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Útdráttur 
	  
Marshall McLuhan hélt því fram að við værum of upptekin af efni miðla til þess að 
taka eftir því hvaða áhrif miðlarnir sjálfir hafa á okkur. Þeir breyta lífsmynstri okkar, 
hugsunum og venjum en ekki er víst að við séum meðvituð um þessar breytingar á 
meðan þeim stendur. Steve Jobs kynnti spjaldtölvu Apple, iPad, til sögunnar árið 
2010 og í kjölfarið varð spjaldtölvueign nokkuð algeng. Slíkar tölvur bjóða upp á nýja 
möguleika í dreifingu á rafrænu efni og ljósvakamiðlun í gegnum internettengingu. Í 
þessari ritgerð verður leitast við að rannsaka þann mun sem fólk finnur á milli þess að 
lesa dagblöð í spjaldtölvu eða á pappír. Í hverju lýsir þessi munur sér, nær hin rafræna 
útgáfa fyrir spjaldtölvur að líkja eftir pappírsútgáfunni og hefur fólk trú á því að 
rafræn útgáfa sé það sem koma skal? 

Átta viðmælendur tóku þátt í tveimur rýnihópum en í öðrum þeirra voru 
spjaldtölvueigendur. Niðurstöður gefa til kynna að sú útgáfa sem dagblöð bjóða upp á 
í dag fyrir spjaldtölvur sé ekki nógu fullnægjandi að mati notenda en að slík útgáfa 
geti vel orðið betri og algengari.  
 
 
Abstract 
 
Marshall McLuhan claimed that we are to distracted by the content of mediums to 
notice the effects that the mediums themselves have on us. They change our way of 
living, our thoughts and habits but it is not certain that we aware of those changes as 
they happen. Steve Jobs introduced Apple’s tablet computer, the iPad, in 2010 and 
tablet ownership increased consequently. Such computers offer new options in 
distribution of digital content and broadcasting via internet connection. The aim of 
this essay is to study the difference that user acknowledge between reading 
newspapers in tablets or on paper. What is the difference, does the digital publication 
imitate the paper publication and do the users believe that the digital publication is the 
future? 
 Eight interviewees participated in two focus groups and one of them included 
tablet owners. The results indicate that the publication that newspapers offer today for 
tablets is not sufficient according to the users, but that such publication can improve 
and become more common. 
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1. Inngangur 

Á 20. öldinni urðu miklar tækniframfarir og þær hafa haldið áfram fram á 21. öld. 

Dagblöð virðast hingað til hafa staðist samkeppni frá sjónvarpi og útvarpi og hið 

prentaða orð hefur eiginleika sem ekki er hægt að fanga vel í þessum miðlum. 

Internetið er hinsvegar miðill sem byggir í raun á sömu eiginleikum og hið prentaða 

orð og er þar að auki ljósvakamiðill, þ.e. hægt er að nýta internetið til sjónvarps- og 

útvarpssendinga. Á netinu er hægt að lesa, horfa og hlusta, allt í gegnum eitt tæki. Þó 

hefur tölvum ekki tekist að leysa útvarpstæki, sjónvarpstæki eða prentuð dagblöð af 

hólmi enn sem komið er og ætla má að svo verði ekki að fullu í nálægri framtíð.  

Síðan Steve Jobs kynnti spjaldtölvuna iPad árið 2010 má segja að hlutverk 

einkatölvunnar hafi gjörbreyst. Spjaldtölva er með snertiskjá og í henni er hægt að 

sinna nánast öllu því sem hægt er að gera á venjulegri heimilistölvu en hún getur 

einnig verið ljósvakamiðill, í gegnum internettengingu (Tablet computer, 2013). 

Snertiskjárinn gerir það að verkum að mögulegt er að setja dagblöð og bækur upp á 

þann hátt að notandanum finnist hann vera að fletta á milli blaðsíðna við lesturinn. Því 

er það mögulegt í dag að fá dagblöðin send beint í spjaldtölvuna, í þar til gerð 

smáforrit.  

 

Hvaða breytingar spjaldtölvan mun hafa á líf fólks og venjur þess mun koma í ljós 

þegar félagsfræðingar framtíðarinnar líta til baka. Marshall McLuhan var einn virtasti 

fræðimaður síns tíma og kenningar hans eiga enn í dag vel við. Samkvæmt hans 

kenningum eru neytendur fjölmiðla of uppteknir af sjálfu efni fjölmiðlanna til þess að 

taka eftir þeim breytingum sem miðlarnir hafa á líf okkur og venjur (Þorbjörn 

Broddason, 25, 2005). Rannsóknir í Bandaríkjunum sýna að spjaldtölvueign hefur 

aukist jafnt og þétt síðan iPad kom á markað árið 2010 og þar er einnig hægt að 

merkja aukinn lestur rafrænna bóka (Rainie, 2012). Spjaldtölvan hefur því áhrif en 

hver þau áhrif eru mun, eins og fyrr segir, koma í ljós þegar horft verður til baka síðar. 

 Í þessari ritgerð verður reynt að leitast við að rannsaka hvort lesendur 

dagblaða upplifi dagblöð sem gefin eru út á rafrænu formi á annan hátt en þau sem 

gefin eru út í pappírsformi. Við rannsóknina var eigindlegum rannsóknaraðferðum 

beitt og viðmælendur fengnir til að vera með í sitt hvorum rýnihópnum. Annar 
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hópurinn, spjaldtölvuhópur, samanstóð af spjaldtölvueigendum sem allir höfðu 

reynslu af því að lesa dagblöð í pappírsformi. Hinn hópurinn, pappírshópur, 

samanstóð af fólki sem les dagblöð reglulega. Báðir hópar fengu sömu spurningar og 

svör þeirra voru borin saman eftir að þau höfðu verið flokkuð. Með því að skoða 

svörin má betur gera sér grein fyrir því hvort munur sé á upplifun þess að lesa dagblað 

á pappír eða rafrænt og einnig í hverju sá munur felst.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

2.1. Marshall McLuhan 

Einn sá fræðimaður sem hefur notið hvað mestrar hylli, bæði í lifanda lífi og eftir 

dauða sinn, er Marshall McLuhan. Hann fæddist árið 1911 í Edmonton í Kanada og 

lést árið 1980. Hann skildi eftir sig kenningar sem enn eru í hávegum hafðar hjá 

fjölmiðlafræðingum og eiga jafnvel við í dag og þær gerðu um og upp úr miðri 20. 

öld. Þær komu fram í bókum á borð við The Gutenberg Galaxy: The Making of the 

Typographic man (1962), Understanding Media: The Extensions of Man (1964) og 

The Medium is the Massage: An inventory of effects (1967, sem hann skrifaði ásamt 

Quentin Fiore) (Marshall McLuhan, 2013). Í þessari ritgerð verður kenning hans um 

að skilaboðin séu miðilinn (e. the medium is the message), helst höfð til hliðsjónar. 

Sýn hans á miðlana sjálfa, fremur en efni þeirra, er á margan hátt afar áhugaverð 

þegar horft er til baka á tækniþróun tuttugustu aldarinnar og þær breytingar sem hafa 

orðið á lífsvenjum fólks út frá notkun miðlanna.  

 

Í bók sinni, Ritlist, prentlist og nýmiðlar, skrifar Þorbjörn Broddason sérstaklega um 

McLuhan í kafla um prentlist þar sem farið er yfir sögu hennar frá því að Johannes 

Gutenberg uppgötvaði nýja prenttækni. Þorbjörn segist ekki geta skilið orð McLuhans 

á annan hátt en svo að hann telji að eðli fjölmiðla sé mikilvægara en innihald þeirra. 

Hann vitnar í skrif McLuhans í bókinni Understanding Media: The Extensions of Man 

þar sem stendur að „innihald hvers miðils sé líkt og ketbitinn sem innbrotsþjófurinn 

tekur með sér til að dreifa athygli varðhunds hugans“ (Þorbjörn Broddason, 25, 2005). 

Með því á McLuhan við að efni miðils dreifir athygli okkar frá því hvaða áhrif 

miðillinn sjálfur hefur á líf okkar, hugsanir og venjur. Það skiptir þannig engu máli 

hvað við horfum á í sjónvarpi – aðalatriðið er að við séum að horfa á sjónvarpið. 

McLuhan segir sjálfur í fyrrnefndri bók, „...því það er miðillinn sem skapar og 

stjórnar mælikvarða og umgjörð mennskra sambanda og aðgerða“1 (þýðing höfundar) 

(McLuhan, 9, 1964).  

 

Í bók sinni, The Gutenberg Galaxy, fjallaði McLuhan um þær breytingar sem stafrófið 

hefði leitt af sér og þá sérstaklega í samfélagslegu samhengi. Hann lýsti þessu einnig í 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 „...because it is the medium that shapes and controls the scale and form of human association and 
action.“ 
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viðtali við tímaritið Playboy árið 1969. Frumbyggjar byggðu mikið á skynjunum í 

gegnum bragð, snertingu, heyrn og lykt og þær gegndu jafnvel stærra hlutverki en 

sjónin. Þegar stafrófið kom til sögunnar gerði það augun að mikilvægasta skynfærinu. 

Þeir sem lærðu að lesa urðu skyndilega færir um að skilja og sjá hluti í öðru ljósi og 

þeir voru tengdir við mun stærra samfélag en þeir höfðu áður þekkt. Frumbygginn, 

sem nú fór að byggja þekkingu sína á því sem hann las um fór að flokka þekkingu og 

sérhæfingu. Þannig urðu til mismunandi flokkar hlutverka, stétta, þjóða og þekkingar 

á kostnað samspils allra hinna skynfæranna sem hafði einkennt samfélag 

frumbyggjanna (Norden, 1969) 

 Þessi breyting átti sér þó ekki stað í einni svipan, hún spannar kynslóðir og 

áratugi, ef ekki aldir. Samkvæmt kenningum McLuhans, verðum við ekki vör við 

þessar breytingar á meðan þær eiga sér stað, því við erum of upptekin við að fylgjast 

með efni miðlanna til þess að átta okkur á því hvernig þeir breyta lífi okkar. Hann 

kemst þannig sjálfur að orði að, „...áhrif tækninnar verða ekki til á vettvangi skoðanna 

eða hugmynda, en þau breyta hlutföllum skynjunnar eða mynstri skilnings jafnt og 

þétt og án nokkurrar mótstöðu.“2 (þýðing höfundar) (McLuhan, 19, 1964) Þorbjörn 

Broddason skrifar um það hvernig höfundarréttur varð mikilvægur með tilkomu 

prentlistarinnar. Gömul handrit, líkt og Íslendingasögur, höfðu engan eiginlegan 

höfund og jafnvel var gert ráð fyrir því þær væru ekki endanlegar. Þegar farið var að 

prenta sama texta í miklu magni fór höfundarréttur að skipta máli. Þorbjörn vitnar í 

Sven Birkerts sem skrifaði árið 1994: „ Hugmyndin um persónu rithöfundarins, þ.e. 

að tiltekinn einstaklingur skapaði frumlegt verk og teldist síðan höfundur þess, náði 

ekki vitund almennings fyrr en prentlistin hafði rutt munnlegri geymd til hliðar sem 

menningarlegum grunni boðskiptanna“ (Þorbjörn Broddason, 26, 2005). 

 

Undir þetta tekur greinarhöfundurinn Gary J. Brown (2001). Að hans mati breytist 

lestrarupplifun á milli kynslóða og sú upplifun er ekki alls ekki sú sama fyrir 

nútímalesanda og hún var fyrir Johannes Gutenberg. Hann vitnar í rithöfundinn James 

O’Donell sem sagði að „til þess að sjá nýja miðla út frá þeirra eigin eiginleikum þarf 

fyrst að komast yfir það stig þar sem venjur eldri miðla eru heimfærðar upp á hina 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 „The effects of technology do not occur at the level of opinions or concepts, but alter sense ratios or 
patterns of perception steadily and without any resistance.“ 
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nýju“3 (þýðing höfundar) (Brown, 1, 2011). Lestur er ekki bara lestur. Lesendur lesa 

mismunandi texta í mismunandi tilgangi og lestur er ekki alltaf sama athöfnin. 

Ákveðnum aðferðum er beitt við lesturinn eftir því hvert markmiðið er og einbeitingin 

getur verið mjög mismunandi eftir því hvort verið er að lesa sér til skemmtunar, vegna 

vinnu eða skóla (Brown, 2001). 

2.2. Spjaldtölvueign og lestur í Bandaríkjunum 

Í Bandaríkjunum breyttist hlutfall fullorðinna Bandaríkjamanna sem eiga spjaldtölvur 

eða lesbretti umtalsvert í kjölfar „jólavertíðarinnar“ árið 2011. Slík tæki voru mjög 

vinsælar jólagjafir og hlutfall eigenda jókst um níu prósentustig, úr 10% í 19% fyrir 

hvort tæki um sig. Þetta kom fram í könnun á vegum PEW 

rannsóknarmiðstöðvarinnar í Bandaríkjunum sem gerð var í desember og janúar árin 

2011 og 2012. Verðið á slíkum tækjum hafði lækkað talsvert og einnig komu fram 

ódýrari valkostir en áður höfðu verið í boði. Í niðurstöðum könnunar má greinilega 

merkja að aukningin á sér sérstaklega stað hjá þeim sem hafa menntað sig mikið og 

þar sem tekjur eru með hærra móti. Tæplega þriðjungur þeirra sem höfðu lokið 

háskólamenntun áttu spjaldtölvu og rúmlega þriðjungur þeirra sem bjuggu á heimilum 

þar sem árlegar tekjur voru 75.000$ eða meira áttu slíka tölvu (Rainie, 2012). 

 Á svipuðum tíma gerði PEW könnun á rafbókalestri fullorðinna 

Bandaríkjamanna (Rainie, Zickuhr, Purcell, Madden og Brenner, 2012a). Þar varð 

einnig aukning sem hélst í hendur við aukna spjaldtölvu- og lesbrettaeign þeirra. Um 

miðjan desember 2011 sögðust um 17% hafa lesið rafbók á árinu og í febrúar 2012 

hafði sú talað hækkað upp í 21%. Í desember var stafrænn lestur einnig skoðaður í 

víðara samhengi og sögðust þá 43% Bandaríkjamanna, 16 ára og eldri, að þeir hefðu 

lesið annaðhvort rafbók eða tímarit, fræðitímarit eða fréttagreinar á stafrænu formi á 

lesbretti eða spjaldtölvu, tölvu eða snjallsíma. Einnig kom það fram að 88% þeirra 

sem höfðu lesið stafrænar bækur á árinu 2011 lásu einnig prentaðar bækur og lesa 

jafnframt meira af bókum en aðrir (Rainie, Zickuhr, Purcell, Madden og Brenner, 

2012a). 

 

PEW framkvæmdi könnun á tímabilunum 5.-8. janúar og 12.-15. janúar, árið 2012, og 

spurði bandarískt fólk á aldrinum 16-29 ára um lestrarvenjur þeirra (Zickuhr, Rainie, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 „It takes several generations to get past the point of depending on the old medium for a way to think 
about the new and to get the point of exploiting the new medium artfully in its own right.“ 
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Purcell, Madden og Brenner, 2012b). 83% þeirra höfðu lesið bók á undanförnu ári, 

þar af höfðu 75% lesið prentaða bók, 19% lásu stafræna bók og 11% höfðu hlustað á 

hljóðbók. Það er áhugavert að þeir sem lásu stafrænar bækur voru líklegri til þess að 

lesa þær í snjallsímum eða tölvum, frekar en á lesbrettum eða í spjaldtölvum. Það 

vekur óneitanlega upp spurningar um lestrarvenjur þessa fólks, en hafa verður í huga 

að frá því að þessi könnun var framkvæmd hefur spjaldtölvueign aukist eins og fram 

kemur seinna í þessum kafla. Um 76% þessa aldurshóps sögðust lesa sér til 

yndisauka, en 81% þeirra sem voru þrjátíu ára og eldri sögðust lesa í þeim tilgangi. 

Yngri hópurinn les mun meira fyrir skóla eða til að leita sér upplýsinga um áhugaverð 

málefni en 81% sögðust gera það (Zickuhr, Rainie, Purcell, Madden og Brenner, 

2012b). 

 Eins og áður segir, jókst spjaldtölvueign verulega á árinu 2012. Í desember 

árið 2011 áttu 10% fullorðinna Bandaríkjamanna spjaldtölvu og jókst sú tala um níu 

prósent í kjölfar jólavertíðarinnar. Rétt fyrir jól 2012 var hún komin upp í 25%, 

fjórðungur fullorðinna Bandaríkjamanna átti spjaldtölvu en eign lesbretta á borð við 

Kindle frá Amazon stóð enn í stað, 19%. Þessi aukning leiddi af sér fleiri lesendur 

sem lásu bækur á stafrænu formi. Árið á undan lásu 16% Bandaríkjamanna, 16 ára og 

eldri, stafrænar bækur og var sú tala komin upp í 23% í lok árs 2012. Á sama tíma 

fækkaði þeim sem lásu prentaðar bækur, úr 72% í 67% (Rainie og Duggan, 2012). 

2.3. Netnotkun og spjaldtölvueign í Finnlandi og Kanada 

Árið 2011 gerði Sakari Taipale rannsókn á tengslum netnotkunar og lesturs á pappírs- 

og stafrænum dagblöðum í Finnlandi, með tilliti til þess hvort kyn hefur áhrif. Sakari 

framkvæmdi könnun hjá 611 Finnum á aldrinum 15-64 og spurði þá m.a. út í hversu 

oft þeir lesa stafræn dagblöð og hversu oft þeir lesa dagblöð. Í ljós kom að netnotkun 

hafði ekki áhrif á hefðbundinn dagblaðalestur, ef munur á kynjum er ekki tekinn til 

greina. Hinsvegar kom í ljós að hjá körlum minnkaði blaðalestur eftir því sem 

netnotkun jókst en hjá konum ýtti hún hinsvegar undir blaðalestur. Einnig kom það í 

ljós að eftir því sem netnotkun varð meiri, jókst lestur stafrænna dagblaða en þar var 

lítill sem enginn munur á kynjum. (Taipale, 2012) 

 Í Kanada hefur prentuðum dagblöðum fjölgað frá árinu 1970 um 21%. 

Samkvæmt niðurstöðum könnunar sem birt var í sérútgáfu af blaðinu Marketing 

Magazine í september árið 2012 höfðu 85% þeirra sem svöruðu henni, lesið dagblað í 

vikunni áður en spurt var. Tæplega sjö af hverjum tíu höfðu lesið dagblöð á 
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pappírsformi og fjórir af hverjum tíu höfðu lesið þau í spjaldtölvu. Það vekur þó 

athygli að aðeins tvö prósent svarenda sögðust eingöngu lesa dagblöð í spjaldtölvu.  

Meira en helmingur þeirra sem svöruðu höfðu farið inn á heimasíðu dagblaðs í 

vikunni áður en spurt var. Könnuninni var einnig ætlað að athuga venjur Kanadabúa 

við lestur dagblaða og notkun fréttasíðna á netinu. Í ljós kom að prentuð blöð eru mest 

lesin snemma dags og eftir kvöldmat og svipað á við um heimasíður dagblaðanna. 

Snjallsímar eru í stöðugri notkun yfir daginn en spjaldtölvur eru að mestu leyti 

notaðar á kvöldin. (Newspapers, 2012) 

2.4. Fréttablöð á netinu og dagblaðalestur Íslendinga 

Á vef Hagstofu Íslands má nálgast upplýsingar um internetnotkun Íslendinga og yfirlit 

yfir fréttablöð sem gefa út ritstýrt efni á sína eigin vefsíðu á netinu. Frá árinu 1995 og 

fram til ársins 2010 fjölgaði slíkum síðum umtalsvert. Frá árinu 2007 hafði síðunum 

aðeins fækkað í einum flokki, blöðum sem gefin eru út mánaðarlega. Frá árinu 1998 

voru öll dagblöð með vefsíðu, að undanteknum árunum 2001 og 2003. Nánari 

upplýsingar má sjá í Mynd 1. (Hagstofan, e.d.) 

 

	  
Mynd	  1	  -‐	  Tölfræði	  frá	  Hagstofu	  Íslands.	  Hér	  má	  sjá	  yfirlit	  yfir	  þann	  fjölda	  fréttablaða	  sem	  héldu	  úti	  
vefsíðum	  með	  ritstjórnarefni,	  á	  árunum	  1995-‐2010. 

Þekkingarfyrirtækið Capacent gerir reglulega kannanir á fjölmiðlanotkun Íslendinga. 

Árið 2010 var gerð samræmd dagblaða- og netmiðlamæling frá ágúst og fram í 

október. Þar kom í ljós að að meðaltali lásu tæplega 79% svarenda Fréttablaðið í 

þeirri viku sem spurt var um. Tæp 56% höfðu að sama skapi lesið Morgunblaðið.  

Lítill munur var á kynjum og ekki var gerður munur á prentútgáfu eða stafrænni 
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útgáfu, heldur var einungis spurt hvort lesendur hefðu skoðað blaðið sjálft. Einnig 

höfðu rúmlega 80% svarenda skoðað vef Morgunblaðsins, mbl.is, í þeirri viku sem 

spurt var um. Hlutfall þeirra sem skoðaði vefinn daglega var 61%, en ekki var spurt 

um aðra fréttamiðla samkvæmt niðurstöðum á vef Capacent (Capacent rannsóknir, 

e.d.). 

 Á hverjum degi safnar Capacent saman um 30 svörum um lestur dagblaða og 

hefur því gögn sem spanna hvern mánuð fyrir sig, nokkur ár aftur í tímann. Í mars 

2013 mældist Fréttablaðið með mestan lestur, en 57% svarenda sögðust lesa blaðið. 

Vikublaðið Fréttatíminn kemur þar næstur með rúm 40% en báðum þessum blöðum er 

dreift frítt. Morgunblaðið, sem selt er í lausasölu og áskrift, var lesið af tæplega 33% 

svarenda. DV og Viðskiptablaðið ráku lestina, DV með rúmlega 12% og VB með 

rúmlega 9%. (Capacent Gallup, e.d.) 

3. Skilgreiningar 

3.1. Hvað er prentmiðill? 

Með tilkomu Gutenberg prenttækninnar gjörbreyttust möguleikar til miðlunar. 

Auðveldara varð að koma töluðu orði í prent og þannig mátti skrá niður fréttir um 

málefni líðandi stundar til þess að koma þeim í dreifingu á skömmum tíma. 

Iðnbyltingin jók svo enn á hraðann og prenttæknin varð sífellt þróaðri. Hægt var að 

koma fréttum mun reglulegar út með fréttablöðum sem dreifa mátt víða.  

Fréttablöð urðu dagblöð, þau komu reglulega út með nýju efni og fréttum um 

mál sem efst voru á baugi og voru fyrir alla. Hægt er að skilgreina þau á þann hátt að 

þau eru útgáfa sem er gefin út með reglulegu millibili, þau ná til stórs lesendahóps 

vegna véltæknilegrar margföldunar og þau bjóða vinsælt og almennt efni sem á skylt 

við það sem er að gerast hverju sinni (Guðjón Friðriksson, 2000). 

3.2. Hvað er “rafrænn” miðill? 

Samkvæmt skilgreiningu Guðjóns er hægt að flokka stafræna miðla, svo sem 

netmiðla, sem dagblöð. Hin véltæknilega margföldun er vissulega til staðar en hún er 

hinsvegar ekki efnisleg líkt og pappírsútgáfa. Það segir sig nokkurn veginn sjálft að 

rafrænn miðill er að miklu leyti ólíkur prentmiðli. Hraðinn er mikill, fréttir geta verið 

komnar í dreifingu á örskotsstundu eftir að þær hafa verið gefnar út.  
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Ólíkt netmiðlum, eru slíkir rafrænir miðlar frekar líkir dagblöðum, í það 

minnsta enn sem komið er. Uppsetning þeirra er oft svipuð en þó eru möguleikarnir til 

breytinga mun meiri. Sennilega mun útgáfa með þessum miðli verða fastmótaðri eftir 

því sem þeir verða algengari en strax er farið að bera á þróun slíkra miðla erlendis og 

má þar meðal annars nefna bandaríska miðilinn Newsweek, sem nánar er vikið að 

síðar í ritgerðinni. 

Samkvæmt fjölmiðlalögum nr. 38 sem samþykkt voru árið 2011 er rafrænn 

miðill skilgreindur á eftirfarandi hátt: „ 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.“ 

3.3. Eiginleikar spjaldtölva 

Spjaldtölvur ganga fyrir innbyggðum, endurhlaðanalegum rafhlöðum sem auðvelt er 

að hlaða á stuttum tíma, en þó er hleðslutíminn mismunandi á milli framleiðenda. Þær 

eru með snertiskjá, svo ekki þarf neitt meira en sjálfa tölvuna. Algeng skjástærð þeirra 

er frá sex tommum upp í 11 tommur, en þær geta bæði verið minni eða stærri en það. 

Þær eru léttar, meðfærilegar og geta geymt ógrynni upplýsinga í innbyggðu minni auk 

þess sem þær geta tengst „gagnaskýjum“ í gegnum nettengingu. Í gegnum þær er 

einnig hægt að hlaða niður skjölum af netinu og í tveimur stærstu stýrikerfunum sem 

eru í notkun í dag, iOS og Android, eru sérstök smáforrit innbyggð þar sem hægt er að 

hlaða niður dagblöðum, tímaritum og bókum. Það má því segja að nettengd 

spjaldtölva hafi sífelldan aðgang að „bókabúð“ í sinni klassísku mynd þar sem hægt er 

að fá nýjustu dagblöðin, nýjustu bækurnar og tímaritin. Spjaldtölvur með snertiskjá 

hafa alls kyns nýtingarmöguleika og enn er verið að finna upp nýjar aðferðir til að fá 

sem mest út úr þeim (Tablet computer, 2013) (Google Inc., 2013). 

3.4. Útgáfa þriggja stærstu fréttablaðanna á Íslandi fyrir spjaldtölvur. 

Stærstu dagblöð Íslands, Morgunblaðið, Fréttablaðið og DV bjóða öll upp á netáskrift 

eða möguleikann á að hlaða niður blöðum í spjaldtölvur. Fréttablaðinu er dreift frítt 

og það sama á við netútgáfuna, sem hægt er að nálgast á fréttavef blaðsins, Vísi, eða í 

forriti sem hægt er að sækja endurgjaldslaust í forritaverslanir Apple og Google. Ekki 

þarf að sækja sérstaklega um að fá blöðin send í rafrænu formi, heldur sér forritið 

sjálft um að hala því niður fyrir notandann, en fylgja þarf leiðbeiningum til þess að 

setja forritið upp. Einnig er hægt að fara inn á vef Vísis og sækja þar blaðið í PDF-
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skjalformi, en sá lestur er mjög ólíkur hefðbundnum pappírsblaðalestri. Forritið sem 

Fréttablaðið mælir með býður upp á lestur sem líkist meira pappírslestri, líkt og forrit 

Morgunblaðsins gerir. Morgunblaðið hóf að dreifa blaðinu með sérstöku „appi” eða 

smáforriti fyrir iOS stýrikerfið. Það er því eingöngu aðgengilegt þeim sem hafa iPad 

spjaldtölvur frá Apple en ekki þeim sem nota Android stýrikerfi Google. Þeir sem 

eiga Android spjaldtölvur geta hinsvegar verið í netáskrift og sótt blaðið í PDF-

skjalaformi til lestrar í spjaldtölvunni. Smáforritið virkar svipað og forritið sem 

Fréttablaðið leggur til að lesendur þess noti. Nýjasta eða nýjustu blöðunum er 

sjálfkrafa halað niður í gegnum nettengingu í hvert sinn sem forritið er opnað, hafi 

það ekki verið opnað áður yfir daginn.   

Hægt er að fletta blaðinu með því að strjúka frá annarri hlið snertiskjásins yfir 

á hinn, í báðar áttir. Einnig er hægt að „hoppa“ yfir blaðsíður með því að strjúka yfir 

sérstaka valmynd neðst á skjánum sem sýnir yfirlit yfir allar blaðsíðurnar og þannig er 

hægt að „fletta“ mörgum blaðsíðum í einu. Þetta tól getur verið sérstaklega þægilegt 

þegar notandinn vill opna eina ákveðna síðu í blaðinu, eða fara aftur á síðu sem hann 

hafði skoðað áður án þess að fletta hverri og einni síðu. Það má því segja að tilgangur 

forritsins sé að notandinn upplifi það ennþá að hann sé að lesa blað, þrátt fyrir að 

upplifunin sé nokkuð ólík. Tæknin er nýtt til þess að líkja eftir gömlum hefðum, til 

þess að uppfæra þær án þess að breyta of mikið. Skapandi hugsun hönnuða forritsins 

hefur væntanlega verið takmörkuð eða þá að þeir hafa ekki verið mjög skapandi í 

sinni hönnun heldur frekar fastir í gömlum gildum blaðalesturs. 

 

Netútgáfa DV býður notandanum ekki upp á sérsniðna lausn fyrir spjaldtölvur. Til að 

sækja blaðið þarf að fara inn á vef blaðsins og þar þarf að skrá sig inn. Að því loknu 

er blaðið sótt, annaðhvort sem PDF-skjal eða beint í vafranum. Lesturinn er mjög 

ólíkur blaðalestri því einungis er hægt að skruna upp eða niður, erfitt er að fara á 

ákveðna blaðsíður og ekki er hægt að sjá fyrir lestur hversu efnismikið blaðið er. 

Meira er gert úr því að upplifun netáskrifenda verði líkari blaðalestri þegar blaðið er 

lesið í tölvu en þar er hægt að skoða blaðið í sérstöku forriti. Blaðinu er flett með 

örvum niðri í hægra horninu en í því vinstra sést blaðsíðutal. DV leggur sig því ekki 

fram, líkt og Morgunblaðið og Fréttablaðið gera, við að gera upplifun 

spjaldtölvunotenda sérstaka, hvort sem hún á að vera sérstaklega öðruvísi en eða líkari 

hefðbundnum blaðalestri. 



	   12	  

3.5. Breyting á útgáfu bandaríska tímaritsins Newsweek 

Árið 1933 hóf Thomas J.C. Martyn að gefa út tímaritið „News-week.“ Blaðið náði 

mikilli útbreiðslu, ekki síst í kjölfar þess að The Washington Post Company eignaðist 

blaðið árið 1961. Efni blaðsins er umfjöllun um viðburði hvaðan sem er úr heiminum 

og málefni líðandi stundar, en blaðamenn eru staðsettir víðsvegar um heiminn. Það 

hefur verið eitt það stærsta á sviði fréttaskýringa á bandarískum markaði á 

undanförnum áratugum og verið í mikilli samkeppni við blaðið Time sem hefur 

svipuð efnistök. Þann 31. desember 2012 urðu þáttaskil í sögu blaðsins þegar síðasta 

prentaða upplagið var gefið út. Frá og með árinu 2013 verður Newsweek einungis 

gefið út á rafrænu formi fyrir spjaldtölvur í gegnum sérstakt smáforrit þar sem hægt er 

að skrá sig í áskrift að tímaritinu (The Daily Beast, 2013). 

 

Upplifunin af lestri tímaritsins í spjaldtölvu er nokkuð frábrugðin lestri á 

pappírsútgáfunni. Eiginleikar tölvunnar eru nýttir til þess að setja tímaritið upp á 

gjörólíkan hátt frá því sem áður var. Löngum greinum er ekki flett áfram, heldur eru 

skrunað upp og niður. Þegar „flett“ er til vinstri eða hægri er farið á milli greina en 

ekki áfram í viðkomandi grein. Þegar búið er að lesa fyrstu síðu í grein sem er á 

mörgum síðum er skrunað niður, þar sem greinin heldur áfram. Neðst í vinstra 

horninu sést hversu margar síður greinin er sem gefur lesandanum hugmynd um það 

hvar hann er staddur í greininni og hversu löng hún er. Tæknin er einnig skemmtilega 

nýtt þegar greinar eru lengri en svo að þær komast ekki fyrir á einni blaðsíðu en eru 

einnig of stuttar fyrir tvær. Þá er greinin sett inn í svokallað textabox, þar sem hægt er 

að skruna upp og niður í textanum inni í boxinu en síðan sjálf helst óbreytt.  

Lesandinn á auðvelt með að sjá hvar hann er í tímaritinu með sérstökum 

„sleða“ sem birtist neðarlega á skjánum þegar fingri er snögglega þrýst á skjáinn. Með 

því að draga sleðann frá hægri til vinstri er hægt að fara á milli margra greina í einu 

og á meðan sleðinn er dreginn, kemur upp lítill gluggi sem sýnir greinarnar. Á einni af 

fyrstu síðunum er efnisyfirlit blaðsins. Þar er tæknin einnig nýtt á þann hátt að hægt er 

að smella á grein og þá kemur hún upp, án þess að lesandinn þurfi fletta í gegnum 

allar síðurnar. 

 

Newsweek býður einnig upp á möguleika sem teljast ef til vill ekki nýjungar í sjálfu 

sér, í heimi þar sem tækninýjungar virðast spretta upp í hverri viku, ef ekki á hverjum 



	   13	  

degi. Í blaðinu er hægt að deila greinum á samfélagsmiðlana Facebook eða Twitter, en 

þó aðeins greinum sem birtar hafa verið á vef Daily Beast, útgefanda tímaritsins. Með 

sumum greinum eru myndbönd felld inn í greinarnar, líkt og þau væru myndir, og 

hægt er að spila þau þar, eða þá að upp sprettur sérstakur gluggi þar sem myndbandið 

birtist.  

4. Aðferðafræði 

4.1. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni sem lögð er fram í þessari ritgerð, var 

eigindlegri rannsóknaraðferð beitt, en eðli spurningunnar kallaði frekar á slíka nálgun 

en megindlegra aðferð. Í eigindlegri rannsóknaraðferð felst að athyglinni er beint að 

félagslegum aðstæðum, eðli þeirra og gerð og hvernig tilfinningar þeirra einstaklinga, 

sem taka þátt, tengjast þessum aðstæðum. Slíkar rannsóknir eru frábrugðnar 

megindlegum rannsóknum að því leyti að ekki er hægt að gera sömu kröfur um 

hlutlægni rannsakanda. Huglæg sjónarmið skipta miklu máli og rannsakandi leitast 

við að lýsa heiminum eins og þátttakendur í rannsókninni skynja hann (Hermann 

Óskarsson, 46, 2000). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru gjarnan  notaðar í þeim 

tilfellum þar sem ekki er fyrir hendi næg þekking á viðfangsefninu til að beina því í 

ákveðinn farveg. Tilgangur þeirra er sá að með þeim er reynt að lýsa veruleika sem 

erfitt er að skýra með tölum eða tölfræði megindlegra rannsókna. (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 221-223, 2003). 

4.2. Rýnihópar 

Rýnihópar, sem eigindleg rannsóknaraðferð er notuð til þess að öðlast betri skilning á 

reynslu og sýn ákveðins hóps fólks gagnvart því sem verið er að rannsaka. Markmið 

rannsókna af þessu tagi er því að fá fram þá ólíku reynslu og viðhorf sem þátttakendur 

hópsins búa yfir. Sú krafa er gerð til þátttakenda að þeir tjái sig opinskátt um 

tilfinningar sínar og skoðanir (Casey og Krueger, 8, 2000).  

Farin var sú leið að safna saman fólki í tvo rýnihópa. Annar hópurinn var 

skipaður fólki sem les dagblöð á pappírsformi. Hinn hópurinn var skipaður fólki sem 

á spjaldtölvur og nýtir þær til lesturs dagblaða. Við upphaf viðtalsins við 

„pappírshópinn“ kom í ljós að þrír af fjórum áttu spjaldtölvur. Því höfðu nánast allir 

þátttakendur reynslu af því að lesa dagblöð sem og að nota spjaldtölvur. 
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Þátttakenda var aflað á þann hátt að send voru skilaboð í gegnum samskiptavefinn 

Facebook þar sem óskað var eftir fólki sem læsi dagblöð í pappírsformi eða ætti 

spjaldtölvu sem það notaði reglulega. Einnig var beðið um ábendingar um mögulega 

þátttakendur frá vinum og kunningjum. Að lokum voru komnir fjórir í sitthvorn 

hópinn, fimm konur og þrír karlmenn. Í pappírshópnum voru tveir karlar og tvær 

konur, í spjaldtölvuhópnum voru þrjár konur og einn karl. 

4.3. Viðtalsrammi 

Hluti undirbúnings rýnihópaviðtala er gerð viðtalsramma. Viðtalsrammi samanstendur 

af þeim meginspurningum og atriðum sem ætlunin er að rýnihópurinn ræði (Sóley S. 

Bender, 2003, bls. 87).  Þessar meginspurningar skulu vera fyrirframákveðnar og 

vandlega ígrundaðar, þá er brýnt að hafa í huga að ætlunin er ekki að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu heldur fá fram skoðanir og hugmyndir allra innan hópsins 

(Casey og Krueger, 2000, bls. 12). Viðtalsrammann skal skipuleggja þannig að 

framvinda viðtalsins verði sem eðilegust, byrjað er á þeim spurningum sem eru 

almenns eðlis en í framhaldinu farið í spurningar er varða einstök atriði eða þætti 

viðfangsefnisins (Casey og Krueger, 2000, bls. 12) (Sóley S. Bender, 2003, bls. 87).  

Viðtalsramminn var settur upp nánast eins fyrir báða hópa en þó voru 

spurningar í lokin sem voru sértækar og áttu aðeins við hvorn hóp fyrir sig. Spurt var 

um tilfinningar til dagblaða, venjur, upplifun og samfélagslega tengingu. Einnig var 

spurt um umhverfisvernd og skynjun. Pappírshópurinn var svo spurður sérstaklega út í 

síun á internetinu. Spjaldtölvu hópurinn var hinsvegar spurður um almenna reynslu 

sína af notkun spjaldtölva. Viðtölin fóru fram í kennslustofu í Háskólanum á Akureyri 

og voru hljóðrituð. Lengd viðtalsins við pappírshópinn var tæpar 47 mínútur og 

viðtalið við spjaldhópinn var rúmar 43 mínútur. Viðtölin voru skrifuð upp eftir 

upptökum og þau má sjá í Viðauka 1.  

 

Þátttakendum voru gefin dulnefni og eftirfarandi er listi yfir þá með stuttri lýsingu. 

• Spjaldtölvuhópur 

o Stella (S). Kona á þrítugsaldri, sem hefur starfað við leiklist og með 

ungmennum. 

o Sóley (Só.). Kona á fimmtugsaldri, háskólanemi. 

o Andri (A). Karlmaður á sextugsaldri, kennari. 

o Harpa (Ha.). Kona á þrítugsaldri, háskólanemi. 
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• Pappírshópur 

o Dagný (D). Kona á fertugsaldri, viðskiptafræðingur. 

o Helga (H). Kona á fertugsaldri, háskólanemi. 

o Jóhann (J). Karl á þrítugsaldri, háskólanemi. 

o Pétur (P). Karl á fertugsaldri, háskólanemi. 

4.4. Rannsóknarspurning 

Hver er munurinn á upplifun þess að lesa dagblað í pappírsformi eða rafrænt? 

5. Niðurstöður 

5.1. Hlutverk dagblaða 

Sú bylting sem orðið hefur á notkun einkatölvunnar kristallast í spjaldtölvumarkaði 

nútímans, sem fer sífellt stækkandi. Frá því Steve Jobs kynnti fyrstu iPad spjaldtölvu 

Apple til sögunnar árið 2010 hafa slíkar tölvur boðið upp á ný tækifæri í rafrænni 

útgáfu. Tölvurnar eru með snertiskjá og í þeim er hægt að sinna nánast öllu því sem 

hægt er að gera í venjulegrum heimilistölvum. Snertiskjárinn gerir það að verkum að 

mögulegt er að setja dagblöð og bækur upp á þann hátt að notandanum finnist hann 

vera að fletta á milli blaðsíðna við lesturinn. Því er mögulegt í dag að fá dagblöðin 

send beint í spjaldtölvuna í gegnum nettengingu. Hvert verður þá hlutverk dagblaða í 

lífi hins almenna borgara?  

 

Í pappírshópnum sagði Dagný (D) að dagblöð væru nauðsynleg upplýsingaveita og að 

þau væru ómissandi. Jóhann (J) sagði þau einfaldlega fylgja „morgunverkunum“ en 

Helga (H) sagði þau hinsvegar fylgja „kvöldverkunum“ hjá sér. Pétur (P) tók 

hinsvegar alls ekki undir þetta og sagði: 

 

„P: pappírsdagblöð...hafa enga þýðingu fyrir mig sko....þetta er bara rusl. 

Rannsakandi (R): ókei...P: ég les þetta eiginlega aldrei eða þannig...þú veist...R: 

hvernig lestu dagblöð þá? P: bara á netinu sko...alveg hættur, eða eiginlega...R: 

en þú hefur verið að lesa dagblöð á pappír samt? P: jájá.”  

 

Helga gat ekki tekið undir þessi orð en hún sagðist lesa blöðin á kvöldin, eftir að 

börnin hennar voru sofnuð. Hún horfir ekki á sjónvarpsfréttir og fær því sínar helstu 
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fréttir í gegnum dagblöð þó hún lesi aðeins Fréttablaðið eða önnur fríblöð. Í sama 

streng tók Dagný, sem sagði blöðin einfaldlega ómissandi. Jóhann, sem á spjaldtölvu, 

sagði að þó honum fyndist gott að lesa blöðin á pappír, að þá sæi hann ekkert að því 

að þau myndu hætta á næstu árum. Hann var hinsvegar ekki jafn viss um að hægt væri 

að skipta þeim út eins og fjölmiðlaumhverfið er í dag og þá sérstaklega eins og það er 

á netinu.  

 

„J: ég væri til dæmis til í að borga mjög sanngjarnan aðgang að...R: þú værir til í 

það? J: góðum vefmiðli sko...bara að fá helstu fréttir utan úr heimi og landsfréttir 

og annað sem að væri vel sett upp sko...P: já, svona rýndum aðeins...J: já, aðeins 

svona rýndum sko...P: þar sem væri stýrt inná, hvað kæmi sko...J: það er þetta 

pop-kúlturinn hjá okkur er sá að við getum fengið svo ofboðslega mikið magn af 

upplýsingum á stuttum tíma sko...að ef maður vill fara eitthvað dýpra þá er 

það...annað mál sko...“ 

 

Engum viðmælendanna í pappírshópnum datt þó í hug að dagblöðin sjálf gætu lifað 

áfram í spjaldtölvunum sjálfum, þ.e. að þau myndu hætta að koma út á pappír og væru 

einungis gefin út fyrir spjaldtölvur. Þrír af fjórum viðmælendum í pappírshópnum 

eiga spjaldtölvur og höfðu þau öll prófað að lesa dagblað í þeim. Þau höfðu hinsvegar 

einungis verið að lesa PDF skjöl sem nýta ekki eiginleika spjaldtölva á neinn 

sérstakan hátt.  

Í spjaldtölvuhópnum komu fram önnur sjónarmið. Þar var einn 

viðmælendanna, Andri (A), áskrifandi að Morgunblaðinu í spjaldtölvu og hefur því 

sérstakt smáforrit sett upp. Hinir þrír, þær Stella (S), Sóley(Só) og Harpa (Ha), höfðu 

ekki notað Morgunblaðsforritið og þær Stella og Sóley vissu ekki af því að það væri í 

boði.  

 

„mér finnst mjög gott að geta bara skrollað, ef það er eitthvað áhugavert þá ýti 

ég, þá er hún stór, þá les ég alveg bara...S&Só&Ha: jáá. Só: ég vissi ekki, þannig 

þú flettir bara raunverulega morgunblaðinu í appinu? A:já Ha: já, ég fer bara á 

síðurnar þarna, mbl.is...S: já, ég geri það, ég er ekki með þetta app sko...“ 

 

Forritið virkar á þann hátt að þegar það er opnað sækir það sjálfkrafa nýjasta 

tölublaðið og boðið er upp á að lesa blaðið í heild með öllum hlutum blaðsins eða 
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einungis þann blaðhluta sem viðkomandi kýs að opna. Andri er vanur því að nota 

forritið en hann hafði hinsvegar ekki séð þann möguleika sem Fréttablaðið bíður upp 

og hefur svipaða virkni. Hann sækir því blaðið í PDF formi, líkt og Pétur í 

pappírshópnum, en á vef Fréttablaðsins á Vísi er bæði boðið upp á að sækja nýjasta 

tölublaðið á PDF formi, í HTML glugga eða í ókeypis smáforriti sem Fréttablaðið 

vísar fólki á. Andri sagðist því aðeins sækja Fréttablaðið á PDF formi ef það bærist 

ekki inn um lúguna á réttum tíma en annars læsi hann pappírsútgáfuna. Það má rekja 

til þess að upplifun á lestri PDF skjala er ekki mjög lík því að lesa texta á pappír.  

 

„A: mér finnst ég alltaf vera eins og bara með prentmiðil, þegar ég er með 

þessi...tíma, tímarit, eða semsagt...R:já...A: eins og morgunblaðið, mér finnst 

annað ef ég er í raun og veru með app sko fyrir...fyrir vef, af því að þá er appið 

einfaldari vefur en sko, raunverulegi vefurinn“ 

 

Því má segja að viðmælendur í spjaldtölvuhópnum séu ekki að nýta sér möguleikana á 

lestri dagblaða í tölvunum til hins ýtrasta en þeir nýttu tölvurnar frekar til þess að fara 

inn á vefsíður miðlanna og fá fréttir þaðan. Hlutverk dagblaðanna var hinsvegar stórt í 

þeirra lífi og voru þau öll sammála um það nema Harpa. Hún sagðist lítið lesa dagblöð 

en fannst að almennt skiptu fréttir sig miklu máli, en hún skoðar þær aðallega á 

internetinu. Henni fannst það þó kostur við dagblöð, umfram útvarp eða sjónvarp, að 

geta flett yfir fréttir sem hún hefur ekki áhuga á að lesa eða vill ekki skoða. Undir það 

tók Sóley, sem sagði að þrátt fyrir að henni fyndist hún vera „fréttasuga“, þyrfti hún 

reglulega að taka sér frí frá fréttum og að henni liði jafnvel betur á meðan.  

 

5.2. Tenging við samfélagið 

Í stórborgum heimsins eru söluturnar á hverju horni þar sem hægt er að fá allar 

nýjustu fréttir. Á kaffihúsum, biðstofum og í öðrum almannarýmum eru blöð og 

tímarit aldrei langt undan. Í Reykjavík voru blaðadrengir þekktir á árum áður, þar sem 

þeir áttu sín „horn“ í miðbænum og seldu dagblöð til gangandi vegfarenda. Þessir 

staðir voru, og eru, hið svokallaða almannarými þar sem umræður um samfélagið eiga 

sér stað og almenningsálit mótast að miklu leyti. (Habermas, 1991) Fjölmiðlar gegna 

veigamiklu hlutverki á þessum stöðum því þeir geta verið kveikjan að umræðum, 

skoðanamyndun og þeir geta jafnvel nýtt sér þá til þess að fylgjast með 
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þjóðfélagsumræðunni. Rýnihóparnir tveir voru þó ekki algerlega sammála um það að 

dagblöð væru mikilvæg til þess að ná betri tengingu við samfélagið. 

 

Í spjaldtölvuhópnum var Andri á þeirri skoðun að internetið fangaði tíðarandann 

betur, sérstaklega á samfélagsmiðlum eins og Facebook. Út frá þeirri hugsun má ætla 

að samfélagsmiðlar gegni miklu hlutverki í almannarýminu og jafnvel að þeir séu 

almannarýmið sjálft. Undir þetta tóku þær Stella og Harpa en Sóley var þeim ekki 

sammála. Hún leit aðeins út fyrir rammann og taldi að dagblöð þjónuðu meira 

hlutverki í samfélaginu en að upplýsa fólk. Hún sagði þau skapa atvinnu fyrir 

blaðamenn, prentara og fleiri, sem vefmiðlar gerðu ekki í sama mæli. Hörpu fannst 

blöðin einnig ekki nógu endanleg, að ef hún vildi fá að vita meira um efni fréttanna, 

gæti hún ekki fengið þau í blaðinu, heldur þyrfti að leita út fyrir þau. Til þess nýtir 

hún þó ekki almannarýmið, með samræðum við annað fólk, heldur sækir hún dýpri 

upplýsingar um málefni á internetinu og notar spjaldtölvuna sína til þess.  

 Í pappírshópnum fannst viðmælendum að þau næðu betri tengingu við 

samfélagið með því að lesa dagblöð og sagði Helga að þar færu allar umræður fram. 

Það var þó aðeins Dagný sem sagði að enginn munur væri á netinu og dagblöðum að 

þessu leyti. Pétri fannst meiri líkur á því að hann tæki eftir greinum eða fréttum í 

dagblaði heldur en á netinu og næði þar með samfélagstengingunni. Að hans mati 

missir hann frekar af greinum á netinu en í blaði, því að þar þarf hann sjálfur að eltast 

við þær í stað þess að þær séu settar upp í dagblaðinu. Helga tók undir þetta og sagði 

að í tölvu væru meiri líkur á því að hún missti athyglina, því þar væri hún oftast að 

sinna mörgum hlutum í einu öfugt við lestur dagblaðs þar sem það væri í sjálfu sér 

sérstök athöfn og öll athygli væri á blaðinu. Jóhann var einnig á því að hann gæti 

betur fylgst með því sem væri í gangi í samfélaginu í dagblöðum af sömu ástæðu og 

hann hafði áður talað um, gæði dagblaðanna væru mun meiri og það vantaði mun 

betri vefmiðil. Tók hann það sem dæmi að nokkrum dögum áður en viðtalið átti sér 

stað hafði vinsælasta fréttin á vef mbl.is verið um það að lengsti köttur í heimi hefði 

drepist. 

 

„J: mér finnst líka sko....upplifunin eða sko...að lesa greinar sem eru skrifaðar 

eins og til dæmis í morgunblaðið...það er svona uppáhalds blaðið mitt sko...að 

það eru svona vandaðri greinar sem eru semsagt innsendar, sem maður getur þá 

nálgast ef maður fer inn og les það í ipadinum en ekki kannski á forsíðu 
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moggans...mér finnst rosalega mikið af vefmiðlum bara með rosalega 

svona...bara popp, fréttir...og vantar gríðarlega svona...vandaðan vefmiðil 

og...eins og þegar um daginn, vinsælasta fréttin á mogganum var að lengsti 

köttur í heimi væri dáinn að þá....{glottir}...“ 

 

Inni á kaffihúsum er það mjög algengt að sjá fólk með bækur, tímarit, dagblöð, 

spjaldtölvur eða fartölvur að vinna eða lesa sér til yndisauka. Áður fyrr sást aðeins 

fólk með dagblöð, bækur eða tímarit og fólk var ekki með tónlist í eyrunum, upptekið 

í sínum eigin heimi. Í pappírshópnum höfðu viðmælendur greinilega ekki myndað sér 

skoðanir á því hvort að munur væri á því hvað fólk væri að gera á kaffihúsum eða gert 

sér grein fyrir sínum eigin hugsunum um hvað aðrir væru að gera á kaffihúsum. Þó 

sagðist Dagný gera greinarmun á því þegar hún sæi konu lesa dagblað frekar en 

tímarit eða bók, og sagðist frekar taka eftir því ef kona væri að lesa dagblað. Það væri 

vegna þess að hennar upplifun væri sú að konur væru almennt séð minna að skoða 

fréttir.  

 Í spjaldtölvuhópnum voru svörin aðeins meiri því þar litu viðmælendur svo á 

að þeim fyndist það meira „gamaldags“ að fletta blöðum. Þau voru sammála um að 

fólk sem væri í niðursokkið í tölvurnar sínar á kaffihúsum væru sennilega bara að 

hangsa á netinu. Sóley sagði að það væri viss rómantík í því að sitja með blað og lesa 

það. Hún sagðist einnig hafa það á tilfinningunni að það væri heilsusamlegra að vera 

með blað en að vera sífellt með raftæki nálægt sér. Stella sagðist margoft hafa farið á 

kaffihús til að sinna fjarnámi og þar sat hún með spjaldtölvuna og vann á henni. Þegar 

hún tók sér hlé frá náminu, sagðist hún hafa staðið upp og sótt sér dagblað til að fletta, 

bæði til að breyta til og einnig að það væri viss athöfn fólgin í að sækja sér dagblað til 

lesturs. Hinsvegar væri það svo að þegar hún væri heima hjá sér, færi hún frekar inn á 

fréttavefi á netinu til þess ná í fréttir. Undir þetta tók hópurinn og Andri sagði að það 

væri jafnvel orðið svolítið „retró“ að lesa dagblöð á kaffihúsum. 

5.3. Venjur og upplifun 

Eins og fram hefur komið þótti Jóhanni í pappírshópnum það fylgja 

„morgunverkunum“ að lesa dagblöð og eins var það alltaf með því fyrsta sem hann 

gerði þegar hann mætti til vinnu þar sem hann hafði aðgang að fleiri dagblöðum en 

heima hjá sér.  
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 Í spjaldtölvuhópnum könnuðust allir við þá rútínu að lesa dagblöð á morgnana 

og þrjú af fjórum sögðust alltaf gera slíkt. Sú eina sem ekki las blöð almennt var 

Harpa, sem les ekki dagblöð svo einhverju nemi en skoðar fréttir á netinu. Sóley 

sagðist einnig vera með fasta rútínu á morgnana, en hún skoðar miðlana í ákveðinni 

röð á netinu. Stella sagðist alltaf vilja fletta blöðum á morgnana en hún fær 

Fréttablaðið sent heim til sín á hverjum morgni. Sé það hinsvegar ekki komið áður en 

hún fær sér morgunmat notar hún spjaldtölvuna sína til þess að skoða fréttir. Það sama 

sagði Andri, en sagðist frekar lesa Fréttablaðið í pappírsformi á morgnana ef það hefði 

skilað sér á réttum tíma og síðan Morgunblaðið í smáforritinu, hafi hann tíma til þess. 

Hann var hinsvegar ekki með uppsett forrit fyrir Fréttablaðið, líkt og áður hefur komið 

fram, og sækir því blaðið í PDF formi. Heilt yfir sagðist Harpa frekar vilja skoða 

vefmiðla í spjaldtölvu en í fartölvunni sinni, því það þýddi að hún gæti komið sér 

betur fyrir. Hún sest þá eða leggst í sófa og skoðar fréttir og greinar. Undir þetta tók 

Sóley og sagðist jafnvel líta á spjaldtölvuna eins og bók. Henni fannst það hinsvegar 

ekki eins þegar hún var komin upp í rúm til að lesa þar sem hún hafði átt í vandræðum 

með að handleika spjaldtölvuna. Andri var henni ekki sammála og sagði að sér fyndist 

það orðið betra að lesa bækur í spjaldtölvu. Þar gæti hann stækkað letrið að vild, 

breytt birtustiginu, letri og bakgrunni. Stella var honum sammála með stækkunina á 

letrinu, enda væri sjón hennar að hraka.  

 Að mati Andra var það einnig sérstök athöfn að setjast niður með dagblað og 

lesa það. Tilfinningin væri mjög frábrugðin því að spjalla við einhvern en honum 

fannst samt enginn munur á því að lesa blað í spjaldtölvunni eða í pappírsformi. Andri 

er orðinn mjög vanur því að nota smáforritið frá Morgunblaðinu og var farinn að sýna 

hinum viðmælendunum hvernig það virkaði á einum tímapunkti í viðtalinu. Hann 

sagðist einnig lesa erlend fréttablöð í spjaldtölvunni og þar nýti hann tæknina til þess 

að glósa þau og þýða jafnóðum í forritum á borð við Adobe PDF Reader.  

 

„ Só: þetta er náttúrulega bara eins og bók. Ha: já. Só: ég keypti mér einmitt bara 

mínu fyrstu bók um daginn í þessu, mér fannst það samt ekki eins og að lesa bók 

upp í rúmi...S: nei, ég er sammála...Só: ég var alltaf eitthvað að missa hana á 

mig, þegar ég ætlaði eitthvað...A:mér finnst það orðið betra. R: að vera....Só:að 

lesa í þessu? A: já. Só: maður venst þessu kannski bara. A: það er þægilegra...og 

hérna, ég get haft svartan bakgrunn og hvíta stafi og alveg lýsinguna eins og ég 
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vil hafa hana og svo framvegis...letrið eins stórt og ég vil hafa það og svo 

framvegis, mér finnst þetta miklu þægilegra.“ 

 

Eins og fyrr segir þótti Jóhanni í pappírshópnum að blöðin væru eitthvað sem fylgdi 

með „morgunverkunum“, eitthvað sem færi sjálfkrafa á morgunverðarborðið og 

Dagný tók undir það. Hún bætti því einnig við að henni þætti dagblaðalestur veita 

henni ákveðna hugarró. Helga sagðist ekki hafa tíma á morgnana til að lesa blöðin eða 

skoða fréttir en hún nýtir sér þess í stað kvöldin til þess, þegar börnin hennar eru 

sofnuð. Hún sagðist einnig renna í gegnum öll blöð sem söfnuðust upp ef hún missti 

eitthvert kvöld úr, en þá færi hún frekar hratt yfir þau. Pétur sagðist einnig nýta sér 

kvöldin og þá helst áður en að hann færi að sofa. Hann er ekki áskrifandi að neinu 

blaði og fær ekkert inn um lúguna hjá sér, en var áður áskrifandi að Fiskifréttum í 

pappírsformi. Á meðan svo var sagði hann enga reglu hafa verið á því hvenær hann 

las það, það hafi bara gerst þegar blaðið barst.  

5.4. Munur á röð 

Þegar blöð eru brotin um og sett upp er það yfirleitt fastmótað hvert ákveðnar fréttir 

og greinar fara. Þannig eru nýjustu og stærstu fréttirnar á forsíðu og fyrstu opnunum. 

Fyrir miðju blaði er viðhorfsgreinar og stærri viðtöl og aftast í blaðinu eru íþróttir og 

léttmeti. Að sjálfsögðu er það ekki alltaf svo en þessi röð er til dæmis nokkuð ráðandi 

hjá bæði Fréttablaðinu og Morgunblaðinu. Hinsvegar er það ekki svo að lesendur lesi 

blöðin endilega í þeirri röð sem ritstjórn ætlar, sé miðað við niðurstöður úr viðtölum 

við rýnihópana tvo. 

 

Í pappírshópnum talaði Jóhann um það að hann hefði ákveðnar venjur þegar hann 

fengi blað eins og Morgunblaðið í hendurnar. Þá byrjar hann aftast en það á rætur 

sínar að rekja til hans yngri ára þegar hann hafði mikinn áhuga á kvikmyndum. Aftast 

í blaðinu eru hinar svokölluðu „bíósíður“, þar sem eru fréttir af kvikmyndastjörnum 

og væntanlegum kvikmyndum. Dagný byrjar einnig aftast en það hefur í raun ekkert 

með efni blaðanna að gera heldur það hvernig hún flettir blaðinu. Henni finnst betra 

að fletta dagblöðum frá hægri til vinstri og byrjar þar af leiðandi aftast. Þau Pétur og 

Helga byrja hinsvegar á byrjuninni og sáu ekki ástæðu til annars. Pétur, Jóhann og 

Dagný höfðu öll prófað að lesa dagblað í spjaldtölvu og sögðu að við slíkan lestur 
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byrjuðu þau alltaf á byrjuninni. Það gerðu þau þrátt fyrir að mögulegt væri að fara á 

öftustu síðu og byrja þar. Um það sagði Jóhann:  

„B: maður er bara ekki jafn þjálfaður í að lesa, maður veit þegar maður er með 

pappírsblaðið, þá sko veit maður hvar hvað er sem maður hefur áhuga á að lesa...eða 

þú veist, þegar maður er í ipad þá er þetta ekki svona aðgengilegt af því að maður er 

bara með eina flata síðu...maður getur ekki svona opnað þetta allt saman....“ 

 

Þau voru einnig sammála um það að þau notuðu spjaldtölvulestur síður til þess að 

skima blaðið, heldur væru þau þá frekar að leita sér að einhverju ákveðnu. Þannig 

sætu þau ekki með blaðið í tölvunni og flettu því, heldur leituðu að ákveðnu efni eftir 

því hvar í blaðinu það ætti að vera. 

 Í spjaldtölvuhópnum var umræðan minni við þessa spurningu en í hinum 

hópnum. Allir byrjuðu að lesa blöðin á byrjuninni, hvort sem er í spjaldtölvu eða í 

pappírsblaði en þó talaði Harpa um það að hún sækir mest í „bíósíðurnar“ og byrjar 

því kannski stundum aftast í blaðinu. Andri sagðist nota forsíðuna til þess að kynna 

sér hvað væri í blaðinu og gæti þannig farið beint í áhugavert efni ef eitthvað væri. 

Sóley minntist á fasteignasíðurnar og sagðist alltaf fletta yfir þær og Stella tók undir 

það. Sú síðarnefnda minntist einnig á minningargreinarnar í Morgunblaðinu sem hún 

sagðist ávallt fletta yfir. Sóley var sammála henni um það en þær breyttu þó um 

skoðun þegar Jóhann sagðist alltaf skima þær til þess að sjá hvort þar væri einhver 

sem hann kannaðist við. Báðar könnuðust þær við að gera það en öll tóku þau það þó 

fram að þau læsu ekki greinarnar nema að þekkja viðkomandi.  

 

5.5. Umhverfisvernd 

Endurvinnsla er orðið í dag og á okkar tímum er mikið hugsað um að hægt sé að 

endurvinna úrganginn okkar. Með tilkomu spjaldtölvunnar og auknum fréttaflutningi 

á netinu er hægt að sjá það fyrir sér að pappírsútgáfa minnki og þar með 

pappírsúrgangur á heimilum og vinnustöðum.  

 

Rýnihóparnir tóku á sitthvorn háttinn á þessari spurningu. Í spjaldtölvuhópnum var 

þeirri spurningu auðsvarað hvort þeim fyndist þau vera umhverfisvænni með því að 

nota spjaldtölvu til þess að skoða fréttir frekar en dagblöð í pappírsformi. Þær Stella, 

Sóley og Harpa voru allar sammála um það að þær væru mun umhverfisvænni. Andri 
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var ekki jafn sannfærður og taldi að það tæki lengri tíma að verða umhverfisvænni 

með spjaldtölvunni því að framleiðsla á henni væri ekki umhverfisvæn.  

 Pappírshópurinn ræddi málið lengur en hinn hópurinn. Pétur var mjög 

neikvæður gagnvart pappírsútgáfu og hafði áður í viðtalinu kallað pappírsdagblöð 

rusl, sem hann endurtók þegar hann svaraði þessari spurningu. Jóhann sagði að hann 

gæti vel hugsað sér að skipta yfir í það að lesa dagblöð eingöngu í spjaldtölvu 

einungis vegna umhverfissjónarmiða og undir það tók Helga. Dagný var einnig sömu 

skoðunar en hún fór í kjölfarið, ásamt Pétri, að ræða um það hvað PDF-útgáfa fyrir 

spjaldtölvur væri mislukkuð. Pétur virtist hrifinn af því að geta séð hvað öðrum finnst 

áhugavert að skoða, líkt og hægt er að gera með Kindle lestölvunni frá Amazon: 

 

„P: jafnvel sko...en...eins og þetta er í dag, þetta er sett fram á einhverju pdf-

formi og þú færð þetta einhvern veginn svona...þetta er ekkert rétta aðferðin til 

að...R: nei, neinei...þá ertu að meina sjálft blaðið? P: sjálft blaðið sko, það þyrfti 

að vera á einhverju formi sem að þú veist...bara eins og í kindle þá sérðu 

hverjir...ef þú ert að lesa einhverja bók sem að milljón aðrir hafa lesið og þeir 

hafa highlightað eitthvað í bókinni eða...þú veist, þá eru svona milljón eða 

hérna...sem að highlightuðu þetta...bendir mann á að þetta sé kannski eitthvað 

svona...R: eitthvað sniðugt? P: eitthvað sniðugt...eða skiljiði mig...eða 

svona...já...“ 

 

Dagný ræddi hinsvegar um eiginleika þess að vera með pappírsblað fyrir framan sig. 

Henni fannst það galli við spjaldtölvuna hvað hún er lítil miðað við dagblöðin sjálf, en 

iPad er til dæmis um helmingur af einni blaðsíðu eða fjórðungur af opnu. Henni 

fannst það ekki nógu gott að þurfa að smella á greinina til þess að geta lesið hana, sem 

er andstætt við það sem Andri og Stella í spjaldtölvuhópnum höfðu talað. Þau höfðu 

talið þetta vera kost, vegna þess að sjón þeirra væri farin að daprast.  

 Viðmælendur í pappírshópnum voru ekki allir jafnmeðvitaður um 

endurvinnslu á Akureyri, en þar er bæði hægt að fara með pappírsúrgang í sérstaka 

grenndargáma eða þá að hægt er að kaupa sérstaka endurvinnslutunnu til að hafa við 

hús. Bæði Dagný og Helga sögðust nota endurvinnslutunnur til þess að flokka pappír 

og Jóhann minntist á grenndargámana. Öll þrjú töluðu einnig um það að þau hefðu 

ákveðinn stað á heimilinu fyrir dagblöð sem búið er að lesa. Pétur var hinsvegar sá 

eini sem sem henti blöðunum með venjulegu rusli, en að hans sögn er ekki sérstök 
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tunna fyrir pappírsúrgang í fjölbýlishúsinu þar sem hann býr. Hann talaði um það 

hvað hann hefði orðið var við slíka endurvinnslu þegar hann bjó í Sviss á árum áður 

en að hér á Íslandi væri fólk ekkert að spá í þessa hluti. Þau Dagný, Helga og Jóhann 

bentu honum þá á grenndargámana og fóru að lýsa sínum aðferðum við að flokka 

pappír og sögðu það öll frekar auðvelt.  

 

„ P: já, það er ekki þarna hjá okkur, það ...ég...það...eða það er bara þessi tunna 

fyrir eitthvað...matarúrganginn og eitthvað...D: ég flokka pappír sko...R: það er 

reyndar í flestum húsum...er...er það ekki, dagblaðatunnur? H: nei, það þarf að 

kaupa þær sérstaklega, bara húsfélagið þarf að gera það...P: já ókei...R: já já...J: 

svo eru grenndargámar líka...H: já, svo eru þeir út um allt...P: já ég hef nú bara 

aldrei farið á svoleiðis stöð, bara í lífinu...R: já ókei...það er frekar einfalt að 

henda blöðum í dag...myndi ég segja...D&H: já....P: já, mér bara hafði ekki 

dottið það í hug sko...“ 

5.6. Skynjun 

Einn partur af því að lesa, og að upplifa dagblað, er að skynja eiginleika þess. Það 

geta verið eiginleikar á borð við lykt, þyngd og þykkt. Komi það fyrir að einhver 

missi bókamerki úr bók, eða vilji finna ákveðna blaðsíðu í blaði, gæti sá hinn sami 

notað skynjun sína til þess að finna rétta blaðsíðu. Það er hægt með því þreifa á 

bókinni og blaðsíðunum og reyna að muna hversu þykkur pappírinn var á þeim stað í 

blaðinu eða bókinni sem viðkomandi vill finna aftur. Eins er til dæmis hægt að finna 

þyngd blaðsíðanna til þess að reyna að meta það. Allt tengist þetta skynjun. Í 

spjaldtölvu eru þessir þættir ekki til staðar. Þar er kominn sá valmöguleiki að sjá allar 

blaðsíðurnar í einu og stækka þær upp til þess að skoða betur. Þannig ætti það að vera 

auðvelt að finna blaðsíðuna aftur. Eins man tölvan, eða það forrit sem notast er við, 

hvar viðkomandi hætti síðast að lesa blað eða bók. Þegar forritið er svo opnað aftur 

sprettur sú blaðsíða upp sem síðast var skoðuð. Þannig eru bókamerki í raun óþörf í 

rafbókum, sé ekki verið að skipta á milli bóka. Þau eru hinsvegar í boði og ef 

notendur vilja skipta um bók, þá geta þeir merkt blaðsíðuna og forritið setur þar inn 

bókamerki.  

 

Þegar viðmælendur voru spurðir um þessa skynjun virtust þeir ekki gera sér 

almennilega grein fyrir því hvað átt var við. Við fyrstu sýn voru þetta eiginleikar sem 
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þeir höfðu ekki hugsað út í en áttuðu sig á þeim eftir því sem meira var rætt um þá. Í 

spjaldtölvuhópnum var Jóhann fyrstur að átta sig á því hvað verið værið að meina og 

sagðist nýta sér þá möguleika sem forritin bjóða upp á til þess að finna réttar 

blaðsíður. Aðrir í hópnum höfðu ekki nægjanlega reynslu af slíkum forritum til þess 

að geta tjáð sig almennilega um þessa skynjun. Þegar Stella var beðin um að lýsa því 

hvernig hún myndi opna pappírsblað, í þessu tilviki Morgunblaðið, til þess að fara 

beint á minningargreinarnar sagði hún:  

 

„ R: en ef eins og til dæmis þú myndir fá moggann, og ég myndi segja við þig, 

farðu á minningargreinarnar...hvað myndiru gera? S: uu, ég myndi sennilega 

fletta, ég veit samt að þær eru aftan við miðju...R: já, þú veist það...S: já...R: 

þannig að þú myndir væntanlega taka blaðið og svona...S: aðeins aftan við 

miðju.“ 

 

Þá kom það einnig fram að spjaldtölvuhópurinn treysti á að tölvurnar kæmu þeim 

alltaf aftur á rétta blaðsíðu þegar þau væru að lesa rafbækur. Sóley rifjaði upp þegar 

hún keypti sér sína fyrstu rafbók skömmu eftir að hún keypti sér iPad spjaldtölvu. Þá 

lagði hún blaðsíðunúmerið alltaf á minnið því hún áttaði sig ekki á því í fyrstu að 

forritið opnaði bókin alltaf á sama stað og hún lokaði. Hún sagðist vera farin að 

treysta tölvunni og forritunum fyrir því að opna skjöl eða annað, þar sem hún hafði 

lokað þeim. Þannig væri hún farin að treysta meira á tölvuna en sjálfa sig og hún 

sagðist vera farin að óttast það að loka skjölum í fartölvunni sinni án þess að vista 

þau, en flest forrit í fartölvum eru ekki búin þessum möguleikum í sama mæli eða 

með sömu virkni og þau sem hönnuð eru fyrir spjaldtölvur.  

 

Í pappírshópnum talaði Pétur strax um spjaldtölvuna sem hann hafði nýlega selt. Þar 

hafði hann sérstakt rafbókaforrit frá Amazon sem hann er einnig með í símanum 

sínum. Hann hafði verið í miðri bók þegar hann seldi spjaldtölvuna en sagði það ekki 

hafa skipt neinu máli, því bókin opnaðist í símanum á sama stað og hann lokaði henni 

í spjaldtölvunni. Tækin „töluðu“ því við hvort annað sem gerði hann nokkuð háðan 

þeim. Jóhann minntist hinsvegar á það hvernig sú tilfinning er að eiga fáar blaðsíður 

eftir í bók og finna hversu lítil þykktin er á blaðsíðunum sem eftir eru, eða þyngdin. 

Dagný og Helga könnuðust báðar við þessa tilfinningu og sögðust ekki hafa velt þessu 

mikið fyrir sér. Jóhanni fannst einnig betra að sýna öðrum blaðsíðu í pappírsblaði, í 
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stað þess að vera með spjaldtölvu með sér og þurfa að finna hana þar og stækka hana. 

Pétur tók undir þessa gagnrýni á spjaldtölvurnar og endurtók það sem hann hafði sagt 

áður, að útgáfan sem væri hvað algengust í dag væri alls ekki fullkomin:  

 

„J: líka bara ef maður er með sko...þú veist, áhugaverða grein sko og er í blaði og 

maður ætlar kannski að sýna einhverjum...maður fer og tekur blaðið og opnar 

það...það er þessi grein sko...ekki að taka ipadinn hérna og opna hérna...stækka 

greinina og...P: þetta er samt ekki, þó þetta sé orðið fullkomið þetta tæki sko...þá 

er þetta samt ekki alveg...ekki alveg komið sko..R: nei, ekki alla leið nei...P: því 

margir eru að fara einföldu leiðina og búa til einhverja...prenta þetta út sem 

einhvern sko...lesanlegan fæl, þar sem þú ert að...R: bara sami miðill og...P: þú 

veist, þetta geturu lesið en...gerir ekkert meira en að lesa það skiluru.“ 

 

Andri í spjaldtölvuhópnum sagði að hann myndi sennilega sakna lyktarinnar, ef til 

þess kæmi að dagblöð, tímarit og bækur myndu hverfa algerlega inn í spjaldtölvurnar. 

Hann var hinsvegar sá eini af öllum viðmælendum í báðum hópum með þessa skoðun. 

Flestir aðrir könnuðust við að finna lykt af bókum og blöðum en hún var hinsvegar 

ekki stór þáttur í skynjun blaðsins í heild. Þeir sögðu hinsvegar að þeir myndu ekki 

sakna hennar, ekki frekar en þess að fá prentsvertu á puttana. Pappírshópurinn hafði 

þetta að segja um prentsvertuna:  

 

„H: þetta fer ekkert í taugarnar á mér sko...D: nei....H: kannski myndi maður 

sakna þess, maður hefur aldrei prófað það. J: nei, nákvæmlega, þetta er kannski 

eitthvað sem maður er orðinn vanur...og myndi ekki taka eftir ef að...nema það 

myndi hverfa sko...R: nei...svo myndi það koma aftur og þá mynduð þið ekki 

skilja af hverju þið væruð svört á puttunum...{allir hlæja}...J: það hlýtur að vera 

hægt að fá app í það...” 

 

Harpa vakti hinsvegar athygli á öðru, sem bæði tengist skynjun og upplifun. Í hennar 

huga er bók miklu meira en sagan sem hún geymir eða upplifunin af lestri hennar. 

Hörpu finnst það mikilvægt að halda á bókinni sjálfri og eiga hana áfram, þannig að 

hún verður ákveðinn partur af lífi hennar. Sóley tók undir þetta og þær sögðust ekki 

geta tengt sig eins við rafbækur og þær hefðbundnu. Í spjaldtölvunni væru meiri líkur 

á því að þær hentu þeim eftir lestur öfugt við venjulegar bækur sem fengju sinn sess í 
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bókahillum. Þannig yrðu þeirra persónulegu tengsl við nánasta umhverfi þeirra meiri 

og þær gátu tengt sig við bókina áfram á einhvern hátt, löngu eftir lestur hennar.  

 

„Ha: mér finnst líka vera svona....allavega, kannski ekki dagblöð en ef ég er með 

eitthvað svona ákveðið í höndunum, einhverja bók, þá er þetta bók...skiluru, þá 

er þetta einhver svona hlutur sem maður á...R&S: {humma til samþykkis} Ha: 

skiluru...mér finnst það vera miklu, svona....æ ég veit það ekki....Só: hefur 

tilfinningalegt gildi fyrir mann? Ha: já, akkúrat í staðinn fyrir að vera með þetta í 

ipad það er frekar svona....æ ég loka þessu bara, hendi þessu bara eða 

eitthvað...R: já...Ha: þá verður maður miklu meira svona alveg sama um hluti 

sko 

6. Umræða 

 

Marshall McLuhan hélt því fram að við verðum ekki vör við þær breytingar sem 

miðlar geta haft á líf okkar, þ.e. miðlarnir sjálfir en ekki efni þeirra. Við erum of 

upptekin af efninu sjálfu til þess að sjá breytingarnar á meðan þær eiga sér stað. 

Þannig geta tæki á borð við spjaldtölvur breytt lífi okkar verulega, í raun líkt og 

heimilistölvur og fartölvur hafa gert. Þessar breytingar eiga sér þó stað á löngum tíma 

og spjaldtölvur eru tiltölulega nýjar af nálinni. Því er það alltof snemmt að segja til 

um það hvaða breytingar munu verða á hversdagslífi þjóða á borð við Íslendinga eða 

Bandaríkjamanna. Hinsvegar má vel velta þessum breytingum fyrir sér því tölfræði 

sýnir að spjaldtölvueign í Bandaríkjunum fer vaxandi með hverju ári og rafbókalestur 

hefur aukist í kjölfarið. Í Finnlandi virðist netnotkun ekki hafa áhrif á hefðbundinn 

dagblaðalestur á pappírsformi en eftir því sem hún eykst verður lestur stafrænna 

dagblaða meiri. Þannig er netið, og spjaldtölvur í leiðinni, að breyta því hvernig fólk 

notar og upplifir dagblöð. McLuhan myndi þó sennilega halda því fram að við værum 

of upptekin við að hneykslast á því hvaða efni er til á netinu eða dásama möguleika 

þess, til þess að gera okkur almennilega grein fyrir því hvernig netið breytir okkur og 

lífi okkar.  

 Möguleikarnir sem netið býður upp á eru margvíslegir, jafnvel óteljandi. Fyrst 

og fremst snúast þeir þó um miðlun upplýsinga og efnis á milli tölva um allan heim. 

Dreifing á rafrænu efni er ekki lengur frábær nýjung, hún er ekki lengur spennandi 

möguleiki í náinni framtíð. Hún er nútíðin, hún er raunveruleg. Rafræn dreifing á 
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sjónvarpsefni, kvikmyndum, tónlist, útvarpsefni, bókum, tímaritum og dagblöðum er 

nútímaleg og sjálfsögð. Spjaldtölvur eiga mikinn þátt í þeirri þróun því eiginleikar 

þeirra skapa tækifæri til þess að búa til upplifun fyrir neytandann sem líkist því sem 

hann þekkir og getur tengt sig við. Um leið og hann hefur komist upp á lagið með að 

nýta spjaldtölvu á margvíslegan hátt, verður hann tilbúinn til þess að nýta tölvuna út 

frá forsendum eiginleika hennar sjálfrar, frekar en þeim sem hún reynir að líkja eftir. 

Þar sem spjaldtölvur eru enn svo nýjar hafa þessir eiginleikar ekki verið fullkannaðir 

en þó eru ýmsir forritarar farnir að gera sér grein fyrir þeim, líkt og hönnuðir hins 

rafræna Newsweek.  

 

Enn sem komið eru hafa íslensk dagblöð ekki farið út í þróun á rafrænni útgáfu svo 

einhverju nemur. Morgunblaðið er með smáforrit fyrir iOS stýrikerfi Apple en það 

nýtir sér eiginleika spjaldtölvunnar í mjög litlum mæli og líkist fremur lestri á PDF-

skjölum. Rafræna blaðið er því alveg eins og pappírsblaðið í útliti, í raun bara PDF-

skjal sem sent er til prentsmiðjunnar og svo sett inn í smáforritið. Munurinn á 

upplifun þess að lesa slík blöð í sitthvorri útgáfunni var kveikjan að þessari eigindlegu 

rannsókn. Í rýnihópunum tveimur var fólk sem hafði reynslu af því að lesa blöð í 

báðum útgáfum. 

Af átta þátttakendum áttu sjö þeirra spjaldtölvur og sá áttundi hafði mikinn áhuga 

á því að fá sér eina slíka. Báðir hópar voru að mestu leyti sammála um það að dagblöð 

skipuðu stóran part í lífi þeirra, þrátt fyrir að viðmælendur í báðum hópum noti 

veffréttamiðla mjög reglulega. Í ljós kom að hvorugur hópanna hafði almennilega 

áttað sig á möguleikum spjaldtölvanna til útgáfu dagblaða og tímarita og aðeins einn 

viðmælandi hafði einhverja þekkingu á smáforriti Morgunblaðsins. Í pappírshópnum 

var það einna helst Pétur sem hafði góða þekkingu á lestri dagblaða og bóka í rafrænu 

formi en auk þess höfðu bæði Jóhann og Dagný prófað dagblaðalestur í spjaldtölvu. 

Þau voru sammála um að PDF-útgáfa væri alls ekki vel til þess fallin að leysa 

pappírsútgáfu af hólmi. Að þeirra sögn er upplifunin alls ekki nægjanlega lík og mun 

fleiri gallar við slíka útgáfu en kostir. Spjaldtölvuhópurinn var einnig ekki nógu 

hrifinn af PDF-útgáfunni og raunar voru viðmælendur í þeim hópi ekki jafn 

meðvitaðir um rafræna dagblaðaútgáfu og þeir sem voru í pappírshópnum.  

 
Spjaldtölvuhópurinn var nánast sammála um það að internetið fangar tíðarandann 

betur en hefðbundnir fjölmiðlar líkt og dagblöð. Þó kom upp sú skoðun að dagblöð 
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hefðu meira hlutverk í samfélaginu því þau sköpuðu störf fyrir alla þá sem koma að 

útgáfunni. Pappírshópurinn var þessu ekki sammála og hélt því fram að allar umræður 

færu fram í dagblöðunum og þannig væri betra að tengja sig við samfélagið. Þau voru 

flest á þeirri skoðun að blaðagreinar væru líklegri til þess að fanga athygli þeirra 

heldur en greinar á netinu sem týndust í þeim hafsjó upplýsinga sem þar má finna. 

Spjaldtölvuhópnum fannst það hinsvegar meira „gamaldags“ að fletta blöðum og 

þannig má kannski merkja þær breytingar sem eru nú þegar hafnar á venjum okkur 

samkvæmt kenningum Marshall McLuhan. Jafnvel kom fram orð eins og „rómantík“ í 

þessari umræðu. 

 Dagblöðin skipa hinsvegar ennþá stóran sess í lífi viðmælenda í rýnihópunum 

tveimur og flestir þeirra hafa ákveðnar daglegar venjur sem tengdust dagblaðalestri. 

Algengast var að dagblöð væru lesin á morgnana yfir morgunmatnum en tveir 

viðmælendur sögðust lesa blöðin á kvöldin þegar ró var komin á heimilið. Helga tók 

það jafnframt fram að hún léti dagblöðin að miklu leyti nægja og að hún læsi þau 

frekar en að horfa á sjónvarpsfréttir. Sú athöfn að sækja sér fréttir á morgnana er því 

líkleg til að halda áfram, því viðmælendur nýttu sér einnig spjaldtölvurnar sínar á 

morgnana til þess að skoða fréttasíður á vefnum. Ætla má að útfrá þessum venjum sé 

grundvöllur fyrir rafræna blaðaútgáfu þar sem nýjustu tölublöðin eru gefin út á 

morgnana.  

 

Munurinn á upplifun og skynjun blaða var mjög mismunandi hjá viðmælendum og 

þeir höfðu lítið hugsað út í þessa þætti dagblaðalesturs áður. Venjur þeirra náðu ekki 

aðeins til tímasetningar á dagblaðalestri eða fréttaneyslu, heldur einnig þess hvernig 

þau lesa blöðin. Sumir vildu byrja aftast, sumir vildu sleppa ákveðnum blaðhlutum en 

aðrir lásu allt blaðið í réttri röð. Þeir gátu tengt sig við þá tilfinningu að þreifa á 

blöðum eða bókum til þess að finna þann kafla sem þau vildu opna, með því að mæla 

þykkt þeirra eða þyngd út frá eigin skynjun. Flestir gátu hinsvegar ekki sagt það sama 

um spjaldtölvur eða höfðu of litla reynslu af þessum þætti til þess að geta tjáð sig 

almennilega um hann. Aðrir þættir skynjunnar eins og lykt, skiptu litlu máli og ef 

dagblöð myndu alfarið færast yfir á rafrænt form voru flestir viðmælenda vissir um að 

þeir myndu ekki sakna hennar sérstaklega. 	  
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8. Viðauki 1 

	  
iPad rýnihópur: 
 
R:byrjum kannski á að ræða um dagblöð, uuu, hvernig lítið þið á dagblöð, eru...skipa 
þau eitthvað hlutverk í ykkar daglega lífi? A: að sjálfsögðu, ég meina þetta er 
náttúrulega miðill til að fylgjast með hvað er að gerast í heiminum. R: já. B: já, ég 
held að ég sé bara háð þessu af því að það liggur við að það fyrsta núna sem ég geri er 
að bara eitthvað að vakna, opna ipadinn og skoða fréttirnar...skiluru. R: ókei, en 
dagblaðið sjálft? B: já, við fáum fréttablaðið heim þannig að það er svona athöfn, að 
því að ég á svona...ég fer aldrei að vinna fyrr en eftir hádegi þannig að ég vakna og 
skoða aðeins í ipadnum, svo fer ég fram og fæ mér morgunmat, og þá les ég alltaf 
fréttablaðið, svakaleg fréttasuga{hlær}....C: ég les bæði blöðin sko, en hérna...ég les 
sjaldnar Moggann, ég sæki hann sjaldnar, vegna þess að hann kemur ekki á borðið hjá 
mér. R:já, já. C: en hinsvegar finnst mér þægilegt að lesa í ipadinum, stundum gleymi 
ég alveg að kíkja á moggann... 
 
R: er einhver svona rútína hjá ykkur með fréttablöð, eða dagblöð, hvort sem það er á 
pappír eða ipad? A: mér finnst einmitt, yfir morgunmatnum sko, þegar ég sit, ef það er 
ekki komið fréttablað þá sit ég með ipadnum og fletti í honum. D: ég er bara mjög 
lítið í að lesa blöð, ég er aðallega bara á netinu. R: ókei. B: ég er með rútínu, það ewr 
morgunblaðið, vísir, pressan, dv, akureyri vikublað...en ég blaða bara rétt í þessu og 
svo fæ ég alltaf samviskubit yfir því að lesa morgunblaðið. R: alltaf á morgnana? B: 
nei ég fæ bara samviskubit yfir því að lesa það afþví að sjálfstæðismenn stjórna því 
{hlátur}. R: en þetta er svona morgunrútínan? B: já, morgunrútínan. C: ég les aðallega 
fréttablaðið ef það er komið áður en ég fer í vinnuna og ef ég hef tíma þá fer ég á 
moggann, en annars geymi ég það bara frameftir degi. R: en þú lest þá á pappír, 
fréttablaðið, ef það er komið? C: já, já 
 
R: mynduð þið segja að dagblöð væru ómissandi partur af ykkar lífi, eða ekki? A: já, 
ég myndi segja það. D: almennt held ég bara fréttir, eða ég veit ekki, ég er kannski 
yngri en þið en ég bara...ég tek ekki, eða ég nenni ekki að fletta í blöðunum, það gerist 
allt á netinu. C:já, mér finnst það hafa breyst hjá mér á síðustu árin. A: ég hlusta helst 
ekki, eða þú veist, ég nenni ekki að hlusta á útvarpið eða horfa á fréttir eða eitthvað 
svona, það er oft mjög neikvætt, en í blöðunum þá get ég bara valið hvað ég vill lesa, 
þá bara rúlla ég framhjá hinum neikvæða og leiðinlega. D: já. B: ég er eiginlega 
svolítið sammála þér, þetta verður bara, þetta verður að einhverri rútínu og svo tek ég 
svona viku þar sem ég svona, nei nú les ég ekki fréttir, þegar ég er alveg kominn með 
upp í kok af þessu neikvæða, þá stoppa ég í smátíma og svo byrja ég aftur...ég hef gert 
það svolítið oft og líður eiginlega alltaf bara betur þegar ég sleppi því að lesa þetta. A: 
já 
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R: hafið þið tekið eftir einhverri sérstakri upplifun þegar þið lesið blað, ef þið pælið 
aðeins í því hvað það er sem þið eruð að gera, hafið þið eitthvað pælt í því? C:já, ég 
held að þetta sé athöfn, ég upplifi það þannig að setjast fyrir framan blaðið, það er 
bara rútína sem maður hefur gert í áratugi og það er ákveðin athöfn, mér finnst það, 
mér finnst annað ef maður sest niður og spjallar við einhvern, það er önnur tilfinning 
sem grípur mig, eða jafnvel bara að fara á netið...mér finnst það aðeins annað, maður 
er....frjálsari þegar maður les blaðið. R: skiptir það þá einhverju máli hvort þú ert að 
lesa blaðið á ipad eða í pappír? C: nei, mér finnst það ekki skipta máli. R: já, er það 
alveg það sama? C: já...D: ég veit það ekki. R: nei. B: mér finnst munur á því, þetta 
með að geta valið bara: A&D: jáá. B: og þú færð þá bara fyrirsagnirnar og einhverja 
mynd og þannig velurðu hvað þú vilt lesa, en í dagblaðinu þá er þetta athöfn...C:ég 
fletti bara dagblaðinu svona sko, í ipadnum.{sýnir B á iPad tölvunni) B: já, gerirðu 
það? ég er náttúrulega með...þarna...síðurnar, dv.is þar sem ég get....A: já, maður 
skrollar bara, þú veist. R: ég ætlaði að sýna ykkur hérna...C:mér finnst mjög gott að 
geta bara skrollað, ef það er eitthvað áhugavert þá ýti ég, þá er hún stór, þá les ég 
alveg bara...A&B&D: jáá B: ég vissi ekki, þannig þú flettir bara raunverulega 
morgunblaðinu í appinu? C:já D: já, ég fer bara á síðurnar þarna, mbl.is...A: já, ég geri 
það, ég er ekki með þetta app sko...R:svo bara flettiru svona A&B: jááá D: það er svo 
þægilegt...C:ef maður er áhugasamur...D:að geta stækkað bara, einmitt. C:akkúrat. 
A:það reyndar finnst mér mjög gott, ég vissi reyndar að ég ætti að gera þetta, ég geri 
alltaf svona....af því að ég er hálfblind. R: já, þú þysjar. A: já. C: og á enskum 
fréttablöðum þá finnst mér gott að geta einmitt sko....fundið, define words og svo 
framvegis. R: já, það er möguleiki? C: já, það er oft möguleiki á ensku, og eins ef 
maður les sko. R: já, ég hafði ekki pælt í því. C: eins ef maður les sko, bækur og 
rafbækur og svoleiðis. R: já, það er eitthvað sem er ekki hægt að gera á pappír. C: nei, 
það er ekki hægt. R: þá þarf maður að vera með orðabók eða eitthvað. C: já, og svo 
get ég glósað og svo framvegis og svo framvegis. R: ókei. C: eins og inn í bækur, sett 
inn audio...R:ókei, það er svolítið töff, þú ert virkilega að nota ipadinn eins og á 
að....C:já ég nota hann alveg eins og bara, ef ég fer á bókasafn að lesa í bók, ég les 
alveg eins í bara, ipadinum. 
 
R: en ef þið sjáið mann með dagblað eða bók, segjum til dæmis bara ef þið farið á 
kaffihús, finnst ykkur þið sjá eitthvað annað en þegar þið sjáið mann með ipad, eða 
konu, hvað sem er? eruð þið að sjá....haldiði að hann sé að gera eitthvað allt annað, til 
dæmis...heldur en...A: heldur en að lesa blöðin? R: já. A&B: já, það held. 
B:hvað...hann er alltaf á netinu þessi {hlær}...ég veit ekki, eftir því sem tækninni 
fleygir fram þá er einhver rómantík sem fylgir blöðunum, þú veist þannig séð, 
eitthvað gamalds og meira töff, finnst mér, þú veist, af því að ég svolítið svona....hef 
alltaf áhyggjur af tækninni, þú veist. R:já. B: eins og google gleraugun og allt þetta, 
þetta er að verða svo rosalega mikið, þannig að ég lít alltaf á allt svona...að það sé 
heilbrigðara að lesa svona, að lesa blöð í pappírsformi en svona...en það er bara 
vitleysa, því þetta verður náttúrulega bara partur af okkur...R:já...A: mér finnst einmitt 
sko þú veist...af því að ég var í skóla semsagt í fjarnámi, að þá var ég með ipadinn 
sko...þá var ég að hlusta sko og var að gera verkefni og svona sko...en mér datt aldrei í 
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hug kannski að fara inn á mbl ef ég var á kaffihúsi, þá fór ég frekar og stóð upp, 
breytti aðeins til og náði mér í dagblað...þú veist...Allir: jáá...D: þú veist það er....það 
er öðruvísi. R: já, einhver athöfn...A: en heima aftur á móti, þá kannski fer ég inn á 
mbl bara..R: já, það er einhver viss athöfn að sækja sér blað og ...A: já...já, það er 
öðruvísi þegar þú segir þetta, þá bara einhvern veginn er þetta svoleiðis. R:já...C: mér 
finnst það....svolítið retro. B: já...{hlæjandi} R: það er náttúrulega í tísku, að vera 
svona...C:þú veist, upp á gamla mátann. R:já, að vera upp á gamla mátann. C: fletta 
alveg flennistórum blöðum. B: svo getur maður auðvitað á móti hugsað bara vá, 
þvílíka pappírinn sem við erum að spara með því að setja þetta upp í þetta...A&D: jáá, 
já 
 
R:Já, finnst ykkur...sko....finnst ykkur þið vera umhverfisvænni, með því að semsagt 
nota frekar tölvu heldur en pappír? A&B&D: já. A: ekki spurning, hvað úrgang 
varðar. C: ég held samt að það taki lengri tíma að verða umhverfisvænni...B: ég var 
bara aldrei búinn að pæla í því. R: já en bara svona fyrir ykkur sjálf sko...C: bara 
vegna þess að framleiðsla á þessu hérna {bendir á iPad} er ekki umhverfis...R:já, þú 
pælir í því. D: jáá. A: ég myndi aldrei kaupa dv og morgunblaðið og þú veist....það er 
nóg að fá fréttablaðið inn, ég skoða hitt á netinu, þá er ég bara kominn með einhvern 
bunka af pappír. 
 
 D:akkúrat...það er líka að vera með ipad, maður fær miklu meiri möguleika á að velja 
blöðin og fara á netið, lesa það sem manni kannski hentar og svona...skilurðu. C: já, 
það var það sem hún var að tala um hérna sko....maður getur valið sér fyrirsagnirnar 
og svo framvegis...D:já..C: ef ég vill lesa einhverjar greinar um menntun þá fer ég á 
guardian og svona breskt dagblað og les þar. D: já, einmitt og líka bara...ákveðna 
miðla bara, eins og þú veist...sem....eins og bleikt.is eða sem dæmi...þó að maður sé 
kannski, eða eitthvað annað skiluru. R: já, en lestu það eitthvað frekar í ipadnum 
heldur en bara í tölvunni? D: já, ég held ég geri það, maður oftast bara svona...æ 
ipadinn...eitthvað...og þú veist, maður les miklu frekar í ipadnum heldur en í tölvunni. 
R: og ferðu þá og kemurðu þér fyrir uppí sófa eða eitthvað svoleiðis? D: já, eitthvað 
þannig. R: kemur þér betur fyrir? D: já. B: þetta er náttúrulega bara eins og bók. D: já. 
B: ég keypti mér einmitt bara mínu fyrstu bók um daginn í þessu, mér fannst það samt 
ekki eins og að lesa bók upp í rúmi...A: nei, ég er sammála...B: ég var alltaf eitthvað 
að missa hana á mig, þegar ég ætlaði eitthvað...C:mér finnst það orðið betra. R: að 
vera....B:að lesa í þessu? C: já. B: maður venst þessu kannski bara. C: það er 
þægilegra...og hérna, ég get haft svartan bakgrunn og hvíta stafi og alveg lýsinguna 
eins og ég vil hafa hana og svo framvegis...letrið eins stórt og ég vil hafa það og svo 
framvegis, mér finnst þetta miklu þægilegra. A: mér finnst það einmitt skipta máli 
með letrið sko...því eins og ég segi, ég bara...sjóninni hrakar svo mikið hjá mér og þá 
get ég alltaf stækkað sko...það sem ég er að lesa sko, það finnst mér mjög gott sem 
maður gerir ekki í dagblaði eða bók... 
 
R: En, svona...samfélagslegi þátturinn sem dagblöð hafa, finnst ykkur þið tengja með 
því að lesa dagblöð, finnst ykkur þið vera að tengja ykkur betur við samfélagið, á 
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einhvern hátt? B: fylgjast með já, hvað er að gerast. A&D: já. R: þá meina ég sko 
frekar heldur en að vera að lesa á netinu, eða ég meina sko, semsagt vefinn? A: já, þú 
ert að meina að vera bara með blaðið. R: að lesa bara í blaðinu sjálfu. B: það 
náttúrulega stuðlar að atvinnu, prentara og svona...með pappírinn sko. C: mér finnst 
ég kannski síður ná tíðaranda með því að lesa blöðin, mér finnst tíðarandinn frekar í 
miðlunum eins og facebook og þessum mbl og dv.is...R:hraðinn meiri...A&D: já...B: 
betri stafsetning í prentaða en á tölvunni. R: já. D: sérstaklega finnst mér líka, ef 
maður er að lesa eitthvað áhugavert, t.d. í blaðinu eða á netinu að þá getur maður...eða 
þú veist, ef maður vill nálgast eitthvað meira um efni þá getur maður alltaf flett því 
upp í ipadnum skilurðu, eins og til dæmis að lesa einhverja grein fyrir skólann eða 
eitthvað skilurðu...þá getur maður alltaf jafnóðum leitað sér fleiri upplýsinga í 
ipadnum og þarf ekki að vera eitthvað í blaðinu. R: nei, einmitt.... 
 
R: ööö....voruð þið lengi að læra á ipadinn, eða hvernig finnst ykkur að nota ipadinn? 
voruð þið lengi að læra á hann? B: ég var alveg brjáluð fyrst þegar ég keypti hann. R: 
já. B: bara, ég...ég keypti hann úti og ætlaði að vinna smá verkefni á ferðalagi og ég 
fattaði náttúrulega að ég...ég fattaði að ég var ekki með word eða neitt svoleiðis í 
honum...R: já...B: þannig að ég var alveg brjáluð {hlæjandi} til að byrja með...en svo 
náttúrulega bara róaði ég mig einhvern veginn...maður er orðinn svo óþolinmóður á 
þessi tækin sín og ef þau taka bara smá tíma í að hugsa er maður 
bara...eitthvað....aaaaa...þannig að ég þurfti að róa sjálfa mig niður og finna bara aðrar 
leiðir og...hérna...núna finnst mér þetta bara æðislegt. A: ég einmitt þurfti bara að fara 
á námskeið, þetta fylgdi bara sem eitt af skólagögnunum hjá mér svo maður gæti 
alltaf komist á netið hvar sem maður var og svona, en ég kann ekkert á þetta...ég kann 
að fara inn á skólavefinn og ég kann að fara inn á blöðin og eitthvað svona sko...R: 
var þetta...var...þurftiru að vera með ipad eða fylgdi það með hverju? A: það fylgdi 
með, ég var semsagt í skóla í bandaríkjunum, bara í fjarnámi sko og þá fengum við 
ipad til að geta nálgast allar glærur og skólagögn ...R: nú ókei. B: sniðugt, vá. A: 
semsagt...R: var það innifalið bara í skólagjaldinu? A: já...D:vá...R:ókei. A: þannig að 
það bara hérna....R:þar var þetta bara órjúfanlegur partur af náminu? A:já en ég er 
ekki búinn að sækja þau öpp sem við getum fengið sko, aukalega, í gegnum skólann 
núna til dæmis, af því að ég bara kann það ekki....R:ókei..A: ég þarf bara að fara á 
námskeið. R: fékkstu eitthvað námskeið frá skólanum, þá til þess að? A: nei...R:ekki 
neitt svoleiðis, engar leiðbeiningar eða neitt? A:nei, bara svona þetta nauðsynlegasta 
bara svona til þess að komast inn og geta lært sko. R: já ókei. A: svo eru þeir alltaf að 
bjóða upp á meira og...þú veist, ég er í raun búin með námið en þeir eru alltaf að bjóða 
meira og meira....og... þá bara ...eins og ég segi, þú veist, það er erfitt að...R:já. A: eða 
bara af því að ég er ekki búinn að læra á þetta, það er bara það, ég gæti notað hann 
miklu miklu meira. D: {hummar til samþykkis} R: hvað með þig D? D: mér fannst 
svolítið erfitt að læra á þetta. R: já. D: ég er náttúrulega bara með venjulega svona 
tölvu, þannig að ég var alveg græn sko þegar ég fékk hann...R: venjulega þá...? D: 
bara svona ekki þú veist..R:PC tölvu? B:Mac? D: já, svona PC tölvu...og þannig 
hérna, þannig að mér fannst, þú veist....erfitt, erfitt að...æ ég veit ekki, finna út úr 
þessu bara...þú veist, þetta er allt annað kerfi en síðan er....síðan kemur þetta bara, 
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bara mjög fljótt...R: mhm...en þú (C), varstu lengi? C: nei, ég held að það gerist bara 
mjög fljótt. R&D: já. C: maður fiktar og svo....rekst maður á einhvern sem er 
með...ipad og svo kaupir maður, eða semsagt, sækir sér öll öpp sem til eru. R:já. C: og 
hendir þeir jafnharðan út því maður notar þau ekki, A&D: já..C:svo þegar maður er að 
búa til svona möppur...fréttamöppu og hérna...spilamöppu og svo framvegis, setja allt 
í röð og reglu og svo framvegis. R: hefurðu alveg verið ófeiminn við að fikta? C: jájá. 
R: fikta þig áfram? en þið hin? A: nei, það er kannski þessvegna sem ég er ekki búin 
að læra neitt. B: ég hef alveg fiktað í mínum. R: ég hef alveg tekið eftir mun sko, á 
konum og körlum og strákum og stelpum hvað þetta varðar, að þær. A:já. R: og þið 
megið alveg vera ósammála mér...en mér finnst þær oft vera feimnari sko við...að 
fikta, því þær halda að þær geti eyðilagt eitthvað. A&D: já. A: ég held það sé alveg 
rétt hjá þér. D: já, algjörlega. B: en kærastinn minn sagði mér að fikta og þannig að ég 
gerði það (A&B hlæja). R: þannig að hann hefur þá væntanlega haft góða reynslu af 
því að gera þetta sjálfur? B: hann kunni ekkert á þetta, hann sagði bara, maður verður 
að prófa. R: já. B: og leita á netinu hvernig á að gera eitthvað og eitthvað svoleiðis. C: 
ég eiginlega reikna með því að þetta sé alveg fyrir dummies sko...þannig séð, þetta er 
þannig græja...þú átt ekki að geta eyðilagt neitt. R: já. A: nei. R: akkúrat 
 
R: í hvað eruð þið helst að nota ipadinn, annað en þá...eða...í hvað eruð þið að nota 
hann helst? C: ég nota hann í að sækja upplýsingar, fréttir og annað slíkt...ég nota 
hann mikið í tölvupóstinn...R: já. C: fer í tölvupóstinn þar, það breytir líka svolítið 
hvernig ég svara tölvupósti. R: já. C: af því að ég hugsa miklu betur sko, meðan ég er 
að nota sko. R: já, senda styttri póst? C: svarið er styttra og ég er hnitmiðaðari og ekki 
eins miklar langlokur, þannig að þetta breytir svolítið hvernig maður vinnur sko, eins 
og tölva sko, maður er alltaf að skrifa og svo getur maður bara gert copy/paste og flutt 
allskonar svona, það er eiginlega erfiðara á ipad þannig að maður þarf að hugsa 
svolítið með góðum fyrirvara það sem maður er að gera....það hefur breytt svolítið því 
mynstri. R&D: já. R: en ertu með fartölvu heima hjá þér, eða semsagt...C: já, já. R: 
þannig að þú ert með tölvu í vinnunni, og heima hjá þér og svo með ipadinn? C: já. R: 
ókei. B: ég nota hann í vinnunni og mér finnst það rosalega mikill munur því að ég á 
makka og hann...þetta er svo miklu léttara, að labba með þetta í vinnuna, því að þú 
veist....það er bara eldgömul tölvu í vinnunni sem ég get....hún er ekki nógu hröð fyrir 
mig. R: nei, nei. B: þannig að ég nota hann í vinnunni, og ég nota hann til að 
skrifa...af því að ég skrifa semsagt...og bara til að flakka og....já bara....nota bara, 
geymi gögn þarna...og semsagt í dropboxið, skiluru,  til að færa á milli. R: mhm, já. 
B: þannig að...já aðallega bara í vinnunni og já...svona einkaverkefnum. R: og ertu þá 
með hvað...lykilorð...nei, lyklaborð segi ég, fast við? B: nei, ég er að nota þetta...vitið 
þið það að, ég var kominn með krampa í puttann...lentuð þið í því fyrst þegar þið 
voruð að nota ipadinn? D: nei....B: af því að maður er svona alltaf....A: aha, já maður 
er...B: ég var kominn með kippi {hlær}...í þennan hérna putta. R: já, í vísifingurinn? 
B: já og bara vá...ég bara þurfti að leggja hann til hliðar í smá tíma af því að þetta var 
orðið ótrúlega spúki, hann {puttinn} var byrjaður að hreyfast í tíma og ótíma og var 
alltaf bara ó mæ gad...en hérna, lyklaborðið er náttúrulega ótrúlega óhagstætt í þessu 
þannig að ég reikna með...af því að ég er fara í nám í haust, að ég muni kaupa mér 
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lítið lyklaborð til að hafa með. R: en þú munt samt ekki nota tölvuna? B:en þú veist, 
ég er ekki orðinn neitt rosalega fljót...hvað segiru? R: en þú kaupir þér ekki tölvu, þú 
notar bara áfram ipadinn?  B: til að nota í skólann, svo er ég alltaf með tölvuna mína 
heima bara sko...ég nenni ekki að bera hana út um allt. R: en þið hin? D: mér finnst í 
raun og veru mjög óþægilegt að nota þetta í skólanum. R: já. D: ég er með alveg 
góða...eða þú veist, alveg ágæta tölvu sem ég nota í skólanum, upp á að glósa  og 
svona, ég er miklu...náttúrulega, hraðari að skrifa á venjulegt lyklaborð, svo 
hérna....ég er aðallega að nota hann svona í tölvupóstinn og hérna...facebook og 
eitthvað svona, lesa eitthvað og eitthvað....hanga á netinu...aðallega það. A: já, mér 
finnst líka gott bara...af því að ég vinn þannig vinnu að stundum ef ég er á 
kaffihúsi...ég er náttúrulega ekki með svona ipad {iPad 3}, ég er með eldri gerðina 
sko...R: já. A: þannig að ég þarf að vera nettengd á kaffihúsinu {hlær}...þá get ég líka 
haft, þegar ég er í vinnunni...ef ég þarf að finna upplýsingar og eitthvað, þá þú veist, 
get ég...R: já...A: farið inn...ég nefnilega með gamla bara, tölvu...ég er semsagt bara 
með gamla fartölvu...skiluru..R:já. A: hún er bara orðin ónýt, maður þarf alltaf að vera 
í sambandi...R:jájá. {A&B hlæja}. A:þannig að þessvegna finnst mér þetta rosa gott 
og bara...og þá get einmitt líka sett inn punkta og svona...sem ég þarf að nota, þegar 
ég kem heim. D: það er líka svo lítill skjár, í þessu finnst mér...mér finnst það 
geðveikt svona...frekar óþægilegt. R: finnst þér hann of lítill? D: já, eins og þegar ég 
er að skrifa eitthvað, eins og í skólanum...þú veist, þægilegt að hafa eitthvað efni, og 
síðan þú veist...glærurnar eða eitthvað. R: já, ég skil þig. D: netið og glærurnar og þá 
get ég ekki haft þetta...R: en, en er samt fínn í lestur? D: já, mjög góður í lestur. R: já, 
það er þá aðallega bara í skriftir? D: já akkúrat...R: ókei 
 
R: finnst ykkur auðvelt, þið náttúrlega hafið kannski ekki prófað það, en finnst ykkur 
auðvelt að sækja dagblöð, hafið þið, þú {C} náttúrulega hefur kannski góða reynslu af 
því, að ná í dagblöð? finnst þér það auðvelt? C: já, mér finnst það. R: já...og notarðu 
þá mogga appið eða ertu með...C: til dæmis já. R: sækirðu þá fréttablaðið ekki? C: já, 
stundum. R: já, í gegnum þá? C: ef ég fæ það ekki sko....þá fer ég bara inn á vísi.is og 
sæki það þar. R: já, sem pdf skjal? C: já. R: en þið hin, hafið þið eitthvað prófað það? 
D: nei...B: það er svona eitthvað sem heitir newsstand...R: já...B: í þessu, ég fór 
eitthvað inn á það og bara eitthvað...úú, ókeypis dagblöð og eitthvað, ætlaði að sækja 
mér fullt, en svo þurfti maður náttúrulega að borga fyrir þetta allt saman. R: já, það er 
eitthvað frítt reyndar. B: já, en hérna, ég vissi bara ekki af þessu, ég vissi ekki að það 
væri hægt að ná í blöðin bara í heilu lagi...R: nei, en hefurðu prófað...í Newstand. 
B:já. R: hafið þið prófað að ná ykkur í blöð þar? C: já. B: já, ég hef náð mér í eitt. A: 
nei...R: hvernig, hvernig fannst þér að skoða það blað? B: bara fínt...R: og auðvelt að 
sækja það? B: voru að vísu ógeðslega lítið í því eitthvað...en það var ókeypis 
{hlær}..þannig að. R: hefur þú prófað það? D: nei, ég hef ekki prófað það, ég er svo 
lítil svona dagblaðamanneskja. R: en tímarit, tískutímarit eða...eitthvað? D: nei...ég les 
þetta bara á netinu, bara einhverjar greinar og bara síðunum sko...R: já ókei. C: mér 
finnst ég alltaf vera eins og bara með prentmiðil, þegar ég er með þessi...tíma, tímarit, 
eða semsagt...R:já...C: eins og morgunblaðið, mér finnst annað ef ég er í raun og veru 
með app sko fyrir...fyrir vef, af því að þá er appið einfaldari vefur en sko, 
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raunverulegi vefurinn. R: já, já. C: og mér finnst það stundum takmarkandi. R: appið 
sjálft þá? C: já, það gefur mér færri möguleika heldur en að fara bara inn á eins og 
venjulegur vefnotandi. R: já, já, já. C: appið er semsagt, svona einfaldara, það 
einfaldar málið, mér finnst ég það stundum óþægilegt eins og á sky eða cnn. R: en, 
en...þú lítur ekki á ipadinn sem sjálfstæðan miðil, sem hægt er að nýta á sérhátt, þú 
sérð hann bara sem...bara í raun og veru, staðgengil fyrir pappír, til dæmis? C: ég sé 
það fyrir mér. R: já. C: og eins fyrir fræðibækur, og gefur náttúrulega mikla 
möguleika, bara í gegnum tölvutækni...þú veist að vera með blaðsíðufjöldann með 
einhverju efni og ýta á myndskeið, og svo framvegis...fleiri gröf, fleiri myndir, 
bækurnar verða sko...þú sérð þetta, þú getur alltaf farið í krækjur og séð meira....R: 
akkúrat. C: þannig fræðibækur finnst mér mjög skemmtilegt að lesa. A: og eins líka 
bara þú veist, ef þú ert með eitthvað...ef það er vitnað í eitthvað og þú getur skoðað 
það nánar á þessum link...en ef þú ert með blað fyrir framan þig, þá ferðu ekkert að 
skrifa hjá þér linkinn til þess að fara heim og stimpla það inn sko...þarna geturðu bara 
ýtt á og þar bara kemur, ef þú vilt lesa meira um það sem þú ert að lesa um sko...D: 
einmitt. 
 
R:eruð þið með möguleika á 3g tengingu í...í ykkar ipad? A: ekki í mínum nei. C: nei, 
ekki ég. B: nei ég vildi...ég tók hina gerðina, ég vildi það ekki. R: en þú? D: nei. R: 
þannig að enginn ykkar er með...þið getið ekki verið hvar sem er að sækja efni? B&C: 
nei. A: nei, ég þarf að vera, eins og ég segi, þar sem er opið net. B: ég vildi líka bara 
takmarka mig {hlær}. þannig að maður sé ekki bara alltaf. R: alltaf að sækja efni? B: 
nei, eða þú veist...alltaf í einhverri nettengingu, þetta er líka bara ódýrara...R: en eigið 
þið farsíma sem er 3g? C: nei, ekki sem að...að hann sé að sækja upplýsingar, ég er 
bara með gamlann síma. R:já. C: hann er bara sími {glottir}. A: ég get tengt...ég kann 
ekkert að tengja svoleiðis, þannig að....R: þannig að þú ert með snjallsíma? A: nei, en 
það er 3g tenging í honum....ég á að geta komist á netið í honum alls staðar en ég 
bara...hef ekki tengt það...ég kann það ekki...og hef ekkert með það að gera. R: en 
þið? D: nei...ég er að spá að kaupa mér reyndar svona síma, svona iphone, til að geta 
verið....tengst þá netinu gegnum ipad, held það sé mjög þægilegt. B: ha, hvað segið 
þið? tengjast...? D: það er hægt að tengjast netinu í gegnum ipadinn....R: 
ipod....iphone-inn? D: iphone-inn...meina ég. R: já, þá virkar hann bara sem svona...B: 
pungur? R&D: já. B:já ókei...ég á einhvern snjallsíma já, með svona 3g...R: og 
notarðu hann? B: nei, ég slekk bara á henni. R: 3g-inu? B: já, ég var alltaf með þetta 
og það var alltaf eitthvað...e-mail og eitthvað og mér fannst þetta bara truflandi og...R: 
þannig að þú vilt bara hafa síma...B: ég vill bara hafa stjórn á því hvenær ég skoða 
póstinn minn...ekki að það sé alltaf einhver...A: já...B: hey, póstur! R: já. 
 
R: hérna....ég var nú eiginlega búinn að spyrja ykkur að þessu áðan, en er einhver 
ákveðinn tími dagsins, þá kannski einhver annar en á morgnana, þar sem þið lesið 
dagblöðin? komið þið heim úr vinnunni, eða eitthvað svoleiðis? setjist niður og lesið 
dagblað? A: já...R: eða notið ipadinn til þess að skoða...A: u já...já, ef maður á frí um 
miðjan daginn eða eitthvað að þá sko, finnst mér mjög þægilegt að setjast einmitt og 
fletta. R: og ferðu þá í pappír eða...? A: bara bæði, það fer eftir því, eins og ég 
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segi...að fá fréttablaðið en svo náttúrulega ef ég vill skoða eitthvað meira þá fer ég 
náttúrulega frekar í ipadinn sko...R:já. D: ég er bara miklu meira þegar mér leiðist eða 
eitthvað, þegar ég veit ekki hvað ég er að gera...þá fer ég oft bara inn á mbl eða 
eitthvað annað, þá fer ég bara að fletta í gegn, en það er bara aðallega í ipadnum 
sko...R: ókei...en....en þið vissuð þá væntanlega ekki af samt....u....dagblöðunum, það 
er ekki vegna þess að þið hafið ekki áhuga, væntanlega, kannski meira vegna þess að 
þið vissuð ekki af því að það væri hægt að ná í dagblöð, sem þið eruð....A: hafði ekki 
hugmynd um það. B: ég hafði ekki hugmynd um það. D: ég reyndar vissi það alveg, 
æi ég veit það ekki, mér finnst bara...mér finnst hitt bara mjög þægilegt, þannig að ég 
er bara eitthvað...að nota það. R: en hjá þér? {C} C: mér finnst gott að kíkja í 
moggann ef ég hef ekki náð í það um morguninn sko...R: já. C: þegar ég kem heim, 
áður en ég fer í mat eða eitthvað svoleiðis. R: já. C: svo á kvöldin, þá kíki ég á 
fréttavefi og ég kíki á facebook og ég kíki á tölvupóstinn minn...svona yfirleitt. 
 
R: en þegar þið eruð að lesa...blöð, skiptir máli hvar þið byrjið? B:...á byrjuninni. A: 
já..bara á forsíðunni. R: já, þið byrjið bara fremst? B: já...C: ég geri það. A: annað 
væri bara...nei þú veist...R: sumir byrja aftast sko...og fara öfuga röð sko. A: já 
ókei...C: en á forsíðunni þá sér maður sko... þú veist, maður skimar eiginlega blaðið 
miklu meira. B: já, nákvæmlega. C: tóninn...R: sumir byrja í miðjunni og svona...það 
er allur gangur á því sko. R: en af því að þú {C} ert með appið fyrir moggann. C: já. 
R: ferðu aldrei í einstaka þætti? C: jú, ég sæki aldrei allt blaðið. R: hvar byrjar þú? C: 
ég byrja bara í almennt. R: byrjar bara á sjálfu blaðinu? C: já, almennt ...stundum kíki 
ég á bæði sko...bara ef það eru eitt eða tvö eða þrjú blöð. R: já. C: en ef það eru mjög 
mörg, þá er svo lengi að hlaðast að ég...R: það er, það er faktorinn þá? hvað þetta er 
lengi að hlaðast? ekki hvernig þú skoðar blaðið kannski? C: jú, svo nenni ég ekki að 
lesa viðskiptafréttir...stundum ekki íþróttafréttirnar...R: en..já, þið byrjið semsagt 
bara....en þegar þið byrjið fremst, flettið þið yfir eitthvað ákveðið eða..? B: 
fasteignir...A: já! fasteigna...ó mæ god...B: ég er alltaf bara...oooooohhhh...R: já. A: 
maður tekur bara svona yfir og færir bara. B: það er líka alveg sex, átta blaðsíður...A: 
já...B: ...þarna í fréttablaðinu allavega, fletti yfir það. R: þannig að það er smá rútína 
sem þið hafið samt, þó að þið byrjið fremst þá er samt svona....þið lesið blaðið ekki 
bara...blaðsíðu fyrir blaðsíðu? B: nei, ég les líka ekki minningargreinar, eins og í 
morgunblaðinu. R: nei. A: nei, ég les þær ekki nema ég þekki einhvern...B: já, nema 
maður þekki einhvern. C: ég er nú kominn á þann aldur að ég skima það alltaf. R: já. 
C: athuga hver er lífs og hver er liðinn. R: já. C: mér finnst nú betra að vita það. R: já, 
einhver sem þú þekkir...C: já, eða maður kannast við einhvern þá, ég vill vita það 
helst. A: já, ég segi það ef maður kannast við einhvern eða þekkir einhvern. C: ég 
skoða alltaf andlitin. B: já, maður svona...R: já þið skimið. A&B: já, já...B: en ég les 
ekki...C: en ég les ekki nema að ég þekki viðkomandi...B: og ekki íþróttafréttir. A: 
veðurfréttir? B: nei, íþróttafréttir...A: já, ég hélt þú hefðir sagt veðurfréttir. R: pælir þú 
{D} eitthvað í þessu? D: ég...mér finnst alltaf jafn gaman að lesa slúðrið sko...þarna 
eitthvað....fræga fólkið og eitthvað {brosir og hlær}...R: já, bíósíðurnar? D: já, 
bíósíðurnar....þú veist, en já...R: ókei 
 



	   40	  

R: þegar þið eruð að lesa blað, þegar þið þurfið að fara á einhvern ákveðinn 
stað...hafið þið prófað að gera það í ipad? að semsagt fara á einhvern ákveðinn 
stað...C: ertu að mena þegar það kemur barinn þarna niðri...R: já. C: já, ég geri það 
stundum...R: maður vill fara á sportið. A: en þú getur það bara ef þú ert með appið? 
D: jú, í þessu. R: jú þú getur það...A: því ég er bara inni á vefsíðunni R: ég held...C: 
þú getur sennilega slegið inn blaðsíðu númer, er það ekki...R: í pdf? C: já. R: já, ég 
held það reyndar...C: í svona texta...D: það er líka mjög þægilegt eins og á síðunum, 
eins og vísi.is og svona...þá getur maður valið eins og viðskipti, getur maður valið...R: 
efst já. D: þá getur maður valið greinarnar A&C: já. D: sem að ég vill...R: já...en 
hérna reyndar er ég meira að meina eins og sko..inná..sko það að geta í blaði sko eða 
bók, farið bara...ég ætla að fara sirka hér...þá fari það eftir sko..eftir hverju farið þið 
þegar þið ætlið að fara á einhvern ákveðinn stað í bók eða blaði, hvað er það sem þið 
notið? B: kafla...nei hvað meinaru? R: er það þyngd eða ...A: ertu þá að meina að fara 
hérna inn í eitthvað svona...C: einhver vitund um hvar það er staðsett? R: já, hvar 
efnið er staðsett í blaði eða bókinni? C: já. A: það hlýtur að vera efnisyfirlit bara...R: 
já en ef sko þú...A: eins og í bók eða...eða forsíðunni á blöðunum. R: en ef eins og til 
dæmis þú myndir fá moggann, og ég myndi segja við þig, farðu á 
minningargreinarnar...hvað myndiru gera? A: uu, ég myndi sennilega fletta, ég veit 
samt að þær eru aftan við miðju...R: já, þú veist það...A: já...R: þannig að þú myndir 
væntanlega taka blaðið og svona...A: aðeins aftan við miðju. R: og slumpa hér...A: já, 
sennilega...hugsa það...R: haldið þið að þetta sé möguleiki í ipadinum? A: 
örugglega...og það er eins og inná mbl, þar er náttúrulega til hliðar þannig að 
þú...getur ýtt á, til hliðar. D: og færð allar blaðsíðurnar...er það ekki? R: færð það upp 
jú...D: já, þannig að þá getur þú valið sko...miðað kannski við...R: blaðsíðufjölda? D: 
já, einmitt. C: getur líka..gert svona...{sýnir á iPad tölvunni}...D: já, einmitt....þetta er 
mjög sniðugt. A: þetta er mjög sniðugt. R: þannig að þú ert greinilega búinn að kynna 
þér alla möguleikana á þessu... 
 
R: en hvað með til dæmis, ef þið viljið finna aftur...og þá kannski komum við aftur, þá 
snýr þetta líka að bókunum, að ef þið viljið finna hvar þið eruð...hvar þið 
hættuð....segjum að það detti út úr, af því að stundum helst það inni...segjum að það 
detti út...C: já, bókamerkið. R: hvað mynduð þið gera til þess að...A: bókamerkið? R: 
já, hvað mynduð þið gera til þess að finna aftur staðinn sem þið voruð á? C: sirka 
vitund um það...var maður á fyrri hluta bókarinnar eða? R: já...A: {hummar til 
samþykkis} C: langt liðið á bókina eða...svo kíkir maður og athugar. R: skynjið þið 
það, í bókarlestri í ipad, hvar þið eruð staðsett? B: í ipad? nei...C: nei ég ekki nei...A: 
nei, ég hef ekki lent í því að það detti út bókamerki...C: en, en hinsvegar opnast bókin 
alltaf á sínum stað. R: á sínum stað já. A: já, ég hef ekki lent í því allavega...R: nei, 
þannig að þið treystið á það...B: ég var geðveikt hrædd um það samt, ég var með 
ebækur, eitthvað...keypti eina bók þar og var alltaf geðveikt hrædd um...bíddu hvað ef 
ég slekk á honum, fer það? er eitthvað bókamerki og eitthvað...og svo alveg bara 
mundi ég blaðsíðunúmer og lokaði honum einu sinn og opnaði til að athuga og þá 
náttúrulega...R: hélst það inni? B: já...R: já, ókei...C: svo getur maður líka merkt það 
svona, með svona flipa...R: já..nei sko, svo getur maður líka lent í því í bók...að maður 
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er kannski að lesa bók og svo dettur hún í gólfið og eitthvað, bókamerkið dettur úr og 
þá svona þarf maður að sirka út eftir þyngdinni og þykktinni sko...en hérna....finnst 
ykkur þetta vera eitthvað element sem að...vantar í ipadinn...eða hafið þið eitthvað 
pælt í því? B: nei...C: nei, ég held að kannski að það hafi verið tilfinningi fyrst og 
ég...það er ábyggilega þannig fyrst...þú ert með nýtt og þetta er öðruvísi en svo...hættir 
þetta að skipta máli, ég held það...D: {hummar til samþykkis} R: ókei, þannig að 
maður bara venst því? C: já. B: það er líka þannig með eiginlega allt þarna í þessu að 
maður getur lokað en þegar maður opnar aftur þá opnar það á sama stað, mér finnst 
það ótrúlega gott, alveg sama hvað það er, þú veist gmailið þitt eða facebook...allt 
þetta...R: já, bara tækið sjálft? B: já, eða þú veist, netið, ég opna það og þá er kannski 
ennþá sama síðan og var þegar ég bara lokaði skilurðu...R: já. B: mér finnst það 
ógeðslega þægilegt. R: en...ertu þá farin að treysta frekar á tækið heldur en sjálfa þig, 
til að muna svona? B: hmm ég veit það ekki {hlær}...R: hafið þið eitthvað...B: ég 
treysti alveg þessu tæki sko...eins og ég er að skrifa e-mail og loka gmailinu til að 
finna einhverjar upplýsingar sem mig vantar í emailið og opna gmailið aftur og ég 
treysti því alveg að það opnist aftur á...R: með öllu inni? B:já....shit nú ertu að gera 
mig svona...R: {hlær} en hafiði lent í því? að því að nú er ég að pæla sko hvort þið 
séuð hætt að treysta á sjálf ykkur, farin að treysta tækinu? B: ég er nefnilega svolítið 
hrædd, af því að svo er ég byrjuð að vinna á makkann minn....að ég geri þetta bara í 
makkanum og loki einhverjum glugga óvart...D: og svo er það bara horfið. B: og svo 
er það bara horfið {hlæjandi}...þannig að, já maður er kannski farinn að treysta því 
svolítið, eða ég veit það ekki, orðinn vanur. C: það er einmitt mjög gott að ýta á 
efnisyfirlitið, bara eins og að opna bók...sjá efnisyfirlit í bók...áttar sig á því, var 
maður í fimmta kafla eða tíunda...eða...R: já, svona nokkurn veginn. C: já. A: ég sé að 
ég þarf að fara að læra meira á þetta. R: ha? A: {hlæjandi} ég segi, ég sé að ég þarf að 
fara að læra meira á þetta...R: já, það eru endalausir möguleikar....A: já, greinilega. R: 
maður lærir eiginlega aldrei á þá alla sko....D: nei... 
 
C: en talandi um upplifun, þá upplifi ég það frekar sko, lyktina af sumum 
tímaritum...R: já, það er einmitt...C: sem maður er búinn að lesa í mörg ár...R: það var 
einmitt næsta spurning hjá mér...C: en ég kannski sakna þess stundum við 
lesturinn...R: já, hvað...C: eða tiltekna áferð á einhverju...B: er lykt af dagblöðum? C: 
eins og bækur með inngreiptu letri...A: já, auðvitað er lykt af prentsvertunni...þetta var 
allt...B: já...R: sakniði þess? B: ég var ekki búin að pæla í því...C: stundum...A: nei, 
ekkert endilega. D: mér finnst líka vera svona....allavega, kannski ekki dagblöð en ef 
ég er með eitthvað svona ákveðið í höndunum, einhverja bók, þá er þetta 
bók...skiluru, þá er þetta einhver svona hlutur sem maður á...R&A: {humma til 
samþykkis} D: skiluru...mér finnst það vera miklu, svona....æ ég veit það ekki....B: 
hefur tilfinningalegt gildi fyrir mann? D: já, akkúrat í staðinn fyrir að vera með þetta í 
ipad það er frekar svona....æ ég loka þessu bara, hendi þessu bara eða eitthvað...R: 
já...D: þá verður maður miklu meira svona alveg sama um hluti sko...R: já. D: það er 
kannski svona...já. B: ég er alveg sammála þessu. R: þannig að já....það dregur svona 
úr persónulegum tengslum við svona...ykkar nánasta umhverfi, eftir því sem að fleira 
fer inn í hann (iPad-inn)...D: já, svona, B: nei ég veit ekki, allavega með bækur sko, 
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ég alveg sko elska það að lesa góða bók og setja hana síðan bara uppí hillu og hún er 
þar skiluru...og þú veist, einhvern veginn hefur svona gildi fyrir mann....D: 
einmitt...B: en ég ber ekki sama tilfinninga til bókarinnar sem er inni í ipadinum 
mínum sko...R:nei...þetta er svona eins og....að eiga vídjóspjólu eða dvd myndir í dag 
og fólk er bara með þetta núna í tölvunni, þannig að það er til dæmis svona smám 
saman að hverfa. B&D: já. R: gæti gerst það sama með bækur...D: eins og til dæmis 
með verkefni...ef ég skila einhverju verkefni þá finnst mér ógeðslega gott að prenta 
það bara út og eiga bara einhversstaðar í einhverjum kassa....skiluru? í staðinn fyrir að 
vera með þetta í tölvunni og maður kannski finnur þetta aldrei aftur....en í einhverri 
möppu í tölvunni minni...R: þá þarftu frekar að treysta á sjálfa þig heldur en....D: já, 
þá er þetta eitthvað frekar sem að ég á skiluru...ég get alltaf....ég finn það alltaf 
einhverntíman og þú veist...æ ég veit það ekki...miklu meiri svona tengsl við þetta. R: 
já, já...B: ég fékk rosalegar áhyggjur núna um daginn og ég fór allt í einu að pæla, af 
því að ég er með svo mikið þarna inni...allskonar sem maður er að skrifa og 
eitthvað...og ég fór að hugsa, ef einhver stelur þessu....þá er þetta bara allt farið, 
þannig að ég fór í rosalegar pælingar með þetta icloud og allskonar, fór og talaði við 
þau niður í eldhafi um þetta og hann mælti bara með því að ég setti allt í dropbox, svo 
núna fer bara allt í dropbox...og þá svona fór ég að...ég má náttúrulega ekkert treysta 
þessu bara alveg, því að þetta getur verið farið bara svona....og þá allt sem maður 
hefur verið að vinna að....R: já, þannig að þú vilt ekki vera að tengja þig of mikið við 
tækið sjálft? B: nei...allavega hafa svona back-up skiljiði....R: já, eitthvað þá....B: 
þannig að þetta sé ekki allt bara þarna inn á.  
 
R: finnst ykkur þá kannski svolítið erfitt að tengja einmitt...ykkur við tækið, og við 
þá...eins og upplifun á lestri til dæmis? að tengja ykkur persónulega við lesturinn? 
hvernig er það? B: u ég skil ekki...R: svona persónuleg upplifun...nú ert þú að lesa 
bók og þú ert með bókina í höndinni og þú ert að þú veist...ímyndunin sem verður til í 
hausnum á þér af því sem þú ert að lesa, sögusviðið....er það alveg eins? sú 
persónulega tenging við bókina....við það sem þú ert að lesa, skáldskapinn? C: ég sé 
allavega engan mun...R: nei...B: nei...R: það er bara textinn? A&D: já...B: það vantar 
einmitt bara þetta....R: þetta efnislega? B: já...það vantar það. C: en hinsvegar gæti 
þetta breyst ef þetta er meira svona margmiðlunarefni...hefur meiri möguleika til 
dæmis í...R: já. C:...rafrænu formi að...að hérna...það er gagnvirkt, þú getur skoðað 
meira en...og undir yfirborðið og svo framvegis sem þú getur ekki í bók...þá gæti það 
örugglega breytt upplifun...R: já, akkúrat 
R: þið töluðuð um að þið söknuðuð lyktarinnar, en prentsvertunnar? finnst ykkur það 
skárra að sleppa við hana, að vera svartur á puttunum við lestur? B: aldrei tekið eftir 
því að ég sé svört á puttunum...og ekki heldur tekið eftir einhveri lykt {hlæjandi}. A: 
{hlær með} nei...en það er samt þegar maður fer að hugsa það þú segir þetta...þú 
veist...sitja...morgun...þú veist...og bara þegar maður er að fletta, það er lyktin og það 
er tilfinningin og allt....þegar þú ert með þetta bara í ipadinum sko...þá ertu bara hérna 
á meðan sko...og ert að borða...það er allt öðruvísi, þetta er bara...fílingurinn er allt, 
allt annar. B: svo líka er þetta náttúrulega rafmagnstæki og það er alveg þú veist, 
einhverjar skoðanir og hugmyndir um að það sé ekkert rosalega heilsusamlegt að vera 
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með þetta í kringum sig alltaf...þá finnst mér ég heilsusamlegri að sitja við 
morgunverðarborðið með dagblað í höndunum en....svona, ekki það að ég sé mikið að 
pæla í því en samt...það getur ekki verið kannski hollt að vera með þetta í kringum 
sig....R: nei...B: allan daginn.  
 
R: nei...uuu en hvað þá með eins og til dæmis í dagblöðunum þá eru til dæmis 
krossgátur og sudoku þrautir og svoleiðis...sem er náttúrulega ekki hægt að gera í 
hérna...allavega ekki eins og staðan er í dag, inni á mbl eða semsagt í morgunblaðs 
appinu, eða í fréttablaðs...þar er þetta bara síða sem þú getur ekkert skrifað inn á eða 
gert neitt í...er það eitthvað sem að...haldiði að það detti bara út með tímanum 
eða...haldiði að það sé eitthvað sem að fólk mun sakna? Allir: já...D: örugglega 
einhverjir. C: ég sakna krossgátunnar sko en...sudoku, þá maður bara með fullt af 
öppum sem að...B: já...sudoku. R: já, sem koma í staðinn...C: sem koma í staðinn...en 
ekki krossgáta, það kemur ekkert í staðinn fyrir krossgáturnar, það er ekkert app fyrir 
krossgátur...R:nei...C: þannig að ég....ég sé svolítið á eftir þeim. R: já. B: þetta er 
kannski bara viðskiptahugmynd...krossgátuapp...C: en afhverju gæti það ekki verið 
gagnvirkt? R: það er eins og ég segi...það gæti alveg verið að það...C: bara 
tímaspursmál...A: já, ég hugsa það. R: já...akkúrat...D: mér finnst líka þægilegt 
að...allvega eins og þegar að mamma eða pabbi, þegar ég er heima hjá mömmu og 
pabba eða eitthvað...og mamma kannski ekki búin að lesa dagblaðið í einhverja, þú 
veist, tvo þrjá daga eða eitthvað, þá hérna...þá getur hún flett upp skiluru...eins og þú 
getur alveg fundið dagsetningu á blaðinu í ipadinum skiluru...þá þarftu ekki að vera 
eitthvað, æ skiluru, að finna einhver dagblöð...R: já, að halda í þau. D: í bunkanum 
heima hjá þér, skiluru...R: nei, einmitt...þarft ekki að vera að safna þeim upp? D: 
akkúrat...svo safnast þetta svo mikið upp hjá manni... 
 
R: en hérna...eins og til dæmis, segjum að það komi mynd af ykkur í blaðinu, og þið 
fáið bara...þið fáið ekki lengur pappírsútgáfuna, þið fáið bara í ipad, hvað mynduð þið 
gera, til þess að eiga myndina? B: taka mynd af henni...C: print screen....R: mynduð 
þið prenta hana út? B: nei, ég myndi setja hana bara í svona folder sem að...maður er 
með svoleiðis drasl í....C: það er ekkert mál, ef þú ert með...ert með hana í dropbox, 
þá geturðu sótt hana hvar sem er og prentað hana út...A: ég hafði nú ekki einu sinni 
spáð í það sko...R: nei, þetta er svona hið efnislega sko...efnislega pælingin sko, hvort 
þið mynduð vilja eiga myndina eða bara eiga hana í einhverjum folder einhvers 
staðar...A: já....R: þið hafið kannski ekkert pælt í þessu? A: nei ég...hef ekkert hugsað 
um þetta, ekki mikið af myndum af manni í blöðunum...D: nei. R: nei...en svona...C: 
en jú það geta komið greinar og viðtöl og svoleiðis...A: já, jújú, ég segi það ekki og 
náttúrulega, ég hef alveg...eins og bara í tölvunni áður en ég eignaðist ipadinn...sko, 
ég meina viðtöl og greinar og svona sem að ég hef verið með í blöðum og eitthvað, ég 
hef bara copy/paste-að og geymt í blöðum og möppum hjá mér...ég myndi örugglega 
gera það í þessu líka ....R: en þú átt einmitt ekki...þú ert ekkert með úrklippusafn? A: 
{hlæjandi} nei, ég er ekki með úrklippusafn. B: {hlær}. R: nei... 
 



	   44	  

R: já...ég hef ekki fleiri spurningar, eru einhverjar pælingar sem þið hafið? C: já...ég 
er orðinn afi og mér finnst alveg frábært að geta verið með þetta svona...þú veist, þetta 
er allt...ég get tekið myndir af börnunum, barnabörnunum...bara á þessu, og vistað inn 
í dropbox og leikið mér með þær...ég get látið ipadinn í hendurnar á dótturdóttur 
minni og hún er bara komin í allskonar...þú veist, mér finnst þetta alveg frábært 
tæki...þetta er miklu meira en bara að lesa eitthvað...D: en samt finnst mér svolítið 
svona, mér finnst reyndar mjög þægilegt að ýta bara á einn takka og þá kemst maður 
inn á hérna...emailið sitt og svona dæmi en samt finnst mér það frekar óþægilegt 
þegar ég er að láta einhvern annan fá ipadinn minn og eitthvað...A: já...D: og hann 
getur bara farið í allt mitt dót, skiluru...það er kannski ekki jafn mikið í tölvunni, því 
að það þarf náttúrulega að logga sig inn og svona eitthvað...A: já...D: þannig að þetta 
er mikið svona...mitt eitthvað. B: þetta er orðið svo rosalega persónulegt...D: 
já...einmitt, þetta er eitthvað svona..já...æ ég veit það ekki...B: já, ég er sammála. C: 
ég nota reyndar alltaf bara vefpóst, þannig að ...ég þarf alltaf að logga mig inn...D: já 
já, einmitt...A: ég er reyndar með svoleiðis líka, ég er bæði með hotmail og sko...þá 
náttúrulega ýti ég bara beint á sko...en svo er ég með vefpóst sko, sem að....og það 
finnst mér eiginlega einn galli, ég er með svona roundcube, vefpóst, og ég þarf alltaf 
að klikka tvisvar til að hann opnist...en í ipadinum, ef ég klikka tvisvar, þá bara 
stækkar þetta...svo klikka ég aftur og þá bara minnkar þetta aftur...þannig að þú veist, 
ég er oft alveg heillengi að bara að reyna að opna póstinn minn...R: já...A: þannig að 
mér finnst reyndar mjög leiðinlegt að skoða þann póst í þessu...R: já en það er þá bara 
eitthvað viðmótsdæmi hjá cube...A: já...af því að þegar ég er í tölvunni, þá klikka ég 
bara tvisvar með músinni sko og þá opnast hann bara...  
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9. Viðauki 2 

	  
Pappírs rýnihópur:  
 
R: hvað finnst ykkur um dagblöð? hvað hérna....hafa þau eitthvað hlutverk í ykkar 
lífi? bara svona generalt...bara...hver sem er sko...A: já, þau eru 
upplýsingaveita...nauðsynleg upplýsingaveita. R: já.... mynduð þið segja að þau hafi 
eitthvað ákveðið hlutverk? B: bara....C: fylgir morgunverkunum....R: já...B: já...C: 
..renna yfir blöðin. B: eða kvöldverkunum... D: ertu að tala um prentaðar útgáfur...R: 
prentaðar útgáfur já, pappírsblöð...D: pappírsdagblöð...hafa enga þýðingu fyrir mig 
sko....þetta er bara rusl. R: ókei...D: ég les þetta eiginlega aldrei eða þannig...þú 
veist...R: hvernig lestu dagblöð þá? D: bara á netinu sko...alveg hættur, eða 
eiginlega...R: en þú hefur verið að lesa dagblöð á pappír samt? D: jájá R: ókei. D: 
búinn að lesa margar...já...mikið af þeim.  
 
R: mynduð þið segja að þau væru ómissandi? B: allavega fyrir mig sko...af því  að ég 
horfi eiginlega ekki á fréttir heima hjá mér, ég eiginlega bara les blöðin...þannig að. 
R: ertu áskrifandi að einhverjum blöðum? B: nei, ég les bara fréttablaðið...var á 
tímabili með morgunblaðið en hætti því svo. A: já, ég er sammála því, þetta er 
ómissandi. R: eruð þið hin áskrifendur? C: ég fæ morgunblaðið hjá foreldrum 
mínum...R: já...C: og ég sé...í vinnunni hef ég aðgang að öllum blöðum þannig að 
ég...ég hugsa að ég segi að þetta sé...megi alveg missa þetta á næstu árum sko...D: ég 
var áskrifandi að fiskifréttum í fyrra og hætti því...svo er ég bara með rafræna útgáfu 
núna. R: ókei, að því, sama blaði? D: já, viðskiptablaðinu...R: já ókei.... 
 
R: hafið þið einhverjar rútínur, tengdar blaðalestri, eitthvað ákveðið sem þið gerið? 
eins og morgunverkin til dæmis, er einhver rútína sem fylgir ? B: ég sest á kvöldin 
þegar strákarnir eru sofnaðir og les þetta...ef ég les þetta ekki í nokkra daga þá safnast 
þetta svona upp og svo bara...les ég kannski ekki frá orði til orðs en þú veist...fletti 
þessu öllu upp, áður en ég hendi þessu. C: já...kannski bara rútína tengd vinnunni, 
maður kemur í vinnuna og sest niður og fær sér kaffi og...byrja alltaf aftast A: já...ég 
er sammála því, byrja alltaf aftast 
 
R: en þegar þið lesið blaðið í ipad, þið sem hafið lesið blöð í ipad, hvar byrjið þið á 
blaðinu þá? A: fremst..B:já, þá verður maður að byrja fremst D: já, þá byrjar maður 
fremst. R: já, af því að þið verðið að gera það? þið þurfið þessa samt ekki...þið getið 
skrollað aftast C&D: já...R: en þið gerið það samt ekki? A&B: nei...R: einhverjar 
ástæður fyrir því? B: maður er bara ekki jafn þjálfaður í að lesa, maður veit þegar 
maður er með pappírsblaðið, þá sko veit maður hvar hvað er sem maður hefur áhuga á 
að lesa...eða þú veist, þegar maður er í ipad þá er þetta ekki svona aðgengilegt af því 
að maður er bara með eina flata síðu...maður getur ekki svona opnað þetta allt 
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saman....A: fyrir mér snýst þetta allt saman bara að...mér finsnt þægilegra að fletta 
blaðinu til hægri...þú veist, þessvegna er ég að lesa blaðið...byrja aftast...það er bara út 
af því, það er ekkert út af því að ég er að leita  að einhverju sérstöku í blaðinu...R: já 
ókei...en þú? B: ég byrja bara á byrjuninni {hlær} D: já, ég held ég byrji á byrjuninni 
sko....R:ókei. D: líka af því að ég les dagblað líka...þá les ég það frá byrjun sko...eða 
þannig. R: en afhverju byrjið þið aftast...þú flettir í þessa átt, er eitthvað? C: þetta er 
bara gömul...gamall vani hjá mér, ég var svo mikill áhugamaður um bíómyndir, og 
það var alltaf hérna, aftast eru hérna...kvikmyndafréttirnar. R: já...C: það var 
svona...einhvernveginn, svo flettir maður því og í Morgunblaðinu þá var þarna 
Víkverji, það var líka á næstu síðu...las kvikmyndir og svo las maður Víkverja og svo 
flettir maður yfir minningargreinarnar svo las maður innsendar greinar...þannig að 
þetta var svona...bara einhver gamall vani... 
 
R: en þegar þið eruð að lesa blað, er einhver ákveðin upplifun...upplifið þið ykkur á 
einhvern ákveðin hátt? finnst ykkur þið vera að tengja ykkur betur við samfélagið, 
með því að lesa dagblöð? B&D: já...B: allar umræður og svona eru þarna. C&D: 
já...C: klárlega sko. R: ef þið berið þetta saman við internetið? hver finnst ykkur vera 
munurinn? þá á semsagt...samfélagstengingunni? A: mér finnst enginn munur. D: það 
grípur svolítið meira stundum ef maður er með blað þú veist...R: já...D: og ert bara að 
blaða eitthvað í því, og þá finnurðu grein sem þú kannski...sem grípur sko og þú veist, 
þú sérð kannski heildina og einhverja mynd eða eitthvað...kannski á netinu, þá sérðu 
bara einhvern link á eitthvað...fyrirsögn og sleppir henni og þá kannski missiru af því. 
B: mér finnst það meira ef maður situr, og er að lesa eða þú ert í tölvunni og þú ert 
með kannski sex aðra hluti í gangi, þú lest kannski ekki...gefur þér ekki tíma til að 
lesa heila grein, af því að þú þarft að kíkja á þessa síðu líka og....skipta um lag á 
youtube og þú veist...A: já...R: þannig að þegar þið eruð að lesa dagblöð, þá eruð bara 
að lesa dagblöð...B&C: já...C: mér finnst líka sko....upplifunin eða sko...að lesa 
greinar sem eru skrifaðar eins og til dæmis í morgunblaðið...það er svona uppáhalds 
blaðið mitt sko...að það eru svona vandaðari greinar sem eru semsagt innsendar, sem 
maður getur þá nálgast ef maður fer inn og les það í ipadinum en ekki kannski á 
forsíðu moggans...mér finnst rosalega mikið af vefmiðlum bara með rosalega 
svona...bara popp, fréttir...og vantar gríðarlega svona...vandaðan vefmiðil og...eins og 
þegar um daginn, vinsælasta fréttin á mogganum var að lengsti köttur í heimi væri 
dáinn að þá....{glottir}...R: já...ókei. D: já, fólk er svo...einmitt. R: þannig að það eru 
meiri gæði semsagt í dagblöðunum, eru náttúrulega með ritskoðun sem er meiri af því 
það fer inn í blaðið? A: já... 
 
R: finnst ykkur munur á að sjá mann lesa dagblað eða til dæmis bók, eða tímarit? 
segjum að þið séuð á kaffihúsi eða í skólanum eða einhversstaðar...mynduð þið líta 
öðruvísi á viðkomandi manneskju? D: hvernig þá? R: þú veist, hann er að lesa 
dagblað eða bók...finnst ykkur munur á því? D: já, það er svona...svona meira kaffihús 
að lesa bók...svona kaffihúsarotta einhver {hlær}...R: já. C: nei, ég hef ekki myndað 
mér skoðun á því. A: jú, ég myndi kannski taka eftir því ef að kona væri að fletta 
dagblaði...R: afhverju segirðu það? A: ég veit það ekki...mér finnst bara...mér finnst 
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oft svona konur vera minna að...R: pæla í fréttum? A: já, pæla í fréttum og lesa 
blöðin.. 
 
R: hvenær eruð þið að lesa blöðin, er einhver spes tími? B: ég les á kvöldin...A: ég les 
á morgnana. D: nóttinni....eða bara einhvern tímann, þú veist...oftast á nóttinni á ipad, 
áður en ég fer að sofa...R: en þegar þú varst áskrifandi? D: blaðið...R: já...D: já, þá var 
það bara þegar ég fékk það, oft...það er eina blaðið sem ég tek. R: já...afhverju þessir 
tímar, afhverju kvöldin? B: þetta er bara eini tíminn sem er rólegt heima hjá 
mér...þegar maður hefur sko, frið til að lesa...það er bara 
einhvernveginn...þægilegt...af því að líka...ég horfi ekki á fréttir, það er svo mikið að 
gera og það einhvern veginn, maður fær ekki frið til að horfa á fréttir...fínt að lesa 
þetta á kvöldin. R: ókei... 
R: mynduð þið vilja vera umhverfisvænni í dagblaðalestri, eins og þú (D) sagðir áðan, 
þér finnst þetta bara vera rusl...D: þetta er bara rusl, þetta safnast bara saman. R: 
mynduð þið íhuga að skipta yfir í spjaldtölvu bara út af því? C: já...B: jafnvel, 
jájá...D: jafnvel sko...en...eins og þetta er í dag, þetta er sett fram á einhverju pdf 
formi og þú færð þetta einhvernveginn svona...þetta er ekkert rétta aðferðin til að...R: 
nei, neinei...þá ertu að meina sjálft blaðið? D: sjálft blaðið sko, það þyrfti að vera á 
einhverju formi sem að þú veist...bara eins og í kindle þá sérðu hverjir...ef þú ert að 
lesa einhverja bók sem að milljón aðrir hafa lesið og þeir hafa highlightað eitthvað í 
bókinni eða...þú veist, þá eru svona milljón eða hérna...sem að highlightuðu 
þetta...bendir mann á að þetta sé kannski eitthvað svona...R: eitthvað sniðugt? D: 
eitthvað sniðugt...eða skiljiði mig...eða svona...já...C: það á eftir að besta viðmótið 
sko...D: já, þetta er ekki..nógu sko...það er fullt af áhugaverðu í dagblaði og ef þú 
gætir bara fengið það strax eftir því hvað fólki finnst...A: það er leiðinlegt 
auðvitað...við spjaldtölvuna að lesa semsagt blað...er að þú veist, að þú þarft einhvern 
veginn að stækka alltaf...þú veist, þú sérð einhverja frétt þá þarftu náttúrulega að ýta á 
hana og stækka hana þannig að hún sé svona...það er svona...R: en þú getur 
náttúrulega ekki gert það í blaði, á pappír. A: nei, en þar líka ertu bara með þetta...lítið 
letur í sko, af því að blaðsíðan er bara..R: stærri já, þetta {iPad} er bara helmingur af 
blaðsíðu...A: já...nákvæmlega. R: en hvað með að vera umhverfisvænni? A: já...R: 
myndiru íhuga að skipta...? A: já...R: en finnst ykkur þið vera óumhverfisvæn í 
dag...þið sem lesið pappírsblöð? B: það fer náttúrulega allt í endurvinnsluna. B: já, ég 
set í endurvinnslutunnuna...D: það sko bara...samfélagið mætti allavega safna pappír 
hérna, eins og er gert svona víðsvegar um Evrópu sko...R: já...D: það er engum að 
detta það í hug hérna, þú veist...A: að safna pappír? R: það er gert...B: meinaru þá 
hvernig? D: bara að safna honum sko...eins og, ég bjó í sviss í nokkur ár og þá bara 
settir maður pappírinn út, ég man ekki, annan hvern fimmtudag og eitthvað...B: en nú 
eru svona endurvinnslutunnur eins og...ég er með svoleiðis. D: já, ég bý í einhverri 
blokk hérna...fésta blokkinni og það er bara ekkert verið að pæla í þessu..A: jájá...R: 
það er reyndar ekki gert þar...jú það er gert þar...allavega í skarðshlíð. D: já, það er 
ekki þarna hjá okkur, það ...ég...það...eða það er bara þessi tunna fyrir 
eitthvað...matarúrganginn og eitthvað...A: ég flokka pappír sko...R: það er reyndar í 
flestum húsum...er...er það ekki, dagblaðatunnur? B: nei, það þarf að kaupa þær 
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sérstaklega, bara húsfélagið þarf að gera það...D: já ókei...R: já já...C: svo eru 
grenndargámar líka...B: já, svo eru þeir út um allt...D: já ég hef nú bara aldrei farið á 
svoleiðis stöð, bara í lífinu...R: já ókei...það er frekar einfalt að henda blöðum í 
dag...myndi ég segja...A&B: já....D: já, mér bara hafði ekki dottið það í hug sko...B: 
leiðinlegt þegar þetta safnast svona heima hjá manni...A: já, þetta er fljótt að safnast. 
R: já, finnst ykkur það ekkert böggandi? að þurfa að fara með dagblöðin þú veist...á 
einhverjum svona fresti...B: alltaf kominn einhver stafli og svo er þetta hér og þar...æ 
þetta er svona. C: það er alltaf einn staður sem dagblöðin fara á...svo þegar er búið að 
fyllast að þá fer maður með þá út í dall...R: já, ertu með svona körfu? B: já..C: já...D: 
dagblöð og svona auglýsingabæklingar og eitthvað...já... 
 
R: þegar þið eruð að lesa bók, eða blað...þá náttúrulega vitið þið alltaf hvar þið eruð  í 
bókinni, hvar þið opnið...finnst ykkur það vera kostur, miðað við ipadinn? þegar þið 
komið aftur í blað þá getið þið ekki bara farið svona sirkabát og fundið alveg, með 
tilfinningunni, hvar þið voruð...finnst ykkur þetta vera kostur við dagblöðin? C: 
já...það er. D: hvað áttu við? R: að þú semsagt...að segjum að ég hætti að lesa 
moggann á blaðsíðu 17, eitthvað svona...svo veit ég sirka hvar ég var á blaðsíðu 17 
bara með því að finna þykktina á pappírnum. D: jájá...R: og svo reyni ég að opna og 
opna kannski á blaðsíðu 19 eða eitthvað...en ég opna samt svona nálægt, en í 
ipadnum...þá er það kannski ekki endilega hægt. D: en ég meina þú veist...áður en að 
sko, ég seldi nú ipadinn minn austur á land í gær eða eitthvað...þá var ég að lesa bók 
þar í honum, svo í gærkvöldi þá var ég í símanum mínum og fór að lesa hana og þá 
bara kom hún á sama stað...R: á sama stað...já ókei...það er ekki flóknara en það...D: 
þetta er bara...R: ókei...D: kindle reyndar, app...en það er bara þú veist, þetta talar 
saman þetta drasl...R: ókei...en finnst ykkur þetta skipta máli? að velja blaðið þá 
frekar en ipad...eða spjaldtölvu. B: ég hef ekki tekið eftir því...A: nei...eða nei, ég get 
ekki svarað þessu en...R: þá er ég meina svona faktor eins og þyngd...þyngdin á 
blaðinu, þyngdin á bókinni...þegar maður er að koma í enda bókar þá vitið þið að þið 
eigið kannski bara nokkrar blaðsíður eftir...A: jájá, einmitt einmitt. B: já...þú veist 
ekkert hvar þú ert endilega. R: finnst ykkur þetta skipta máli, svona upp á upplifun 
bókarinnar að gera, eða blaðsins...B: já...C: alltaf glaður þegar maður er búinn að lesa 
500 blaðsíður og tvær eftir A&B: já {hlæjandi}...A: jújú þetta getur...C: það er 
ákveðin tilfinning...B: jú svona maður geti áttað sig á því sko...A: já, nákvæmlega, 
þegar þú setur þetta svona upp. R: já, svona þegar þið pælið aðeins í því...C: líka bara 
ef maður er með sko...þú veist, áhugaverða grein sko og er í blaði og maður ætlar 
kannski að sýna einhverjum...maður fer og tekur blaðið og opnar það...það er þessi 
grein sko...ekki að taka ipadinn hérna og opna hérna...stækka greinina og...D: þetta er 
samt ekki, þó þetta sé orðið fullkomið þetta tæki sko...þá er þetta samt ekki 
alveg...ekki alveg komið sko..R: nei, ekki alla leið nei...D: því margir eru að fara 
einföldu leiðina og búa til einhverja...prenta þetta út sem einhvern sko...lesanlegan 
fæl, þar sem þú ert að...R: bara sami miðill og...D: þú veist, þetta geturu lesið 
en...gerir ekkert meira en að lesa það skiluru. R: nei einmitt...D: þannig að það á eftir 
að...R: já, að semsagt þá heimfæra miðillinn...D: já, sem man hvar þú ert og svona 
sko...R: já já... 
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R: en hvað með þætti eins og lykt og prentsvertu til dæmis? eða lykt sérstaklega, 
skiptir það einhverju máli...þegar þið eruð að lesa, finnst ykkur lyktin af nýju dagblaði 
góð? C: spái ekkert í því...B: nei, ekki ég...R: finnið þið einhverja lykt? A: já...jú...ég 
finn lykt B: ég held ekki. D: já...það er lykt..A: en...þetta er ekki eitthvað sem skiptir 
mig máli...R: nei...sumum finnst sjarmi yfir þessu sko...ekkert sem þið pælið í? A: 
nei...R: þannig að það myndi ekki skipta neinu máli ef þið mynduð skipta yfir í ipad, 
þá mynduð þið ekki sakna þess? B: það held ég ekki...D: nei...R: og þið munið 
væntanlega ekki sakna þess að fá prentsvertu á hendurnar? B: hmm, nei...C: nei...R: 
þannig að, mynduð þið segja að það væri kostur...við spjaldtölvuna þá? B: þetta fer 
ekkert í taugarnar á mér sko...A: nei....B: kannski myndi maður sakna þess, maður 
hefur aldrei prófað það. C: nei, nákvæmlega, þetta er kannski eitthvað sem maður er 
orðinn vanur...og myndi ekki taka eftir ef að...nema það myndi hverfa sko...R: 
nei...svo myndi það koma aftur og þá mynduð þið ekki skilja afhverju þið væruð svört 
á puttunum...{allir hlæja}...C: það hlýtur að vera hægt að fá app í það... 
 
R: en hvað með eins og einmitt...krossgátur og sudoku þrautir, því að nú er þetta bara 
einmitt, eins og þú segir...þetta fer bara beint inn í...tölvuna og það er ekkert pælt í 
uppplifun kannski...þess sem er að nota ipadinn...en...mynduð þið sakna þess? eruð 
þið eitthvað að leysa krossgátur og sudoku? A: nei...ég er ekki að því. B: nei...ekki 
ég...R: þekkið þið einhverja sem gera það? D: þekki krossgátumenn sko sem kaupa 
blöð út af krossgátum, einungis...þeim er alveg sama um hitt efnið í...R: þeir vilja bara 
fá krossgátu? D: já...þetta er bara...þú veist, eru alveg til í að borga 500 kall fyrir 
krossgátu sko...C: sá nú samt...það var þarna...þarna ted, fyrirlestrar...þá var nú svona 
um daginn, svona dagblaðapæling sko...þá voru semsagt greinar og svo ýttiru á, þá 
gastu fengið vídjófrétt sko...og svo voru svo eins sko, krossgátur og annað, þá gastu 
bara leyst það í spjaldtölvunni...þetta var eitthvað svona...R: ég veit að sko...sýni 
ykkur á eftir, það er hérna...þekkið þið blaðið newsweek? C: já..A: já...R: þeir eru 
hættir að gefa út á pappír, gefa bara út fyrir spjaldtölvu, þeir eru einmitt ekki í þessu 
að gefa út pdf, bara blaðið eins og það var heldur gefa þeir bara út sér útgáfu, þetta er 
bara allt annað blað sko...þannig að þú til dæmis flettir ekki á milli, ef þú klárar að 
lesa blaðsíðuna þá flettiru ekki á næstu blaðsíðu heldur skrollaru bara upp og niður og 
svo...til að skipta um efni, þá flettiru, eins og þú værir fletta í pdf eða svoleiðis, þá 
svæparu til hliðar, þá skiptiru yfir á næsta efni...en, til að lesa meira eða sjá myndir 
eða eitthvað, þá skrollaru upp og niður þannig að þú ert ekki að lesa blað, eins og það 
var sko...önnur pæling sko... 
 
R: en...mynduð þið segja að það væri mikill munur á því hvernig þið lesið dagblað á 
pappír miðað við ipad, þið sem hafið prófað það þá? þið byrjið ekki aftast til dæmis? 
D: jájá...R: hvað annað? C: bara miklu meiri svona pin point...þú veist, ef ég fer og les 
blað eða semsagt, ég fer rosalega sjaldan bara svona og fletti blaði í ipadinum, ég er 
miklu meira þá að leita að ákveðnu efni sem ég hef....R: ókei, finnst þér það auðvelt? 
C: nei...mér finnst það, eða eins og ég segi....mér finnst það leiðinlegt, þetta 
fyrirkomulag eins og til dæmis að fá columns...semsagt af því að þetta er gefið 
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út...þetta er bara eins og þetta eru svona raðir og maður er svona alltaf einhvern 
veginn að færa þetta fram og til baka og...þetta er svona, ekki notendavænna en 
það....svo ef maður vill nafnið á konunni, þú veist..sem að gerði greinina, þá ýtti ég á 
andlitið á henni og þá kom myndin af henni en ekki nafnið hennar...því þá þarftu að 
ýta fyrir neðan...R: hvaða blað ertu að lesa þá? C: vísi...R: og lestu það í pdf eða lestu 
það í...ertu með sér app fyrir það? C: ég held ég hafi farið inn á pdf...R: já, ókei...það 
er samt til sér app fyrir fréttablaðið...C: já ókei, ég er ekki með það...R: sem þeir 
semsagt...eða ekki sér app, ekki sem þeir búa til en þeir fá semsagt....benda fólki á að 
nota það...C: já...R: heitir press reader...en ykkur, finnst ykkur munur á að lesa það í 
spjaldtölvu eða á pappír? lestu það öðruvísi? A: já, ég heldi ég lesi það öðruvísi....ég 
held ég fari svona....þú veist með blaðið fyrir framan mig þá svona, skimar maður 
betur kannski...D: já, ég er sammála þér...A: hvað maður er að...maður hefur bara 
meiri...D: skimar yfir blaðið sko...maður er kannski ekkert að leita að neinu 
sérstöku...A: nei, og skimar yfir...R: flettið þið þá til dæmis hraðar í ipadnum eða 
eitthvað svoleiðis eða? A: já, ég myndi halda að maður væri svona einmitt...D: 
trúlega.  
 
R: setjið þið ykkur í einhverja sérstaka stellingar meðan þið eruð að lesa? sumir fara 
alltaf upp í sófa og eitthvað...koma sér vel fyrir með kaffi og svona...eða þú veist, er 
ykkur alveg sama? A: já, ég fæ mér mjög oft te þegar ég er að lesa bara...við borðið. 
R: já, eldhúsborðið? A: já...B: ég er alltaf í stofunni...við sófaborðið. C: 
eldhúsborðið...B: nema um helgar...er þá í eldhúsinu..R: hvað gerirðu þá? B: 
kaffi...já...D: já...allavega, konan mín, hún tekur alltaf blaðið sko...það er svona ef 
maður...fer náttúrulega allt eftir hvað er fyrir framan...ég er búinn að lesa það í 
ipadnum áður en að hún nær í það...R: já ókei...D: þannig að...ég set mig ekki í neinar 
stellingar kannski...R: en þið sem hafið þá verið að lesa í ipad, eða spjaldtölvu...var 
það sama rútína? A: nei...þá er maður bara uppí sófa...R: ókei, skiptir ekki máli? A: 
nei...C: það er reyndar stundum að þá sit ég kannski og er að lesa í ipadinum og (nafn) 
les blaðið sko...af því að sko, það kemur bara eitt blað, af sanngirnisástæðum þá fer 
maður í ipadinn...þá er maður, þá...akkúrat dettur maður einmitt meira inn í eitthvað 
svona, minna vandaðari greinar sko... 
 
R: en svo við förum aftur aðeins í fyrstu spurninguna, með hlutverkin, í ykkar lífi....ef 
þau myndu detta út...þá meina ég sko, líka bara alveg...það væru ekki nein dagblöð, 
hvort sem það væri í spjaldtölvu eða pappír...myndi það breyta einhverju? og hverju 
myndi það breyta? B: ég myndi bara ekkert vita hvað væri í gangi...{hlær}. D: meina, 
hvað myndi...þú veist...meina, það eru fréttasíður...R: já, mynduð þið þá frekar nota 
þær? A: bíddu...meinaru þá að mbl væri samt í gangi? R: já, nú meina ég bara 
dagblöðin sjálf...A: já, ef dagblöðin sjálf væru...A: ég myndi þá bara vera á netinu 
sko..B: já, á netinu...C: síminn minn hann vekur mig sko með helstu fréttum sko...les 
þær fyrir mig...þannig að ég...ég held þetta myndi, kannski mánuði eftir þá myndi 
maður kannski bara ekkert taka eftir því...D: ég held að það skipti engu máli sko...eða 
þannig. R: þau eru ekki nauðsyn? D: og ef mig langar í vandaða grein...mér finnst 
gaman að lesa tímarit sko...þú veist, það er svakalega fínt að fara þannig í 
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eymundsson og lesa tímarit sko með einhverjum...þú veist það er kannski....já...þú 
veist, með einhverjum svona dýpri skilning í sko...þú veist...þannig að...C: þá finnst 
mér, ef þau myndu gera það, að það vantar alveg góðan vefmiðil...mér finnst þetta allt 
saman, vísir, pressan, mbl, þetta er allt...D: það er alltof mikið af fréttum þarna 
einmitt...C: já...A: bara alltof mikið af ómerkilegum fréttum....C: já, of mikið af 
drasli...B: lífið og smartland, þetta eru alltaf mest lesnu fréttirnar og maður fer 
einhvern veginn alltaf ósjálfrátt þangað og fer að skoða eitthvað sem manni langar 
bara basically ekkert að vita...en....þessu er ýtt í andlitið á mann...D: þú veist, það er 
allt orðið frétt sko...C: ég væri til dæmis til í að borga mjög sanngjarnan aðgang 
að...R: þú værir til í það? C: góðum vefmiðli sko...bara að fá helstu fréttir utan úr 
heimi og landsfréttir og annað sem að væri vel sett upp sko...D: já, svona rýndum 
aðeins...C: já, aðeins svona rýndum sko...D: þar sem væri stýrt inná, hvað kæmi 
sko...C: það er þetta pop-kúlturinn hjá okkur er sá að við getum fengið svo ofboðslega 
mikið magn af upplýsingum á stuttum tíma sko...að ef maður vill fara eitthvað dýpra 
þá er það...annað mál sko...D: ég er búinn að vera að prófa að nota google news 
núna...til að reyna að stýra því hvað...bara til að hreinsa í burtu þetta drullurugl sem 
við...er í þessu...þá geturu bara fengið fréttirnar sem þig langar að fá sko...en það er 
ekki hægt að stilla þetta nógu mikið til þess að maður...R: losni alveg við það...D: já 
þú veist, eins og til dæmis bara að losna við eitthvað, þú veist, eitthvað leiðinlegt og 
stríð og ameríku...svona eitthvað svoleiðis...sko þá...hreinsast það aðeins burtu...R: en 
mynduð þið vilja borga fyrir...dagblað, gott dagblað, þá í spjaldtölvu, ef það 
væri....eins og með moggann til dæmis, ég er í áskrift að mogganum en ég fæ hann 
bara í tölvuna, mynduð þið vilja vera í svoleiðis áskrift? enginn pappír, bara 
spjaldtölvan og þá kannski...vandaðara blað einmitt, ekki bara pdf, heldur bara svona 
newsweek útgáfa af dagblaði, þar sem það er....C: klárlega vert að skoða það...A: já, 
ég myndi alveg...já, ég væri alveg til í að skoða það... 
 
D: já, ég líka, það er...en þú veist, dagblað eins og fréttablaðið, þetta er 60 – 40 
sko...60 prósent auglýsingar eða næstum því eða ég veit ekki hvað hlutfallið er 
sko...þannig að sko, ég eiginlega vill ekkert þessar auglýsingar þannig séð...R:haldiði 
að það sé hægt að losna alveg við þær, þá í svona blöðum? D: nei, nei alls ekki....C: 
en þá er kannski spurningin, hvort að eins og....aðgangurinn manns yrði tengdur við 
google ads eða eitthvað þannig, þannig að maður kannski fengi auglýsingar sem...eru 
beindar að manni sko....D: já...R: sem er náttúrulega ekki í...það er ekki séns í 
dagblöðum, þar er bara eitt yfir alla....allir fá það sama...C: jájá...R: finnst ykkur 
það....finnst ykkur það breyta einhverju? eins og til dæmis upp á samfélagshlutverkið 
að gera...að þú veist, það sjá allir auglýsingarnar frá skóaranum eða eitthvað...þú veist, 
tilboð í rúmfatalagernum...en ef þú værir til dæmis með svona tengt við google, þú 
hefur engan áhuga á tilboðum frá rúmfatalagernum og myndir ekki sjá það....þá 
kannski myndi samfélagið vera svolítið hólfað niður? finnst ykkur það vera hluti af 
þessu samfélagslega hlutverki? C: að vita að bayonne skinka er á tilboði í bónus um 
helgina? R: já...C: nei, mér finnst það ekki skipta máli sko...R: af því að þá sjá það 
allir sko...skiluru...eða þú veist, nánast allir....í staðinn fyrir að, þú veist ég fæ 
núna...A: það skiptir máli fyrir sko, æ þú veist, ef maður horfir á þetta út frá 
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fyrirtækinu, þá skiptir það fyrirtækið máli, að ná til sem flestra, eða allra...eða 
þannig...því eins og bónus, það höfðar...bónus höfðar til allra, í rauninni...R: þannig 
að þeir myndu þá kannski missa tækifæri til þess að...A: já, þeir myndu kannski gera 
það...D: já, þá náttúrulega myndu allir sitja við sama borð...A: það færi náttúrulega 
eftir...það fer eftir fyritækinu. D: ...þannig að það er kannski ekkert, þetta myndi 
kannski ekki hafa nein áhrif á samkeppni, ekki nema kannski ....hjá ...já ég veit það 
ekki...þú veist, þeim sem eiga dagblöðin þú veist, þeir eru að nota þetta sem 
uppfyllingarefni...C: það eru nú held ég fáir sem myndu óska eftir því að fá ekki 
tilboð...eins og frá bónus eða...R: helduru þá að bónus einmitt myndi þá bara herja á 
alla hvort sem er jafnt, inná til dæmis google auglýsingunum? C: já, mig grunar 
það...R: þeir gætu það? þannig að...ykkur finnst samfélagslega hlutverk dagblaða 
kannski ekkert...gríðarlega mikið að því leytinu til, þetta er aðallega bara að þið tengið 
ykkur við samfélagið en dagblöðin sjálf kannski...hérna...séu ekki sjálf bara partur af 
því að skapa samfélag? C: jú....þetta er nú, fjölmiðlar eru kannski svona fjórða 
ríkisvaldið sko...þeir stýra ótrúlega mikið hvað við, hvaða upplýsingar við fáum og 
hvernig við fáum þær...það skiptir náttúrulega mjög miklu máli...D: þetta er...svo er 
líka sko, við erum hérna á íslandi og það koma allt í einu ný og ný dagblöð 
alltaf...maður skilur þetta ekki, hvernig þetta fúnkerar allt...R: já...D: en hérna...R: en 
lesið þið þau, þessi nýju blöð? skoðið þið þau eitthvað? A: nei...B: rosalega lítið...R: 
er ykkur alveg sama? C: hvaða nýju blöð? R: bara eins og núna síðast kom tíminn til 
dæmis...D: já, troðið inn á mann...C: aldrei séð hann....D: nei, þessu var troðið inn íum 
lúguna hjá mér...þetta er svona....C: akureyri vikublað...B: líka akureyri...ég les það 
ekki...C: fer oftast beint í...R: já er það...B: já, las það eitthvað tvisvar eða eitthvað svo 
bara....C: mér finnst það mjög lélegt blað. B: já...R: að hvaða leyti þá, lélegar fréttir 
eða bara...of lítið af þeim eða bara...illa skrifaðar? C: já...illa skrifaðar. B: oft illa 
skrifaðar...R: finnst ykkur þið ekki ná samfélagslegri tengingu þar í gegn? C: auðvitað 
ef það kemur einhver grein um einhvern akureyringar, sem hann er að...R: þetta er 
náttúrulega bara blað um akureyri...C: já...eða já, mér finnst oft ótrúlega ómerkilegar 
fréttir en svo kannski ein...viðtal við einhvern, sem lenti í einhverju einhvern 
tímann...B: þá...póstar því bara einhver á facebook og maður sér það þar...C: 
akkúrat...R: en þið lesið ekki blaðið sjálft? B&C: nei...D: ég er nú eiginlega 
sammála...C: ég las eina grein í því í morgun bara, þannig að það opnast alveg...R: já, 
rennir aðeins yfir það? D: fyrir svona fimmtán árum síðan, þegar maður fékk dagblað 
þá virkilega tók maður það og las það...núna bara er manni alveg sama, maður eru 
búinn að lesa allt sem er í þessu...þú veist, það er bara virkilega... 
 
R: hvort finnst ykkur þá líklegra að verði ofan á...þá dagblöð sem fara inn í tölvurnar 
og hætta að vera á pappír og fara yfir í svoleiðis, eða vefmiðlar bara yfirhöfuð? A: ég 
held það verði bara vefmiðlar...bara eins og þetta er, mbl og þetta...R: bara eins og 
þetta er að verða? A: ég held það, að þetta sé framtíðin...þú veist...eða hefur fólk tíma 
til þess í framtíðinni að lesa blöðin...ég spyr...C: jájá....D: þetta er allt að styttast allt 
maður...maður hefur varla tíma til að elda núna, maður vill helst fá eitthvað sem eldast 
á tveimur mínútum...maður er svo upptekinn...R: en þið gefið ykkur samt tíma til að 
lesa dagblöð, þó þið séuð...upptekin, þá fer samt ákveðinn tími dagsins í það? D: 
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jájá...B: já, allavega fletta þeim....A: en þá er maður í kaffi breiki eða...skiluru mig, þá 
er ég ekki að gera eitthvað annað....R: lestu þau bara í vinnunni? A: já...R: fór meiri 
tími áður, segjum...fyrir tíu árum síðan, í að lesa dagblöð hjá ykkur? C: nei...A: 
nei...D: ég held að hjá mér allavega, þá las ég dagblöð, en ég geri það ekki núna...R: 
nei...D: það svona, ég bjó reyndar úti hérna...þá las ég alltaf dagblöð, það voru svona 
fríblöð...R: já, af því að þau voru frá þá? D: nei...ég veit það ekki...R: já en varst 
þá...varstu ekki í austurríki? D: nei í sviss...R: sviss...varstu þá að gera það til að 
tengja þig betur við? D: samfélagið? já klárlega...R: til að vera partur af hópnum? D: 
já, bara vera inní málunum. R: já, nákvæmlega...D: já eða kannski, ég veit ekki 
afhverju.... 
 
Hér kom smá hlé í viðtalinu þar sem ég sýndi þeim hvernig Newsweek lítur út. 
 
R: myndi þetta vera eitthvað sem þið væruð til í að lesa í staðinn fyrir blöð? B: já, ég 
myndi alveg vera opinn fyrir því. A: já, þegar þetta er svona...R: svona flott? A: 
já...D: þegar greinar eru settar svona fram...R: mynduð þið þá halda að það væri meira 
credibility í grein sem myndi birtast í svona appi heldur en annars á vefnum? mynduð 
þið setja samasem merki við þetta eins og tímarit, eða dagblað? A: ég held það...B: já. 
C: ef maður myndi komast upp í vana með að nota þetta, fletta í gegn og maður sér 
alltaf fyrirsögnina, já þetta er áhugavert, ég ætla að...svo getur maður líka skippað 
yfir...A: það bara eitthvað einkenni, þarna geturðu vísað í eitthvað tölublað, þú 
veist...eða hvort þú ert að vísa í grein sem birtist á vefnum þú veist, á þessum degi...C: 
er þarna, send to refworks tengt við? {Hlær og R&B hlæja með}...R: ég veit það 
ekki...B: ég myndi aldrei nota refworks...R: ég veit það ekki...ókei 
 
R: ég held ég sé nú ekki með mikð fleiri spurningar fyrir ykkur, er eitthvað sem þið 
viljið nefna, eitthvað sem ykkur finnst ég vera að gleyma, í sambandi þá við upplifun 
á lestri dagblaða? D: það er kannski eins og....meina, kannski er þetta ekkert málið 
sko, kannski á þetta eftir að koma einhvern veginn öðruvísi til okkar...R: já, gæti 
verið..D: þetta þarf ekki að vera bundið við, þú veist, eins og þetta windows...þetta 
þarna surface þarna...æ, þú veist það er alltaf verið að...það áttu að koma svona tölvur 
og gler sko...þú veist, það er bara spurning, hvernig maður höndlar það, þegar þetta er 
komið...C: lest þetta í speglinum meðan þú ert að bursta tennurnar á morgnana...D: já, 
það er bara allt gler, komið....A: ég held að fletta dagblaði, sé alltaf svona ákveðin 
svona...hugarró...R: hugarró? A: já, þetta er svona róleg stund...R: já, sem þú átt bara 
með sjálfri þér...í rólegheitum. A: já, það er mín upplifun... 
 
C: mér finnst, gæði dagblaða hafa...eða semsagt, vera mjög, efnislega á 
undanhaldi...og bara, varðandi gagnrýni annað, þeir eru oft að stýra einhverjum , 
sjónarmiðum einhverra manna...R: já, er það eignarhalds...? C: já, jafnvel sko, ég held 
að það sé...D: kannski hefðum við bara átt að setja á fjölmiðlalögin á sínum tíma...R: 
já...D: kannski hefði það bara verið..R: jájá. D: 74 prósent í morgunblaðinu eru í eigu 
sjávarútvegsfyrirtækja. R: þannig að þið lesið líka blöðin með frekar gagnrýnum 
augum? C: mjög..D: nei ég meina, þú veist, maður verður að gera það...sérð með 
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fréttablaðið...A: bara öll dagblöð eru lituð af einhverjum hagsmunum einhverra, þú 
veist...C: eins og bændablaðið, ég les það nú ef ég kemst í það, finnst það skemmtilegt 
oft, en það er rosalega framsóknarlegt sko...A: já ég meina mogginn er hægrisinnað, 
dv er vinstri sinnað, þú veist...C: jájá A: þetta er alls staðar...veit það ekki. R: en eins 
og dv, sem gefa sig út fyrir að vera óháðir. A: þeir eru alls ekki óháðir. R: þeir eru 
kannski....þeir eru samt, ég ætla samt að gefa þeim það að mér finnst þeir vera svona, 
sinna kannski rannsóknarblaðamennsku best, ekki kannski pólitík en í öðrum 
málum...að lesa svoleiðis í dagblaði, finnst ykkur það gefa meira vægi heldur en á 
netinu? að lesa þannig umfjallanir...A: nei...B: nei, það held ég ekki. C: mér finnst oft 
svona innihaldslitlar fyrirsagnir í dv sko...R: eða þá í mogganum eða hvað sem er, ef 
það væri eitthvað svona, rannsóknarblaðamennska í gangi....ef að grein myndi birtast 
á, segjum pressunni eða vísi, versus þá til dæmis fréttablaðið, þó það sé nú eiginlega 
það sama eða þá mogganum eða dv....að sjá það á pappír, myndi það gefa því meira 
vægi? A: ég heldi ekki...D: nú er maður ekki að kaupa dv eða neitt...þannig að...gefur 
því ekkert meira vægi held ég, maður fær kannski að lesa smá af greinunum á netinu 
eða...B: það hefur samt komið fyrir að maður kaupi blað, ef það er eitthvað, eitthvað 
spennandi...C: jájá...R: á forsíðunni. B: já. C: það þyrfti að gefa út spegilinn einu sinni 
í mánuði, í tímariti...R: já...útvarpsþáttinn. C: útvarpsþáttinn spegilinn. R: en myndi 
það sko...ef þú sæir þá grein einhversstaðar annars staðar, segjum að spegilinn væri 
með...inná pressunni.is þá eru væru þeir með svæði fyrir sig...C: hliðina á 
smartlandinu eða? R: já...beint við hliðina á smartlandinu, myndi það gefa því meira 
vægi að lesa pistlana þeirra í mogganum, eða...í pappírnum...fréttablaðinu...myndiru 
segja, já ég trúi þessu frekar heldur en...á netinu, því þú veist ekki endilega hver er 
höfundurinn þar? C: ég myndi allavega vilja sjá...ég legg svolítið upp úr því að vita 
hver skrifar sko...D: mér finnst oft vera vönduð umfjöllun einmitt...eins og spegillinn 
sko, mætti alveg vera á pappír líka...A: já, það væri einmitt...C: ég sæki ekki mjög 
mikið í það sko, hlusta á það á netinu sko og finnst oft...það koma svona 
fréttaskýringar. A: já, fréttaskýringaþættir mættu vera á...pappír. D: ég var á sjó fyrir 
nokkrum árum..R: en hvað er það við pappírinn? A: ja, ég meina...þá samt alveg í 
spjaldtölvu líka...D: þá var ég að hlusta á svona þætti...R: já, gegnum langbylgju...D: 
æ nei, hvað heita...þarna itunes, hvað heitir þetta aftur? R: podcast? D: podcast 
já...alveg elskaði það að fá þarna, 60 minutes og þetta, spegilinn og....vikulokin og 
þetta...R: en svo þegar þú komst í land? D: nei ég hlustaði bara þegar ég var að vinna 
sko. R: meðan þú varst að vinna...D: já...svo. R: en gerðiru það ekki þegar þú varst í 
landi? D: nei...R: lastu þá blöðin? D: já, þá var ég svona meira...æ þú veist, maður er 
að vinan einhverja heilalausa vinnu, þá er fínt að hlusta á eitthvað...R: já, getur 
auðvitað ekki flett blöðunum úti á sjó...D: nei...R: nei, en varstu að fá það nýjasta 
á...D: já, það er net sko...C: en bara eins og umfjöllun í speglinum væri til dæmis 
aðgengileg á internetinu, það væri hægt að linka inn á facebook kannski einhverja 
flotta...þeir eru oft að fá einhverja sérfræðinga, ef það er hægt að vísa í umræðu um 
vel unnið efnið...ekki... 
 
D: svo er líka, með þetta rafræna dót, að geta valið sér það sem maður vill sjá 
sko...það er alveg óþolandi að það er verið að troða upp á manni einhverjum sem 
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maður vill ekkert, og hefur engan áhuga á...og vill ekkert einu sinni, maður getur tekið 
bara karl vignir og bara...nei...ekkert svona, engin svona frétt. R: þannig að þú vilt 
filtera það sem þú sérð? D: algjörlega...R: já, þannig að þá, missiru kannski af 
einhverju sem er að gerast? D: já, ég vill bara missa af því...R: já ókei, er þér alveg 
sama? myndiru vilja...D: ja, ég vill velja mér sjálfur hvað...kannski ég myndi sjá það 
einu sinni og segja, nei ég vill ekki fréttir af þessu máli aftur...R: myndirðu vilja vera 
áskrifandi að svoleiðis útgáfu, þá svona....spjaldmiðils útgáfu, eins og newsweek, þar 
sem væri boðið upp á að filtera út, segjum að það væri heil frétt um karl vigni eða 
einhverja nauðgara, þá kannski bara myndiru ekki sjá það? D: ja ég meina...ef það 
yrði, upplýst sko....eins og inni á vefmiðli, eða eins og inni á....segjum eins og þetta 
var hérna í janúar, þá voru bara fimmtíu fréttir á dag um þetta mál sko...þá bara svona 
þú veist, bara hey...hvað er í gangi hérna....C: en eins og í uppsetningunni á newsweek 
þá bara flettirðu yfir, ef þú sérð karl vigni þá flettiru bara til hliðar...B: já. C: þá færðu 
ekkert meira af því...D: já, þá færðu ekkert meira af því. C: þá sérðu að það er eitthvað 
um að vera, kannski highlights eitthvað, ekkert búinn að lesa...R: en þá þegar þið 
væruð að lesa pappírinn þá mynduð þið alltaf skima og sjá, allavega sjá um...og þá 
kannski einmitt leiðast út í að lesa það...D: já. C: hugsanlega...R: þér finnst það 
kannski pínu galli við pappírinn? D: ég vill bara...R: stjórna þessum málum? D: ég er 
hlynntur því að hafa mína eigin sjónvarpsstöð þar sem ég get bara ráðið hérna...mín 
eigin frétta...er bara með fréttir sem ég vill sjá...R: en ertu ekkert hræddur um þú 
verðir svolítið svona ótengdari samfélaginu? D: nei...eða allavega, ég er að reyna þetta 
núna, er ekki alveg nægjanlega...er að leika mér að þessu og sjá hvað kemur sko...eins 
og þú veist, inná mbl.is, ég væri alveg til í að vera skráður þarna inn og bara geta...þú 
veist, bara geta...ef það kemur frétt um norður kóreu eða eitthvað, þú veist..ég myndi 
ekki vilja fá neitt um norður kóreru þá gæti ég bara hreinsað það út sko...hvern 
andskotan á ég að vera að pæla í þeim sko...eða stríði í sýrlandi, ég....eða ísrael, 
fattaru...þetta eru svona topic sem eru alltaf í fréttunum sko...og stanslaust líka. R: þú 
myndir þá kannski vilja stillt hversu mikið þú myndir fá af því? kannski max eina frétt 
á dag eða eitthvað? D: jájá, það er hægt að...eða enga. R: takið þið undir þetta? 
A&B&C: nei...A: get það alls ekki...C: mér finnst þetta newsweek, þegar ég fer að 
hugsa það, vera alveg frábært...maður getur cyclað yfir og svo kannski þú veist....eins 
og eru ábendingar um frekar efni, er það í? R: já það getur verið...C: já...ítarefni ef þú 
vilt fara dýpra...R: viljið þið bara sjá allt, sem er í boði? A: já, ég meina...B: já, maður 
getur ráðið hvort maður les eða ekki..R: já, þú filterar bara sjálf? B: já, basically...ég 
meina...A: maður flettir bara yfir, það er bara þannig...R: vilt einmitt vita af...B: ég 
vill vita af öllu...mér finnst það eiginlega vera svolítið tilgangurinn, með því að lesa 
og fylgjast með bara svona...svo ræður þú hvað þú lest...R: partur af því að tilheyra 
samfélagi? B: já...C: svo er náttúrulega líka eins og...nú nota ég netflix mjög mikið, 
og þá svona ,eftir smá tíma, þá kemur svona recommended for you...þannig að 
kannski ef ég fengi dagblaðið mitt á morgnana, þá væri kannski á forsíðunni, 
recommended for you og maður bara aaa, heyrðu...meira um sýrland og ísrael, sem ég 
hef gaman af að lesa sko...R: já, miðað við hvað þú last í gær...C: já, miðað við hvað 
þú last á síðustu vikum..R: en eruð þið ekkert hrædd við það? C: 
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persónuupplýsingar...A: já....að það sé búið að...R: þessa filteringu? að þið búið bara í 
einhverri kúlu? D: mér finnst það bara snilld... 


