
 

 

Stafræn blaða- og fréttamennska á Íslandi 

Viðhorf yfirmanna á vefmiðlum 

Hugrún Björnsdóttir 

Lokaverkefni til MA–gráðu í blaða- og fréttamennsku 

 

Félagsvísindasvið 



 

Stafræn blaða- og fréttamennska á Íslandi 

Viðhorf yfirmanna á vefmiðlum 

Hugrún Björnsdóttir 

Lokaverkefni til MA–gráðu í blaða- og fréttamennsku 

Leiðbeinandi: Valgerður Anna Jóhannsdóttir 

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2014 



 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA–gráðu í blaða- og fréttamennsku og er 

óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Hugrún Björnsdóttir 2013 

 

 

Reykjavík, Ísland 2013



3 

Útdráttur 
 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna viðhorf yfirmanna fjögurra íslenskra vefmiðla 

til breytinga á blaða- og fréttamennsku með tilkomu netsins og stafrænnar tækni. Þá var 

einnig athugað hvort kröfur til blaða- og fréttamanna hafi breyst í kjölfar nýrrar tækni. Leitast 

var við að bera saman stöðu og þróun stafrænnar blaða- og fréttmennsku hér heima og 

erlendis út frá viðhorfum yfirmannanna. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð, en tekin 

voru viðtöl við einn yfirmann á fjórum vefmiðlum. Vefmiðlarnir sem um ræðir eru mbl.is, 

ruv.is, visir.is og dv.is. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að yfirmennirnir séu almennt jákvæðir í garð 

þeirra breytinga sem netið og stafræn tækni hefur haft á blaða- og fréttamennsku. Þeir líta á 

vefmiðlana sem framtíð fjölmiðlanna og hafa metnað fyrir því að nýta þá möguleika sem 

felast í stafrænni blaða- og fréttamennsku. Aftur á móti hafa kröfur til blaða- og fréttamanna 

aukist verulega með tilkomu netsins og stafrænnar tækni. Blaða- og fréttamönnum hefur 

fækkað en vinnuálag aukist mikið. Því eru færri hendur til að vinna fleiri verk. Tæknikunnátta 

blaða- og fréttamanna á vefmiðlunum er almennt góð að mati yfirmannanna. Þrátt fyrir það 

eru vísbendingar um að ekki sé nógu vel staðið að fræðslu fyrir blaða- og fréttamenn um 

möguleika netsins og stafrænnar tækni fyrir blaða- og fréttamennsku. 

 

Stafræn blaða- og fréttamennska virðist vera rétt að byrja hér á landi. Til að vefmiðlarnir fái 

að vaxa og dafna þarf að kynna möguleika stafrænnar blaða- og fréttamennsku fyrir 

starfsmönnum vefmiðlanna. Auk þess þarf að bæta starfsumhverfi blaða- og fréttamanna á 

vefmiðlunum, veita þeim viðeigandi fræðslu og þjálfun og draga úr álagi. Vel upplýstir blaða- 

og fréttamenn eru nauðsynleg forsenda þess að vefmiðlarnir geti sinnt hlutverki sínu sem 

fjölmiðill 21. aldarinnar. 
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Abstract 
 

The goal of this study was to examine the attitudes of seniors in four Icelandic online news 

sites regarding changes in journalism with the advent of the internet and digital technology. 

Additionally, the goal was to see whether requirements of journalists have changed as a result 

of new technology. I endeavoured to compare the status and development of digital 

journalism here in Iceland and abroad in terms of the seniors attitudes. With the use of 

qualitative research method, four interviews were contucted with one of the seniors in four 

online news sites. The news sites in question are mbl.is, ruv.is, visir.is and dv.is. 

 

The results indicate that the seniors are generally positive towards the changes that the 

internet and digital technology has had on journalism. They regard the online news sites as the 

future of journalism and are ambitious to exploit the potential of digital journalism. In turn, 

the requirements of journalists have increased significantly with the advent of the internet and 

digital technology. There are fewer journalists but the workload has increased substantially. 

Therefore, there are fewer hands to do more work. The journalists technological skills are 

generally good in the seniors opinion. Despite of that, there are indicators that the journalists 

do not receive adequate education and training when it comes to the possibilities of the 

internet and digital technology for journalism. 

 

Digital journalism seems to be in its infancy in Iceland. Journalists need to understand the 

possibilities of digital journalism so that the online news sites can grow and thrive. 

Additionally, the journalists working environment needs to improve,  providing them with 

adequate education and training and reduce stress. Well informed journalists are a prerequisite 

so that the online news sites can fulfill its role as the medium of the 21. century. 
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er fræðilegur hluti lokaverkefnis til meistaragráðu í blaða- og fréttamennsku við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Vægi lokaverkefnis er 30 ECTS, en það skiptist 

í fræðilegan- og verklegan hluta. Hvor hluti um sig gildir 15 ECTS. Leiðbeinandi minn í 

fræðilega hlutanum var Valgerður Anna Jóhannsdóttir, verkefnisstjóri og aðjúnkt við 

meistaranám í blaða- og fréttamennsku við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands.  

 

Verklegi hlutinn er vefsíðan Verkfærakista blaðamannsins (verkfaerakista.is). Vefsíðunni eru 

gerð skil í Viðauka II, aftast í þessari ritgerð. Leiðbeinandi minn í verklega hlutanum var 

Díana Dögg Víglundsdóttir, vefstjóri Háskóla Íslands. 

 

Ég vil þakka Valgerði og Díönu fyrir góða leiðsögn og aðstoð við gerð þessa lokaverkefnis. 

Baldur Eiríksson, hugbúnaðarsérfræðingur hjá Reiknistofnun Háskóla Íslands á hrós skilið 

fyrir hjálpsemi og þolinmæði við uppsetningu Verkfærakistunnar.  

Þá vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir allan þann stuðning sem hún hefur veitt mér á námsferli 

mínum. Foreldrar mínir hljóta sérstakar þakkir fyrir yfirlestur. 

 

Að lokum vil ég þakka sambýlismanni mínum, Davíð Má Stefánssyni, fyrir ást og umhyggju 

nú sem endranær. 
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…the future of journalism is digital 
(Dahlgren, 1996) 
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1. kafli: Inngangur 
 

Netið hefur ekki bundið enda á blaða- og fréttamennsku – það hefur einungis 

breytt framsetningu og dreifingu frétta…nú er mikilvægara en nokkru sinni 

áður að blaða- og fréttamenn, fréttastjórar og allir sem starfa við fjölmiðlana 

þekki til þeirrar tækni sem mótar stafræna blaða- og fréttamennsku (Luckie, 

2012: 9-11). 

 

 

Mikilvægi fjölmiðla í nútímasamfélagi er óumdeilt. Þeir upplýsa okkur um það helsta sem er 

að gerast hverju sinni, veita stjórnvöldum aðhald og skemmta okkur eftir langa vinnudaga. 

Fjölmiðlar hafa ávallt þróast í takt við tækninýjungar hvers tíma. Með tilkomu netsins og 

stafrænnar tækni hefur fjölmiðlanotkun almennings færst sífellt meira yfir á netið. Sífellt fleiri 

fréttastofur halda nú úti vefmiðli ásamt hefðbundnum prent- og ljósvakamiðlum. Aukinn 

fréttalestur á netinu hefur leitt af sér nýstárlega tegund blaða- og fréttamennsku sem beinlínis 

á rætur sínar að rekja til netsins og stafrænnar tækni. Þessi tegund af blaða- og fréttamennsku 

gengur undir ýmsum nöfnum: „vefmiðlun“, „netmiðlun“, „nýmiðlun“ og „vefblaðamennska“ 

svo fátt eitt sé nefnt. Það sama er uppi á teningnum erlendis. Slík blaða- og fréttamennska er 

ýmist kölluð „online journalism“, „web journalism“ og „new media“. Í þessari rannsókn er 

stuðst við hugtökin „stafræn blaða- og fréttamennska“ eða „digital journalism“. Öll þessi 

hugtök eiga það sameiginlegt að vísa til „notkunar á stafrænni tækni og netinu við frásagnir“ 

(Luckie, 2012: 10). Stafræn blaða- og fréttamennska er því sú tegund af blaða- og 

fréttamennsku sem styðst við netið og stafræna tækni til að framleiða efni. Slík blaða- og 

fréttamennska hefur vissulega ákveðna yfirburði yfir hefðbundnu miðlana því á netinu er hægt 

að sameina prent- og ljósvakamiðla í einum miðli. Netið er lifandi miðill með áður óþekktum 

möguleikum á gagnvirkni og nýjum frásagnaraðferðum. Hægt er að færa rök fyrir því að 

stafræn blaða- og fréttamennska sé blaða- og fréttamennska 21. aldarinnar.  

 

 

Höfundur þessarar rannsóknar sat fyrirlestur hjá Filip Wallberg, kennara við Syddansk 

Universitet og samfélagsmiðlaráðgjafa hjá TV2 í Danmörku í október 2012. Fyrirlesturinn var 

á vegum námsbrautar blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Nemendur jafnt sem 

starfandi blaða- og fréttamenn sátu fyrirlesturinn. Þar fjallaði Wallberg um samfélagsmiðla og 

notkun stafrænna verkfæra í blaða- og fréttamennsku. Fyrirlesturinn var einstaklega 

áhugaverður og opnaði augu höfundar fyrir möguleikum á því að nýta stafræna tækni í blaða- 

og fréttamennsku. Á fyrirlestrinum vaknaði upp sú spurning hjá höfundi hvort vefmiðlar á 
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Íslandi notfæri sér þá möguleika sem Wallberg fjallaði um. Þar var komin hugmyndin að 

þeirri rannsókn sem fjallað er um hér.  

 

Upphaflega hugmyndin var sú að fræðilegi hluti lokaverkefnisins yrði nokkurs konar handbók 

um stafræn verkfæri sem nýtast blaða- og fréttamönnum. Eftir að hafa rætt hugmyndina við 

Valgerði Önnu, leiðbeinanda minn var ákveðið að færa handbókina yfir í verklega hluta 

lokaverkefnisins. Þá var ákveðið að hafa handbókina í formi vefsíðu því efnið er síbreytilegt 

og óhentugt að hafa það í bókaformi. Eðli málsins samkvæmt er betra að hafa umfjöllun um 

stafræn verkfæri á þeim miðli sem þau eru upprunnin frá.  

Eftir að hafa rætt málið við Valgerði var ákveðið að höfundur myndi skoða stafræna blaða- og 

fréttamennsku á Íslandi í fræðilega hluta lokaverkefnisins.  

 

Í samráði við leiðbeinanda ákvað höfundur að skoða viðhorf og persónulegt mat nokkurra 

yfirmanna inn á vefmiðlum með eigindlegri rannsóknaraðferð, frekar en að framkvæma 

megindlega greiningu á efni vefmiðlanna. En það er einungis ein aðferð við að nálgast efnið 

og hún hefur sína kosti og galla. Eigindleg rannsóknaraðferð veitir dýpri innsýn í 

viðfangsefnið heldur en megindleg rannsóknaraðferð. Aftur á móti byggist hún á huglægu, 

persónulegu mati einstaklinga. Í framhaldi af þessari rannsókn gæti verið fýsilegt að skoða 

viðfangsefnið nánar með megindlegri rannsóknaraðferð. 

 

Markmið rannsóknarinnar var ávallt það sama frá upphafi til enda. Það var að skoða stöðu og 

þróun stafrænnar blaða- og fréttamennsku á Íslandi með augum yfirmanna á vefmiðlum. En 

rannsóknarspurningarnar mótuðust eftir því sem höfundur varð fróðari um efnið.  

 

Þær rannsóknarspurningar sem eru til athugunar í þessari rannsókn eru: 

 

 

1. Hver eru viðhorf yfirmanna á íslenskum vefmiðlum til breytinga á blaða- og 

fréttamennsku með tilkomu netsins og stafrænnar tækni? 

 

2. Hafa kröfur til blaða- og fréttamanna breyst með tilkomu netsins og stafrænnar tækni? 

 

Til að svara þessum rannsóknarspurningum voru tekin viðtöl við fjóra yfirmenn á  íslenskum 

vefmiðlum. Svörin voru síðan sett í samhengi við aðrar rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

stafrænni blaða- og fréttamennsku og starfsumhverfi blaða- og fréttamanna.  
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Ritgerðin skiptist í fimm kafla, nokkra undirkafla og tvo viðauka.  

Fyrsti kafli ritgerðarinnar er þessi inngangur. 

Í öðrum kafla er að finna fræðilegt yfirlit yfir rannsóknir sem hafa verið gerðar á viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Kaflinn hefst á umfjöllun um hlutverk og mikilvægi fjölmiðla fyrir 

samfélagið. Því næst er fjallað um hina svokölluðu „stafrænu öld“ og fjallað stuttlega um þær 

miklu breytingar sem fylgt hafa í kjölfar hennar. Að því loknu er fjallað um starfsumhverfi 

blaða- og fréttamanna á vefmiðlum, hvernig það hefur breyst og hvert hlutverk blaða- og 

fréttamanna er á stafrænu öldinni. 

Í þriðja kafla gefur að líta þá aðferðafræði sem stuðst var við, við gerð þessarar rannsóknar. 

Þar er fjallað um kosti og galla þeirrar rannsóknaraðferðar sem notuð var. Þá er undirbúningi 

og framkvæmd rannsóknarinnar ítarlega lýst. Farið er yfir ferlið við val á viðmælendum, 

hvernig viðtölin fóru fram og hvernig unnið var úr svörum. 

Í fjórða kafla er sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar eru svör viðmælenda dregin saman 

og skipt niður í flokka. 

Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar í samhengi við fræðilega yfirlitið í 

öðrum kafla. Velt er vöngum yfir svörum viðmælenda og dregnar ályktanir út frá þeim. Þá er 

leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram hér í þessum inngangi. 
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2. kafli: Fræðilegt yfirlit 
 

Í þessum kafla er að finna ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á sviði stafrænnar blaða- 

og fréttamennsku og á starfsumhverfi blaða- og fréttamanna. Kaflinn hefst á umfjöllun um 

hlutverk fjölmiðla í nútímasamfélagi og síðan eru útskýrðar þær breytingar á blaða- og 

fréttamennsku sem hafa orðið með tilkomu nýrrar tækni. Því næst verður sagt frá breytingum 

á starfsumhverfi blaða- og fréttamanna og að lokum er fjallað um viðhorf blaða- og 

fréttamannanna til þessara breytinga. 

 

2.1 Hlutverk fjölmiðla 

 

Fjölmiðlar hafa ætíð haft mikilvægu hlutverki að gegna. Þrátt fyrir að búa ekki yfir formlega 

skilgreindu valdi eru fjölmiðlar þýðingarmiklir fyrir lýðræðissamfélög nútímans (Þorbjörn 

Broddason, 2004; 2005: 42). Jafnvel er gengið svo langt að fullyrða að fjölmiðlar séu „fjórða 

valdið“. Í bókinni Heroes and Hero Worship frá árinu 1841 komst Thomas Carlyle svo að 

orði: „Burke sagði að það væru þrjár stéttir á þingi, en á blaðamannapöllunum situr fjórða 

stéttin sem er mun mikilvægari en hinar þrjár stéttirnar til samans. Þetta er ekki orðatiltæki, 

þetta er staðreynd“ (Carlyle, 1841). Carlyle fullyrðir því að fjölmiðlar geti í raun verið fjórða 

valdið sem er viðbót við þrískiptingu ríkisvaldsins í framkvæmdavald, löggjafarvald og 

dómsvald (Þorbjörn Broddason, 2004; Páll Sigurðsson, 1997: 39; Þorbjörn Broddason, 2005: 

42; McQuail, 2005: 169). 

 

Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna frá 

árinu 2010 er fjórða valdið skilgreint enn frekar, en þar segir að fjórða valdið feli í sér 

aðhaldshlutverk, upplýsingahlutverk og umræðuhlutverk. Þessi þrjú hlutverk eru jafnframt 

skilgreind nánar: 

 

Aðhaldshlutverkið þýðir að fjölmiðlar leitist við að vernda borgarana fyrir 

misbeitingu valds, svo sem með því að veita stjórnvöldum og fjármálalífinu 

aðhald. Upplýsingahlutverkið felur í sér að fjölmiðlar láti borgurunum í té 

áreiðanlegar upplýsingar og vandaða greiningu á samfélagsmálum...með 

umræðuhlutverki fjölmiðla er átt við að þeir séu jafnframt vettvangur 

fjölþættrar þjóðfélagsumræðu og birti þannig túlkanir og umræðu um málefni 

samfélagsins frá margvíslegum sjónarhornum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010: 196). 
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Í skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla frá árinu 2005 segir um hlutverk 

fjölmiðla: „Hlutverk blaðamanna er að flytja borgurum nákvæmar og áreiðanlegar 

upplýsingar til að þeir geti myndað sér skoðanir í lýðræðisþjóðfélagi“. Í skýrslunni er 

jafnframt fullyrt að lýðræði byggist á því að þær upplýsingar sem berast almenningi séu réttar 

og settar í rétt samhengi. „Því eru skyldur blaðamanna fyrst og fremst við borgarana“ (Nefnd 

menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla, 2005: 19). Það er því ekki að ástæðulausu að 

fjölmiðlar hafa verið kallaðir „varðhundar almennings“ (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010: 

248; Þorbjörn Broddason, 2005: 42). 

 

Dómstólar í mörgum lýðræðisríkjum hafa staðfest hlutverk og gildi fjölmiðla (Páll 

Sigurðsson, 1997: 44). Réttur fjölmiðla til að dreifa upplýsingum og réttur almennings til að 

taka við þeim er varinn í 10. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, en Ísland á aðild að 

sáttmálanum. 10. gr. Mannréttindasáttmálans fjallar um tjáningarfrelsi og fyrsti töluliður 

greinarinnar hljóðar svo: 

 

Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að 

hafa skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og 

erlendis án afskipta stjórnvalda (Páll Þórhallsson, 2005: 359). 

 

Slíkan rétt til neyslu og dreifingu á upplýsingum er einnig að finna í lögum um fjölmiðla 

nr.38/2011 sem samþykkt voru á Alþingi árið 2011. Tilgangur laganna er „að stuðla að 

tjáningarfrelsi, rétti til upplýsinga, fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði sem og að efla vernd 

neytenda á þeim vettvangi“. Lög þessi ná yfir alla fjölmiðla óháð miðlunarformi (Lög um 

fjölmiðla nr.38/2011). Óháðir fjölmiðlar eru grundvallarskilyrði þess að almenningur fái 

hlutlausar upplýsingar. Því þarf að tryggja ritstjórnarlegt sjálfstæði blaða- og fréttamanna til 

að þeir geti starfað óháð eigendum og auglýsendum (Nefnd menntamálaráðherra um íslenska 

fjölmiðla, 2005: 20). Hér á landi er ritstjórnarlegt sjálfstæði blaðamanna tryggt samkvæmt 24. 

gr. laga um fjölmiðla nr.38/2011 (Lög um fjölmiðla, nr.38/2011). 

 

Efni sem fjölmiðlar senda frá sér þarf að vera fjölbreytt og aðgengilegt. Efnið þarf að höfða til 

allra hópa samfélagsins. John Reith lávarður, fyrsti útvarpsstjóri breska ríkisútvarpsins BBC 

sagði að tilgangur ríkisrekins fjölmiðlis væri að „upplýsa, fræða og skemmta“. Enn þann dag í 

dag hefur BBC þessi einkunnarorð að leiðarljósi (BBC, e.d.). Óðinn Jónsson, fréttastjóri RÚV 

segir um hlutverk Ríkisútvarpsins: 
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Við erum að reyna að upplýsa fólk um það sem skiptir máli til þess að taka 

betri ákvarðanir, til þess að bæta hag fólks, til að leiðrétta ranglæti, til þess að 

vara fólk við einhverju...við semsagt erum með öðrum orðum í okkar starfi að 

reyna með einhverjum hætti að bæta heiminn (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 

2013). 

 

Þó að hlutverk og skyldur fjölmiðla séu ávallt þær sömu eru fjölmiðlarnir sjálfir í sífelldri 

mótun. Til að mynda heldur John V. Pavlik því fram að blaðamennska hafi alltaf verið mótuð 

af tækninni (Örnebring, 2010). Örnebring tekur í sama streng og segir að 

nútímablaðamennska sé ein afurð iðnvæðingarinnar. Að hans sögn varð blaðamennska 

iðnvædd um miðja 19. öld þegar prentvélar margfölduðu hraða prentunar á blöðum 

(Örnebring, 2010: 62). 

 

Nú hafa tölvurnar tekið við af prentvélunum. Þorbjörn Broddason segir að svokölluð 

„tölvuvæðing hefur gerbreytt öllum forsendum blaðaútgáfu. Prentlist og tölvun nálgast nú 

hvor aðra á sviði sem kallað er rafræn útgáfustarfsemi“ (Þorbjörn Broddason, 2005: 31).  

Hægt er að fullyrða að stafræn miðlun sé einkennandi miðlun nú á dögum líkt og sjónvarpið 

var á sjötta áratug síðustu aldar (Campbell og Ling, 2009: 593). Með stafrænni tækni og 

netinu er hægt að þjappa saman, geyma og dreifa gífurlegu magni af upplýsingum á 

örskömmum tíma þvert yfir heim allan (Küng, Picard og Towse, 2008: 3). 

Nú er svo komið að vefmiðlarnir eru smám saman að taka yfir fjölmiðlamarkaðinn (Oriella 

PR Network, 2009). 

 

2.2 Stafræna öldin 

 

Tækninýjungar hafa haft sérstaklega veigamikil áhrif á fjölmiðla. Þær hafa haft áhrif á blaða- 

og fréttamenn jafnt sem notendur, innihald og aðgengi að upplýsingum og dreifingu á þeim. 

Fjölmiðlar og aðrir hafa sífellt þurft að aðlaga regluverk sitt að þeim síbreytilega miðli sem 

netið er (Küng o.fl. 2008: 2). Hugtakið „bylting“ hefur oft verið nefnt þegar talað er um 

tækninýjungar á netinu. En það hefur ekki orðið bylting á innihaldi netsins, þ.e. efninu sjálfu. 

Það hefur orðið bylting á dreifingu efnisins, þeim fjölda sem það nær til og möguleika 

notenda til að taka þátt í að skapa efni (Picard, 2000: 60). 
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2.2.1 Stafræn tækni, internetið og veraldarvefurinn 

 

Hugtökin stafræn tækni, internet og veraldarvefurinn eru oft notuð í einni og sömu svipan. En 

það er mikilvægt að gera greinarmun á þeim. Hugtakið stafrænt vísar til ákveðinnar tækni 

sem geymir upplýsingar, hvort sem það er texti, myndir, myndskeið eða hljóð á svokölluðu 

tvíundarformi (binary form). Tölvur geta lesið, geymt og unnið með upplýsingar sem hafa 

verið settar í tvíundarform. Hugtakið internet vísar til ákveðins dreifikerfis á upplýsingum. 

Með internetinu er hægt að dreifa stafrænum upplýsingum þvert um heim allan (Küng o.fl. 

2008: 3). Tilkoma veraldarvefsins árið 1991 gjörbreytti samskiptamöguleikum internetsins og 

hefur í raun gert internetið að því sem það er í dag. Árið 1992 kom Mosaic, fyrsti netvafrinn á 

sjónarsviðið sem auðveldaði aðgengi og notkun veraldarvefsins (Flew, 2008: 7). Í daglegu tali 

ríkir almennt samþykki um að hugtakið netið sé notað yfir internet og veraldarvefinn og 

verður það hugtak notað hér eftir. 

 

Vöxtur netsins hefur verið gríðarlegur síðustu ár. Netnotendur eru nú um 2 milljarðar, sem er 

u.þ.b. 30% af fólksfjölda heims (Curran, Fenton og Freedman, 2012: 0). Hér á Íslandi var 

96% þjóðarinnar nettengd árið 2012 (Hagstofa Íslands, e.d.). Síðustu ár hefur einnig orðið 

mikil aukning á „stafrænni“ væðingu upplýsinga. Sífellt fleiri upplýsingar eru settar á stafrænt 

form svo hægt sé að dreifa þeim og vinna með þær á netinu (Küng o.fl. 2008: 3). Netið er nú 

orðið partur af daglegu lífi flestra, bæði heima fyrir og á vinnustaðnum. Netið er í sífelldri 

mótun og kostir þess, samanborið við aðra fjölmiðla, liggja í sveigjanleika þess. Það er auk 

þess mjög ódýr og skilvirkur miðill. Það nær til margra á skömmum tíma og með tiltölulega 

litlum tilkostnaði. Það býður auk þess upp á gagnvirkni milli blaða- og fréttamanna og 

almennings sem er nýleg þróun á fjölmiðlamarkaði. Fjölmiðlar hafa hingað til fyrst og fremst 

verið „einstefnu“ fjölmiðlar. Streymi upplýsinga lá aðallega frá fjölmiðlum til almennings en 

ekki öfugt (Küng o.fl. 2008: 45). Á netinu hafa notendur áður óþekkta möguleika á sköpun og 

dreifingu á upplýsingum (Lin, 2009: 568-569). Kostnaðurinn við að stofna sinn eigin fjölmiðil 

á netinu er að sjálfsögðu langtum minni heldur en að stofna hefðbundinn fjölmiðil. Og það 

þarf ekki endilega að þýða að slíkir miðlar nái til færri notenda (Küng o.fl.  2008: 48). 
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2.2.3 Gagnvirkni og samfélagsmiðlar 

 

Netnotendur hafa í auknum mæli orðið virkir, sjálfstæðir blaða- og fréttamenn. 

Bloggvettvangurinn hefur gert þeim auðvelt um vik að taka þátt í þjóðfélagsumræðunni og 

veita stjórnmálamönnum aðhald (Lin, 2009: 577-578). William H. Dutton, prófessor við 

Oxford háskóla færir rök fyrir því að netið, og þá sérstaklega samfélagsmiðlar, geti flokkast 

sem „fimmta valdið“. Það sé vegna þess að netið gerir einstaklingum kleift að hafa samskipti 

við fólk um allan heim og nálgast gífurlegt magn upplýsinga. Í krafti fjöldans og 

upplýsinganna er mögulegt að grafa undan valdastofnunum í samfélaginu, rétt eins og 

fjölmiðlarnir eða „fjórða valdið“ gera (Dutton, 2007: 2).  

 

Facebook er vinsælasti samfélagsmiðill heims í dag. Facebook var stofnað árið 2004 af Mark 

Zuckerberg meðan hann var við nám í Harvard háskóla í Bandaríkjunum. Í desember 2012 var 

meira en milljarður notenda á Facebook (Facebook, e.d.). Í mars 2013 voru 221.980 íslenskir 

notendur á Facebook, sem er tæplega 70% af þjóðinni (Birgir Þór Harðarson, 2013).  

Twitter er í öðru sæti á eftir Facebook sem vinsælasti samfélagsmiðill heims, en Twitter var 

opnaður árið 2006. Árið 2012 urðu notendur Twitter 500 milljónir (Lunden, 2012). 

Samfélagsmiðlar á borð við Facebook og Twitter hafa lækkað kostnað við framleiðslu og 

dreifingu á upplýsingum. Digital Journalism Study er árleg alþjóðleg könnun sem er gerð 

meðal blaða- og fréttamanna. Könnunin árið 2011 sýndi að samfélagsmiðlar eru smám saman 

að yfirtaka fréttastofurnar. Þegar þátttakendur könnunarinnar voru spurðir hvaða 

samfélagsmiðla þeir notuðu til að afla frétta kom í ljós að 47% notuðu Twitter og 35% notuðu 

Facebook. Að sama skapi notuðu 32,5% Twitter til að sannreyna heimildir og 25,4% notuðu 

Facebook í sama tilgangi. Hinsvegar svöruðu aðeins tæplega 4% því játandi að Twitter og/eða 

Facebook væri fyrsta heimildin sem viðkomandi notaði við vinnslu frétta. Flestir studdust 

fyrst við fréttatilkynningar eða viðtöl í eigin persónu eða í gegnum tölvupóst. Heil 72% 

þátttakenda notuðu efni frá bloggurum við vinnslu frétta (Oriella PR Network, 2011). Ólafur 

Stephensen, ritstjóri Fréttablaðsins vill að eigin sögn nota samfélagsmiðla til að vera í 

gagnvirku sambandi við lesendur. „Við viljum nota samfélagsmiðla til að vekja athygli á 

efninu okkar, boða fréttir sem eru í farvatninu og ekki síður til að fá hugmyndir og ábendingar 

frá lesendum“ („Heppnir vinir“, 2013). 

 

Samfélagsmiðlarnir eru hinsvegar aðeins ein af þeim tækninýjungum sem hefur átt þátt í að 

breyta blaða- og fréttamennsku. 
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2.2.4 Snjalltæki 

 

Snjallsímar og spjaldtölvur hafa breytt blaða- og fréttamennsku, ekki síður en stafræn tækni 

og netið. Enn sem komið er hefur ekki fundist viðeigandi samheiti á íslensku yfir þessi tæki. 

Höfundur þessarar ritgerðar lætur nægja að nota hugtakið snjalltæki hér eftir. 

 

Snjalltæki eru nú orðin svo fullkomin að þau gera blaða- og fréttamönnum kleift að sinna 

starfi sínu vopnaðir tækinu eingöngu. Því til sönnunar hefur Genevieve Belmaker fjallað um 

fimm leiðir fyrir blaða- og fréttamenn til að nota snjallsíma við vinnuna. Hægt er að nota 

símann til að taka upp og klippa hljóð, taka upp myndskeið hvar og hvenær sem er og senda á 

fréttastofuna með viðeigandi nettengingu, taka ljósmyndir og vinna með þær, streyma hljóð- 

og myndefni beint úr símanum á vefsíðu og skrifa fréttir á símann með ritvinnsluforritum 

(Belmaker, 2013). 

Erlendis hafa blaða- og fréttamenn sem nota eingöngu snjalltæki við vinnu sína verið kallaðir 

„mobile journalists“ eða einfaldlega „mojos“. Þetta hugtak verður hér þýtt sem 

„snjalltækjablaðamenn“. Fréttastofan Thomson Reuters varð brautryðjandi á sviði 

snjalltækjablaðamennsku árið 2007. Árið 2008 unnu u.þ.b. 300 snjalltækjablaðamenn hjá 

bandarísku fjölmiðlasamsteypunni Gannett og um fimmtán dagblöð samsteypunnar voru með 

snjalltækjablaðamenn í vinnu. Meðfærileiki snjalltækja gefur blaða- og fréttamönnum 

tækifæri á því að taka upp efni á stöðum þar sem það hefði annars ekki verið hægt með 

hefðbundnum tækjum. Öll stóru og þungu tækin sem þurfti að bera á milli staða eru nú 

samankomin í eitt tæki sem passar í vasann. Það gefur þó augaleið að snjalltæki veita ekki 

sömu gæði á hljóð- og myndefni eins og stóru og dýru tækin. Jemima Kiss hjá Guardian segir 

hinsvegar að gæði hljóð- og myndefnis skipti í raun ekki máli þegar um allra nýjustu fréttir er 

að ræða, t.d. frá afskekktum svæðum. Þá er efni í lélegum gæðum betra en ekkert efni (Quinn, 

2009: 14-18). 

 

Þó að snjalltækin bjóði upp á nýja möguleika í blaða- og fréttamennsku ýta þau undir þá 

þróun að blaða- og fréttamenn verði að nokkurs konar „fjölmiðlastarfsmönnum“ (media 

workers). Blaða- og fréttamenn eru þá í hlutverki þúsundþjalasmiða. Ekki er nóg með að 

blaða- og fréttamenn afli upplýsinga og skrifi um þær heldur þurfa þeir einnig að taka upp 

hljóð- og myndefni og vinna með það. Þetta hefur leitt til ýmiss konar breytinga á 

starfsumhverfi blaða- og fréttamanna. 
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2.3 Starfsumhverfi blaða- og fréttamanna 

 

Fjölmiðlar, líkt og flestir vinnustaðir hafa þurft að hagræða eftir að bankahrunið skall á 

þjóðinni með miklum þunga haustið 2008. 

Árið 2012 fór fram rannsókn hér á landi á siðferði, starfsháttum og starfsumhverfi íslenskra 

blaða- og fréttamanna. Rannsóknin er hluti af alþjóðlegri samanburðarrannsókn (Guðbjörg 

Hildur Kolbeins, 2012: 1) Þar svöruðu blaða- og fréttamenn spurningum um hvað þeir töldu 

helst hafa áhrif á störf þeirra. Margir þeirra voru á sama máli: 

 

Blaðamenn vinna oft undir miklu álagi og greinilegt er að tímapressan og 

skortur á auðlindum til fréttaöflunar, t.d. fjármagni, tækjum, mannafla og tíma, 

hefur helst áhrif á störf þeirra, að sögn þeirra sjálfra. Ritstjórnarstefna þess 

fjölmiðils sem starfað er hjá og siðareglur í blaða- og fréttamennsku hafa 

einnig áhrif (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2012: 6). 

 

 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem Svanbjörg Einarsdóttir komst að, en hún 

skoðaði einnig starfsumhverfi íslenskra blaða- og fréttamanna í meistararitgerð sinni árið 

2011. Þar bað hún blaða- og fréttamenn um að lýsa því hvort og þá hvaða breytingar hefðu 

orðið á starfi blaða- og fréttamanna undanfarin ár. Þátttakendur voru á einu máli um að 

starfsmönnum hefði fækkað en verkefnum ekki. Því hefði vinnuálag stóraukist, ásamt auknum 

kröfum um hraðari vinnubrögð (Svanbjörg Einarsdóttir, 2011: 82-85). 

 

2.3.1 Hraði, tímaþröng og mannekla 

 

Blaða- og fréttamennska virðist alltaf hafa verið samofin þráhyggju manna yfir tíma og hraða. 

Rydén og Gustafsson sögðu frá því að á árum áður hafi sænskt dagblað aðlagað útgáfu sína 

eftir tímatöflu lesta til að flýta fyrir dreifingu blaðsins (Örnebring, 2010: 65). 

Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, fréttamaður RÚV segist óttast „að krafan um hraða í 

fréttamennskunni geti ógnað faglegri blaðamennsku“ (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2013). 

Margir óttast að rannsóknarblaðamennska sé á undanhaldi vegna kröfunnar um hraða. Slík 

blaðamennska er tímafrek og dýr (Örnebring, 2010: 68). 

 

Stéttarfélag norskra blaðamanna framkvæmdi könnun árið 2007 meðal 715 blaða- og 

fréttamanna á norskum vefmiðlum. Könnuninni var ætlað að varpa ljósi á það hvernig 

tækninýjungar hafa áhrif á ritstjórnarstefnu fréttastofa. 63% þátttakenda kvörtuðu undan 
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aukinni tímapressu í starfi sínu. Aðstandendur könnunarinnar segja að blaða- og fréttamenn 

geri einfaldlega ráð fyrir álagi og stressi þegar þeir fara í vinnuna. Meirihluti þátttakenda 

sagði að vinnuálag hafi aukist með tilkomu nýrrar tækni og nýjum vinnubrögðum. Minni tími 

er fyrir hefðbundin fagleg vinnubrögð eins og að notast við fleiri en eina heimild og 

sannreyna þær. Þá er hætta á að fréttirnar uppfylli ekki gæðakröfur. Þetta á sérstaklega við um 

vefmiðla (Ottosen og Krumsvik, 2012: 49-51). Netið hefur gert starfsmönnum um allan heim 

kleift að vinna utan vinnustaðarins. Það er ekkert því til fyrirstöðu að blaða- og fréttamenn 

standi upp frá skrifborðum sínum og afli frétta út úr húsi. En ýmislegt sýnir fram á að svo sé 

ekki raunin. Hægt er að færa rök fyrir því að tæknin hafi dregið úr hreyfanleika blaða- og 

fréttamanna. Margir vilja kenna tölvum um. Samkvæmt Deuze og Paulussen eyða blaða- og 

fréttamenn í Hollandi og Belgíu mestum tíma sínum fyrir framan tölvuna (Örnebring, 2010: 

66). En í rauninni er þessi þróun mun eldri. Með tilkomu síma og símskeyta þurftu blaðamenn 

ekki endilega að fara frá fréttastofunni til að afla frétta. 

 

Ragnhildur Thorlacius, fréttamaður RÚV segir það helstu ósk sína að bæta við fólki á 

fjölmiðlana. „Ég held að það sé það sem skiptir mestu máli til þess að fréttamenn hafi tíma til 

þess að vinna fréttirnar sínar vel“, segir hún um ástæðuna fyrir þessari ósk sinni. Gísli 

Einarsson, fréttamaður RÚV tekur í sama streng: „Ég held að það sem að skiptir kannski 

höfuðmáli er að það sé nægilegt framboð af fólki sem að hefur áhuga á að starfa í þessari 

grein“ (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2013). 

 

2.3.2 Þúsundþjalasmiðir 

 

Nútímablaðamennska varð til með iðnbyltingunni. Með iðnbyltingunni kom til sögunnar 

verkaskipting á vinnumarkaði, sem átti sér einnig stað inn á fjölmiðlunum. Þannig var gerður 

greinarmunur á þeim sem áttu fjölmiðilinn, þeim sem sömdu efnið, og þeim sem sáu um 

tæknimálin. Skiptingin milli þeirra sem sömdu efni og þeirra sem sáu um tæknimál var skýr 

(Witschge og Nygren, 2009: 39) Skilin á milli þessara aðila eru ekki jafn augljós og áður. Á 

árum áður var almenn hæfni á sviði blaða- og fréttamennsku, eins og góð ritfærni og 

upplýsingaöflun, talin mun mikilvægari heldur en tæknileg hæfni. Í sögulegu samhengi hefur 

góð ritfærni verið talin það mikilvægasta í fari blaða- og fréttamanna. Tæknileg kunnátta var 

aðeins á færi tæknimanna miðlanna. Þetta er nú að breytast. 
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Mark Glaser, ritstjóri vefsíðunnar PBS MediaShift heldur því fram að nú sé ekki lengur nóg 

að hafa einungis færni á einu sviði blaða- og fréttamennsku. Hann segir að á stafrænu öldinni 

þurfi blaða- og fréttamenn að búa yfir margskonar færni til að ná til fólksins (Quinn, 2009: 

23). Í dag er gerð sífellt ríkari krafa til blaða- og fréttamanna um færni á sviði stafrænnar 

tækni. Sparnaður felst í því að láta blaða- og fréttamenn sinna störfum sem áður voru í 

höndum tæknimanna. Hrunið og sú hagræðing sem því fylgdi hefur væntanlega ýtt undir 

þessa kröfu um tæknilega kunnáttu. Ursell segir hinsvegar að British Press Agency, ein elsta 

fréttastofan í Bretlandi, geri skýran greinarmun á þeim sem skrifa fréttir og þeim sem setja 

fréttirnar í viðeigandi form. Einstaklingar í seinni flokknum þurfa ekki endilega að vera 

blaðamenn (Örnebring, 2010: 64). 

 

Þrátt fyrir auknar kröfur um fjölhæfni í blaða- og fréttamennsku er áhyggjuefni hversu litla 

þjálfun blaða- og fréttamenn fá til að mæta þessum kröfum. Árið 2009 sýndu niðurstöður 

Digital Journalism Study að tæplega 67% svarenda fengu enga þjálfun eða kennslu á tæknileg 

verkfæri sem þeir voru beðnir um að nota (Oriella PR Network, 2009: 4). Niðurstöður 

könnunar stéttarfélags norskra blaðamanna sýndi að þjálfun og kennsla fyrir blaða- og 

fréttamenn varðandi tæknimál var ófullnægjandi. 29% þátttakenda sögðu að þeim hafi verið 

gert að sinna verkefnum sem þeir höfðu ekki hæfni til. Þeir sögðu það valda auknu álagi að 

hafa ekki færni til að laga tæknileg vandamál upp á eigin spýtur (Ottosen og Krumsvik, 2012: 

50-51).  

Það má með sanni segja að með nýrri tækni hafi ávallt fylgt nýjar kröfur til blaða- og 

fréttamanna. 

 

2.3.3 Hlutverk blaða- og fréttamanna á stafrænu öldinni 

 

Í grein frá árinu 1996, eða fyrir 17 árum síðan fjallaði Peter Dahlgren um nauðsyn þess að 

blaða- og fréttamenn tileinki sér tæknina: 

 

Það er jafn nauðsynlegt fyrir hvern þann sem er að íhuga starfsferil í blaða- og 

fréttamennsku að þekkja til tölvutækninnar, og hafa getu til að nota internetið á 

skapandi hátt, og notkun ritvélarinnar var áður fyrr...framtíð blaða- og 

fréttamennskunnar er stafræn (Dahlgren, 1996: 60). 

 

Aðsent efni frá notendum (user-generated content) hefur ögrað þeirri hugmynd að það sé 

hlutverk fjölmiðla að birta fréttir. Fréttir sem áður voru hunsaðar af fjölmiðlunum eiga nú sinn 



20 

stað á netinu fyrir allra augum. Sumir hafa gagnrýnt þessa þróun og bent á að aðsent efni frá 

notendum uppfylli oft ekki þær gæðakröfur sem viðhafðar eru á fjölmiðlum (Lin, 2009: 577). 

Aðeins lítill hluti af þeim upplýsingum sem fyrirfinnast á netinu getur talist raunveruleg 

blaða- og fréttamennska að mati Dahlgren (Dahlgren, 1996: 62).  

 

Síðustu ár hefur orðið svo mikil aukning á upplýsingum og aðgengi að þeim að margir tala nú 

um ofgnótt upplýsinga (information overload). Chyi og Holton frá Háskólanum í Texas halda 

því fram að það séu aðferðir okkar við að nálgast upplýsingar frekar en magn þeirra sem 

stuðli að því að fólk upplifi ofgnótt upplýsinga. Í rannsókn sinni frá árinu 2012 könnuðu þeir 

stafrænar neysluvenjur hjá meira en 750 einstaklingum. 73% svarenda upplifuðu að einhverju 

leyti ofgnótt upplýsinga. Þeir sem notuðu tölvur, lesbretti og Facebook til að skoða fréttir voru 

líklegri til að upplifa ofgnótt upplýsinga (Holton og Chyi, 2012). Af þessum sökum telur Alex 

Gerlis mikilvægt að blaða- og fréttamenn mennti sig og haldi sér við faglega staðla til að 

stemma stigu við aðsendu efni frá notendum (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2012: 2). Með 

tilkomu aðsends efnis frá notendum á netinu hefur hlutverk fjölmiðla sem hliðvarða 

(gatekeeper) minnkað. Notendur hafa meira úrval af upplýsingum en áður, en þeir geta að 

sama skapi eytt mun meiri tíma í að finna áreiðanlegar upplýsingar. Vefmiðlarnir hafa getu til 

þess að auðvelda notendum þessa leit og vísa þeim veginn (Küng o.fl. 2008: 173). 

 

2.4 Vefblaðamennska 

 

Netið hefur ákveðna tæknilega yfirburði yfir aðra miðla. Sífellt er kappkostað við að hámarka 

notagildi netsins (Lin, 2009: 567). Stærsti hluti efnis á vefmiðlunum, eins og texti og 

myndskeið, er sett upp eins og á hefðbundnum prent- og ljósvakamiðlum. Lítið er um nýtt 

efni sem er sérstaklega gert fyrir netið, eins og fréttir sem eru uppfærðar á rauntíma (Küng 

o.fl. 2008: 66). Hinsvegar eru vísbendingar um að þetta gæti verið að breytast.  

 

Tæpur helmingur þátttakenda í Digital Journalism Study árið 2011 sagði að 60% af efninu á 

vefmiðli þeirra væri „nýtt“, þ.e. hafði ekki áður birst á öðrum miðli. Árið 2008 var þessi tala 

um 36%. Sama könnun sýndi að vefmiðlar væru hægt og bítandi að skyggja á hefðbundnu 

miðlana. Aðeins helmingur svarenda sagði að hefðbundnu miðlarnir þeirra, þ.e. prent- og 

ljósvakamiðlarnir, fengju mestan lestur eða áhorf. Prentmiðlarnir hafa orðið af 
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auglýsingatekjum en því er öfugt farið á vefmiðlunum, þar sem aukning á auglýsingatekjum 

hefur verið að meðaltali 14% á ári (Oriella PR Network, 2011).  

 

Nú á dögum eru flestar fréttir og upplýsingar á netinu ókeypis, ólíkt því sem gengur og gerist 

á hefðbundnu miðlunum. Það virðist vera ákveðin tilhneiging hjá dagblöðum að nota 

vefmiðilinn fyrst og fremst til að halda góðu sambandi við áskrifendur blaðanna (Küng o.fl. 

2008: 79). Eitt af þeim vandamálum sem fréttastofur standa frammi fyrir er hvernig þær eiga 

að hagnast á vefmiðlum sínum. Sumir hafa prófað að selja aðgang að efni vefmiðilsins með 

misjöfnum árangri („Bulletins“, 2011: 7-9). Aðrar leiðir hafa verið prófaðar sem hafa gefist 

misvel. The Daily var fyrsta blaðið sem eingöngu var gefið út rafrænt fyrir Ipad spjaldtölvu. 

Blaðið kom fyrst út árið 2011 en ákveðið var að hætta útgáfu þess í desember árið 2012 vegna 

dræmrar sölu (The Daily, e.d.; Facebook, e.d.). 

 

 

2.4.1 Viðhorf blaða- og fréttamanna gagnvart tækni 

 

Samkvæmt rannsókn Örnebring líta blaða- og fréttamenn á tækninýjungar sem 

óumflýjanlegar og orsök þess að blaða- og fréttamennska sé að breytast. Hann gengur svo 

langt að fullyrða að „í hugum blaða- og fréttamanna eru margar, ef ekki flestar þeirra 

breytinga sem nú eiga sér stað í nútímablaðamennsku keyrðar áfram af tækninni“ (Örnebring, 

2010: 58). Niðurstöður rannsóknar Avilés o.fl. á spænskum og breskum 

sjónvarpsfréttamönnum sýndu að þeir litu á tæknina sem tól til aðstoðar við að vinna verkið 

frekar en að hindra þá. Aftur á móti virtust þeir hafa minni tíma til að afla heimilda og voru 

undir meiri pressu að vera fyrstir með fréttirnar, sama hversu vel unnar þær voru (Örnebring, 

2010: 67). 

 

Könnun stéttarfélags norskra blaðamanna sýndi að blaða- og fréttamenn eru almennt 

áhugasamir um þau tækifæri sem tæknin býður upp á og þá þróun sem á sér stað í þeim 

efnum. Niðurstöðurnar sýndu að meirihluti þátttakenda töldu stafræna væðingu 

vinnuumhverfisins stuðla að jákvæðu samstarfi blaða- og fréttamanna og yfirmanna. Margir 

höfðu hinsvegar orð á því að bæta þyrfti aðstöðu til rannsóknarblaðamennsku, fjölga þyrfti 

starfsfólki, fjölga tækifærum til að vinna fréttir ítarlega og skapa meira svigrúm fyrir 

ritstjórnarlega samvinnu (Ottosen og Krumsvik, 2012: 49-50). Í rannsókn Witschge og 

Nygren frá árinu 2009 töldu blaða- og fréttamenn að tækninýjungar kalli á hraðari vinnubrögð 
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en gefi einnig tækifæri á meiri nýsköpun. Tækninýjungar hafa breytt starfsumhverfi blaða- og 

fréttamanna og vinnustaðurinn er nú meiri streituvaldur en áður. Blaða- og fréttamenn telja að 

tækninýjungar bjóði upp á allskyns möguleika sem hafi ekki enn verið prófaðir (Witschge og 

Nygren, 2009). 

 

 

2.4.2 Breytingar á blaða- og fréttamennsku 

 

Vinnubrögð blaða- og fréttamanna hafa breyst mikið á síðustu tíu til fimmtán árum. Netið og 

stafræn tækni hefur breytt vinnubrögðum og veitt ný tækifæri (Witschge og Nygren, 2009: 

41). Quinn heldur því fram að hraði og þægindi séu tvær helstu ástæður þess að 

tækninýjungar hafa rutt sér til rúms í blaða- og fréttamennsku (Quinn, 2009: 13).  

Gísli Einarsson, fréttamaður RÚV lýsir því hvernig tæknin hefur breytt blaða- og 

fréttamennsku: 

 

Núna er tæknin orðin þannig að maður getur í raun og veru gengið frá 

sjónvarpsfrétt, fullbúinni sjónvarpsfrétt nánast hvar sem er...klippt frétt í 

bílnum og síðan ekið af stað og á meðan mallar fréttin á öldum internetsins 

bara í framsætinu við hliðina á mér og hingað í Efstaleiti (Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir, 2013). 

 

Langflestir blaða- og fréttamenn þurfa að notast við tækni í daglegum störfum sínum. Það 

gefur til kynna breytingar á starfsumhverfi blaða- og fréttamanna sem beinlínis orsakast af 

tækni, þegar til þess er ætlast af blaða- og fréttamönnum að þeir læri stafræna tækni til að 

framleiða efni fyrir nokkra mismunandi miðla. Það er ekki þar með sagt að blaða- og 

fréttamenn telji að einungis tæknin hafi vald til að breyta vinnubrögðum þeirra og 

starfsumhverfi. Það búa önnur öfl að baki og þeir nefna markaðsvæðinguna sem dæmi 

(Örnebring, 2010: 58). 

 

Witschge og Nygren framkvæmdu eigindlega og megindlega rannsókn í Englandi og Svíþjóð 

á árunum 2006 til 2008. Markmiðið með rannsókn þeirra var að skoða hvernig ný tækni hefur 

breytt blaða- og fréttamennsku. Hér verður fjallað ítarlega um niðurstöður þeirra.  

Þau skilgreindu tíu breytingar sem hafa átt sér stað í blaða- og fréttamennsku með tilkomu 

nýrrar tækni. Þessar tíu breytingar eru: kröfur í daglegum störfum, möguleikar á hreyfanleika, 

fjölhæfni, einföld vefumsjónarkerfi, nýsköpun, stöðug tímapressa, vefblaðamennska, 
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gagnvirkni, tækninýjungar og aukin áhrif fjármáladeilda. Lítum nánar á hverja breytingu fyrir 

sig. 

 

Blaða- og fréttamenn finna fyrir því að auknar kröfur eru gerðar til þeirra. Margir þurfa að 

vinna yfirvinnu og framleiða margar fréttir hraðar. Netið og stafræn tækni hefur aðallega 

verið notuð til að fjölga fréttum en ekki til að auka gæði þeirra. Blaða- og fréttamenn hafa 

minni tíma til að fara á vettvang, sérstaklega þeir sem starfa á vefmiðlum. Þeir hafa minni 

tíma til að sinna rannsóknarblaðamennsku. Upplýsingaflæðið er að þeirra sögn stöðugt. 

 

Stafræn verkfæri veita blaða- og fréttamönnum möguleika á meiri hreyfanleika. Hægt er að 

vinna fréttir á vettvangi með snjalltækjum og senda þær á fréttastofuna. Þrátt fyrir það segja 

blaða- og fréttamenn að þeir eyði meiri tíma við skrifborðið nú heldur en þeir gerðu fyrir 

fimm til tíu árum. Þeir sem fara sjaldnast frá borðum sínum eru blaða- og fréttamenn á 

vefmiðlum því krafan um hraða er meiri hjá þeim. 

 

Blaða- og fréttamenn þurfa að vera fjölhæfir og hafa færni til að framleiða efni fyrir alla 

miðla. Næstum allir þeirra trúa því að blaða- og fréttamenn þurfi nauðsynlega að búa yfir 

fjölhæfni í framtíðinni. Þeir trúa hinsvegar ekki að það muni betrumbæta blaða- og 

fréttamennsku. Witschge og Nygren hafa varpað fram kenningu um þetta. Þau segja að krafan 

um fjölhæfni blaða- og fréttamanna sé tilkomin vegna niðurskurðar og til að auka framleiðni. 

Það valdi neikvæðum viðhorfum blaða- og fréttamanna til fjölhæfni. 

 

Nú á dögum eru vefumsjónarkerfi orðin slík að blaða- og fréttamenn geta sjálfir sett inn fréttir 

á vefmiðlana án þess að fara í gegnum tæknimann eins og áður. Stafræn verkfæri auka 

möguleika á nýsköpun í framsetningu efnis, sérstaklega á vefmiðlum. Þrátt fyrir það hafa 

þessir möguleikar ekki verið nýttir til hins ítrasta og hefðbundin framsetning nær yfirleitt 

yfirhöndinni. 

 

Blaða- og fréttamenn vinna stöðugt undir tímapressu. Nákvæmni fær því að víkja fyrir hraða. 

Blaða- og fréttamenn eiga það til að birta frétt án þess að sannreyna heimildir og staðreyndir. 

Það kemur minna að sök á vefmiðlum því þar er hægt að uppfæra og bæta við fréttir eftir að 

þær hafa verð birtar. 
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Vefblaðamennska er að festa sig í sessi sem ákveðin tegund af blaða- og fréttamennsku sem 

lýtur nýjum lögmálum. Eins og staðan er í dag á flestum fjölmiðlum er efni sett inn á 

vefmiðilinn sem hefur áður birst í prent- og ljósvakamiðlum. Samkvæmt lögmálum 

stafrænnar blaða- og fréttamennsku er hægt að nýta vefmiðilinn enn frekar. Á netinu er hægt 

að birta fréttir á rauntíma og leyfa notendum að taka þátt í umræðum eða senda inn sitt eigið 

efni. Á netinu er bæði hægt að birta stuttar og laggóðar fréttir en líka lengri og dýpri 

fréttaskýringar. Kosturinn er að það eru engin stærðartakmörk á vefnum. 

 

Vefmiðlarnir bjóða upp á gagnvirkni milli blaða- og fréttamanna og notenda, ólíkt 

hefðbundnu „einstefnu“ miðlunum. Blaða- og fréttamenn á vefmiðlum geta líka fylgst 

nákvæmlega með umferð á vefsíðuna þannig að þeir vita nákvæmlega hvað vekur áhuga 

notenda. 

 

Blaða- og fréttamenn þurfa í sífellt meiri mæli að kljást við tækninýjungar sem áður voru í 

höndum tæknimanna. Viðhorfin til þessarar þróunar eru blendin. Viðhorf blaða- og 

fréttamanna á ljósvakamiðlum voru almennt jákvæðari heldur en viðhorf blaða- og 

fréttamanna á prentmiðlum. Á dagblöðunum fannst mönnum vanta fjármagn til kennslu og 

þjálfunar á tækninýjungar.  

 

Blaða- og fréttamennska er nú mun háðari auglýsingatekjum og fjármagni en hún var áður. 

Witschge og Nygren segja að skilin milli fréttastofunnar og fjármáladeildar miðilsins sé ekki 

lengur eins og Kínamúrinn heldur frekar eins og Berlínarmúrinn (Witschge og Nygren, 2009). 

 

Hugmyndin að rannsókn minni er að nokkru leyti sótt úr rannsókn þeirra Witschge og 

Nygren. Í næsta kafla verður aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar minnar lýst. 
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3. kafli: Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 
 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem stuðst var við, við gerð 

rannsóknarinnar. Sagt er frá þeirri rannsóknaraðferð sem var notuð og viðmælendur 

rannsóknarinnar útlistaðir. Þá er útskýrt hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvernig svör 

viðmælenda voru flokkuð. 

 

3.1. Rannsóknaraðferð 

 

Rannsóknaraðferðir í félagsvísindum byggja á tveimur ólíkum rannsóknarhefðum, þ.e. 

megindlegum rannsóknum og eigindlegum rannsóknum. Megindlegar rannsóknir eru notaðar 

þegar unnið er með tölfræðileg gögn. Þær henta vel til þess að „fá yfirlit um tiltekið svið, um 

viðhorf eða hegðunarmynstur“. Tilgangur megindlegra rannsókna er að skoða gögn yfir úrtök 

og alhæfa yfir á þýði út frá þeim (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, e.d.).  

Eigindlegar rannsóknir ganga út á að safna saman viðhorfum og skoðunum þeirra sem eru til 

rannsóknar. Í eigindlegum rannsóknum eru yfirleitt mun færri aðilar til rannsóknar en í 

megindlegum rannsóknum. Eigindlegar rannsóknir gefa dýpri innsýn í viðfangsefnið og gefa 

rannsakanda hugmynd um hvaða merkingu eða skilning fólk leggur í viðfangsefnið. Gagna er 

aflað með því að hlusta á viðmælanda eða fylgjast með á vettvangi. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir samanstanda m.a. af viðtölum, rýnihópum, vettvangsathugunum og 

þátttökuathugunum. Tilgangur eigindlegra rannsóknaraðferða er ekki að alhæfa yfir á þýði 

heldur að afla huglægra upplýsinga um afmarkað viðfangsefni (Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands, e.d.; Devine, 2002). 

 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Tilgangur þessarar rannsóknar 

var að heyra hvað yfirmenn vefmiðla hafa að segja um stöðu stafrænnar blaða- og 

fréttamennsku á Íslandi. Því lá beinast við að taka viðtöl við einungis nokkra einstaklinga. 

Ekki þótti heillavænlegt að senda könnun til blaða- og fréttamanna eða yfirmenn þeirra því 

reynslan hefur sýnt að svarhlutfall slíkra kannana er yfirleitt ófullnægjandi. Þar gæti spilað inn 

í að blaða- og fréttamenn eru yfirleitt hlaðnir verkefnum og kannanir af þessu tagi ekki 

ofarlega á forgangslista. Stutt viðtöl við aðeins nokkra einstaklinga var sú rannsóknaraðferð 

sem var talin taka minnstan tíma frá einstaklingunum í dagsins önn. 
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3.2. Viðmælendur og undirbúningur rannsóknar 

 

Eins og áður segir var markmið þessarar rannsóknar að tala við yfirmenn á vefmiðlum um 

stafræna blaða- og fréttamennsku á Íslandi. Nokkrir vefmiðlar eru nú starfandi á Íslandi en til 

afmörkunar varð að velja úr. Vefmiðlarnir sem urðu fyrir valinu voru mbl.is, visir.is, dv.is og 

ruv.is. Þeir eru yfirleitt í efstu sætunum yfir mest skoðuðu vefi landsins (Modernus, maí 

2013). Auk þess notast þeir við eigin fréttaöflun og birta fréttir sem blaða- og fréttamenn 

þeirra hafa unnið sjálfir. Aðrir vefmiðlar eins og pressan.is, frettatiminn.is, eyjan.is og vb.is 

(Viðskiptablaðið) þóttu ýmist of sérhæfðir eða of litlir til að flokkast sem sjálfstæðir 

vefmiðlar. Einnig er hægt að færa rök fyrir því að t.d. pressan.is sé fremur nokkurs konar 

fréttaveita heldur en vefmiðill. Val á viðmælendum var ákveðið í samræmi við ábendingar frá 

leiðbeinanda. Þess var gætt að höfundur tæki ekki viðtal við neinn sem hann þekkti eða 

kannaðist við því það gæti hæglega skekkt niðurstöðurnar. 

 

Mbl.is var opnaður árið 1998 og hefur lengi verið vinsælasti fréttavefur landsins. Í maí 2013 

sat hann í efsta sæti yfir vinsælustu vefi landsins (Modernus, maí 2013). Útgáfufélagið 

Árvakur rekur mbl.is og gefur einnig út Morgunblaðið (Mbl.is, e.d.). Á mbl.is starfar 

sérritstjórn sem sér eingöngu um vefmiðilinn. Viðmælandinn frá mbl.is var Sunna Ósk 

Logadóttir en hún er annar af tveimur fréttastjórum mbl.is. 

 

Visir.is var einnig opnaður árið 1998 og hefur, ásamt mbl.is, verið einn af vinsælustu 

fréttavefjum landsins. Í maí 2013 sat visir.is í öðru sæti yfir vinsælustu vefi landsins 

(Modernus, maí 2013). Visir.is er í eigu fjölmiðlasamsteypunnar 365 en hún rekur fimm 

sjónvarpsstöðvar, fimm útvarpsstöðvar og gefur út Fréttablaðið (365midlar.is, e.d.). Á visir.is 

starfar sérritstjórn sem sér eingöngu um vefmiðilinn. Viðmælandinn frá visir.is var Freyr 

Einarsson, ristjóri visir.is. 

 

Dv.is var stofnaður árið 2007. Sama ár tók Reynir Traustason við sem ritstjóri og ritstjórnir 

dv.is og dagblaðsins DV sameinuðust. Dv.is hefur á síðustu misserum skipað sér sæti meðal 

vinsælustu vefja landsins. Í maí 2013 sat hann í þriðja sæti yfir vinsælustu vefi landsins 

(Modernus, maí 2013). Árið 2010 var DV selt í dreift eignarhald undir forystu Reynis 

Traustasonar o.fl (Dv.is, e.d.). Viðmælandinn frá dv.is var Reynir Traustason, ritstjóri DV og 

dv.is. 
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Ríkisútvarpið er sjálfstætt opinbert hlutafélag í eigu íslenska ríkisins. Ríkisútvarpið rekur eina 

sjónvarpsstöð, tvær útvarpsstöðvar og vefmiðilinn ruv.is. Ríkisútvarpið hefur verið með 

þjónustu á netinu frá árinu 1996 (Ruv.is, e.d.). Í maí 2013 sat ruv.is í sjötta sæti yfir 

vinsælustu vefi landsins (Modernus, maí 2013). Yfirleitt hefur ruv.is mælst með minni lestur 

en hinir þrír ofangreindu vefmiðlarnir. Viðmælandinn frá ruv.is var Óðinn Jónsson, fréttastjóri 

RÚV. 

 

Undirbúningur rannsóknar hófst á því að höfundur samdi bréf til hvers og eins viðmælanda 

þar sem gerð var grein fyrir rannsókninni og óskað eftir viðtali. Bréfið var síðan sent með 

tölvupósti í febrúar 2013. Höfundur sendi ítrekunarpóst einu sinni til þriggja viðmælenda en 

leiðbeinandi ítrekaði í annað sinn við tvo viðmælendur vegna mistaka við sendingu 

tölvupósts. Allir viðmælendur brugðust vel við og veittu góðfúslega viðtal. 

Næst var hafist handa við að semja spurningar til að styðjast við í viðtölunum. Spurningarnar 

voru samdar með hliðsjón af umfjöllun í öðrum kafla þessarar ritgerðar. Leitast var við að 

hafa þær ekki of margar svo viðtölin myndu ekki dragast á langinn. Spurningarnar voru 

samtals átján. Þær er að finna í Viðauka I aftast í ritgerðinni í þeirri röð sem þær voru bornar 

upp í viðtölunum. Eftir að hafa fengið jákvætt svar frá viðmælendunum mælti höfundur sér 

mót við þá í gegnum tölvupóst. 

 

3.3. Framkvæmd rannsóknar 

 

Viðtölin fóru fram 11.-18. mars 2013. Í öllum tilvikum fóru þau fram á vinnustað viðkomandi 

viðmælanda á vinnutíma. Gert var ráð fyrir að viðtölin tækju hálfa klukkustund en í raun voru 

þau frá 26 mínútum og upp í 43 mínútur. Meðan á viðtölunum stóð fór höfundur mjög 

nákvæmlega eftir hinum fyrirfram samda spurningalista og reyndi eftir fremsta megni að 

halda viðmælendum við efnið. Það var gert bæði vegna loforða höfundar um stutt viðtöl en 

einnig til að auðvelda úrvinnslu úr svörunum. Það er tímafrekt að sigta út þau svör sem varða 

ekki viðfangsefnið. Viðtölin voru tekin upp á hljóðband með samþykki viðmælenda, en tveir 

diktafónar voru notaðir til öryggis. 

 

Eftir að öll viðtölin höfðu verið tekin voru þau afrituð orðrétt. Viðtölin voru níu til þrettán 

blaðsíður að lengd eftir afritunina. Svör viðmælenda voru síðan borin saman og spurningarnar 
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flokkaðar eftir viðfangsefni og tilhneigingum í svörum. Úr varð að spurningarnar voru 

flokkaðar í fjögur þemu. Þau eru: 

 

 Starfsumhverfi blaða- og fréttamanna 

 Efni og eftirlit með umferð á vefmiðlinum 

 Samfélagsmiðlar, snjalltæki og gagnvirkni 

 Viðhorf yfirmanna gagnvart netinu og stafrænni tækni 

 

Sumar spurningar og svör gátu vel flokkast undir fleiri en eitt þema. Þá var tekið tillit til 

viðfangsefnis spurningar og áhersluatriða. 

 

Þær spurningar sem lutu fyrst og fremst að starfsmannamálum vefmiðilsins féllu í fyrsta 

þemað. Spurt var um hversu margir starfsmenn vinni við að skrifa efni eða setja efni inn á 

vefmiðilinn og hvort þessir sömu starfsmenn vinni einnig efni fyrir aðra miðla innan 

fjölmiðilsins. Auk þess var spurt hvort starfsmennirnir fái kennslu eða þjálfun á þá tækni sem 

þeir þurfa að nota í vinnunni og hversu vel viðkomandi meti tæknikunnáttu starfsmanna sinna.  

 

Spurningar sem lögðu áherslu á efni og lestur efnis á vefmiðlinum féllu í annað þemað. Í því 

samhengi var spurt um fjölda frumbirts efnis á vefmiðlinum og efnisform. Einnig var spurt 

hversu vel viðkomandi fylgist með umferð inn á vefmiðilinn og hvað væri gert við 

upplýsingarnar um umferðina. 

 

Þær spurningar sem fjölluðu á einn eða annan hátt um samfélagsmiðla, snjalltæki og 

gagnvirkni féllu í þriðja þemað. Spurt var um tengsl vefmiðilsins við samfélagsmiðlana 

Facebook og Twitter, samfélagsmiðla- og snjalltækjanotkun starfsmanna og viðhorf gagnvart 

aðsendu efni frá notendum. 

 

Spurningar um viðhorf og tilfinningar viðmælendanna gagnvart netinu og stafrænni tækni í 

tengslum við blaða- og fréttamennsku féllu í fjórða þemað. Viðmælendurnir voru spurðir um 

stefnumótun varðandi tækninotkun og þeirra upplifanir á þeim áhrifum sem tækni hefur haft á 

blaða- og fréttamennsku. 
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Við úrvinnslu rannsóknarinnar var ákveðið að flokka ekki eina af spurningunum í þema. Sú 

spurningin var: „Nota starfsmenn ykkar einhver sérstök vefforrit í vinnunni sem ætluð eru 

fyrir blaða- og fréttamenn?“ Fjallað verður sérstaklega um þessa spurningu í lok næsta kafla, 

en í honum er að finna niðurstöður rannsóknarinnar. 
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4. kafli: Niðurstöður 
 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem framkvæmd var í marsmánuði 2013. 

Niðurstöðurnar eru flokkaðar eftir þeim þemum sem útskýrð voru í þriðja kafla, en þau voru 

starfsumhverfi blaða- og fréttamanna, efni og eftirlit með umferð á vefmiðlinum, 

samfélagsmiðlar, snjalltæki og gagnvirkni og loks viðhorf viðmælenda gagnvart netinu og 

stafrænni tækni. 

 

4.1 Starfsumhverfi blaða- og fréttamanna 

 

Hjá öllum vefmiðlunum í þessari greiningu var ákveðin samnýting á starfsfólki. Þeir 

starfsmenn sem skrifa og vinna efni fyrir vefmiðilinn þurfa yfirleitt líka að vinna efni fyrir 

aðra miðla. Þeir starfsmenn sem sjá fyrst og fremst um að vinna efni fyrir aðra miðla þurfa 

yfirleitt líka að setja efnið sitt inn á vefmiðilinn. Þrátt fyrir það er ákveðinn fjöldi af blaða- og 

fréttamönnum á öllum vefmiðlunum sem eiga einungis að sjá um vefmiðilinn. 

Á mbl.is (héreftir er .is endingin felld niður þegar talað er um vefmiðlana) eru níu manns sem 

skrifa eingöngu fyrir vefmiðilinn. Sé efnið ákveðins eðlis þurfa þessir starfsmenn einnig að 

vinna það fyrir Morgunblaðið að sögn Sunnu, fréttastjóra Mbl: 

 

Ég og Gúna tókum við fréttastjórninni og bjuggum til þetta átta manna teymi 

sem eru núna í rauninni níu manns...og við skrifum eingöngu á netið, en þú 

veist það er ákveðið svona samnýting semsagt, ef við erum að fara til dæmis á 

einhverjar ráðstefnur eða eitthvað og það kemur einhver góð frétt að þá vinna 

blaðamennirnir okkar það oft inn í blaðið líka.  

 

Hún talaði ekki sérstaklega um hvort þetta virkaði einnig í hina áttina, þ.e. hvort starfsmenn 

hjá blaðinu þurfi líka að skrifa efni á vefmiðilinn. 

Á DV eru fimm stöðugildi á vefnum sem eru sérhæfð í því að framleiða efni fyrir vefmiðilinn. 

Hinsvegar er allt efni úr blaðinu sem DV gefur út sett inn á vefmiðilinn. Því eru 15-17 manns 

í heildina sem leggja DV lið. 

Á RÚV eru venjulega þrír til fjórir sem skrifa eingöngu fyrir vefmiðilinn, en þeir starfsmenn 

sem vinna efni fyrir ljósvakamiðlana þurfa líka setja efni inn á vefmiðilinn. Óðinn, fréttastjóri 

RÚV átti því erfitt með að gefa upp nákvæma tölu á því hversu margir setja efni á 

vefmiðilinn.  
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Allir sem vinna hjá miðli 365 hafa aðgang að sama kerfi til að setja efni inn á vefmiðilinn. En 

Vísir hefur sérritstjórn sem skrifar allar, sem Freyr, ristjóri Vísis, kallar „berandi“ fréttir á 

vefmiðilinn. Það er því óljóst hversu margir leggja Vísi lið. 

 

Heilt á litið, þegar allir vefmiðlarnir eru teknir saman, eru u.þ.b. þrír til níu blaða- og 

fréttamenn sem sjá eingöngu um að setja efni inn á vefmiðilinn í starfi sínu. Í öllum tilvikum 

eru þó fleiri blaða- og fréttamenn á bakvið hvern vefmiðil vegna samnýtingar á starfsfólki 

milli miðla fjölmiðlanna. 

 

Misjöfn þjálfun en góð tæknikunnátta 

 

Allir viðmælendurnir álitu tæknikunnáttu starfsmanna sinna almennt góða. En áhugi og 

þekking virðist haldast í hendur. Starfsmenn sem hafa meiri áhuga á tækni kunna yfirleitt 

betur á hana. Fréttastjóri RÚV talaði um auknar kröfur til blaða- og fréttamanna í þessu 

samhengi. Hann sagðist hafa tekið eftir að mun meiri kröfur eru gerðar til blaða- og 

fréttamanna nú en fyrir 25 árum og að þær séu enn að aukast. Nú þarf blaða- og 

fréttamaðurinn ekki einungis að taka upp efni, heldur þarf hann einnig að vinna það og setja 

inn á netið. Þrátt fyrir það sagði hann yfirmenn RÚV hafa náð miklum árangri í að fá 

starfsmenn sína til að tileinka sér nýja hluti. Þá sagði hann það lykilatriði að viljinn væri fyrir 

hendi hjá starfsmönnunum þegar þeir þurfi að læra eitthvað nýtt. Þeir sem vilji læra og hafi 

gaman af því eru fljótari að læra á nýtækninýjungar, óháð aldri viðkomandi. En eins og hann 

sagði: „það geta þetta allir, þetta er ekkert svo flókið“. 

Fréttastjóri Mbl er á sama máli. Hún sagði að starfsmenn sem eru áhugasamari hafi yfirleitt 

betri þekkingu á tækninni. Þá eru yngri starfsmennirnir yfirleitt áhugasamari um tækni heldur 

en þeir eldri. 

Hjá DV og Vísi er tæknikunnátta starfsmanna mjög góð að mati ritstjóranna. Ritstjóri Vísis 

segir þá sem sækjast eftir vinnu hjá þeim hafi yfirleitt góða þekkingu á tæknimálum. Hann 

segir tæknikunnáttu starfsmanna sinna „framúrskarandi“. 

Allir starfsmenn vefmiðlanna, nema hjá Vísi, fá kennslu og/eða þjálfun á þau tæki og tól sem 

þeir eiga að nota í vinnunni. Fréttastjóri Mbl tók sérstaklega fram að starfsmenn Mbl fengu 

þjálfun hjá ljósmyndara við að taka myndir og myndskeið á snjallsíma. Hún var eini 

viðmælandinn sem nefndi sérstaklega þjálfun á snjallsíma. Hvað varðar þjálfun á önnur 

tæknileg atriði sagði hún að ritvinnsluforritið sem nú er notað á Mbl hafi verið notað frá 
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upphafi. Út frá því má álykta að starfsmennirnir þekki forritið býsna vel. En hún sagði að 

starfsmönnum væri alltaf gert kunnugt um breytingar á forritinu. 

Fréttastjóri RÚV sagði að þrátt fyrir að starfsmenn fái alltaf kennslu og þjálfun í tæknilegum 

atriðum eru líklega alltaf einhverjir sem myndu vilja fá meiri fræðslu. Það helgast af því að 

það er alltaf eitthvað nýtt að gerast og hlutirnir gerast hratt. 

Vísir hefur ákveðna sérstöðu í þessu máli. Þar virðist gert ráð fyrir því að starfsmenn sem séu 

ráðnir þar til starfa hafi þá tækniþekkingu sem til þarf. Ritstjóri Vísis minntist ekki á það 

hvort það væri sérstaklega athugað hvort slík þekking væri fyrir hendi: 

 

...það séu nú býsna mörgum bara dempt í djúpu laugina...þeir sem sækjast eftir 

að vinna á vefnum hafa yfirleitt svona góða tækniþekkingu og hérna og þetta 

er allt svona kerfi sem eru mjög einföld sko...það er ekkert flóknara að setja inn 

frétt á Vísi heldur en bara færslu á Facebook. 

 

Samkvæmt þessum orðum er litið á kunnáttu á Facebook sem sjálfsagðan hlut á Vísi. 

 

Áður en lengra er haldið skal lögð áhersla á það að um huglægt mat viðmælenda er að ræða. 

Tæknikunnátta og þjálfun starfsmanna gæti verið betri eða verri en þeir telja. 

 

4.2 Efni og eftirlit með umferð á vefmiðlinum 

 

Allir viðmælendurnir áttu erfitt með að gefa upp tölu um hversu mikið af efninu á 

vefmiðlinum væri frumbirt þar, þ.e. hefði ekki áður birst í öðrum miðli fjölmiðilsins.  

Á DV er u.þ.b. 60-70% af efninu á vefmiðlinum frumbirt þar. En það er aðeins gróflega 

áætlað. Reynir, ristjóri DV sagði að allar helstu fréttir birtust strax á vefmiðlinum og að oft 

megi líta á fréttirnar í blaðinu sem ítarlegri greiningu á þeim fréttum sem hefðu birst á 

vefmiðlinum. Hann segir það liðna tíð að ætla að bíða með að birta stórar fréttir, þær þurfi að 

birta strax. 

Vísir er á svipuðu reki og DV. Hjá þeim eru u.þ.b. 65-75% af efninu á vefmiðlinum frumbirt 

þar. En líkt og hjá DV er það aðeins gróflega áætlað. Mikið af efninu á Vísi kemur frá 

ljósvakamiðlum 365. 

Fréttastjóri RÚV gat ekki gefið neina tölu um frumbirt efni á vefmiðlinum. Hann segir það 

hinsvegar hafa aukist mikið síðustu ár. Áður fyrr var tilhneigingin sú að birta allt fyrst á 
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ljósvakamiðlunum. „Æ oftar þá setjum við þetta inn á vefinn fyrst“ sagði hann og allt það 

helsta sem gerist yfir daginn er sett strax inn á vefmiðilinn. 

Líkt og fréttastjóri RÚV gat fréttastjóri Mbl ekki gefið upp neina tölu. Hún sagði þó að á 

virkum degi væru birtar u.þ.b. 200 fréttir á Mbl. Hún giskaði á að u.þ.b. 20 fréttir af þessum 

200 kæmu úr Morgunblaðinu. 

 

Hér er aftur rétt að taka fram að aðeins er um persónulegt mat viðmælenda að ræða. Tölurnar 

sem þeir gefa upp þurfa ekki endilega að vera réttar. Til að fá fram slíkar upplýsingar þyrfti að 

framkvæma megindlega greiningu. 

 

Fjölbreytt efni frá ljósvakamiðlum 

 

Á öllum vefmiðlum er texti með mynd algengasta efnisformið. Vefmiðlar RÚV og Vísis hafa 

þó ákveðna sérstöðu fram yfir Mbl og DV því þeir eru tengdir við ljósvakamiðla. Mikið efni 

frá ljósvakamiðlunum fer inn á vefmiðlana í báðum tilvikum. 

Á RÚV er mikið framboð af fjölbreyttu efni, en ásamt því að bjóða upp á texta með mynd eru 

þeir með beint streymi á hljóð og mynd og hlaðvarp (podcast). Fréttastjóri RÚV lýsti yfir 

áhuga hjá RÚV fyrir því að auðvelda upptöku á efni og streyma því beint á vefmiðilinn. Til 

stendur að kaupa sérstakar myndavélar í þeim tilgangi. En gallinn við slíkar myndavélar er sá 

að gæðin á myndefninu minnka. Hann sagði þó að nú í dag sé flestum sama um gæði efnis á 

netinu, bara svo lengi sem það er til staðar. Hann sagði það skemmtilega þversögn hversu 

litlar kröfur eru gerðar um gæði efnis á netinu og hversu miklar kröfur eru gerðar um gæði 

efnis í sjónvarpi. 

Mikið efni af ljósvakamiðlum 365 fer inn á vefmiðilinn. Ásamt texta með mynd er boðið upp 

á beint streymi á hljóð- og myndefni á Vísi. 

Efnið á DV samanstendur fyrst og fremst af texta með mynd. DV hefur af og til boðið upp á 

myndskeið og fréttastjóri DV taldi þróunina vera í þá átt að fjölga myndskeiðum. Hann sagði 

að svokallaða „Beina línan“ hafi notið mikilla vinsælda, en þá er fenginn einstaklingur sem 

hefur verið áberandi í umræðunni og hann látinn svara beint spurningum frá lesendum í 

gegnum dv.is. 

Mbl býður fyrst og fremst upp á texta með mynd. Auk þess er boðið upp á þáttagerð á vefnum 

sem heitir Mbl sjónvarp. Tveir starfsmenn sjá alveg um þáttagerðina, en það hefur aðeins 

dregið úr þeirri vinnslu í seinni tíð. Fréttastjórinn talaði eingöngu um þá þáttagerð sem snýr að 

fréttadeildinni, en aðrir hlutar Mbl eins og Smartland Mörtu Maríu er líka með þáttagerð. Mbl 
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býður líka upp á Moggabloggið svokallaða, þar sem innskráðir notendur geta bloggað um 

fréttir.  

 

Trúverðugleiki eða tölfræði 

 

Einn af stærstu kostum vefmiðla fram yfir hefðbundna miðla eru upplýsingar um umferð á 

vefmiðilinn. Þær gefa blaða- og fréttamönnum mjög góða hugmynd um hvað það er sem 

notendur hafa áhuga á. Blaða- og fréttamennirnir fá að auki þessar upplýsingar á rauntíma 

þannig að þeir geta brugðist strax við ef lesturinn er ekki eins og hann á að sér að vera.  

Á öllum vefmiðlunum var mjög vel fylgst með umferð inn á vefmiðilinn og allir blaða- og 

fréttamennirnir eru mjög meðvitaðir um það hvaða fréttir fá góðan lestur, að sögn 

viðmælenda. 

DV var eini vefmiðillinn þar sem eru beinlínis skrifaðar fréttir sem vitað er að fái góðan 

lestur. Starfsmenn DV fylgjast stöðugt með umferðinni og það er brugðist mjög hratt við ef 

lesturinn dalar. Ritstjóri DV sagði það ekkert launungarmál að DV elti það sem selur en að 

það hafi líka skilað sér. Að hans sögn er dv.is nú þriðji stærsti vefmiðillinn á eftir Mbl og 

Vísi: 

 

Þú veist nákvæmlega hvað það er sem selur eða hvað það er sem virkar í 

lestrinum…við vitum til dæmis að Justin Bieber hann er söluvara, við vitum að 

Ásdís Rán er söluvara…þetta hangir allt saman í afkomunni, hvað færðu marga 

lesendur, hvað færðu miklar auglýsingar. 

 

Ritstjórinn sagði að DV væri „mainstream“ fjölmiðill. Þrátt fyrir það er einnig fjallað um efni 

sem er ekki endilega söluvænt til að fá ákveðna virðingu og trúverðugleika. 

Á Vísi er fylgst með umferð á hverri sekúndu. Ritstjóri Vísis segir að tölurnar yfir umferðina 

gefi starfsmönnunum tilfinningu fyrir því hverju fólk hefur áhuga á. Þær fréttir sem fá mikinn 

lestur eru yfirleitt færðar ofar eða efst á vefsíðuna. Þrátt fyrir að hann viðurkenni það að það 

sé að einhverju leyti farið eftir áhuga lesenda er reynt að skrifa ekki eingöngu fréttir sem vitað 

er að fái mikinn lestur:  

 

…það er að einhverju leyti ofboðslega freistandi í svona vefmiðlun að elta 

áhuga lesenda…það skiptir ofsalega miklu máli að vernda trúverðugleika, hann 

skiptir miklu meira máli heldur en tölfræðin. 
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Árið 2009 varð Vísir djarfari en hann hafði áður verið og það gafst ekki vel að sögn 

ritstjórans. Léttari og hressari fréttir eru því oft geymdar þangað til á kvöldin. Það er bein 

afleiðing af eftirspurninni því umferð á Vísi hefur aukist gríðarlega á kvöldin. 

Á Mbl er fylgst með umferð á hverjum klukkutíma og svo er rýnt í sólarhringstölur sem 

starfsmenn fá á miðnætti. Á Mbl er haldið áfram með umfjöllun sem fær góðan lestur og hún 

er jafnvel tekin enn lengra en upphaflega stóð til. Blaða- og fréttamenn Mbl eru mjög 

meðvitaðir um það hverju lesendur hafa áhuga á en fréttastjórinn sagði að það sé alls ekki 

stefnan að reyna að skrifa fréttir sem þau vita að fái góðan lestur. 

Á RÚV er mjög vel fylgst með umferð á vefmiðlinum. Þar er upplýsingum um umferðina 

varpað á sjónvarpsskjá fyrir allra augum. Fréttastjórinn sagði þó að fremur sé litið á 

upplýsingarnar sem ákveðið aðhald. Ekki er farið að nota upplýsingarnar neitt markvisst. 

Blaða- og fréttamenn RÚV eru þrátt fyrir það mjög meðvitaðir um það hvaða fréttir fái 

mestan lestur og þeir sjá að lesturinn er misjafn yfir daginn. Óðinn sagði starfsmenn RÚV 

mjög heppna að því leyti að þurfa ekki að eltast við lesturinn og að það sé ákveðin sérstaða: 

 

…ef að þú ert með frétt sem að kannski myndi einhvern tímann hafa verið 

kölluð gul…sem er kannski ekki hefðbundin RÚV frétt, við sjáum það að hún 

er mikið skoðuð…en við reynum ekki neitt sérstaklega markvisst að laða 

umferðina til okkar með svoleiðis fréttum…við erum náttúrulega mjög 

íhaldssöm…við erum svona dálítið hardcore fréttamiðill. 

 

Af svörunum að dæma eru mjög misjafnt hversu langt vefmiðlarnir ganga í því að elta áhuga 

lesenda. En þeim er öllum annt um trúverðugleika og segja mikilvægt að vernda hann.  

 

4.3. Samfélagsmiðlar, snjalltæki og gagnvirkni 

 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir að því hversu vel vefmiðill þeirra væri tengdur við 

samfélagsmiðla var fyrst og fremst átt við Facebook og Twitter, þótt að aðrir samfélagsmiðlar 

séu vissulega til staðar. Vefmiðlarnir eru allir mjög vel tengdir við Facebook og líta jafnvel á 

Facebook sem sjálfsagða viðbót við vefmiðilinn. En þeir eru misvel tengdir við Twitter. Allir 

nema DV sögðust nota Twitter þegar stórir atburðir eiga sér stað og allir nefndu 

landsdómsmálið í því samhengi.  

Allar fréttir á DV birtast líka á Facebook. Ritstjóri DV sagði að DV hafi verið fyrsti 

vefmiðillinn sem tók upp tengingu við Facebook „og það hefur hjálpað okkur til að rísa mjög 

hratt“. Hann var þá að tala um athugasemdakerfi DV sem er tengt við Facebook. Hann sagðist 
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lítið þekkja til Twitter og hafði ekkert meira um það að segja. En við nánari athugun höfundar 

kom í ljós að DV er á Twitter. 

Fréttastjóri RÚV sagðist fá vaxandi umferð af Facebook inn á vefmiðilinn. Hann viðurkenndi 

að Twitter bæri ekki jafn mikið notaður og hann kannski ætti að vera, en Twitter er fyrst og 

fremst notaður þegar stórir atburðir eiga sér stað. 

Staðan er eins hjá Mbl. Fréttastjórinn sagði umferðina á Facebook síðu Mbl hafa aukist mikið 

undanfarið. Twitter síða Mbl uppfærist sjálfkrafa með reglulegu millibili en er ekki markvisst 

notuð að öðru leyti nema þegar stórir viðburðir eiga sér stað. Hún sagði þó á stefnuskránni að 

nota Twitter meira. 

Vísir er mjög vel tengdur við Facebook og er mjög duglegur á þeim vettvangi. Vísir ber 

tvímælalaust af meðal vefmiðlanna í notkun Twitter: 

 

Ég held að það hafi enginn vefur eða ritstjórn vefs verið eins mikið á Twitter 

og við, við höfum twittað frá öllum atburðum, twittuðum frá öllu þegar 

landsdómurinn var í gangi…twittað mjög oft úr réttarhöldum og frá allskonar 

svona, meira að segja bara viðskiptaþingi. 

 

Notkun Facebook sjálfsögð 

 

Allir starfsmenn vefmiðlanna nota Facebook til að leita að eða afla frétta. Fréttastjóri RÚV 

gekk meira að segja svo langt að segja að Facebook sé orðið að eðlilegum parti af rútínu 

blaða- og fréttamanna við öflun frétta: 

 

…Facebook [er] orðið mjög mikilvægt bara til þess að ná í fólk og koma 

skilaboðum á framfæri…við fáum allskonar upplýsingar sem við þurfum að 

tékka betur á og svona inn á þessum samfélagssíðum og Facebook sérstaklega, 

þannig að þetta er orðið bara hluti af dæminu. 

 

Fréttastjóri Mbl sagði að það kæmu alltaf nokkrar fréttir á viku inn á Mbl sem starfsmaður 

hefur aflað í gegnum Facebook.  

Á Vísi nota starfsmennirnir Facebook mikið, en ritstjórinn nefndi sérstaklega að þeir noti 

Facebook mikið fyrir samskipti innanhúss. 

Ritstjóri DV sagði starfsmenn sína fylgjast grannt með Facebook, en það geti verið varasamt 

að nota Facebook til að afla frétta. Hann nefndi dæmi um það að fréttir af dauðsföllum kæmu 

oft fyrst á Facebook. 
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Þó að vefmiðlarnir séu tengdir við Facebook og Twitter eru starfsmenn vefmiðlanna ekki 

markvisst hvattir til að nota eigin samfélagsmiðlasíður til að vekja athygli á efni vefmiðilsins. 

Viðmælendurnir voru þó almennt sammála um að starfsmennirnir geri það hvort sem þeir séu 

hvattir til þess eða ekki. Ritstjóri DV sagði að stundum væri skorað á starfsmenn að deila 

forsíðu DV, en meginreglan er þó sú að Facebook síða starfsmanns er hans einkamál. 

Fréttastjóri Mbl var á sama máli og sagði að það væri ekki í hennar verkahring að biðja 

starfsmenn um að nota sínar eigin samfélagsmiðlasíður til að deila fréttum. 

 

Lítið um snjalltækjablaðamennsku 

 

Á öllum vefmiðlunum nema Vísi eru annaðhvort keyptir snjallsímar fyrir starfsmenn eða þeir 

styrktir til að kaupa slíkan síma. Misjafnt er hvort starfsmenn hafi aðgang að spjaldtölvu í 

vinnunni. 

Á DV fá starfsmenn ekki sérstaklega snjalltæki til að nota í vinnunni. Ein spjaldtölva er á 

staðnum sem þeir geta notað en ritstjóri DV sagði að hún væri ekki mikið notuð. Hann sagði 

starfsmennina fá fjölmiðlastyrk sem þeir geti notað til að kaupa snjalltæki. Flestir 

starfsmannanna eru með snjallsíma en það er þá þeirra persónulegi sími. 

RÚV veitir starfsmönnum sínum styrk til að kaupa snjallsíma. Það er þeirra persónulegi sími 

en er jafnframt notaður í vinnunni. Það er spjaldtölva á staðnum sem starfsmenn geta notað en 

það hafa ekki verið keyptar spjaldtölvur sérstaklega fyrir starfsmennina. 

Á Mbl fá starfsmennirnir snjallsíma til að nota í vinnunni sem er einnig þeirra persónulegi 

sími. Fréttastjórinn minntist ekki á það hvort það væri spjaldtölva á staðnum. 

Á Vísi fá starfsmenn hvorki snjallsíma né spjaldtölvu til að nota í vinnunni. 

 

Við athugun á því hversu langt íslensk snjalltækjablaðamennska er komin kom í ljós misjöfn 

viðhorf gagnvart þessari þróun. Fréttastjóri RÚV var einna jákvæðastur. Hjá RÚV hefur það 

aðeins verið prófað að láta starfsmenn vinna fréttir eingöngu með snjalltækjum. 

Starfsmennirnir komast í vefkerfið í gegnum snjallsímana og það er því ekkert því til 

fyrirstöðu að þeir prófi sig áfram með snjalltækin. Óðinn sagði þetta þó ekki algengt en geti 

alveg gengið upp að ákveðnu marki. Þetta er að hans sögn enn á tilraunastigi og „meira til 

gamans gert“. Hann á von á því að þetta muni aukast á næstu árum með auknum 

gagnaflutningum og bættu dreifikerfi. „Við þekkjum þetta mjög vel sko og höfum aðeins 

verið að feta okkur inn á þetta og þetta á auðvitað eftir að aukast á næstu árum, alveg 

klárlega“. 
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Það var því áhugavert að heyra viðhorf ritstjóra Vísis gagnvart þessari þróun, en hann var 

alveg á öndverðum meiði. Hann sagði að það hafi ekki verið á það reynt að láta starfsmenn 

vinna fréttir eingöngu með snjalltækjum og að slíkt sé eiginlega ekki hægt. Hann nefndi þó 

eitt dæmi um starfsmann sem hafði sett inn frétt í gegnum símann sinn. Þrátt fyrir það var 

hann ekki jákvæður gagnvart þessari þróun: 

 

Það er held ég galið að óska eftir einhverjum það að skrifa fréttir á eitthvað 

sem hefur ekki lyklaborð…ég held að það sé nú kannski ekki svona endilega 

þróun sem við viljum sjá sko ekki í gegnum þessa spjaldtölvu. 

 

Fréttastjóri Mbl sagði þessi mál í skoðun hjá þeim og lýsti þessu sem „mjög spennandi 

viðbót“. Þetta hefur þó ekki verið prófað hjá þeim. Það eru þá helst myndir og myndskeið úr 

símum starfsmanna sem eru notuð. 

Á DV hafði þetta ekki verið prófað. Líkt og hjá Mbl eru það helst myndir úr símum 

starfsmanna sem eru notaðar. 

 

Mikilvægast að sannreyna aðsent efni 

 

Allir viðmælendurnir nema fréttastjóri RÚV eru jákvæðir gagnvart því að birta aðsent efni frá 

notendum.  

Starfsmenn RÚV fara mjög varlega gagnvart aðsendu efni og eru hikandi við að birta það. 

Fréttastjóri RÚV sagði að ástæðan væri sú að þeir þurfi að geta staðið við allt efni sem birtist 

á vefmiðlinum út frá þeirra eigin forsendum og reglum. Í einstaka tilvikum hafa þau keypt 

myndir af fólki, en þau kaupa ekki frásagnir. Hann sagði mikilvægast að staðfesta 

„heimildagildið“. Hver ritstjórn sem vill taka sig alvarlega og byggja á trúnaði þarf líka að 

setja sér reglur. Hann sagði að blaða- og fréttamenn láti kapphlaupið um nýjustu fréttirnar oft 

hlaupa með sig í gönur: 

 

...það var slys, gerðist í haust held ég og ég kalla það slys fjölmiðlaslys það var 

alþjóðlegt fjölmiðlaslys og það er myndskeið á Youtube af erni sem grípur 

barn í garði í Kanada…og alvöru fréttaveitur sem við erum í áskrift hjá tóku 

þetta upp og sýndu þetta. Þarna hefði náttúrulega einhverjir, einhverntímann og 

einhversstaðar átt að staldra við og láta kanna þetta aðeins betur, þetta var bara 

léleg fölsun. 

 

Hinir viðmælendurnir voru jákvæðari gagnvart birtingu á aðsendu efni frá notendum: „Ein af 

lífæðunum okkar er Fréttaskotið, það er að segja fólk sendir inn fréttaskot og það getur verið 
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mynd og upplýsingar“ sagði ritstjóri DV. Hann sagði það jafnvel koma fyrir að starfsmenn 

hafi beðið fólk um myndir við ákveðnar aðstæður. En slíkt aðsent efni fer alltaf í gegnum 

ritstýringu og er sannreynt fyrir birtingu. 

Fréttastjóri Mbl sagði að þau fái yfirleitt ekki aðsent efni frá notendum nema við einhverjar 

sérstakar aðstæður. Þau fá þá fyrst og fremst myndir og myndskeið. Hún sagðist vera jákvæð 

gagnvart því að birta slíkt efni en líkt og hjá DV fer það alltaf í gegnum ritstýringu áður en 

það er birt. 

Ritstjóri Vísis var mjög jákvæður gagnvart aðsendu efni og sagði að allt slíkt sé notað strax. 

Eins og hjá DV hafa starfsmennirnir beðið fólk um að senda sér myndir frá ákveðnum 

aðstæðum. Í slíkum tilvikum er gengið úr skugga um að efnið sé sannreynt. Einungis myndir 

og myndskeið er sent til Vísis, enginn sendir þeim frásagnir að sögn ritstjórans. 

4.4. Viðhorf viðmælenda gagnvart netinu og tækninýjungum 

 

Allir viðmælendurnir sögðust fylgjast vel með tækninýjungum sem hægt væri að nota á 

vefmiðlinum. Þau sýndu öll áhuga og metnað fyrir því að bæta vefmiðilinn. 

Ritstjóri DV sagði að þar sé fylgst gríðarlega vel með tækninýjungum sem hægt væri að nýta 

á vefmiðlinum. Hann sagði að starfsmennirnir verði að gera það því þau eru að stefna 

vefmiðlinum ennþá hærra og lengra. Ástæðan er sú að dagblað DV er á undanhaldi og því 

verður lögð áhersla á vefmiðilinn í framtíðinni. Einn daginn mun DV fara alveg yfir á netið. 

„Vefurinn er sko það sem við teljum að muni lifa allt annað í fyrirtækinu…við vitum að 

pappírinn er að hverfa“. Hann sagðist sjá það fyrir sér að í framtíðinni muni fólk þurfa að 

borga fyrir fréttir á vefmiðlinum. Ástæðan fyrir því er sú að fréttir eru verðmæti og að baki 

hverri og einni liggur mikil vinna. 

Fréttastjóri RÚV sagði starfsmenn vissulega fylgjast vel með tækninýjungum og það helgaðist 

fyrst og fremst af því að RÚV er í miklu samstarfi með efnisskipti við Norðurlöndin og aðrar 

Evrópuþjóðir. Þá þýðir ekki að vera með aðrar græjur og annan þankagang þegar þau eru í 

alþjóðlegu samstarfi að hans sögn. 

Starfsmenn á Vísi eru vel með á nótunum hvað varðar tækninýjungar og eru alltaf að prófa 

eitthvað nýtt. Ritstjórinn sagði að það sé nánast heil deild hjá þeim „sem er í því að skoða 

svona hluti“. 

Fréttastjóri Mbl svaraði því játandi að starfsmenn fylgdust vel með tækninýjungum en svaraði 

spurningunni ekki að öðru leyti. 
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Áhugi á að bæta vefmiðilinn 

 

Þó að yfirmenn og aðrir starfsmenn vefmiðlanna fylgist allir vel með tækninýjungum sem 

hægt væri að nýta á vefmiðlinum hafa þeir ekki allir mótað sérstaka stefnu í þessum efnum. 

Vísis menn eru þeir einu sem hafa mótað sér formlega stefnu og hafa mikinn metnað í þessum 

málum: 

 

Við erum…með þá stefnu að vera leiðandi vefmiðill í öllum tæknilegum 

nýjungum á vefnum…og ef að einhver kemur með eitthvað á undan okkur þá 

erum við bara brjálæðislega pirraðir. 

 

Á DV hefur ekki verið beinlínis mótuð stefna varðandi tækni á vefmiðlinum en 

starfsmennirnir hafa samt þá stefnu að standa vörð um vefmiðilinn og hlúa vel að honum. 

Eins og áður hefur komið fram treysta þeir á vefmiðilinn upp á framtíðina að gera og segja að 

allt annað sé varnarbarátta. Það er því þeirra stefna að sinna vefmiðlinum eins vel og hægt er. 

Á RÚV hefur heldur ekki verið mótuð formleg stefna í þessum málum. En RÚV hefur það 

markmið að betrumbæta vefmiðilinn og hann hefur verið að lagast mjög hratt undanfarið. 

Áður fyrr var aðeins það gert sem þurfti að gera og ekkert meira inn á vefmiðlinum. 

Fréttastjórinn viðurkenndi að hann hefði viljað vera fyrri til að nýta alla möguleika netsins. 

Mbl hefur enga formlega stefnu heldur ákveðin markmið. Starfsmenn Mbl vilja vera fyrst 

með fréttirnar og þeir vilja hafa góð gæði á efninu sínu. Þeir vilja líka fleiri myndskeið á 

vefmiðilinn. Snjallsímakaup og tilheyrandi námskeið fyrir starfsmenn var liður í því. 

 

Netið og stafræn tækni er bylting 

 

Í lok viðtals voru viðmælendurnir spurðir að því hver þeir töldu vera stærstu áhrifin sem netið 

og stafræn tækni hefði haft á blaða- og fréttamennsku. 

Ritstjóri DV sagði að stærstu áhrifin væru þau að dagblöð á pappír væru að hverfa og fara yfir 

á snjalltæki. Hann sagði líka að hraðinn í fréttum væri orðinn gríðarlegur og að allt þyrfti að 

gerast strax. Þetta væri einfaldlega bylting sem væri að ganga yfir og sem við eigum enn eftir 

að fóta okkur í. Hann kvartaði yfir fjölmiðlamarkaðinum á Íslandi og nefndi hversu erfitt það 

væri að keppa við vefmiðla sem hafa allar sínar fréttir opnar og ókeypis. Þrátt fyrir það væru 

tekjurnar af vefmiðlinum alltaf að aukast að hans sögn. 

Fréttastjóri Mbl sagði að stærstu áhrifin væru hraðinn, þ.e. að hægt sé að koma fréttum til 

lesenda strax. Þetta kallaði hún „rauntíma“ blaðamennsku. Hún sagði líka að henni fyndist 
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gagnvirknin skemmtileg, þ.e. að lesendur geti haft áhrif á fréttirnar með því að senda inn 

ábendingar og myndir. Gagnvirknin er mjög jákvæð þróun að hennar mati. 

Fréttastjóri RÚV sagði að stærstu áhrifin væru þau að upplýsingamiðlunin hafi margfaldast, 

bæði frá blaða- og fréttamönnum til notenda og öfugt. Fréttauppsprettum hefur fjölgað 

rosalega og þær eru misgóðar. Hann nefndi líka hraðann sem einn stærsta áhrifavaldinn, þ.e. 

að fréttir þurfi að birtast strax. Hann sagði eina stærstu áskorunina fyrir blaða- og fréttamenn á 

vefmiðlinum vera þá að geta unnið vel úr öllum þeim upplýsingum sem þeir fái og að 

staðreyna þær: 

 

…okkar hlutverk er að greina það sem skiptir máli og setja það fram á skýran 

og einfaldan hátt þannig að almenningur geti notfært sér upplýsingarnar en 

ekki bara segja já þið farið þarna inn, þetta er þarna allt saman. 

 

Hann sagði marga spennandi möguleika fólgna í netinu og stafrænni tækni fyrir blaða- og 

fréttamennsku. Hann sagði að framtíðin lægi í vefmiðlunum því fólk færi á netið og næði í 

fréttirnar þegar þeim hentaði. 

Ritstjóri Vísis sagði að netið og stafræn tækni sé einfaldlega bylting. Hann sagði að þetta hafi 

„breytt öllum ferlum og allri hugsun“. Netið hafi breytt hegðun fólks þannig að það vill ekki 

bíða eftir upplýsingum, það vill fá fréttirnar strax. Vefmiðillinn er að hans sögn mjög lifandi 

miðill, miklu meira lifandi heldur en aðrir miðlar haf verið nokkurntíma áður. Af því leiðir að 

það verður miklu erfiðara að stýra hinum miðlunum því vefmiðillinn hefur mjólkað allt yfir 

daginn. Því þarf að hugsa mun betur hvernig á að setja fréttirnar fram í hinum miðlunum. 

Hann sagði vefmiðillinn hafa skapað mikla nánd milli samfélagsins og fjölmiðla. En vefurinn 

er langerfiðasti miðillinn til að vinna með. Það þarf stöðugt að fylgjast með, eins og hann 

orðar það: 

 

Vefurinn er náttúrulega bara eins og að eiga lítið skrímsli…hann verður aldrei 

saddur, það þarf alltaf að vera að fæða hann bara á hverri einustu mínútu 

annars deyr hann bara . 

  

Af svörunum að dæma hefur hraðinn haft stærstu áhrifin á blaða- og fréttamennsku í tengslum 

við netið og stafræna tækni. Auk þess var nefnt að pappírinn hverfi, gagnvirkni aukist og 

sömuleiðis magn upplýsinga. Því er mikilvægast að blaða- og fréttamenn geti unnið úr 

upplýsingunum og sett þær fram fyrir almenning. 
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Fyrir forvitnissakir voru viðmælendurnir einnig spurðir að því hvort þeir eða starfsmenn 

þeirra notuðu vefforrit í vinnunni sem eru sérstaklega ætluð fyrir blaða- og fréttamenn. 

Höfundur nefndi dæmi eins og Storify, Bambuser og thinglink. Viðmælendurnir höfðu ýmist 

ekki heyrt um vefforitin sem nefnd voru eða notuðu þau ekki. Fréttastjóri Mbl var eini 

viðmælandinn sem hafði heyrt á forritin minnst, en það var vegna þess að einn af 

blaðamönnum Mbl fór á sama fyrirlestur og höfundur þessarar rannsóknar hjá Filip Wallberg 

sem fjallað var um í innganginum. Viðmælendurnir komu af fjöllum þegar höfundur reyndi að 

útskýra virkni slíkra forrita. Viðbrögðin gefa ástæðu til að halda að rík þörf sé á fræðslu um 

slík forrit fyrir íslenska blaða- og fréttamenn. 
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5. kafli: Umræða 
 

Blaða- og fréttamennska hefur ætíð verið samofin tækni. Með tilkomu símskeytsins fengu 

blaða- og fréttamenn fréttaefni fyrr í hendurnar og með prentvélunum var hægt að gefa 

fréttirnar út hraðar. Hinsvegar er hægt að færa rök fyrir því að breytingar á blaða- og 

fréttamennsku hafa aldrei verið jafn miklar og á síðustu árum. Netið og stafræn tækni hefur 

breytt vinnubrögðum blaða- og fréttamanna ekki síður en fjölmiðlaneyslu almennings. 

Stafræn blaða- og fréttamennska er nýstárleg tegund blaða- og fréttamennsku sem á rætur 

sínar að rekja til netsins og stafrænnar tækni. Í þessari rannsókn var leitast við að skoða stöðu 

og þróun stafrænnar blaða- og fréttmennsku hér heima og erlendis út frá viðhorfum yfirmanna 

á íslenskum vefmiðlum. Þá var einnig athugað hvort starfsumhverfi blaða- og fréttamanna 

hafi breyst í kjölfar nýrrar tækni. 

 

Rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru fram í upphafi ritgerðar voru:  

 

1. Hver eru viðhorf yfirmanna á íslenskum vefmiðlum til breytinga á blaða- og 

fréttamennsku með tilkomu netsins og stafrænnar tækni? 

 

2. Hafa kröfur til blaða- og fréttamanna breyst með tilkomu netsins og stafrænnar tækni? 

 

Áður en hafist er handa við að svara þessum spurningum er rétt að taka fram að þann 16. maí 

2013 tilkynnti fjölmiðlasamsteypan 365 að fréttastofur Vísis, Stöðvar 2 og Fréttablaðsins yrðu 

sameinaðar. Ritstjóri Vísis, Freyr Einarsson hefur nú tekið við sjónvarpsrekstrinum. Markmið 

þessara breytinga er að „nýta krafta starfsmanna betur“ eins og segir í fréttatilkynningu um 

málið. Þá kemur einnig fram að „breytingin mun hafa í för með sér að talsverður hópur 

fréttamanna vinnur fréttir fyrir alla miðla fyrirtækisins jöfnum höndum“ („Fréttastofur“, 

2013). Framkvæmd þessarar rannsóknar var lokið þegar þessi tilkynning barst og því reyndist 

ekki unnt að taka tillit til þessara breytinga í rannsókninni sjálfri. Hér verður því áréttað að 

aðstæður Vísis gætu nú þegar verið aðrar en þær sem lýst er í rannsókninni. Rannsóknin 

endurspeglar þær aðstæður sem voru ríkjandi á þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd. 

 

Nú verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar.  
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Varðandi fyrstu rannsóknarspurninguna þykir ljóst, miðað við svör viðmælenda, að þeir líta á 

vefmiðlana sem þeirra framtíðarfjölmiðil. Mikill metnaður er fyrir því að bæta vefmiðilinn, en 

viðmælendurnir segjast finna fyrir því að prentmiðlarnir séu á undanhaldi. Þessi viðhorf 

endurspegla niðurstöður Digital Journalism Study, en sú könnun sýndi að vefmiðlarnir eru 

smám saman að taka yfir fjölmiðlamarkaðinn (Oriella PR Network, 2009). Viðmælendurnir 

töluðu ekki sérstaklega um eftirsjá eftir prentmiðlunum og það má segja að viðmælendurnir 

séu almennt jákvæðir gagnvart þróuninni. Viðmælendurnir virtust frekar hafa sett sér 

einhversskonar markmið frekar en fastmótaða stefnu í kringum vefmiðilinn. Enginn af 

viðmælendunum, nema ristjóri Vísis höfðu mótað sér stefnu varðandi tækninotkun á 

vefmiðlinum. Stefna Vísis er „að vera leiðandi vefmiðill í öllum tæknilegum nýjungum á 

vefnum“. Hinir viðmælendurnir höfðu markmið í þá átt að hlúa að vefmiðlinum og 

betrumbæta hann. 

 

Allir viðmælendurnir sögðust fylgjast vel með þeim tækninýjungum sem hægt væri að nota á 

vefmiðlunum. En við nánari athugun kemur í ljós að þeir virtust t.d. ýmist ekki þekkja til eða 

vera neikvæðir í garð snjalltækjablaðamennsku. Snjalltækjablaðamennska virðist vera komin 

svo stutt hér á landi að íslenskir blaða- og fréttamenn vita hreinlega ekki af henni. Auk þess 

virtust sumir viðmælendanna óttast að gæði efnisins sem kemur frá snjalltækjunum séu ekki 

nógu góð. Fréttastjóri RÚV minntist hinsvegar á það að gæði efnis á netinu skipti ekki máli, 

svo lengi sem efnið sé til staðar. Þetta er í samræmi við það sem Jemima Kiss hjá Guardian 

sagði varðandi snjalltækjablaðamennsku. Snjalltækjablaðamennska er vel möguleg því gæði 

efnis á netinu skipta ekki jafn miklu máli og á ljósvakamiðlum (Quinn, 2009: 14-18). Hafa 

þarf í huga að snjalltækin verða sífellt fullkomnari og því aukast gæði þess efnis sem kemur 

frá þeim. Á komandi árum gæti því verið ástæðulaust að hafa áhyggjur af gæðum efnis úr 

snjalltækjum. 

 

Að sama skapi höfðu viðmælendurnir ekki heyrt um eða notuðu ekki vefforritin sem höfundur 

nefndi, en þau eru sérstaklega ætluð fyrir blaða- og fréttamenn. Hér er þó rétt að taka fram að 

aðeins er um að ræða viðhorf og persónulegt mat viðmælendanna. Þeir gætu skilgreint 

hugtakið „tækninýjungar“ á ólíkan hátt, eða þeir gætu einfaldlega hafa svarað því til sem þeir 

vildu að væri raunin en er ekki. Þeir lýstu þó allir jákvæðni gagnvart tækninýjungum fyrir 

vefmiðlana. 
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Miðað við svörin eru vefmiðlarnir vel tengdir við samfélagsmiðilinn Facebook. Facebook 

notkun starfsmanna við fréttaöflun er álitin sjálfsögð. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

Digital Journalism Study, en árið 2011 notuðu 35% þátttakenda Facebook við öflun frétta 

(Oriella PR Network, 2011). Með það í huga var áhugavert að sjá hve lítilli útbreiðslu Twitter 

hefur náð meðal vefmiðlanna hérlendis, að Vísi undanskildum, en heil 47% þátttakenda 

Digital Journalism Study notuðu Twitter við fréttaöflun (Oriella PR Network, 2011). Smæð 

lands og þjóðar hefur sjálfsagt eitthvað með þetta að gera. Kannski er ekki þörf á mörgum 

samfélagsmiðlum í litlu samfélagi. Óljóst er hvað veldur, en mögulega þurfa blaða- og 

fréttamenn einfaldlega að fá fræðslu um möguleika Twitter. Ekki er hægt að horfa framhjá 

þeirri staðreynd að hálfur milljarður notenda er skráður á Twitter (Lunden, 2012). Að mati 

höfundar er nauðsynlegt fyrir íslenska blaða- og fréttamenn, sérstaklega á vefmiðlum, að hafa 

að minnsta kosti lágmarkskunnáttu á Twitter í ljósi stærðar þess erlendis. 

 

Ein stærsta breytingin sem hefur orðið á blaða- og fréttamennsku með tilkomu netsins er 

gagnvirkni milli blaða- og fréttamanna og almennings. Almenningur hefur í auknum mæli 

orðið að blaða- og fréttamönnum, bæði með því að senda fjölmiðlum efni og með tilkomu 

blogga (Lin, 2009: 577-578). Viðmælendurnir voru almennt jákvæðir gagnvart slíku efni, en 

fréttastjóri Mbl telur gagnvirknina mjög jákvæða þróun. RÚV var meira hikandi gagnvart 

aðsendu efni en hinir, en það getur reynst erfitt að átta sig á því hvaða upplýsingar eru sannar 

og hverjar ekki. Allir viðmælendurnir sögðu þó að aðsent efni færi í gegnum einhversskonar 

ritstýringu fyrir birtingu. Þessi ritstýring á efni fyrir birtingu er það sem aðgreinir blaða- og 

fréttamenn frá öðrum sem setja efni á netið. Slík ritstýring er mikilvæg svo að almenningur 

átti sig á því hvaða upplýsingum er treystandi og hverjum ekki. 

 

Ritstjórar DV og Vísis nefndu báðir hugtakið „bylting“ aðspurðir um áhrif netsins og 

stafrænnar tækni á blaða- og fréttamennsku.  Viðmælendurnir töldu allir að netið og stafræn 

tækni hafi vissulega haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á blaða- og fréttamennsku, þó að 

jákvæðu áhrifin séu veigameiri. Þeir líta almennt á þetta sem spennandi þróun með nýjum 

möguleikum. Stafræn blaða- og fréttamennska er ný af nálinni og enn á eftir að móta reglur í 

kringum hana. En þrátt fyrir að þetta sé nýstárleg tegund blaða- og fréttamennsku eru komin 

nokkur ár síðan að hugmyndin að henni leit dagsins ljós. Árið 1996 sagði Peter Dahlgren að 

framtíð blaða- og fréttamennskunnar væri stafræn og að það væri blaða- og fréttamönnum 

nauðsynlegt að þekkja til tölvutækninnar (Dahlgren, 1996). Tími stafrænnar blaða- og 
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fréttamennsku er vissulega kominn, og í því skyni er hægt að velta vöngum yfir því hvort 

íslenskir blaða- og fréttamenn hafi sofnað á verðinum. Til marks um það viðurkenndi 

fréttastjóri RÚV að þeir hefðu viljað vera fyrri til að nýta möguleika vefsins. Hugsanlega 

skortir einfaldlega fræðslu fyrir blaða- og fréttamenn um möguleika stafrænnar blaða- og 

fréttamennsku. 

 

Varðandi aðra rannsóknarspurninguna er ljóst að það eru of fáir blaða- og fréttamenn á bakvið 

hvern vefmiðil. Þó að allir fjölmiðlarnir í rannsókninni hafi nokkur stöðugildi sem eru 

tileinkuð vefmiðlinum eru þau samt sem áður alltof fá. Blaða- og fréttamennirnir á 

vefmiðlinum þurfa yfirleitt að vinna efni fyrir fleiri en einn fjölmiðil og þeir hafa mikið að 

gera. Þetta er í samræmi við niðurstöður þeirra Guðbjargar Hildar Kolbeins og Svanbjargar 

Einarsdóttur sem fjallað var um í öðrum kafla. Það sama virðist vera upp á teningnum 

erlendis, því á norskum vefmiðlum kvartar meirihluti starfsmanna undan aukinni tímapressu í 

starfi sínu (Ottosen og Krumsvik, 2012: 49-51). Fréttastjóri Mbl nefndi að á venjulegum degi 

birtast 200 fréttir á Mbl. Blaða- og fréttamenn Mbl eru í kringum níu talsins. Þetta er að mati 

höfundar óeðlilega mikill fjöldi frétta á hvern blaða- og fréttamann. Það væri áhugavert að 

skoða hversu margar af þessum fréttum innihalda efni sem blaða- og fréttamaðurinn hefur 

aflað sjálfur í gegnum eigin athuganir. 

 

Í þessu samhengi má einnig velta fyrir sér hvort nógu vel sé staðið að þjálfun og kennslu fyrir 

blaða- og fréttamenn á vefmiðlum. Samkvæmt Digital Journalism Study fengu tæplega 67% 

þátttakenda enga þjálfun eða kennslu á þá tækni sem þeir voru beðnir um að nota (Oriella PR 

Network). 29% þátttakenda í könnun stéttarfélags norskra blaðamanna sögðust hafa þurft að 

sinna verkefnum sem þeir höfðu ekki færni til (Ottosen og Krumsvik, 2012: 50-51). Þrír af 

fjórum viðmælendunum í þessari rannsókn sögðu að starfsmenn þeirra fái þá þjálfun og 

kennslu á tækninýjungar sem nauðsynleg er. Á Vísi fá starfsmennirnir ekki slíka kennslu eða 

þjálfun. Fréttastjóri Vísis sagði að þeir sem sækist eftir vinnu á vef hafi yfirleitt góða 

tæknikunnáttu, en talaði hinsvegar ekki um hvort að það hafi verið athugað. Þetta er 

áhugaverð nálgun í ljósi þess að hann lét hafa það eftir sér að þeir hjá Vísi væru með þá stefnu 

„að vera leiðandi vefmiðill í öllum tæknilegum nýjungum á vefnum“. Það má velta því fyrir 

sér hvort starfsmönnunum sé þá gert að sinna þessu upp á eigin spýtur. Hafa skal í huga að 

svörin endurspegla aðeins persónulegt mat viðmælenda. Til að vega á móti svörum 

yfirmannanna væri hægt að spyrja blaða- og fréttamennina sjálfa hvort þeir telji sig fá 
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nægilega þjálfun og kennslu. Fullnægjandi undirbúningur og þekking er forsenda þess að 

blaða- og fréttamenn geti unnið með þau tæki og tól sem þeim er gert að vinna með. Annað 

hlýtur að hindra eðlilega framþróun vefmiðlanna. 

 

Umferð á vefmiðlana virðist hafa lítil áhrif á innihald þeirra heilt á litið. DV er þar að 

sjálfsögðu undanskilinn. Það er sorgleg staðreynd og áhyggjuefni að DV þurfi að skrifa fréttir 

sem „selja“ til að halda rekstrinum gangandi. Skortur á fjármagni er vissulega einn af þeim 

þáttum sem hindrar uppbyggingu vefmiðlanna. Það þarf stöðugt að „fæða skrímslið“ eins og 

fréttastjóri Vísis kallaði vefmiðilinn, en efni vefmiðlanna er í langflestum tilvikum ókeypis. 

Því eru uppi hugmyndir um gjaldtöku á vefmiðlunum sem þó hefur reynst misvel erlendis 

(„Bulletins“, 2011: 7-9). Fréttir eru verðmæti og afurð af vinnu blaða- og fréttamanna. Að 

mati höfundar gæti það einungis komið íslenskum vefmiðlum til góða að fylgjast með 

þróuninni erlendis og mynda sér jafnvel einhverskonar regluverk í kringum gjaldtöku á 

vefmiðlunum. 

Kröfurnar til blaða- og fréttamanna virðast hafa breyst með tilkomu netsins og stafrænnar 

tækni í þá átt að þeir þurfa að takast á við meira vinnuálag, meiri hraða og hugsanlega minni 

þjálfun. En þeir hafa mikilvægu hlutverki að gegna. Nú á tímum er gríðarlega mikilvægt að 

blaða- og fréttamenn hafi getu og færni til að vinna úr því upplýsingaflóði sem almenningur 

syndir um í á hverjum degi. Þeir þurfa að vinna efni fyrir marga miðla og þeir þurfa að vinna 

hratt og lengi. Það er því ekki að undra að Gísli Einarsson, fréttamaður RÚV hafi sagt það 

vera helstu ósk sína að bæta við starfsfólki á fjölmiðlana (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2013). 

 

Til að hlúa að og betrumbæta vefmiðilinn verður að hlúa að blaða- og fréttamönnunum sem 

vinna á vefmiðlunum. Það þarf að fjölga þeim, fræða þá og þjálfa þá betur. Annars geta 

vefmiðlarnir aldrei batnað. Ef blaða- og fréttamönnum er ekki sinnt eins og vera ber, ef þeir fá 

ekki laun í samræmi við vinnuálag og ef starfsumhverfi þeirra er almennt slæmt verður flótti 

starfsmanna af vefmiðlunum raunverulegt vandamál. 

 

Hver á þá að fæða skrímslið? 
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Viðauki I 
 

Hér fyrir neðan er spurningalistinn sem stuðst var við í viðtölunum við yfirmennina fjóra í 

þessari rannsókn. Spurningarnar eru í þeirri röð sem þær voru bornar upp í viðtölunum. 

 

1. Hversu margir starfsmenn hjá ykkur vinna við að skrifa efni eða setja efni inn á vefinn 

ykkar? 

 

2. Sjá þessir starfsmenn eingöngu um að setja efni inn á vefinn eða sjá þeir líka um að 

vinna efni fyrir blaðið/sjónvarpið/útvarpið? 

 

3. Hversu mikið af efninu sem sett er inn á vefinn ykkar er „nýtt“, það er hefur ekki birst 

áður í blaðinu/sjónvarpinu/útvarpinu? 

 

4. Hversu vel fylgist þið með umferð á síðuna ykkar? 

 

5. Hvernig notið þið þessar upplýsingar? 

 

6. Hversu vel er vefurinn ykkar tengdur við samfélagsmiðla, og þá er ég sérstaklega að 

tala um Facebook og Twitter? 

 

7. Eru starfsmenn ykkar hvattir til að nota sínar eigin samfélagsmiðlasíður til að vekja 

athygli á vefsíðunni ykkar eða blaðinu/sjónvarpinu/útvarpinu? 

 

8. Fylgjast starfsmenn ykkar mikið með Facebook til að afla eða leita að fréttum? 

 

9. Fá starfsmenn á vefnum snjallsíma eða spjaldtölvu til að nota í vinnunni? 

 

10. Hafið þið prófað að láta starfsmenn ykkar vinna fréttir eingöngu með snjallsímanum 

eða spjaldtölvunni? 

 

11. Nota starfsmenn ykkar einhver sérstök vefforrit í vinnunni sem ætluð eru fyrir blaða- 

og fréttamenn? 

 

12. Fá starfsmenn á vefnum ykkar einhverskonar kennslu eða þjálfun á þá tækni sem þeir 

þurfa að nota í vinnunni? 

 

13. Hvers konar efni bjóðið þið upp á, á vefnum? Með efni er átt við til dæmis texta, beint 

streymi, myndbönd, hlaðvarp, blogg o.s.frv. 

 

14. Hvert er viðhorf ykkar til efnis frá notendum, það er user-generated content? 
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15. Myndir þú segja að þið leggið mikið upp úr því að skoða tækninýjungar sem hægt 

væri að nota á vefnum ykkar? 

 

16. Hafið þið mótað ykkur einhverskonar stefnu varðandi notkun tækni á vefnum? 

 

17. Heilt á litið, hvernig metur þú tæknikunnáttu starfsmanna þinna? 

 

18. Hver eru, að þínu mati, stærstu áhrifin sem internetið og stafræn tækni hefur haft á 

blaða- og fréttamennsku? 
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Viðauki II 

 

Verklegi hluti þessa lokaverkefnis er vefsíðan Verkfærakista blaðamannsins. Slóðin á 

vefsíðuna er verkfaerakista.is. Eins og kom fram í inngangi þessarar ritgerðar kviknaði 

hugmyndin að þessari vefsíðu þegar höfundur sat fyrirlestur hjá Filip Wallberg á vegum 

námsbrautar blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Á fyrirlestrinum sagði Wallberg 

viðstöddum frá sinni eigin vefsíðu, ahaheder.dk, þar sem m.a. er fjallað um stafræn verkfæri 

sem nýtast blaða- og fréttamönnum. Höfundi þótti þetta afskaplega sniðugt og ákvað að skapa 

sína eigin vefsíðu með upplýsingum um stafræn verkfæri fyrir íslenska blaða- og fréttamenn. 

Hér gefur að líta skjáskot af forsíðu vefsíðunnar: 
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Markmið vefsíðunnar 

 

Vefsíðan er viðleitni til að kynna möguleika stafrænnar blaða- og fréttamennsku fyrir þeim 

sem starfa við fréttaskrif. Vinstra megin á forsíðu vefsíðunnar er vefsíðan kynnt í stuttu máli: 

 

Verkfærakista blaðamannsins er íslensk vefsíða sem inniheldur upplýsingar um stafræn 

verkfæri á vefnum og á snjalltækjum. 

Vefsíðan er ætluð fyrir blaða- og fréttamenn, almannatengla, fjölmiðlafulltrúa og aðra sem 

starfa við fréttaskrif. 

Stafræn blaða- og fréttamennska (digital journalism) er blaða- og fréttamennska 21. 

aldarinnar. Margir fjölmiðlar leita nú leiða til að efla vefmiðla sína, en fréttalestur á netinu 

hefur aukist gríðarlega síðustu ár. 

Aukinn fréttalestur á netinu hefur leitt af sér nýstárlega aðferð við fréttaskrif á netinu, sem 

hægt væri að kalla vefblaðamennsku (web journalism, online journalism). 

Á Verkfærakistunni eru upplýsingar um hagnýt verkfæri sem nýtast þeim sem starfa við 

fréttaskrif á netinu. Auk þess er að finna góð ráð um vefblaðamennsku. 

 

Markmiðið með vefsíðunni er að setja saman á einn stað þau stafrænu verkfæri sem blaða- og 

fréttamenn, og aðrir sem starfa við fréttaskrif, geta nýtt sér í starfi. Þannig er verið að hvetja 

þá til þess að skoða þá möguleika sem felast í stafrænni blaða- og fréttamennsku. Við val á 

verkfærum hefur höfundur að leiðarljósi þá þróun sem á sér stað erlendis á sviði stafrænnar 

blaða- og fréttamennsku. Mikil áhersla var lögð á að vefsíðan væri einföld, skýr og þægileg í 

notkun. Tímaskortur blaða- og fréttamanna við dagleg störf var hafður að leiðarljósi við gerð 

vefsíðunnar. 

 

Markhópur vefsíðunnar eru allir þeir sem starfa við fréttaskrif. Fyrst um sinn var ætlunin að 

einungis blaða- og fréttamenn væru markhópur vefsíðunnar. Í samráði við Díönu Dögg, 

leiðbeinanda minn í þessum verklega hluta lokaverkefnisins var ákveðið að stækka 

markhópinn þannig að hann næði til allra þeirra sem starfa við fréttaskrif. Þá var bæði tekið 

tillit til þess að ekki einungis blaða- og fréttamenn starfa við fréttaskrif og þess að við búum í 

litlu samfélagi. 
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Uppbygging vefsíðunnar 

 

Vefsíðan byggist á greinum um stafræn verkfæri. Hver grein er byggð upp á sama hátt:  

 

1. Fyrst kemur stutt almenn kynning á verkfærinu 

2. Því næst kemur myndband þar sem fjallað er um verkfærið eða virkni þess á einhvern 

hátt 

3. Síðan kemur útskýring á því af hverju verkfærið er gagnlegt fyrir blaða- og fréttamenn 

4. Að lokum er stutt lýsing á notkun verkfærisins ásamt skýringarmyndum 

 

Á forsíðunni er að finna nýjustu greinarnar. Greinarnar eru flokkaðar í fimm flokka eftir 

miðlunarformi og tilgangi verkfærisins. Sum verkfærin falla í fleiri en einn flokk. Flokkarnir 

fimm eru texti, ljósmyndir, hljóð og mynd, samfélagsmiðlar og skipulag. 

Á vefsíðunni er einnig undirsíða sem kallast Vefblaðamennska. Þar er að finna góð ráð um 

skrif fyrir vefinn.  

Höfundur bjó til Facebook og Twitter síður til að tengja við vefsíðuna. Hægt er að nálgast 

þessar síður með því að velja gráu hnappana efst til hægri á forsíðu vefsíðunnar.  

Vefsíðan er skalanleg (responsive) sem þýðir að hún lagar sig að skjástærð þess tækis sem 

verið er að skoða hana í. Það auðveldar til muna notkun vefsíðunnar á snjalltækjum. 

 

Höfundur hlaut styrk frá Blaðamannafélagi Íslands til að vinna að Verkfærakistunni sumarið 

2013. Í lok sumarsins verður Verkfærakistan hugsanlega kynnt fyrir félagsmönnum 

Blaðamannafélagsins. Verkfærakistan verður notuð í kennslu við námsbraut blaða- og 

fréttamennsku á haustönn 2013. Þá mun höfundur kynna vefsíðuna fyrir nemendum og kenna 

þeim að nota þau verkfæri sem fjallað er um. 

 

Það er einlæg von höfundar að allir þeir sem starfa við fréttaskrif geti nýtt sér vefsíðuna. Hún 

verður vonandi fyrsta skrefið í þá átt að festa stafræna blaða- og fréttamennsku í sessi hér á 

landi. 

 

 


