinnir því Anna Melsteð störfum ritstjóra. 

Skrif, umbrot og myndatökur eru í höndum fyrirtækisins auk aðsends efnis, um 

prentun sér Steinprent ehf. sem er staðsett í Ólafsvík (Anna Melsteð, einkasamskipti 

19. mars 2013). 
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3.2. Hlutverk og stefna 
 

Miðillinn hefur enga formlega ritstjórnarstefnu eingöngu er almenn skynsemi höfð að 

leiðarljósi. Aðsent efni er birt undir nafni höfundar og blaðið áskilur sér rétt til að 

hafna birtingu greina. Helsta hlutverk blaðsins er að upplýsa og miðla fréttum til 

bæjarbúa, Hólmara víða um land og gesta bæjarins auk þess að miðla upplýsingum til 

nágranna sveitarfélagsins. Hlutverkið er þó ekki síður að halda til haga frétta- og 

menningartengdu efni úr sveitarfélaginu (Anna Melsteð, einkasamskipti 19. mars 

2013). 
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4. Niðurstöður 
 

Niðurstöður efnisgreiningarinnar voru á þann veg að meðaltal auglýsinga yfir þá fjóra 

mánuði sem skoðaðir voru var 50% rétt eins og lagt er upp með, hæsta 

auglýsingahlutfall í stöku blaði var 68% en það lægsta 39%. Þó ber að hafa í huga að 

auglýsingar í Stykkishólmspóstinum eru að mörgu leyti annars eðlis en auglýsingar í 

fréttablöðum á landsvísu. Lítið er um t.d. um auglýsingar frá tryggingafyrirtækjum 

eða öðrum fyrirtækjum á landsvísu, mest megnis eru auglýsingarnar frá litlum 

fyrirtækjum í bænum sem t.d. eru að auglýsa komandi viðburði. Því er ekki síður 

mikilvægt fyrir lesendur blaðsins að skoða auglýsingarnar til að vita hvað er að gerast 

á svæðinu. Auglýsingamagn ræður stærð blaðsins hverju sinni. Mest náði blaðið 8 

síðum en minnst voru þær 4. Að meðaltali var blaðið 5,8 blaðsíður að lengd en tíðasta 

gildi var 4 síður. 

 

4.1. Efnisgreining 
 

Fréttamagn blaðsins var að meðaltali 18%. Hæsta fréttahlutfall í stöku blaði var rétt 

tæp 30% en það lægsta 6%. Fréttir voru flokkaðar í tvo undirflokka, harðar fréttir og 

mjúkar fréttir. Af þeim 18% sem flokkuðust sem fréttir voru að meðaltali 55,5% 

harðar fréttir en 44,5% mjúkar fréttir (sjá mynd 2). Hlutfall mjúkra og harðra frétta er 

því nokkuð jafnt, en þó er meira af hörðum fréttum en mjúkum. Eins og áður kom 

fram er helsta heimildauppspretta þessara blaða oft á tíðum sveitastjórn, 

embættismenn og forsvarsmenn atvinnulífs í heimahéraði (Ragnar Karlsson, 2010). 

Það var þó ekki skoðað með hvaða hætti hörðu fréttirnar voru skrifaðar, hvort þær 

voru gangrýnar eða hlutlausar, eða hversu vel þær gerðu þeim málum sem um var 

fjallað skil. 
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Mynd 2 - Hlutfall harðra og mjúkra frétta. 

Tiltölulega lítið var af menningartengdu efni í blaðinu en um 2% af blaðinu 

var menningartengt. Íþróttaumfjöllun var einnig af skornum skammti en hún náði að 

meðaltali 3%, sem kom nokkuð á óvart en í Stykkishólmi er öflugt íþróttastarf og 

Hólmarar bæði með kvenna og karlalið í efstu deild í körfuknattleik. Því kom á óvart 

að íþróttir ættu ekki stærri hluta af blaðinu en raun ber vitni. Þó er rétt að taka fram að 

allar fréttir af íþróttum yngri flokka voru sendar inn af foreldrum eða þjálfurum þeirra 

barna sem áttu í hlut og því flokkaðar sem aðsendar greinar, sem fellur undir þjóðmál. 

Það getur um leið átt hlut í skýringu þess hve stór sá flokkur reyndist. Þjóðmál 

reyndust rúm 19% af blaðinu, en þar af var lang mest af aðsendum greinum auk 

sáralítils ritstjórnarefnis, svo sem eins og tilkynningar frá blaðinu. 

Slúður og léttmeti á sinn þátt í blaðinu, en það nær rétt rúmum 7%. Sem dæmi 

um efni sem fór í þann flokk má nefna nánast vikulega skopmynd og spurningu 

vikunnar. Tímamót áttu ekki stóran þátt í blaðinu, tæplega 1% flokkaðist sem 

tímamót, þar af var ein afmælistilkynning, ein dánartilkynning og ein minningargrein 

(sjá mynd 3). 

44,5%
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Hlutfall harðra og mjúkra frétta
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Mynd 3 - Efnisskipting í Stykkishólmspóstinum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að Stykkishólmspósturinn sinnir vel því 

hlutverki sem hann stefnir að, þ.e. að upplýsa og miðla fréttum. Þó fréttahlutfall sé 

ekki sérlega hátt í blaðinu er þó meira af hörðum fréttum en mjúkum sem gefur til 

kynna að miðillinn sé með puttann á púlsinum og upplýsi íbúa samfélagsins um það 

sem er að gerast í kringum þá, bæði í stjórnmálum og öðru. Með því stendur miðillinn 

að vissu leyti vörð um hagsmuni íbúanna. Miðillinn er augljóslega vettvangur fyrir 

auglýsingar þar sem lagt er upp með að helmingur blaðsins séu auglýsingar, en líkt og 

áður kom fram eru það að hluta til auglýsingar fyrir viðburði og annað slíkt sem 

upplýsir fólk um hvað er að gerast í bænum. Hlutfall aðsendra greina í blaðinu er hátt 

sem gefur til kynna að umræðuhlutverkinu sé vel sinnt og miðillinn augljóslega 

umræðuvettvangur þar sem tækifæri gefst til að koma skoðunum sínum á framfæri. 

Erfitt er að dæma um hvort miðillinn dragi sérstaklega fram jákvæðar fréttir frekar en 

neikvæðar, þó er meira af léttu og jákvæðu efni en neikvæðu í blaðinu. Miðillinn eflir 

samkennd og samstöðu íbúa að vissu leyti, sem dæmi má nefna að oft þegar fjallað er 

um íþróttaviðburði er fólk hvatt til að mæta og styðja sitt lið og jafnvel endað á 

orðunum „áfram Snæfell“. Þar fyrir utan eflir það að ákveðnu leyti samstöðu íbúa að 

hafa miðil eins og Stykkishólmspóstinn í sínu bæjarfélagi, blaðið dettur frítt inn um 

allar bréfalúgur í Stykkishólmi og því geta Hólmararlesið sínar nærfréttir frá sama 

miðli og verið þannig meðvitaðir um það sem hæst ber í þeirra samfélagi hverju sinni. 
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4.2. Spurningakönnun 
 

Af þeim 175 sem svöruðu spurningakönnuninni voru 41% karlar en 59% konur, 

aldursdreifing var þó nokkur en flestir þátttakendur voru 46 ára eða eldri, eða 34%, 

næst á eftir voru þátttakendur á bilinu 16-25 ára, en þeir voru um 32%. Enginn 

þátttakandi var 15 ára eða yngri (sjá mynd 4). 

 

Mynd 4 - Aldur þátttakenda í spurningakönnuninni. 

Það skal tekið fram að hægt var að sleppa stökum spurningum, ef viðkomandi 

vildi ekki svara ákveðinni spurningu gat hann sleppt því að svara henni og haldið svo 

áfram með könnunina. Prósenta er eingöngu reiknuð af þeim svörum sem bárust en 

tekið er fram hve margir svöruðu ekki þar sem það á við. 
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Spurt var um tengingu fólks við Stykkishólm. Miðillinn er ekki síður hugsaður 

fyrir brottflutta Hólmara og virðist hann ná vel til þess hóps. 44% þátttakenda voru 

brottfluttir Hólmarar, á móti voru 46% búsettir í Stykkishólmi og 10% sem eiga sér 

aðra tengingu við bæinn (sjá mynd 5). 

 

Mynd 5 - Tenging þátttakenda við Stykkishólm. 
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Rúmlega helmingur þátttakenda les Stykkishólmspóstinn í hverri viku eða um 

56%, hins vegar voru 37% sem lesa Stykkishólmspóstinn einstöku sinnum en 7% 

sögðust aldrei lesa blaðið (sjá mynd 6). Þó ber að hafa í huga að þeir sem aldrei lesa 

blaðið geta nýtt sér miðilinn á annan hátt, t.d. skoðað vefsíðuna eða fylgt miðlinum á 

samskiptasíðum.  

 

Mynd 6 - Sýnir hversu oft þátttakendur lesa Stykkishólmspóstinn. 
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Fáir lesa fréttir af vefsíðu miðilsins á hverjum degi, enda er síðan ekki 

uppfærð daglega og því aðeins 1% sem skoðar síðuna daglega. Flestir, um 50%, lesa 

fréttir af síðunni einstöku sinnum en 27% gera það í hverri viku. Þó nokkur fjöldi 

nýtir sér síðuna ekkert og les aldrei fréttir af henni eða um 21% (sjá mynd 7). Gera má 

ráð fyrir því að ef síðan væri uppfærð daglega myndi notendum hennar fjölga, aftur á 

móti getur slíkt bitnað á blaðinu sjálfu og lestur þess minnkað. Ef fólk hefur fylgst 

grannt með vel uppfærðri vefsíðunni alla daga yrði e.t.v. lítið af efni í blaðinu sem það 

hefði ekki lesið um áður á vefsíðunni. 

 

Mynd 7 - Sýnir hversu oft þátttakendur lesa fréttir af vefsíðu Stykkishólmspóstsins. 
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Skoðanir þátttakenda um mikilvægi miðilsins eru ótvíræðar. Þegar spurt var 

hvort viðkomandi telji mikilvægt að hafa miðil á borð við Stykkishólmspóstinn í 

bænum voru 98% sem svöruðu játandi. 2% sögðu nei, en fimm manns svöruðu hins 

vegar ekki spurningunni. Það er því ljóst að fólk telur Stykkishólmspóstinn gegna 

mikilvægu hlutverki í bænum (sjá mynd 8). 

 

Mynd 8 - Sýnir skoðanir fólks um mikilvægi Stykkishólmspóstsins. 
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Þegar spurt var hvort miðillinn veiti stjórnvöldum í bænum aðhald voru 

svarendur hins vegar ekki á sama máli. Níu manns svöruðu ekki spurningunni en af 

þeim sem svöruðu voru 52% sem sögðu já en 48% sem svöruðu neitandi (sjá mynd 9). 

Fólk virðist því ekki sammála um hvort miðillinn veiti stjónvöldum aðhald. Á sama 

tíma leggur fólk síst áherslu á að miðlinum beri að gagnrýna stjórnvöld og gæta 

hagsmuna íbúa (sjá mynd 11). 

 

Mynd 9 - Sýnir skoðanir fólks um hvort þeim þyki Stykkishólmspósturinn veita 

stjórnvöldum aðhald. 
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Ótvíræður meirihluti taldi blaðið hafa góð áhrif á samfélagið. Þetta gefur til 

kynna að fólk virðist almennt sammála um að blaðið hafi góð áhrif á samfélagið hvort 

sem það er þeirrar skoðunar að miðillinn veiti stjórnvöldum aðhald eða ekki. Það má 

e.t.v. túlka þannig að fólk telji blaðið hafa góð áhrif á samfélagsvitund og samstöðu 

íbúa Stykkishólms. Þó voru tíu manns sem svöruðu ekki spurningunni en annars 

svöruðu 97% játandi á móti 3% sem töldu miðilinn ekki hafa góð áhrif á samfélagið 

(sjá mynd 10). Það skal þó taka fram að þó svo fólk telji blaðið ekki hafa góð áhrif á 

samfélagið er ekki þar með sagt að það telji það hafa slæm áhrif. 

 

Mynd 10 - Sýnir að 97% svarenda telja blaðið hafa góð áhrif á samfélagið. 
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Þegar spurt var hvert helsta hlutverk miðilsins ætti að vera lögðu svarendur 

mesta áherslu á að miðillinn ætti að vera vettvangur fyrir auglýsingar, umræður og 

upplýsingar. Hann ætti að segja frá því sem er að gerast á svæðinu hverju sinni, hvaða 

viðburðir eru framundan og slíkt, 95% merktu við þann möguleika. Tekið skal fram 

að við þessa spurningu var svarendum gert mögulegt að haka við fleiri en einn 

möguleika. Sjö manns svöruðu ekki spurningunni en 67% töldu mikilvægt hlutverk 

miðilsins að skapa jákvæða og góða ímynd af samfélaginu út á við og efla samkennd 

og samstöðu íbúa þess. Draga frekar fram jákvæðar fréttir af svæðinu en neikvæðar. 

Minnsta áherslu lögðu þátttakendur á að miðlinum bæri að gagnrýna samfélagið og 

stjórnvöld þess til að upplýsa fólk og standa þannig vörð um hagsmuni íbúa, en 41% 

svarenda merktu við þann möguleika (sjá mynd 11). 

 

Mynd 11 - Sýnir hvaða hlutverk svarendur ætlast til af Stykkishólmspóstinum. 
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Í kjölfar spurningar um hvaða hlutverki miðillinn ætti að gegna var spurt 

hvaða hlutverki hann er að gegna. Svörin voru nokkuð í takt við svör við fyrri 

spurningunni en þó voru 17 manns sem svöruðu ekki þessari. Við þessa spurningu 

mátti einnig merkja við fleiri en einn möguleika. Þá voru 91% sem töldu miðilinn 

leggja áherslu á að vera vettvangur fyrir auglýsingar, umræður og upplýsingar. Segja 

frá því sem er að gerast á svæðinu hverju sinni, hvaða viðburðir eru framundan og 

slíkt. Þar á eftir voru 64% sem sögðu hann skapa jákvæða og góða ímynd af 

samfélaginu út á við og efla samkennd og samstöðu íbúa þess. Draga fram jákvæðar 

fréttir af svæðinu frekar en neikvæðar. Síst taldi fólk miðilinn gagnrýna samfélagið og 

stjórnvöld þess til að upplýsa fólk og standa þannig vörð um hagsmuni íbúa, en 19% 

merktu við þann möguleika (sjá mynd 12). 

 

Mynd 12 - Sýnir hvaða hlutverki svarendum þykir Stykkishólmspósturinn gegna. 
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Að lokum var spurt hvort blaðið svari eftirspurn frétta og annarar umfjöllunar 

af svæðinu nægilega eða hvort fólk vildi hafa það efnismeira en það er. Aðeins 9% 

töldu blaðið sinna eftirspurninni vel og efnismagn nægilegt, 34% töldu blaðið ekki 

sinna eftirspurn nægilega og myndu vilja hafa það enn efnismeira. Flestir, eða 57%, 

töldu blaðið sinna eftirspurninni nokkuð vel (sjá mynd 13). 

 

Mynd 13 - Sýnir skoðanir fólks um efnismagn Stykkishólmspóstsins. 

Niðurstöður úr þessari spurningakönnun sýna fram á að miðillinn nær bæði til 
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leggja lesendur minnsta áherslu á aðhaldshlutverk miðilsins og telja miðilinn sjálfan 

gera slíkt hið sama. Því virðist samfélagslegt hlutverk miðilsins þykja mikilvægt, að 

efla samkennd og samstöðu fólks, en fyrst og fremst er umræðu- og 

upplýsingahlutverkið. 

 

5. Umræður og vangaveltur 

 

Engin sérstök ástæða er til að áætla að Stykkishólmspósturinn sé ekki lýsandi fyrir 

aðra landsbyggðarmiðla af svipaðri stærð og varpi því ljósi á umræðuvettvang 

staðbundinna miðla, hlutverk þeirra og samfélagslegt gildi. 

Ljóst er að staðbundnir miðlar skipta miklu máli fyrir umhverfi sitt og fólk 

sem býr á því svæði sem þeir þjóna. Áhugavert er að tillaga til þingsályktunar um að 

skoða stöðu og rekstrargrundvöll staðbundinna miðla hafi ekki náð í gegn og eins að 

nýleg fjölmiðlalög taki með engum hætti á starfsemi slíkra miðla. 

Erfið rekstrarskilyrði og tekjur sem eingöngu eru bundnar við auglýsingasölu 

gerir staðbundnum miðlum erfitt fyrir. Þar sem stjórnvöld hafa yfirlýsta stefnu um að 

bæta búsetuskilyrði á landsbyggðinni gætu þau hæglega réttlætt stuðning við þessa 

miðla (Birgir Guðmundsson, 2004). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að 

fólk vilji hafa Stykkishólmspóstinn enn efnismeiri en auglýsingamagn stjórnar stærð 

blaðsins hverju sinni. Með stuðningi stjórnvalda þyrfti miðillinn þó e.t.v. ekki að 

takmarka ritstjórnarefni blaðsins við auglýsingamagn. Mikilvægt er að skapa 

staðbundnum miðlum tryggann rekstrargrundvöll og gefa þeim færi á að vaxa og 

dafna. 

Staðbundnir miðlar hafa vissulega sömu hlutverk og miðlar á landsvísu en auk 

þess hafa þeir það samfélagshlutverk að efla samkennd og samfélagsvitund íbúa þess 

svæðis sem þeir ná til. Í fljótu bragði getur reynst auðvelt er að dæma staðbundin 

miðil eins og Stykkishólmspóstinn bitlausan miðil sem þjóni ekki því hlutverki sem 

fjölmiðlum er ætlað. En við nánari athugun kemur annað í ljós. Þá ber að hafa í huga 

að ýmislegt sem flokka mætti sem ómerkilegar fréttir í landsdekkandi miðlum getur 

verið stórfrétt í staðbundnum miðli. Frétt um litla ísbúð sem opnar við höfnina getur 

talist til stórtíðinda í litlu samfélagi þar sem slík búð getur haft mikil áhrif á 



 

29 
 

samfélagið. Lítil ísbúð sem opnar í Reykjavík hefur þó tæplega sömu áhrif á sitt 

samfélag og því ekki jafn mikilvæg frétt þar, því getur hlutfallslegt gildi frétta verið 

misjafnt. 
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6. Lokaorð 
 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvaða hlutverki staðbundinn miðill gegnir 

í litlu samfélagi. Niðurstöðurnar sýna fram á að Stykkishólmspósturinn gegnir helst 

því hlutverki að vera vettvangur fyrir auglýsingar, umræður og upplýsingar. Stór hluti 

blaðsins er helgaður auglýsingum og nánast jafnt hlutfall er af fréttum frá miðlinum 

sjálfum og aðsendum greinum. Þetta hlutverk er um leið það sem lesendur miðilsins 

ætlast helst til af honum, auk þess að segja frá því sem er að gerast á svæðinu hverju 

sinni, hvaða viðburðir eru framundan og þess háttar. Þó ekki hátt hlutfall efnis hafi 

flokkast undir viðburði í blaðinu ber að hafa í huga að auglýsingarnar geta dekkað það 

hlutverk að vissu leyti, t.d. þegar veitingastaðir á svæðinu auglýsa tónlistarviðburð á 

sínum vegum. Líkt og áður segir er engin sérstök ástæða til að ætla að 

Stykkishólmspósturinn sé ekki lýsandi fyrir aðra landsbyggðarmiðla af svipaðri stærð. 

Þó svo rannsóknin sýni ekki fram á hlutverk staðbundinna miðla almennt gefur hún 

góða hugmynd um hvaða hlutverki þeir gegna og hvaða áhrif þeir hafi á það samfélag 

sem þeir þjóna. Eins og áður hefur verið sýnt fram á og niðurstöður þessarar 

rannsóknar undirstrika hafa staðbundnir miðlar áhrif á sín svæði og almennt virðist 

fólk telja þörf fyrir slíka miðla. 

Við frekari rannsóknir væri athyglisvert að greina harðar fréttir staðbundinna 

miðla og skoða með hvaða hætti þær eru settar fram, hvort þær séu skrifaðar af 

hlutlægni eða hlutdrægni. Einnig væri þá fróðlegt að grafa upp deilur sem átt hafa sér 

stað í miðlum af þessum toga og athuga hvaða áhrif þær hafi á samfélagið. 

Athyglisvert væri að skoða hvort staðbundnir miðlar geti e.t.v. haft slæm áhrif á 

samfélög og jafnvel tvístrað þeim ef kemur að hörðum deilum innan samfélagsins og 

hvort dæmi um slíkt sé að finna. Undanfarið hefur Húsavíkurmálið, sem minnst er á 

hér að framan, mikið verið í umræðunni (Mbl.is, 2013b). Eflaust eru ekki mörg dæmi 

af þessum toga að finna en ljóst er að bæjarblað Húsvíkinga hefur haft mikil áhrif á 

það mál. Þá væri athyglisvert að kanna þau áhrif nánar og e.t.v. grafa upp önnur mál 

þar sem staðbundnir fjölmiðlar spila stórt hlutverk. 
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8. Viðauki – Spurningakönnun 
 

1. Kyn 

 a. Karlkyn 

 b. Kvenkyn 

2. Aldur 

a. 15 ára eða yngri 

b. 16-25 ára 

c. 26-35 ára 

d. 36-45 ára 

e. 46 ára eða eldri 

3. Hver er þín tenging við Stykkishólm? 

 a. Ég er Hólmari og bý í Stykkishólmi 

b. Ég er aðflutt/ur og bý í Stykkishólmi 

 c. Ég er brottfluttur Hólmari 

 d. Annað 

4. Hversu oft lest þú Stykkishólmspóstinn? 

 a. Í hverri viku 

 b. Einstöku sinnum 

 c. Aldrei 
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5. Hversu oft lest þú fréttir af vefsíðu Stykkishólmspóstsins? 

a. Á hverjum degi 

b. Í hverri viku 

 c. Einstöku sinnum 

 d. Aldrei 

6. Telur þú mikilvægt að hafa miðil eins og Stykkishólmspóstinn í bænum? 

 a. Já 

 b. Nei 

7. Telur þú Stykkishólmspóstinn veita stjórnvöldum í bænum aðhald? 

 a. Já 

 b. Nei 

8. Telur þú blaðið hafa góð áhrif á samfélagið 

 a. Já  

 b. Nei 

9. Hvert finnst þér að helsta hlutverk Stykkishólmspóstins ætti að vera? 

 a. Að gagnrýna samfélagið og stjórnvöld þess til að upplýsa fólk og standa 

þannig vörð um hagsmuni íbúa 

 b. Að vera vettvangur fyrir auglýsingar, umræður og upplýsingar. Segja frá því 

sem er að gerast á svæðinu hverju sinni, hvaða viðburðir eru framundan  og slíkt 

 c. Að skapa jákvæða og góða ímynd af samfélaginu út á við og efla samkennd 

og samstöðu íbúa þess. Draga frekar fram jákvæðar fréttir af svæðinu en neikvæðar 
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10. Hvaða hlutverki finnst þér Stykkishólmspósturinn helst vera að gegna? 

 a. Að gagnrýna samfélagið og stjórnvöld þess til að upplýsa fólk og standa 

þannig vörð um hagsmuni íbúa 

 b. Að vera vettvangur fyrir auglýsingar, umræður og upplýsingar. Segja frá því 

sem er að gerast á svæðinu hverju sinni, hvaða viðburðir eru framundan  og slíkt 

 c. Að skapa jákvæða og góða ímynd af samfélaginu út á við og efla samkennd 

og samstöðu íbúa þess. Draga frekar fram jákvæðar fréttir af svæðinu frekar en 

neikvæðar 

11. Telur þú blaðið sinna eftirspurn frétta og annarar umfjöllunar af svæðinu 

nægilega, myndir þú vilja hafa það efnismeira?  

 a. Ég myndi vilja hafa blaðið enn efnismeira 

 b. Ég tel blaðið sinna eftirspurninni nokkuð vel 

c. Ég tel blaðið sinna eftirspurninni vel og efnismagn nægilegt 

 

 


