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Útdráttur 
 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er erlendur fréttaflutningur í íslenskum fjölmiðlum. Hún 

byggir á megindlegri rannsókn á birtingu erlendra frétta í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu á 

tímabilinu 1999-2011. 

Rannsóknin leitast við að svara þríþættri rannsóknarspurningu: Hefur erlendum fréttum 

farið fækkandi á undanförnum árum? Hvaðan berast fréttirnar? Um hvað eru þær? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að dregið hefur úr erlendri fréttaumfjöllun í 

dagblöðunum tveimur. Það á sérstaklega við um Morgunblaðið en erlendum fréttum fækkaði 

jafnt og þétt á tímabilinu, en fjölgaði framan af tímabilsins í Fréttablaðinu. Hlutfallslega hefur 

erlendum fréttum þó ekki fækkað jafn mikið og ætla mætti enda hefur heildarfréttum fækkað 

mikið á tímabilinu sem má rekja til efnahagshrunsins haustið 2008 og mikillar samkeppni á 

fjölmiðlamarkaði. Íslenskir fjölmiðlar birta færri erlendar fréttir en fjölmiðlar hjá þeim 

þjóðum sem við berum okkur helst saman við.  

Rannsóknin gefur til kynna að fréttir séu fjölbreyttari frá nærsvæðum en frá fjarlægum 

svæðum. Eftir því sem fjær dregur er meiri áhersla á fréttir af styrjaldarrekstri og hörmungum 

sem bitnar á miklum fjölda fólks. Hlutdeild valdaþjóða heimsins og Asíuþjóða í erlendum 

fréttum er áberandi mikil en hlutfallslega fáar fréttir eru frá Norðurlöndum. 
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Abstract 
 

The topic of this essay is foreign news reporting in Icelandic media. It is based on a 

quantitative research in the Fréttablaðið and Morgunblaðið newspapers from 1999 to 2011.  

The aim of the study is to answer a three-part research question: Has the number of foreign 

news been decreasing in recent years? From where are the news reports coming? What is 

reported in the news?  

The results of the study show a decline in foreign news coverage in the two newspapers. 

This is particularly true of Morgunblaðið, which shows a steady decrease over the whole 

period, while there was initially an increase of foreign news reports in Fréttablaðið. Yet the 

decrease in foreign news coverage hasn't proportionally been very steep as there has been a 

decline in over all news coverage in the newspapers during the period as a result of the 

economic crisis in the autumn of 2008 and because of strong competition. Icelandic media 

publishes fewer foreign news reports than the media outlets in countries that Icelanders 

mainly compare themselves with.   

The research indicates that news coverage from nearby areas tends to be more varied than 

that from remote areas, where it focuses more on wars and disasters that affect a large number 

of people. It is noticeable that the focus of foreign news is very much on elite and Asian 

nations but surprisingly little on the neighboring Nordic countries. 

  



5 
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1 Inngangur 

 

Á hverjum degi fæðast börn meðan aðrir deyja. Fjöldi hörmunga gengur yfir sem við 

munum fæst frétta af en jafnframt á alltaf eitthvað undursamlegt sér stað sem fara mun fram 

hjá okkur.  

Á jörðinni búa yfir 7,2 milljarðar manna sem lifa sínu lífi. Sumir tiltölulega friðsamlega en 

aðrir búa við stríð, hungursneyð og skort. Ísland er afskekkt og liggur ekki að neinu öðru 

landi. Því er okkar rúmlega 300 þúsund manna örþjóð í lítilli snertingu við það sem gerist í 

öðrum löndum. Ef ekki væri fyrir fréttir þá værum við harla fáfróð um heiminn.   

Það var haustdag einn árið 2010 að ég var að lesa um áhrif efnahagshrunsins að það sló 

mig að um fátt annað hefði verið fjallað í fjölmiðlum í heil tvö ár og mig rak ekki minni til 

þess að hafa lesið svo ýkja margt um atburði í öðrum löndum í háa herrans tíð. Við nánari 

umhugsun fannst mér sem erlend umfjöllun hafi verið á undanhaldi um langt skeið og 

hugsanlega allt frá aldamótum eða fyrr.  

Erlendar kannanir hafa bent til að áhugi almennings á fréttum af erlendum atburðum hafi 

minnkað á undanförnum árum og að erlendum fréttum fari fækkandi í fjölmiðlum. Ástæða var 

til að athuga hvort sú væri raunin hérlendis.  

Erlendar kenningar eru um að fréttir sem tengjast valdaþjóðum og nágrannaríkjum lands 

séu fjölbreyttari og almennt jákvæðari en þær sem tengjast fjarlægum löndum. Þaðan berist 

einna helst neikvæðar fréttir af styrjöldum, hryðjuverkum og öðrum hörmungum. Mér þótti 

áhugavert að rannsaka hvort sú væri raunin í íslenskum fjölmiðlum og því gengur rannsóknin 

ekki eingöngu út á talningu frétta, heldur var skoðað hvaða ríki eiga hlut að máli í erlendu 

fréttunum og í hvaða efnisflokka fréttirnar falli.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er þríþætt og snýr að því hvort erlendur fréttaflutningur 

fylgi svipaðri þróun hérlendis og þeirri sem erlendar kannanir sýna. Hefur erlendum fréttum 

farið fækkandi á undanförnum árum? Hvaðan berast fréttirnar? Um hvað eru þær? 

  



11 

1.1 Uppbygging ritgerðar 
 

Rannsóknin byggist á talningu á erlendum og innlendum fréttum í Morgunblaðinu frá 1999 

og Fréttablaðinu frá því að það byrjar að koma út árið 2001 til ársloka 2011. Jafnframt eru 

skoðaðir efnisflokkar og uppruni fréttanna með hliðsjón af kenningum um fréttaval. 

Ástæðan fyrir því að þessi tvö dagblöð voru valin er sú að ástandið á íslenska 

dagblaðamarkaðnum var umhleypingasamt á þessu tímabili. Morgunblaðið var risinn á 

íslenska dagblaðamarkaðnum og allt þar til Fréttablaðið kom til sögunnar. Ætla mætti að 

fjöldi frétta í Morgunblaðinu sem er áskriftarblað væri meiri en í Fréttablaðinu sem er fríblað 

sem fær sínar tekjur með auglýsingabirtingum. Ég hafði áhuga á að skoða hvort svo væri og 

hvort merkja mætti breytingu á erlendri umfjöllun Morgunblaðsins í kjölfar tilkomu 

Fréttablaðsins, auk þess að skoða hvernig erlendri umfjöllun þessa nýja fjölmiðils var háttað 

og hvort hún hafi tekið breytingum með tímanum.  

Í öðrum kafla eru skoðaðar erlendar rannsóknir á þróun birtingar á erlendum fréttum og 

tilgátur um hvers vegna þróunin er í þá átt sem raun ber vitni. Litið verður á kenningar um 

hvaða þættir ráða fréttavali. Í þriðja kafla verður gert grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, 

afmörkun kynnt ásamt því að fjalla um þau viðföng, tímabil og efnisinnihald sem rannsóknin 

tekur til. Í fjórða kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Borinn verður saman fjöldi 

frétta í dagblöðunum tveimur, hvaðan þær eru og um hvað með tilliti til fyrir fram gefinna 

efnisflokka. Í fimmta kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar með tilliti til 

fræðilegra kenninga sem kynntar hafa verið í öðrum kafla og sambærilegra innlendra og 

erlendra rannsókna. Athugað verður hvort greina megi þá þætti við fréttaval sem kenningarnar 

sem áður voru skoðaðar segja til um. Í sjötta kafla er velt vöngum yfir þeirri þróun sem á sér 

stað og í sjöunda kafla eru lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

 

Í þessum kafla verða skoðaðar erlendar rannsóknir á þróun birtingar á erlendum fréttum og 

tilgátur um hvers vegna þróunin er í þá átt sem raun ber vitni. Litið verður á kenningar um 

hvaða þættir ráða fréttavali. 

 
 

2.1 Erlendum fréttum fækkar 
 

Því hefur lengi verið haldið fram að fólk sé almennt áhugalítið um erlendar fréttir og að því 

nær okkur sem atburðir eru, þeim mun áhugasamari séum við um þá (Galtung & Ruge, 1965; 

Ihlen, Allern, Thornbjørnsrud, & Waldahl, 2010). Það sem gerist erlendis hefur þó með 

aukinni hnattvæðingu síaukin áhrif á okkar daglega líf. Til dæmis er hryðjuverkaógnin orðin 

innanríkismál í Bandaríkjunum og löndum Evrópu og efnahagsþróunin í Kína getur haft bein 

áhrif á efnahagslíf annarra landa (Sambrook, 2010). 

Samt sem áður hefur þróunin verið sú að fréttaflutningur af því sem gerist utan 

landssteinanna á undir högg að sækja víða um heim. Þessi þróun er ekki ný af nálinni. Hlutfall 

erlendra frétta í bandarískum sjónvarpsstöðvum fór að minnka allverulega í byrjun tíunda 

áratugs síðustu aldar. Á áttunda áratugnum var hlutfall erlendra frétta 35% og fór upp í 41% á 

árunum 1990-91, en árið 1993 var hlutfallið komið niður í 24% og 23% árið 1995 (Moisy, 

1996).  

Í rannsókn sem gerð var árið 2008 í 17 löndum á erlendum fréttum í fréttatíma sjónvarps er 

meðaltal erlendra frétta af heildarfjölda 33 af hundraði. Lægst er hlutfallið í Taiwan eða 14% 

og hæst í Egyptalandi eða 65%. Af þeim löndum í þeirri könnun sem við berum okkur hvað 

helst saman við má nefna að hlutfall erlendra frétta er 27% í Bandaríkjunum, 44% í Kanada, 

35% í Póllandi og 46% í Þýskalandi (Wilke, Heimprecht og Cohen, 2012).  

Haustið 2007 var gerð könnun á erlendum fréttaflutningi í tveimur stærstu norsku 

sjónvarpsstöðvunum. Niðurstöðurnar voru þær að 40% af aðalfréttatímum ríkissjónvarpsins 

NRK voru helgaðar erlendum fréttum, en 32% af aðalfréttatímum hinnar einkareknu 

sjónvarpsstöðvar TV2 (Ihlen, Allern, Thornbjørnsrud, & Waldahl, 2010).  

Í íslenskri rannsókn á erlendum fréttum í aðalfréttatímum sjónvarpsstöðvanna Sjónvarpsins 

og Stöðvar 2 frá 2011-2013 kom í ljós að hlutfall erlendra frétta af heildarfjölda frétta mun 

hærra í fréttatímum Sjónvarps eða 28,2% á móti 8,8% frétta á Stöð 2. Þó svo að hlutfall 
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erlendra frétta sé talsvert mikið hærra í fréttatímum Sjónvarps en hjá Stöð 2 er hlutfallið 

talsvert lægra á báðum sjónvarpsstöðvunum en á sjónvarpsstöðvum í þeim löndum sem við 

berum okkur helst saman við (Ragnar Karlsson, Valgerður A. Jóhannsdóttir og Þorbjörn 

Broddason, 2013).  

Þessar rannsóknir hafa byggt á könnunum á framboði og birtingu erlendra frétta en 

eftirspurnin hefur einnig verið könnuð. Sambrook greinir frá könnunum sem framkvæmdar 

voru árið 2007 á áhuga bresks almennings á fréttum. Flestir, eða 70% aðspurðra, gáfu upp að 

þeir fylgdust með fréttum til að vita um ástand heimsmála. Hins vegar sagðist fjórðungur 

aðspurðra ekki hafa áhuga á erlendum fréttum og þriðjungur þeirra sem voru yngri en 25 ára. Í 

þeim hópi er áhuginn meiri fyrir innlendum fréttum og staðarfréttum (Sambrook, 2010). 

Þegar áhugi á erlendum fréttum eykst virðist það vera í tengslum við stóratburði, sér í lagi 

þegar um hörmungar er að ræða. Í kjölfar hryðjuverkaárásanna á tvíburaturnana í New York 

11. september 2001 jókst erlendur fréttaflutningur og heimurinn virtist vera orðinn hættulegri. 

Áhugi á heimsmálum virtist þó ekki hafa aukist og fréttaflutningurinn minnkaði fljótt. Ástæða 

þess að fólk fékk áhuga á málefnum Miðausturlanda tengdist fyrst og fremst þeirri ógn af 

hryðjuverkum sem vofði yfir heima fyrir (Hafez, 2007). 

 
 

2.2 Kenningar um ástæður veikari stöðu erlends fréttaflutnings 
 

Tækniþróun og nýir miðlar, breytingar á samfélagsgerð og stjórnmálasambandi ríkja, 

efnahagsástand og ritstjórnarlegar áherslur, aukið vægi auglýsenda og síðast en ekki síst 

áhugasvið lesenda sem geta nú stjórnað sinni neyslu á allt annan hátt en áður er meðal þess 

sem bent hefur verið á sem mögulegar skýringar þess að staða erlendra frétta í fjölmiðlum 

hefur veikst á undanförnum árum.  

Hér að neðan verður sagt frá nokkrum af helstu kenningunum þar að lútandi. 
 
 

2.2.1 Breytingar á samfélagsgerð og heimsmynd 
 

Örar breytingar hafa átt sér stað í samfélagsgerð vestrænna þjóða á sama tíma og bylting 

hefur orðið á fjölmiðlum samfara nýrri tækni og áherslur í fréttamennsku hafa breyst (Preston, 

2009).  
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Þegar kalda stríðinu lauk breyttist heimsmynd stjórnmálanna og samfélagsins alls. Ein 

helsta ástæða minnkandi áhuga bandarísks almennings á utanríkismálum er að mati Moisys sú 

að eftir að rússneska ógnin vofði ekki lengur yfir var hægt að snúa sér að öðru. Fram að því 

var bandarískur almenningur ágætlega upplýstur um alþjóðamál, enda snertu þau hans 

daglega líf. (Moisy, 1996).  

Fjölmiðlar hafa þróast út í að vera sérhæfðari í stað þess að vera almennir og eignarhald 

þeirra hefur safnast á fárra hendur. Lögmál markaðarins eru ríkjandi og virði frétta hefur færst 

frá mikilvægi innihalds til vinsælda þeirra, enda eru vinsældir frétta auðmælanlegar með 

talningu á fjölda þeirra sem smella á fréttir á netinu. Það auðveldar sölu auglýsinga. 

Afleiðingin er sú að við sjáum aukna áherslu á svokallaðar mjúkar fréttir og blaðamönnum 

hefur fækkað (Preston, 2009). 

 

 

2.2.2 Áhrif auglýsenda og valdaaðila 
 

Sívaxandi samþjöppun eignarhalds fjölmiðla hefur vakið áhyggjur um stöðu og stefnu 

blaðamennskunnar. Hagsmunir auglýsenda og markaðarins og eigenda fjölmiðlanna auk 

peningaaflanna  hafa fengið meira vægi á kostnað gildismats blaðamanna og faglegra þátta og 

blaðamenn hafa verið sakaðir um að sinna afþreyingu í sívaxandi mæli í stað þess að flytja 

fréttir (Preston, 2009; Mcquail, 2000; Þorbjörn Broddason, 2007).  

Skilin milli ritstjórnarefnis og viðskiptahagsmuna fjölmiðla hafa minnkað á undanförnum 

tveimur áratugum.  Gagnvart fjölmiðlum er almenningur ekki bara lesendur, áhorfendur og 

hlustendur heldur einnig varningur sem seldur er auglýsendum. Notkun hinna nýju miðla eru 

jafnan ókeypis fyrir almenning, sem hvorki þarf að greiða aðgang að þeim með áskrift né 

kaupa í lausasölu en það veitir honum frelsi til að sækja sér þær upplýsingar sem hann sjálfur 

hefur áhuga á hvenær sem honum hentar. Það hefur orðið til þess að almenningur er nú tregur 

til að borga fyrir fréttir. 

Þetta hefur haft áhrif á áherslur fréttamennsku auk þess sem erfiðara er fyrir fjölmiðla að 

halda í auglýsendur. Velgengni fjölmiðils er nú metin eftir því hversu vel gengur að lokka 

notendur að innihaldi hans. Stafrænir miðlar selja auglýsingar með því að sýna fram á fjölda 

smella og samsetningu þeirra sem nota fjölmiðilinn. Þeir sem eru verðmætastir er fólk á 

aldrinum 18-49 ára, konur og efnafólk (Preston, 2009; Currah, 2009).  
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2.2.3 Samkeppni við aðra miðla, nýir miðlar 
 

Erlendar fréttir hafa án efa haft hvað sterkasta stöðu í dagblöðum af öllum fjölmiðlum. 

Dagblöð eru þeim eiginleikum búin að geta birt mikinn fjölda frétta. Ritstjórnir dagblaða hafa 

aðgang að allt að 4-500 fréttum af erlendum atburðum á dag gegnum stóru fréttaveiturnar 

þrjár, AFP, AP og Reuters. Sjónvarpsstöðin CNN, sem þó hefur haft þá yfirlýstu stefnu að 

vera alþjóðleg stöð, framleiðir aldrei meira en 30 erlendar fréttir á dag (Moisy, 1996).  

Dagblöð hafa þó þurft að mæta mikilli samkeppni frá bæði og sjónvarpi og netinu sem 

bjóða upp á myndræna frásögn og gagnvirkni. Sjónvarpsfréttir þykja veita persónulegri 

frásögn og þar með tilfinningalega sterkari skírskotun en dagblöð (Moisy, 1996). 

Samkeppnin frá netinu hefur ekki síður reynst erfið. Samband blaðamanna og lesenda 

hefur tekið miklum breytingum með tilkomu stafrænna miðla og sérstaklega þeirra sem starfa 

á netmiðlum. „Allir hefðbundnir miðlar eru gagnvirkir í einhverjum mæli, en 

boðskiptamátturinn sem Internetið færir hverjum einasta notanda sínum, er gersamlega 

ósamræmanlegur við allt, sem áður þekktist í þessum efnum“ (Þorbjörn Broddason, 2007, bls. 

314). Almenningur getur látið skoðun sína í ljós með athugasemdum við fréttir á mörgum 

netmiðlum eða sent blaðamanninum skilaboð í tölvupósti. Hægt er að hringja inn í 

útvarpsþætti og sjónvarpsstöðvar hafa einnig gert tilraunir með að opna fyrir gagnvirkt samtal 

við áhorfendur til dæmis með því að tengja dagskrárliði við Twitter. Þannig er fjölmiðlunum 

auðveldara að fá tilfinningu fyrir því sem lesendur þeirra hafa áhuga á, án þess að leggja út í 

flóknar kannanir. Netfréttamiðlar eiga að auki mjög auðvelt með að fylgjast með því hvaða 

fréttir eru mest lesnar, einfaldlega með því að skoða fjölda smella á fréttirnar.  

Gagnvirk notkun netsins gerir lesendum kleift að finna sjálfir það efni sem höfðar til þeirra 

án þess að þurfa að taka inn aðrar fréttir miðilsins. Þeir eru þannig ekki bundnir honum sem 

óvirkir notendur. Miðlarnir gera lesendum þess í stað auðvelt fyrir að finna aðrar áþekkar 

fréttir og þeir hafa verið að lesa með ábendingum um tengt efni. Það er mikilvægt tæki fyrir 

fjölmiðlana að halda lesendunum og stýra notkun þeirra.  

Meðal þeirra ástæðna sem almenningur í ellefu Evrópulöndum hefur gefið varðandi hnignun 

prentmiðla kemur fram að þeir séu hreinlega ekki nógu gagnvirkir og fari því halloka. Þeir séu 

í samkeppni við sjónvarp og netið og verði að bregðast við með því að leggja meiri áherslu á 

umfjöllun sem ristir dýpra. En almenningur ber einnig minna traust en áður til 

blaðamannastéttarinnar sem þykir hafa fjarlægst lesendurna (Preston, 2009). 
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2.2.4 Efnahagsástand og áherslur ritstjórnar 
 

Þegar fjölmiðlar grípa til sparnaðaraðgerða, hvort sem það er vegna utanaðkomandi áhrifa 

vegna efnahagslegs samdráttar eða vegna innri endurskipulagningar, bitnar það oftast fyrst á 

erlendri fréttaumfjöllun. Þegar skóinn kreppir og auglýsendur halda að sér höndum þurfa 

fjölmiðlarnir að grípa til aðgerða. Í lok níunda áratugarins var minnkandi auglýsingatekjum í 

Bandaríkjunum mætt með verðhækkunum á blöðunum sjálfum og á tíunda áratugnum gripu 

mörg dagblöð til þess ráðs að fækka blaðsíðum, og þá voru erlendu fréttirnar fyrstar til að 

víkja (Moisy, 1996).  

Með tilkomu netsins fengu blaðamenn gríðaröflugt vinnutæki og gagnagrunn sem gat létt 

þeim vinnuna umtalsvert. En í stað þess að gefa blaðamönnum meiri tíma til að setja sig 

almennilega inn í málin hefur þróunin verið sú að þeir eigi að gera meira og hraðar en áður. Æ 

oftar gerist það að blaðamenn eru reknir og deildir eru sameinaðar í sparnaðarskyni. Þeir sem 

eftir eru fara minna út af ritstjórninni og framleiða meira en umfjöllunin er grynnri en áður 

var. Árið 2008 var mikill samdráttur á auglýsingamarkaði í Bandaríkjunum og fækkaði 

auglýsingum um 18%. Ellefu prósent blaðamanna missti vinnuna, en hinir þurftu að vinna 

hraðar (Lee-Wright & Phillips, 2012). 

 

 

2.2.5 Áhugi almennings  
 

Margir ætluðu þegar netið var ungt að áhugi fólks á því sem væri að gerast annars staðar í 

heiminum myndi aukast. Að þegar hægt væri að sækja sér upplýsingar í auknum mæli í stað 

þess að vera mataður af staðbundnum fjölmiðlum myndu öll landamæri mást út og þekking 

okkar og áhugi á heimsmálunum myndi aukast frá því sem áður var. Ekki er að sjá að þessi 

hugmynd um heimsþorpið hafi náð að rætast hingað til (Hafez, 2007). 

 

„Nýir miðlar sem áttu að veita okkur ótakmörkuð sjónarhorn til að auka 

þekkingu okkar geta í raun orðið til þess að þrengja sjóndeildarhring okkar til 

að rúma eingöngu það sem nýtist hér og nú eða það sem veitir mesta ánægju“ 

(Moisy, 1996, bls. 13). 
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Fjölmiðlarannsóknir sem gerðar hafa verið í ýmsum Evrópulöndum á undanförnum árum 

sýna fram á uppgang ruslblaðamennsku (e. tabloidisation), sem einkennist af fréttum af 

einkalífi frægs fólks og mjúkum fréttum. Það er minna en áður um svokallaðar harðar og 

erlendar fréttir en meiri áhersla lögð á íþrótta- og skemmtiefni. Meiri áhersla er lögð á útlit en 

innihald, og því er meira af myndum en minna um texta (Preston, 2009).  

Það hefur sýnt sig að áhugi almennings á veigamiklum alþjóðlegum málefnum er dræmur, 

en þeim mun betur er brugðist við fréttum sem spegla áföll, dramatík og sem leggja áherslu á 

mannlega þáttinn. Því fylgdist heimsbyggðin öll með þegar 33 síleskum námuverkamönnum 

var bjargað við illan leik haustið 2010 en athyglin beinist annað þegar talið berst að 

breytingum á andrúmslofti jarðar (Sambrook, 2010). Þá sjaldan það gerist að fólk um 

gjörvalla heimsbyggð fylgist með sömu atburðum er það ekki nýjum miðlum að þakka. Það 

hefur alltaf verið þannig í sögunni að fólk sameinist í áhuga á stóratburðum (Hafez, 2007) 

Háskólamenntaðir eru líklegri en aðrir þjóðfélagshópar til að vera inni í heimsmálum 

samkvæmt könnunum Pews frá árunum 1989-2007 á þekkingu Bandaríkjamanna. Auk þess 

munu karlmenn hafa umtalsvert meiri áhuga á þeim en konur, bæði í Bretlandi og í 

Bandaríkjunum. Þá munu þjóðernisminnihlutahópar, sérstaklega af afrískum og asískum 

uppruna, vera áhugasamari um það sem á sér stað utan landsteinanna en hvítir menn 

(Sambrook, 2010).   

Í stað þess að fjölmiðlar hafi þróast í átt að hnattvæðingu er þróunin frekar í átt að 

svæðisvæðingu. Við höfum meiri áhuga á því sem gerist í kringum okkur en því sem liggur 

fjær. Þannig fjölgar fjölmiðlum sem ná yfir einstök tungumálasvæði, eins og spænsku-, 

arabísku-, kínversku og indversku (Hafez, 2007; Ihlen, Allern, Thornbjørnsrud, & Waldahl, 

2010). 

Ýmsir eru afar áhyggjufullir yfir þróun á fjölmiðlamarkaði og telja að alvöru 

blaðamennska eigi mjög í vök að verjast nú til dags. Þannig segir Pascal Preston að ef 

blaðamennskan eigi að fá uppreisn æru þá verði að endurvekja hin gömlu gildi: að þjóna 

hagsmunum almennings frekar en valdaaðila eða persónulegum metnaði fjölmiðlafólks 

(Preston, 2009). 
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2.3 Fréttaval og efnistök 
 

Það er svo margt að gerast í heiminum hverju sinni en svo fátt sem nær athygli okkar. Á 

hverjum degi eru háðar styrjaldir í nær öllum heimsálfum með tilheyrandi mannfalli, ofbeldi, 

hungursneyð, sjúkdómum og öðrum hörmungum (Department of Peace and Conflict 

Research). Fátt eitt af þeim atburðum ná okkar augum. Fjölmiðlar ráða ekki við að greina frá 

nema tveimur heimsatburðum á hverjum tíma en þó birtist stöðugur straumur frétta af 

átakaminni atburðum (Allern, 2002). 

Fjölmiðlarnir sjálfir velja fréttir út frá mati á áhugasviði sinna notenda og samkvæmt því 

hafi hinn almenni notandi takmarkaðan áhuga á því sem gerist í fjarlægu landi sem snertir 

hann lítið. Þegar slíkar fréttir birtast eru þær nær alltaf af mjög dramatískum atburðum eða 

tengjast hagsmunum móttökulandsins með beinum eða óbeinum hætti (Mcquail, 2000).  

Sýnt er að því líklegra er að fréttir birtist okkur þeim mun nær okkur sem atburðurinn á sér 

stað. Fréttavalið fer eftir landfræðilegri staðsetningu og skyldleika við okkar menningu. En 

nálægð er ekki eini þátturinn sem hefur áhrif á það. Vægi þjóðanna sem um ræðir á 

alþjóðavettvangi hefur líka áhrif og það hversu alvarlegir atburðir eiga sér stað. Því birtast 

okkur fréttir frá fjarlægum löndum nær eingöngu ef miklar hörmungar eiga sér stað og/eða ef 

um hagsmuni valdamikilla þjóða er að tefla (Galtung & Ruge, 1965; Mcquail, 2000). Þegar 

stóratburðir eiga sér stað í fjarlægum löndum sem tengjast hagsmunum stórveldanna þá er 

miklum fjölda blaðamanna varpað inn á svæðið (e. parashuted) (van Ginneken, 1998). 

Fréttaveitur á borð við Reuters, AP og AFP sjá heiminum fyrir um 50-80% af erlendum 

fréttum. Óvíst er hversu mikið netið leggur til. CNN sem á að vera með hvað breiðasta 

hnattræna umfjöllun er bara með nokkra tugi fasta fréttaritara á sínum vegum. Meira að segja 

stærstu vestrænu fjölmiðlarnir hafa ekki meira en einn til tvo fasta fréttaritara í allri Afríku. 

Vart er hægt að gera kröfu um að fréttaritari sem á einn að fjalla um málefni allrar Afríku geti 

sett sig vel inn í mál allra þeirra þjóða og þjóðarbrota sem búa í álfunni (Hafez, 2007). 

Nánast allar rannsóknir benda til mikils átakasjónarhorns við fréttaval. Lögð er áhersla á 

pólitísk og félagsleg áföll, átök og hernað, auk hörmunga af völdum náttúrunnar eða 

mannanna. Átakaþátturinn er því veigamikill í því að komast yfir fréttaþröskuldinn (Hafez, 

2007). 

Mikil áhersla hefur verið lögð á átök á ákveðnum svæðum, t.d. Íraksstríðið og fréttir frá 

Ísrael fjalla nánast eingöngu um ástandið á herteknu svæðunum. Á sama tíma er nánast ekkert 

fjallað um ófremdarástandið í Kongó þar sem er mikið mannfall og þjáningar. Jafnframt er 
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fréttaflutningur helst til einhliða og skortur er á jákvæðum fréttum. Fréttir frá 

Miðausturlöndum eru jafnan af stríðsátökum, glæpum og öðrum átakamálum, en lítill gaumur 

er gefinn öðrum þáttum mannlífsins (Hafez, 2007). 

Þegar kemur að fréttaflutningi af átakasvæðum þar sem stórveldin eiga hlut að máli er 

sjónarhornið næstum einhliða vestrænt. Bandarísk stjórnvöld eru jafnan dugleg við að veita 

upplýsingar, sem þá berast í svo stríðum straumi að inntak þeirra verður ósjálfrátt viðtekið 

sem hið sanna sjónarhorn af framvindu atvika. Aðrar raddir eru ekki endilega þaggaðar niður 

en eru svo fáar að þær drukkna í flóðinu sem kemur úr hinni áttinni (van Ginneken, 1998).  

Van Ginneken bendir á að dreifing blaðamanna um hnöttinn er langt frá því að vera jöfn 

heldur safnast þeir flestir saman á fáeinum miðpunktum heimsins. Höfuðstöðvar helstu 

fréttaveitna heimsins eru í New York, París og London. Sums staðar er net fréttamanna svo 

þéttriðið að ekkert kemst gegnum það, en annars staðar eru möskvarnir svo stórir að aðeins 

stærstu hvalirnir fangast. Því höfum við aðgang að ítarlegum fréttum um líðan gæludýra 

Bandaríkjaforseta frá degi til dags, enda fer fátt fram hjá vökulum augum fréttamanna í Hvíta 

húsinu, en fréttir af hungursneyðum, styrjöldum og þurrkum í Afríku berast seint og illa, og 

umfjöllunin stendur stutt yfir (van Ginneken, 1998). 

Það er sjaldgæft að erlendir fréttaritarar séu staðsettir á sama svæði í langan tíma og því er 

erfitt fyrir þá að kynnast menningu og læra tungumál svæðisins til hlítar og fá trausta 

heimildarmenn. Einnig er hætta á að þeir tapi sjónar á skyldum sínum og láti jafnvel undan 

þrýstingi. Það er ein ástæða þess að þeir eru færðir til með jöfnu millibili  (van Ginneken, 

1998).  

Þar sem lítið fjármagn er til starfseminnar er oft byggt á þeim fréttum sem innlend 

stjórnvöld leggja fjölmiðlum til. Það brenglar þá mynd sem notendur fá í hendurnar að hún á 

uppruna sinn hjá stjórnvöldum, fer til úrvinnslu hjá fréttaveitunum, þaðan til fjölmiðla og 

loksins til notenda. Notendur hafa jafnan litlar forsendur til að átta sig á hvað hangir á 

spýtunni fjarlægðarinnar vegna (Hafez, 2007). 

 

 

2.3.1 Greining Galtung og Ruge á fréttavali 
 

Þær fréttir sem koma fyrir augu almennings hafa fyrst farið í gegnum ákveðið ferli, allt frá 

því að vera atburðir sem fanga athygli blaðamannsins, sem skrifar frétt sem kemst í gegnum 

net fréttaveitunnar, síu ritstjórnar og birtist í vestrænum fjölmiðlum. Alls staðar fer fram val 



20 

og vinnsla. Frásögnin af atburðinum er bjöguð og borin fram samkvæmt ákveðnu sjónarhorni 

frekar en að reyna að endurskapa hann (Hafez, 2007).  

Ein helsta gagnrýnin á erlendan fréttaflutning hefur verið að hann vill vera brotakenndur 

og veitir oft litla innsýn í ástandið í þeim löndum sem fjallað er um. Fréttirnar eru af 

atburðunum sjálfum en lítið er lagt upp úr að setja þá í samhengi við þá þjóðfélagslegu þætti 

sem liggja að baki. Afleiðingarnar eru þær að lesandinn sem hefur litla þekkingu og skilning á 

samfélagsgerð í fjarlægum löndum les um fátt annað en hörmungar (Hafez, 2007).  

Norsku fræðimennirnir Galtung og Ruge (1965) birtu árið 1965 grein í tímaritinu Journal 

of Peace Research sem ætlað var að virka sem hvatning til fjölmiðla að bæta úr þessu og 

draga upp sannari mynd af ástandi heimsins.  

Þau vildu skoða einkenni þeirra atburða sem ráða fréttavali. (Galtung & Ruge, 1965; 

Allern, 2002). Kenning þeirra var að ákveðnir þættir réðu fréttavali fjölmiðla og að eftir því 

sem fleiri þættir ættu við þeim mun meira vægi hefði atburðurinn. Því meira væri fréttagildið 

og þeim mun líklegra var að frétt myndi birtast um atburðinn. Þau rannsökuðu fréttaflutning 

af þremur heimsviðburðum og greindu fréttirnar í 12 flokka sem hver um sig gæti haft áhrif á 

fréttaval. Það eru þessir 12 flokkar sem hafa orðið til þess að grein þeirra Galtung og Ruge er 

orðin sígild og áhrif flokkunarinnar hefur sést æ síðan í innihaldsgreiningu á erlendum fréttum 

(Galtung & Ruge, 1965).  

Fyrstu átta þættina (1-8) töldu þau að mætti alhæfa um og ættu við alls staðar, en fjóra 

síðustu þættina (9-12) töldu þau að ætti sérstaklega við um starfsemi fjölmiðla í okkar 

heimshluta, eða að minnsta kosti væri ekki hægt að fullyrða um annað.  Þeir þættir byggjast á 

félagslegum grunni norðurevrópskrar menningar og samkvæmt kenningunni er líklegra að 

fréttir séu birtar ef þær eru um valdaþjóðir, áhrifafólk og af neikvæðum atburðum (Galtung & 

Ruge, 1965; McQuail, 2000; Allern, 2002).  

Til að setja kenninguna í samhengi líktu Galtung og Ruge hinum 12 þáttum við virkni 

útvarpsbylgna sem sendar eru frá útvarpsstöðvum um heim allan sem hver hefur eigin 

dagskrá, bylgjulengd og sendistyrk (Galtung & Ruge, 1965; Þorbjörn Broddason, 2005).  
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Þættirnir tólf eru eftirfarandi1:  

1 - Tíðni: Ef tíðni merkisins er utan bylgjusviðs viðtækisins verður það ekki móttekið (e. 

frequency). 

Tíðni er samkvæmt kenningunni sá tími sem atburður tekur. Sumir atburðir taka 

stuttan tíma, t.d. morð, og auðvelt er fyrir flesta fjölmiðla að greina frá þeim, meðan 

aðrir eru lengur að renna sitt skeið á enda, t.d. stríðsátök eða samningaviðræður. Ekki 

er á færi fjölmiðla að fylgja eftir atburðarás með langa tíðni ef þeir hafa sjálfir stutta 

móttökutíðni. Tíðni götublaða er mjög stutt og því greina þeir helst aðeins frá 

atburðum sem hafa sambærilega tíðni og þurfa merki með langa tíðni að ná 

einhverjum hápunkti til að vera móttekið og sent áfram til almennings. 

2 - Styrkur: Því sterkara sem merkið er því líklegra er að það heyrist (e. threshold 

amplitude). 

Samanber sveifluvídd í hljóðfræði. Því stærri sem atburður er þeim mun líklegra er 

að hann verði að frétt.  

3 - Skýrleiki: Því skýrara og ótvíræðara sem merkið er (því minni truflanir), því líklegra er 

að hlustað verði á það (e.unambiguity). 

Ef erfitt er að sanna sannleiksgildi fréttar eða ef óvissa er um hvað í raun er á seyði 

og hægt er að mistúlka atburðarásina, þá er líklegt að fréttin verði ekki birt, jafnvel þó 

svo að mögulega sé um mikilvæga atburði að ræða. 

4 - Merking: Því meiri merkingu sem merkið hefur því líklegra er að því verði gefinn 

gaumur (e. meaningfulness). 

Ef atburður hefur þýðingu fyrir móttakandann þá er líklegra að honum verði gefinn 

gaumur en atburður sem er stærri í sniðum, en hefur ekki sömu þýðingu fyrir 

móttakandann. Því eru atburðir sem eru okkur nær, sem hafa tengingu við okkar 

reynslu, menningarheim og gildismat, líklegri til að síast inn en atburðir sem eru í 

meiri fjarlægð. Galtung og Ruge skipta merkingu upp í menningarlega nálægð (e. 

                                                        

 

 

 
1 Þorbjörn Broddason hefur þegar þýtt og gert grein fyrir kenningu Galtung og Ruge í bókinni „Ritlist 

prentlist nýmiðlar“ og til að gæta samræmis þýði ég þættina 12 á sama hátt og gert er í því riti auk þess að taka 
mið af skýringum höfundar (Þorbjörn Broddason, 2005) 

2 Þorbjörn Broddason kallar þennan þátt „valdafólk“ (Broddason, Ritlist prentlist nýmiðlar, 2005), en ég kýs 
að kalla hann „áhrifafólk“ af þeirri ástæðu að ekki er gerður greinarmunur í kenningu Galtung og Ruge á fólki 
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cultural proximity) og snertingu (e. relevance), sem á við um nálægð í reynd, þ.e. 

landfræðilega nálægð.  

5 - Samhljómun: Því betur sem merkið samræmist því sem við eigum von á því líklegra er 

að tekið verði eftir því (e. consonance). 

Líklegra er að við meðtökum atburð ef hann hefur samhljóm með væntingum 

okkar. Galtung og Ruge gera hér greinarmun á því að notandinn búist við að eitthvað 

muni gerast, þ.e. fyrirsegjanleika (e. predictability) og því að hann vilji að eitthvað 

muni gerast, þ.e. eftirspurn (e.demand).  

6 - Óvænti: Því óvæntara sem merkið er því meiri eftirtekt vekur það (e. unexpectedness). 

Þessi þáttur tengist þáttum 4 og 5 og tengir þá, en bætir jafnframt við þá. Við tökum 

frekar eftir atburðum sem hafa merkingu fyrir okkur og sem við eigum von á að muni 

gerast, en innan þeirra vekur það mesta eftirtekt sem kemur á óvart. Galtung og Ruge 

gera hér greinarmun á því sem er ófyrirsegjanlegt (e. unpredictability) og því sem er 

sjaldgæft eða skortur er á (e. scarcity).  

7 - Samfella: Ef við erum byrjuð að hlusta eftir ákveðinni tegund merkis því líklegra er að 

við sperrum eyrum ef við heyrum það aftur (e. continuity).  

Ef atburður er orðinn að frétt eigum við eftir að halda áfram svipaðri athygli á 

atburðarásinni um stund, jafnvel þó að fréttagildið minnki. Rásin helst opin bæði 

vegna þess að kerfið hreyfist ekki og vegna þess að það fáheyrða er nú orðið 

kunnuglegt. 

8 - Samsetning: Því meira sem við höfum hlustað á eina tegund merkis því líklegra er að 

allt öðru vísi merki veki athygli okkar (e. composition). 

Ef fjallað hefur verið um ákveðinn atburð í einhvern tíma verður auðveldara fyrir 

aðra og jafnvel ómerkilegri atburði að komast að, svo að jafnvægi sé á umfjölluninni. 

Þannig að ef mikið er af erlendum fréttum fyrir þá hækkar þröskuldurinn fyrir aðrar 

erlendar fréttir. 

9 - Valdaþjóðir: Því meira sem atburður snertir valdaþjóðir, því líklegra er að hann teljist 

fréttnæmur (e. elite nations). 
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 Atburðir sem snerta stórþjóðirnar hafa meiri afleiðingar fyrir okkur hin en atburðir 

 sem snerta aðrar þjóðir sem minna vægi hafa.  

10 - Áhrifafólk2: Því meira sem atburður snertir áhrifafólk, því líklegra er að hann teljist 

fréttnæmur (e. elite people)  

 Atburðir sem snerta áhrifafólk, þ.e. fólk sem hafið er yfir flesta aðra, hafa meiri 

 afleiðingar þykja markverðari en atburðir sem snerta almúgann.  

11 - Persónutenging: Því auðveldara sem er að fjalla um atburð í ljósi persóna, því líklegra 

er að hann teljist fréttnæmur (e. personal terms)  

Fréttir eru oft persónugervðar og fylgja sögu einstaklinga, frekar en að byggja þær á 

greiningu samfélagslegra hræringa. Galtung og Ruge gefa fimm mögulegar skýringar 

sem ýmist geta virkað allar saman eða ekki: 

  1 Vegna menningarlegs ídealisma þar sem einstaklingurinn er   

  stjórnandi eigin tilveru og atburðir eru afleiðingar frjáls vilja hans.  

  2 Vegna þarfa okkar fyrir merkingu og þess að geta þekkt sig í   

  aðstæðunum. 

  3 Vegna tíðniþáttarins; gjörðir fólks falla að tíðni fjölmiðla. Ferli   

  eða uppbyggingu (e. structures) er erfiðara að festa í tíma og rúmi. 

  4 Möguleg afleiðing þess að fókusinn er á valdafólk.  

  5 Fellur að nútímaaðferðum fréttaöflunar. Það er auðveldara að taka  

  mynd af manneskju en af ferli og fréttin er þægilegri og einfaldari í vinnslu. 

12 - Neikvæði: Því neikvæðari sem afleiðingar atburðar eru, því líklegra er að hann teljist 

fréttnæmur (e. negativity). 

Þessi þáttur tengist fyrri þáttum að því leyti að tíðni neikvæðra atburða er oft mjög stutt, 

þeir geta haft mikinn styrk og skýrleika auk þess að þeir eru oft óvæntir og geta tengst 

valdaþjóðum eða valdafólki (Broddason, Ritlist prentlist nýmiðlar, 2005). 

                                                        

 

 

 
2 Þorbjörn Broddason kallar þennan þátt „valdafólk“ (Broddason, Ritlist prentlist nýmiðlar, 2005), en ég kýs 

að kalla hann „áhrifafólk“ af þeirri ástæðu að ekki er gerður greinarmunur í kenningu Galtung og Ruge á fólki 
sem er valdamikið í krafti stöðu sinnar sem stjórnmálamenn, viðskiptaburgeisar eða aðall og þeirra sem eru 
frægir fyrir afrek sín á íþróttasviðinu eða innan skemmtanaiðnaðarins (Harcup & O'Neill, 2001). Áhrifafólk vísar 
til þess að viðkomandi aðilar séu taldir hafnir yfir allan almenning af einhverjum sökum. 
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Samkvæmt Galtung og Ruge standa þessir þættir ekki sjálfstæðir og óháðir hverjum 

öðrum. Þvert á móti styðja þeir hver annan og eftir því sem ákveðinn atburður uppfyllir fleiri 

þeirra þeim mun líklegra er að hann verði valinn til fréttabirtingar. Fréttnæmi og vægi 

atburðarins eykst eftir því sem fleiri þættir eru uppfylltir (Galtung & Ruge, 1965; Allern, 

2002). Þegar frétt hefur verið valin er áhersla lögð á það atriði sem gerir hana fréttnæma 

samkvæmt þessum skilyrðum, sem felur í sér bjögun á því sem gerðist. Þetta val og bjögun fer 

fram í öllu ferlinu og endurtekur sig oft frá því að atburður gerist til þess að hann kemur fyrir 

augu lesanda. Því birtist lesendum ekki allur sannleikurinn um það sem í raun gerist (Galtung 

& Ruge, 1965).  

 

 

2.3.2 Svæði heimsins sem rata í fréttirnar 
 

Kenning Galtung og Ruge felur í sér að áhugi okkar sé mestur á fréttum frá þeim svæðum 

sem eru okkur næst og minnki eftir því sem fjarlægðir aukast.  

Því er vert að skoða niðurstöður rannsóknar um alþjóðlegan fréttaflutning í 29 löndum sem 

gerð var fyrir UNESCO árið 1985 og sem Kai Hafez fjallar um, þar sem skoðuð er sú áhersla 

sem mismunandi svæði í heiminum fá í innlendum fréttaflutningi á sömu svæðum (Sbrerny-

Mohammadi, Nordenstreng, Stevenson, & Ugboajah, 1985; Hafez, 2007). 

Tafla 1. Röðun eftir áherslu á svæði í heiminum miðað við erlenda fréttaumfjöllun.3 

                                                        

 

 

 
3 Reporting media system á við um staðsetningu fjölmiðla sem birta fréttirnar. Subject region á við um þau 

svæði sem fjallað er um. 
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Niðurstöðurnar gefa til kynna að í öllum tilfellum birtast oftast fréttir um það sem gerist 

innan þess svæðis sem fjölmiðillinn starfar á.  Áhuga vekur að fréttir af atburðum í Vestur-

Evrópu birtast oftast á öllum svæðum nema einu ef frá er talinn fréttaflutningur af eigin 

svæði. Vestur-Evrópa er því það svæði sem vekur mesta athygli í fjölmiðlum heimsins 

samkvæmt könnuninni. Í öðru sæti eru Mið-Austurlönd, á undan Norður-Ameríku. Álfan 

kemur lítið fyrir í fréttum í Afríku og Austur-Evrópu þrátt fyrir að mesta stórveldi heims sé 

Norður-Ameríkuríki. Eyjaálfa er ekki sérstaklega aðgreind í þessari rannsókn. 

Skýra má stóra hlutdeild frétta frá Miðausturlöndunum með því að mikil átök á þeim 

slóðum rata oft í fjölmiðla. Þar eru hagsmunir valdaþjóðanna miklir og það getur útskýrt af 

hverju svo miklu færri fréttir eru frá Afríku þar sem víða er stríðsástand og hörmungar geysa 

en beinir hagsmunir stórveldanna eru mun minni (Hafez, 2007).  

 

 

2.3.3 Aðrar kenningar um fréttaval 
 

Þó svo að kenning Galtung og Ruge sé af mörgum talin helsta rannsóknin á fréttagildi og 

fréttavali þá eru vankantar á henni. Fræðimenn hafa meðal annars bent á að það getur komið 

fyrir að atburðir uppfylli ekki skilyrði 12 þátta Galtung og Ruge en fái samt umfjöllun og svo 

eru ýmis frávik sem kenning þeirra getur ekki útskýrt (Harcup & O'Neill, 2001).  

Bresku fræðimennirnir Tony Harcup og Deidre O'Neil (2001) endurskoðuðu kenningu 

Galtung og Ruge árið 2001 í greininni „What Is News? Galtung and Ruge revisited“. Í 

greininni settu þau fram eigin kenningu með tíu þáttum með forsendum sem fréttir þurfa að 

uppfylla. Kenninguna smíðuðu þau eftir að hafa greint innihald þriggja af stærstu dagblöðum 

Bretlands í rannsókn árið 1999: 
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1. Valdaaðilar. Sögur af valdamiklum einstaklingum, félögum og stofnunum.  

2. Frægt fólk. Sögur af fólki sem er frægt. 

3. Afþreying. Sögur af kynlífsmálum, skemmtanaiðnaðurinn, daglegt líf, dýr, dramatískir 

 atburðir, eða efni sem býður upp á spaugileg efnistök, skemmtilegar ljósmyndir eða 

 sniðugar fyrirsagnir. 

4. Óvænti. Sögur sem koma á óvart og/eða innihalda andstæður. 

5. Slæmar fréttir. Sögur með sérstaklega neikvæðu yfirbragði, eins og átök eða hörmungar. 

6. Góðar fréttir. Sögur með sérstaklega jákvæðu yfirbragði, eins og björgun eða líkn. 

7. Mikilvægi. Sögur sem þykja nægilega mikilvægar, ýmist vegna fjölda þess fólks sem á 

 hlut að máli eða hugsanlegra afleiðinga.  

8. Merking. Sögur af málefnum, hópum og þjóðum sem þykja skipta notendurna máli. 

9. Eftirfylgni. Sögur um viðfangsefni sem þegar er í fréttunum. 

10. Stefna dagblaðsins. Sögur sem marka eða fylgja stefnu stofnunarinnar (Harcup & 

O'Neill, 2001, bls. 279). 

Margt svipar hér með lista Galtung og Ruge en þó hafa ýmsir vankantar verið sniðnir af 

kenningu norsku fræðimannanna. Gert er ráð fyrir að stór hluti frétta tengist 

afþreyingariðnaðinum og jafnframt er horfst í augu við áhuga almennings á fréttum sem ekki 

rista djúpt. Kenning Galtung og Ruge byggir á fréttum af stóratburðum og á það vel við ætlun 

þeirra að þrýsta á um vandaðri fréttaflutning af flókinni atburðarás. Greining Harcup og 

O'Neil byggir aftur á móti á fréttum sem eru í fjölmiðlum dagsdaglega.  

Það er rétt að taka tillit til þess að margt hefur gerst á þeim árum sem liðin eru frá því að 

Galtung og Ruge settu fram kenningu sína. Þegar kenningin var lögð fram var járntjaldið enn 

þá uppi og kalda stríðið í fullum gangi (Þorbjörn Broddason, 2005). Neil Armstrong hafði 

ekki stigið fæti á tunglið. Enn voru um 25 ár þar til þær samfélagsbreytingar og tækniþróun 

sem áður hafa verið ræddar áttu eftir að hefjast fyrir alvöru. Í dag höfum við allt aðra 

möguleika en þá á að kynnast heiminum, m.a. gegnum netið og gervihnattasjónvarp. Allar 

forsendur til að leita sér upplýsinga hafa breyst. 

Að öllum líkindum átti kenning Galtung og Ruge um fréttaval aldrei að vera fullkomin. 

Þau voru gagnrýnin á erlendan fréttaflutning og ætlun þeirra með greininni var fyrst og fremst 

að knýja á um fréttaflutning sem fylgir málum í heiminum eftir sem langtíma ferli frekar en 

að greina frá einstökum atburðum. Þeim fannst að áherslan væri um of á einstaka atburði, að 

málefni stórþjóða fengju of mikið vægi og að fámennum hópi áhrifafólks væri veit of mikil 
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athygli. Heimurinn væri margbrotnari og atburðarásir flóknari en fréttaflutningur gæfi til 

kynna (Galtung & Ruge, 1965; Allern, 2002).  

Seinni tíma fræðimenn hafa einnig bent á þann vanda sem fylgir því að segja fréttir frá 

fjarlægum löndum. Þá fá notendur fréttir af einstökum atburðum frá þjóðfélögum sem þeir 

hafa lítinn eða engan þekkingu á og úr samhengi við það sem á sér stað. Kai Hafez (2007) 

talar um þegar veröldin er tamin, sem er sú fréttabrenglun sem verður þegar alþjóðlegur 

fréttaflutningur endurspeglar betur þjóðarhagsmuni og menningarlegar staðalímyndir landsins 

þar sem fréttin er sögð en raunveruleika þess lands sem fréttin gerist í. Þegar fréttir eru sagðar 

af atburðum sem gerast á ókunnum slóðum nægja ekki hefðbundnar skilgreiningar á fréttum. 

Áhersla á einstaka atburði leiðir til afsamhengisvæðingar (e. decontextualization), þ.e. horft er 

fram hjá pólitískum, hagfræðilegum, félagslegum og menningarlegum tengingum milli 

orsakar og afleiðinga. Það er ekki hægt að gefa sér að notendur þekki aðstæður og geti fyllt í 

eyðurnar. Þá bætist við krafa um að upplýst sé og reynt að vekja áhuga á því samhengi sem 

atburðurinn gerist í; hvernig aðstæður eru og hvað olli því. Sú krafa er nánast aldrei uppfyllt 

að neinu leyti. Of mikil áhersla er lögð á neikvæða atburði, en horft fram hjá hversdagslegri 

atburðum. Það speglar raunveruleikann illa.  

Hér á undan hefur verið sagt frá könnunum á erlendum fréttum og kenningum um fréttaval 

og þróun blaðamennsku. Í næstu tveim köflum verður kynnt rannsókn á erlendum 

fréttaflutningi Fréttablaðsins og Morgunblaðsins á árunum 1999-2011 þar sem reynt verður að 

svara hvort þróunin hafi verið svipuð hér á landi og víða annars staðar og hvort erlendar 

kenningar geti átt við um íslenskan fjölmiðlamarkað. 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er þríþætt og snýr að því hvort erlendur 

fréttaflutningur fylgi svipaðri þróun hérlendis og þeirri sem erlendar kannanir sýna. Hefur 

erlendum fréttum farið fækkandi á undanförnum árum? Hvaðan berast fréttirnar? Um hvað 

eru þær? 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

 

Í þessum kafla verður kynnt afmörkun og framkvæmd rannsóknar á birtingu erlendra frétta 

í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu á árunum 1999-2011. Rannsóknin fólst í talningu á fréttum 

á tímabilinu en jafnframt voru skoðaðir efnisflokkar og uppruni fréttanna með hliðsjón af 

kenningu Galtung og Ruge. 

 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 
 

Rannsókn gengur í grunninn ávallt út á það sama; það er tilraun til að komast að einhverju.  

Fjölmiðlarannsóknir, eins og aðrar rannsóknir í félagsvísindum, geta byggst á eigindlegri eða 

megindlegri rannsóknaraðferð.  

Eigindleg rannsóknaraðferð (e. Qualitative research) felur í sér margvíslegar aðferðir við 

að safna gögnum, eins og rýnihópa, vettvangskannanir, viðtöl og dæmisögur. 

Rannsóknaraðilinn hefur sér til halds og trausts rannsóknarspurningar sem hann gengur út frá 

og sem hægt er að útfæra nánar. Svörin geta verið, en þurfa ekki að vera, mælanleg. 

Í megindlegri rannsóknaraðferð (e. Quantitative research) þurfa spurningarnar að vera 

óbreytanlegar og sömu spurningar eru lagðar fyrir í öllum tilfellum. Ekki er mögulegt að 

útfæra þær nánar. Svörin þurfa að vera mælanleg (Wimmer & Dominick, 2011). 

Rannsókn þessi byggir eingöngu á megindlegri aðferð. 

 

 

3.2 Afmörkun og öflun gagna 
 

Áður en rannsóknin gat hafist varð að ákvarða það tímabil sem kannað yrði, fjölda eintaka 

sem farið yrði í gegnum og hvernig þau skyldu vera valin. Auk þess varð að fá aðgang að 

árgöngum Fréttablaðsins og Morgunblaðsins.  
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3.2.1 Afmörkun gagna 
 

Tillaga að afmörkun var fyrst kynnt fyrir leiðbeinendum með tölvupósti og ákvörðun svo 

tekin á sameiginlegum fundi.  

Helsta ástæðan fyrir því að þessir tveir fjölmiðlar voru valdir er sú að ástandið á íslenska 

dagblaðamarkaðnum var umhleypingasamt fram að og á þessu tímabili. Morgunblaðið var 

risinn á íslenska dagblaðamarkaðnum og allt þar til Fréttablaðið kom til sögunnar. Ætla mætti 

að fjöldi frétta í Morgunblaðinu sem er áskriftarblað væri meiri en í Fréttablaðinu sem er 

fríblað sem fær sínar tekjur með auglýsingabirtingum. Áhugavert væri að athuga hvort merkja 

mætti breytingu á erlendri umfjöllun Morgunblaðsins við þessa skyndilegu samkeppni, auk 

þess að skoða hvernig erlendri umfjöllun nýs fjölmiðils er háttað og hvort hún taki 

breytingum með tímanum.	  

Farið var yfir Fréttablaðið og Morgunblaðið á 13 ára tímabili, frá janúar 1999 til og með 

desember 2011. Fréttablaðið kom fyrst út mánudaginn 23. apríl 2001 og er það fyrsti 

mánuðurinn sem Fréttablaðið var skoðað.  

Á þessu tímabili var eitt tölublað á mánuði skoðað í hvorum miðli fyrir sig, en annað hvort 

ár. Þannig var farið yfir eitt eintak á mánuði af Morgunblaðinu árin 1999, 2001, 2003, 2005, 

2007, 2009 og 2011; alls 84 eintök. Þá var farið yfir eitt eintak á mánuði í Fréttablaðinu frá 

apríl til og með desember 2001 og árin 2003, 2005, 2007, 2009 og 2011; alls 69 eintök. Alls 

var því farið yfir 153 dagblöð í þessari rannsókn. Dregnir voru út dagar í hverjum mánuði 

fyrir sig sem voru skoðaðir. Sömu dagar voru skoðaðir fyrir bæði dagblöðin á tímabilinu.  

 

Tafla 2. Dagsetningar Morgunblaðið 

 
Jan. Feb. Mars  Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. 

1999 28 11 2 27 5 22 1 18 8 29 12 28 
2001 25 10 15 24 30 22 4 9 18 24 16 13 
2003 29 4 8 29 24 13 3 17 19 22 25 24 
2005 27 23 8 11 29 29 20 9 1 29 10 19 
2007 16 5 19 23 22 19 24 24 27 16 2 12 
2009 26 6 18 6 18 27 22 8 18 14 11 15 
2011 28 7 10 30 5 27 9 26 27 1 23 12 
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Tafla 3. Dagsetningar Fréttablaðið 

 
Jan. Feb. Mars  Apríl Maí Júní Júlí Ágúst Sept. Okt. Nóv. Des. 

1999                         
2001   

  
24 30 22 4 9 18 24 16 13 

2003 29 4 8 29 24 13 3 17 19 22 25 24 
2005 27 23 8 11 29 29 20 9 1 29 10 19 
2007 16 5 19 23 22 19 24 24 27 16 2 12 
2009 26 6 18 6 18 27 22 8 18 14 11 15 
2011 28 7 10 30 5 27 9 26 27 1 23 12 

 

 

3.2.2 Öflun gagna 
 

Farið var í gegnum gögnin með flettingum og voru tvær aðferðir notaðar til þess. Allir 

árgangar Fréttablaðsins og Morgunblaðsins eru aðgengilegir í tímaritadeild Þjóðarbókhlöðu 

Landsbókasafns, þó ekki til útláns, og var farið yfir stóran hluta blaðanna þar. Einnig var 

blöðunum flett á síðunni timarit.is á netinu þar sem flestir árgangar dagblaðanna eru 

aðgengilegir. Fyrri aðferðin reyndist vera mun fljótlegri en sú síðari hafði þann kost að hægt 

var að vinna að rannsókninni hvarvetna sem netsamband fékkst. Fréttirnar voru skráðar 

jafnóðum í tölfræðiforritið SPSS.  

 

 

3.3 Greining gagna 
 

Áður en greining gat hafist varð að skilgreina hvað myndi falla undir fréttaefni í þessari 

rannsókn og hvað væri undanskilið frá talningu. Þar sem rannsóknin skyldi ekki aðeins vera 

talning á erlendum og innlendum fréttum heldur yrði einnig tekið til athugunar hvernig 

erlendar fréttir væru birtar og hvaðan þær kæmu og voru þær því einnig efnisflokkaðar.  

 

 

 

3.3.1 Skilgreining og talning frétta 
 

Innihald blaðanna var afmarkað frá upphafi og skilgreint hvað væri frétt og hvað væri ekki 

frétt í þessari rannsókn.  
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Farið var yfir efni sem birt var undir yfirskriftinni „Fréttir“, „Innlent“ eða „Erlent“ eða 

hafði ekki yfirskrift. Ekki var farið yfir efni sem birtist undir annarri yfirskrift. Aðeins var 

farið yfir ritstjórnarefni, þ.e. ekki innsendar greinar.  

Eingöngu var farið yfir aðalblöð sem komu út á hverjum degi, en ekki kálfa eða aukablöð. 

Meðal þeirra aukablaða og innkálfa sem ekki voru skoðuð voru Lesbók Morgunblaðsins, 

viðskiptakálfar, fiskifréttir, fasteignakálfar, dagskrá, íþróttir og allir þematengdir kálfar sem 

settir hafa verið saman af auglýsingadeildum fjölmiðlanna.  

Til greina kom að telja fréttir sem birst hafa undir yfirskriftum á borð við „Viðskipti“ og 

„Úr verinu“, en tvennt varð til að það var ekki gert. Annars vegar hefði þá mögulega þurft að 

telja allt annað efni í blöðunum, því erfitt er að rökstyðja hvers vegna sumt ætti að telja sem 

fréttir og annað ekki. Hins vegar vó það þungt að þær fréttir hafa oft á tíðum haft eigin 

ritstjórn og komið út í fylgiblöðum eða kálfum. Þá hefði þurft að fara yfir þá líka og það 

samræmdist ekki afmörkun þessarar rannsóknar.  

Erfitt er að meta efnisskiptingu í  Fréttablaðinu þegar það kemur fyrst á markað árið 2001, 

þ.e.  hvað eru fréttir, hvað erlendar fréttir, íþróttir, menning, dægurmál og þar fram eftir 

götunum enda er engin yfirskrift á blaðsíðunum. Fljótlega komst á greinilegri efnisskipting í 

blaðinu og reynt var að gæta samræmis við síðari tíma uppbyggingu við talningu frétta á 

upphafs-mánuðum Fréttablaðsins. 

Í Morgunblaðinu eru erlendar fréttir skýrt afmarkaðar frá öðrum fréttum og birtast undir 

yfirskriftinni „Erlent“ í blaðinu. Auk þess var forsíða Morgunblaðsins lengst af undir erlendar 

fréttir. Í Fréttablaðinu hafa erlendar og innlendar fréttir birst innan um hverjar aðrar án 

aðgreiningar alveg frá upphafi. 

Þegar í upphafi var ákveðið að telja eingöngu þær fréttir sem erlendar sem hefðu enga 

beina tengingu við Ísland eða Íslendinga. Í þeim tilfellum sem Íslands eða Íslendinga er getið 

og áhersla er á íslenska hagsmuni þá eru fréttirnar taldar sem innlendar fréttir. Til dæmis má 

nefna fréttir af söluferli Iceland matvörukeðjunnar í Bretlandi sem vegna íslensks eignarhalds 

eru taldar innlendar, enda þætti slík frétt vart eiga erindi í íslenska fjölmiðla án þeirrar 

tengingar. 

 

3.3.2 Flokkun frétta 
 

Við yfirferðina á blöðunum voru fréttir taldar, bæði innlendar og erlendar. Þó að innlendu 

fréttirnar væru eingöngu taldar og ekki flokkaðar sérstaklega var annað uppi á teningnum með 



32 

erlendu fréttirnar. Auk talningar voru erlendar fréttir flokkaðar með tilliti til uppruna, það er 

hvaða þjóðir, heimsálfur og alþjóðastofnanir eiga hlut að máli og í átta fyrir fram skilgreindra 

efnisflokka.  

Í þessari rannsókn eru ýmist eitt eða tvö ríki talin í hverri frétt. Fréttir fjalla oft um 

samskipti ríkja eða einstaklinga og þá eru talin viðkomandi ríki. Sem dæmi má nefna að ef 

frétt segir að til átaka hafi komið milli bandarískra hermanna og talíbana í Afganistan þá eru 

talin tvö ríki í fréttinni; Bandaríkin og Afganistan sem fellur undir Asíu. Ef fleiri ríki tengjast 

fréttinni eru eingöngu talin þau tvö ríki sem eru veigamest. Í flestum fréttum kemur þó aðeins 

eitt ríki eða þjóðerni fyrir eða 65% í Fréttablaðinu og 59% í Morgunblaðinu. 

Ætla mætti að fleiri fréttir tengdust sumum löndum og svæðum en öðrum og því er vert að 

skoða hver skiptingin er. Það er ekki raunhæft að greina fréttirnar eftir hverju og einu af 

hinum tæplega 200 löndum heimsins4, heldur eru löndin flokkuð í þessari rannsókn. Lönd 

heimsins eru almennt flokkuð eftir þeim heimsálfum sem þau tilheyra; Afríku, Asíu, Evrópu, 

Norður-Ameríku og Suður-Ameríku. Auk þess er sérstakur flokkur fyrir þau lönd sem má 

telja að standi okkur næst eða frændþjóðirnar á Norðurlöndunum og svo er sérstakur flokkur 

sem í falla átta stærstu iðnþjóðir heims, svokallaðar G8 þjóðir, þ.e. Bandaríkin, Bretland, 

Frakkland, Ítalía, Rússland, Þýskaland, Kanada og Japan. Þær þjóðir sem tilheyra G8 eða 

Norðurlöndunum falla af þessum sökum ekki í flokk með öðrum þjóðum frá sömu heimsálfu. 

Það þýðir t.d. að undir Evrópu eru allar Evrópuþjóðir sem ekki teljast til Norðurlandanna eða 

G8. Að auki eru tveir flokkar fyrir stofnanir sem starfa á alþjóðavísu, annars vegar evrópskar 

stofnanir á borð við Evrópusambandið, EFTA og Evrópudómstólinn og hins vegar aðrar 

alþjóðastofnanir á borð við NATO og Sameinuðu þjóðirnar.  

Jafnframt voru erlendu fréttirnar greindar út frá innihaldi í átta efnisflokka; efnahagsmál og 

viðskipti, glæpi, spillingu, menningu, dægurmál, íþróttir, ofbeldisfulla/ofsafengna atburði, 

samfélagsmál, stjórnmál, umhverfis- og heilbrigðismál  og önnur mál. Byggt er á 

efnisflokkun norsku fræðimannanna Ihlen, Allern, Thornbjørnsrud og Waldahl á þemum 

erlendrar fréttaumfjöllunar í tveimur norskum sjónvarpsstöðvum (Ihlen, Allern, 

Thornbjørnsrud, & Waldahl, 2010, bls. 37). Eini munurinn er að í norsku rannsókninni eru 
                                                        

 

 

 
4 Ekki er einhlítt svar yfir það hversu mörg sjálfstæð lönd eru í heiminum og fer svarið eftir heimildinni, en 

þau eru á bilinu 189 til 196 talsins (http://www.worldatlas.com/nations.htm sótt 8. desember 2013). Í þessari 
rannsókn hafa þar fyrir utan norrænu sjálfstjórnarríkin Álandseyjar, Færeyjar og Grænland verið talin sem lönd. 
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tveir flokkar fyrir stjórnmálaumfjöllun; stjórnskipunarstjórnmál og innanríkismál. Í þessari 

rannsókn er aðeins einn flokkur fyrir stjórnmálaumfjöllun til einföldunar. 

Undir Efnahagsmál og viðskipti falla fjármálafréttir, hvort sem um er að ræða fréttir sem 

snerta efnahag þjóða eða viðskiptafréttir tengdar fyrirtækjum eða einstaklingum.  

Undir Glæpir, spilling falla sakamál af ýmsu tagi, allt frá spillingarmálum til morða.  

Undir Menning, dægurmál, íþróttir fellur umfjöllun sem kannski ristir ekki mjög djúpt; svo 

kallaðar mjúkar fréttir. Oft er um að ræða stuttar fréttir til uppfyllingar. Umfjöllun um 

menningu, dægurmál og íþróttir er jafnan annars staðar í blaðinu undir sérstakri yfirskrift. 

Íþróttafréttir koma aldrei fyrir á innlendu og erlendu fréttasíðunum og heitir flokkurinn þessu 

nafni vegna fyrirmyndarinnar í norsku rannsókninni sem þessi flokkun byggist á. 

Undir Ofbeldisfullir/ofsafengnir atburðir falla bæði stríð og hermdarverk og svo slys og 

náttúruhamfarir. Morð og misþyrmingar falla ekki í þennan flokk heldur Glæpi, spillingu. 

Undir Samfélagsmál falla mennta-, félags-, og trúmál. 

Flokkurinn Stjórnmál er æði víðfeðmur og undir hann falla fréttir sem greina frá störfum 

hins opinbera eða andstöðu við þau og má þar nefna utanríkismál, opinbera stefnumótun, 

flokkspólitík og  mótmæli. Frá eru talin mál sem falla í aðra flokka, eins og efnahagsmál, 

umhverfis- og heilbrigðismál eða menningarmál. 

Undir Umhverfis- og heilbrigðismál falla fréttir sem fjalla um orku- og umhverfismál sem 

og heilbrigðismál. 

Undir Önnur mál falla nær eingöngu fréttir tengdar vísindum og nýjungum. 

Athuga ber að ekki er alltaf sjálfsagt í hvaða flokk fréttirnar eiga að fara í. Sem dæmi má 

nefna að þegar fjallað er um hugsanlegar lausnir á átökum á stríðshrjáðum svæðum falla þær 

fréttir undir stjórnmál. Ef efnt er til mótmæla gegn stríðsrekstri fellur frétt um það undir 

stjórnmál. Við flokkun á fréttunum hefur því komið til þess mats á innihaldi þeirra. 

Ekki hefur til dæmis verið greint hvort fréttirnar séu neikvæðar, jákvæðar eða hlutlausar. 

Aðeins tveir af efnisflokkunum, ofbeldisfullir/ofsafengnir atburðir og glæpir/spilling,  má 

staðhæfa að innihaldi aðeins neikvæðar fréttir. Aðrir efnisflokkar geta innihaldið hvort sem er 

neikvæðar, jákvæðar eða hlutlausar fréttir. 

Ef frá er talin þessi flokkun voru fréttirnar ekki innihaldsgreindar frekar. 
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4 Niðurstöður rannsóknar 

 

Í þessum kafla verða kynnt viðföng og niðurstöður rannsóknarinnar. Borinn er saman fjöldi 

frétta í dagblöðunum tveimur, hvaðan þær eru og um hvað með tilliti til fyrir fram gefinna 

efnisflokka. 

 

 

4.1 Viðföng 
 

Fjölmiðlarnir tveir sem hér eru til athugunar eru í dag stærstu dagblöð á íslenskum 

markaði. Þeir eru þó ólíkir um margt, eiga sér afar ólíka sögu og starfa á mismunandi hátt.  

 

 

4.1.1 Morgunblaðið 
 

Morgunblaðið kom út í fyrsta sinn 2. nóvember árið 1913 og hélt því nýverið upp á 100 ára 

afmælið (Árvakur). Morgunblaðið hefur alla tíð síðan haft sterka stöðu á íslenskum 

fjölmiðlamarkaði og var lengst af langstærsta dagblað á Íslandi. Íslenskir fjölmiðlar hafa 

lengstum verið málsgögn stjórnmálaflokka og hefur Morgunblaðið verið með tengingu við 

Sjálfstæðisflokkinn, en meðan að önnur pólitísk málgögn hurfu af markaði hvert af öðru á 

tíunda áratug síðustu aldar losnaði um þá tengingu og Morgunblaðið varð markaðsmiðaðra en 

áður (Karlsson, Bjarnason, & Broddason, 2001). Undir lok áratugarins voru þrjú dagblöð eftir 

á markaði, Morgunblaðið, DV og Dagur sem átti í miklum rekstrarerfiðleikum og hvarf af 

markaði árið 2001. Morgunblaðið kom út á morgnana og DV var síðdegisblað, því var 

samkeppnin á milli þeirra heldur takmörkuð (Birgir Guðmundsson, 2007; Karlsson, 

Bjarnason, & Broddason, 2001). Um aldamótin hafði Morgunblaðið yfirburðastöðu á 

íslenskum dagblaðamarkaði og kom út í 55.400 eintökum árið 2001, sem var næstum tvöfalt 

upplag samkeppnisaðilans (Karlsson, Bjarnason, & Broddason, 2001).  
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4.1.2 Fréttablaðið 
 

Fréttablaðið kom með miklum krafti inn á íslenskan fjölmiðlamarkað í apríl 2001. 

Fréttablaðið var ekki og hefur aldrei verið selt í áskrift eða lausasölu. Fréttablaðið var þvert á 

móti svokallað fríblað sem tók mið af evrópskum og bandarískum fríblöðum á borð við hið 

sænska Metro, sem dreift er ókeypis við lestarstöðvar (Birgir Guðmundsson, 2007; Pálmason, 

2007). Fréttablaðinu hefur hins vegar verið dreift ókeypis á heimili af blaðburðarfólki og 

byggir afkomu sína af sölu auglýsinga. Grundvallarrekstrar-hugmynd fríblaða byggir á 

auglýsingasölu í krafti mikillar dreifingar, en ekki á því að byggja dreifingu og auglýsingasölu 

á því að selja ritstjórnarefni líkt og áskriftarblöðin (Birgir Guðmundsson, 2007). Öfugt við 

flest önnur fríblöð lagði Fréttablaðið þegar frá upphafi talsvert upp úr fréttaefni og hefur 

byggt á sterkri ritstjórn (Pálmason, 2007). Í könnun í mars árið 2003 var Fréttablaðið með 

áþekkan meðallestur og Morgunblaðið og hefur verið mest lesna dagblað á Íslandi æ síðan 

(Birgir Guðmundsson, 2007). Árvakur, útgáfufélag Morgunblaðsins, keypti helmingshlut í 

öðru fríblaði árið 2005 sem þá hafði komið út í um sjö mánuði og bar nafnið Blaðið, nafnið 

breyttist síðar í 24 stundir (Pálmason, 2007). Sú útgáfa stóð heldur stutt og 24 stundir voru 

lagðar inn í Morgunblaðið í október 2008 áður en útgáfunni var hætt (Birgir Guðmundsson, 

2011). 

 

 

4.2 Fjöldi innlendra og erlendra frétta 
 

Morgunblaðið var rótgróinn fjölmiðill, með sterka ritstjórn og hafði yfirburðastöðu á 

íslenskum dagblaðamarkaði þegar Fréttablaðið kom fram á sjónarsviðið árið 2001. 

Morgunblaðið er aukinheldur áskriftarblað og byggir því afkomu sína á að veita lesendum 

blaðsins það efni sem þeir sækjast eftir. Fréttablaðið hins vegar er fríblað sem dreift er án 

endurgjalds inn á heimili. Af þessu mætti álykta að Morgunblaðið sé efnismeira blað en 

Fréttablaðið, með meira innihaldi og fleiri erlendar fréttir.   

Ef litið er á meðalfjölda frétta í dagblöðunum tveimur samkvæmt þessari rannsókn má sjá 

að sú ályktun átti við rök að styðjast. Tafla 1 sýnir samanlagðan meðalfjölda innlendra og 

erlendra frétta í hverju tölublaði yfir það tímabil sem hér er til skoðunar.   
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 Mynd 1. Meðalfjöldi allra frétta í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu 1999-2011 
 

 

Þar sem Fréttablaðið kemur fyrst út 23. apríl 2001 eru því ekki neinar tölur yfir árið 1999 

og tölurnar frá 2001 ná eingöngu yfir 9 mánuði ársins, eða frá og með aprílmánuði til ársloka. 

Eins og hér má sjá birtir Morgunblaðið fleiri fréttir en Fréttablaðið öll árin. Talsverður 

munur er á blöðunum fyrstu árin en þó má sjá að það dregur saman með þeim eftir því sem á 

líður tímabilið. Meðalfjöldi frétta í Fréttablaðinu helst nokkuð stöðugur en þeim fækkar þó 

nokkuð árið 2009. Í Morgunblaðinu gerist það mun fyrr, en meðalfjöldi frétta er stöðugur 

fyrstu þrjú árin sem hér eru til skoðunar, en svo fer fréttunum fækkandi með hverju árinu sem 

líður og er munurinn á blöðunum tveimur orðin harla lítill árið 2011.  

Í töflu 2 má sjá meðaltal allra frétta eftir að greint hefur verið á milli innlendra og erlendra 

frétta.  
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Mynd 2. Meðalfjöldi innlendra og erlendra frétta í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu 
1999-2011 

 
 
Mynd 2 sýnir að ef undan er skilið fyrsta starfsár Fréttablaðsins árið 2001 og svo árið 2009 

þegar munurinn á blöðunum er ómarktækur, hefur meðalfjöldi erlendra frétta verið meiri í 

Fréttablaðinu en Morgunblaðinu. Morgunblaðið leggur æ minni áherslu á erlendar fréttir eftir 

því sem á líður tímabilið og fækkar þeim með hverju ári, ef undan er skilið árið 2007 er þeim 

fjölgar aftur tímabundið. Á sama tíma og erlendum fréttum tekur að fækka hjá Morgunblaðinu 

fjölgar innlendum fréttum á árunum 2001 og 2003, sem bendir til áherslubreytinga á 

fjölmiðlinum. Á sama tíma og gjáin dýpkar milli innlendra og erlendra frétta Morgunblaðsins 

er ekki sérstaklega stór munur á fjölda innlendra og erlendra frétta Fréttablaðsins, sérstaklega 

ef litið er til áranna 2003 og 2005.  

Greinileg fækkun er á fjölda erlendra frétta á tímabilinu, sérstaklega í Morgunblaðinu. 

Meðalfjöldi erlendra frétta í hverju tölublaði er 18,1 árið 1999 og er kominn niður í 5,1 tólf 

árum síðar. Erlendum fréttum fjölgar hins vegar fyrstu starfsár Fréttablaðsins, áður en þeim 

fer að fækka árið 2007. Talsverð fækkun erlendra frétta á sér stað árið 2009 í báðum 

fjölmiðlunum frá árunum á undan og helst í svipuðum fjölda árið 2011.  

Auðveldara er að átta sig á hlutfallsmun innlendra og erlendra frétta dagblaðanna með því 

að skoða prósentu þeirra af heildarfréttum, sem mynd 3 sýnir. 
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Mynd 3. Hlutfall erlendra frétta af heildarfjölda frétta í Fréttablaðinu 1999-2011 
 

 

Mynd 4. Hlutfall erlendra frétta af heildarfjölda frétta í Morgunblaðinu 1999-2011 
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Á þessum myndum má sjá talsverðan áherslumun hjá þessum tveim fjölmiðlum. Hlutfall 

erlendra frétta er hærra öll árin hjá Fréttablaðinu en Morgunblaðinu. Á árunum 2003 og 2005 

slagar hlutfall erlendra frétta í Fréttablaðinu upp í 40% af heildarfréttum.  

Erlendum fréttum fækkar talsvert hlutfallslega árið 2009 á báðum fjölmiðlunum en hefur 

aukist aftur árið 2011.  

 

 

4.3 Hvaðan koma fréttirnar? 
 

Í rannsókninni voru erlendar fréttir flokkaðar með tilliti til þjóða, heimsálfa og 

alþjóðastofnana. Þær þjóðir voru flokkaðar sérstaklega sem standa okkur næstar landfræðilega 

og menningarlega, þ.e. Norðurlandaþjóðirnar. Auk þess voru þær þjóðir flokkaðar sérstaklega 

sem ætla mætti að hafi sérstök áhrif á gang heimsmála, þ.e. átta helstu iðnríki heims. Önnur 

lönd voru flokkuð eftir heimsálfum. Auk þess voru alþjóðastofnanir flokkaðar sérstaklega, 

þ.e. evrópskar stofnanir á borð við Evrópusambandið og alþjóðlegar stofnanir á borð við 

NATO og Sameinuðu þjóðirnar. 
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Mynd 5. Hlutfallsleg skipting erlendra frétta eftir löndum og svæðum í  
 Fréttablaðinu 1999-2011 

 

 
Mynd 6. Hlutfallsleg skipting erlendra frétta eftir löndum og svæðum í 
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Á þessum myndum má sjá að áherslur dagblaðanna tveggja eru nánast þær sömu þegar kemur 

að þeim þjóðum sem hlut eiga að máli. Nánast er um sama hlutfall að ræða og mestur er 

munurinn 4 prósentustig. Ekki kemur á óvart að hlutdeild Bandaríkjamanna er mikil og er 

næsta einstaka þjóðin, Bretar, aðeins hálfdrættingur á við þá.  

Auðveldara er að sjá skiptinguna þegar er búið að fella allar einstakar þjóðir og stofnanir 

saman í flokka. Iðnþjóðirnar átta falla ekki í flokka þeirra heimsálfa sem þær tilheyra heldur 

eru flokkaðar saman í flokkinn G8. 
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Mynd 7. Hlutfallsleg skipting erlendra frétta eftir svæðum í Fréttablaðinu 1999-2011 

 
 

 
Mynd 8. Hlutfallsleg skipting erlendra frétta eftir svæðum í Morgunblaðinu 1999-2011 
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Áherslur dagblaðanna falla vel að kenningum Galtung og Ruge um vægi valdaþjóða.  

Iðnríkin átta koma fyrir í 37 og 38 prósent allra frétta. Hins vegar er áhugavert að Asíuþjóðir 

koma fyrir í ríflega fjórðungi allra frétta og er hlutdeild þeirra talsvert meiri en okkar næstu 

nágranna. Norðurlandaþjóðirnar koma fyrir í innan við 10% frétta og aðrar Evrópuþjóðir ef 

undan eru skildar G8 þjóðirnar koma lítillega oftar fyrir í erlendum fréttum.  

Að öðru leyti eiga kenningar um að fjarlægar þjóðir komi sjaldan fyrir í erlendum fréttum 

ágætlega við. Eyjaálfa, Norður- og Suður-Ameríka greinast varla í fréttunum og hlutdeild 

Afríkuþjóða er einnig lítil.   

 

 

4.4 Um hvað fjalla fréttirnar? 
 

Til að átta sig á umfjöllunarefni fréttanna voru þær greindar eftir átta efnisflokkum, sem 

eru efnahagsmál og viðskipti, glæpi, spillingu menningu, dægurmál, íþróttir, 

ofbeldisfulla/ofsafengna atburði, samfélagsmál, stjórnmál, umhverfis- og heilbrigðismál  og 

önnur mál. 
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Mynd 9. Efnisflokkar erlendra frétta í Fréttablaðinu 1999-2011 

 

 
Mynd 10. Efnisflokkar erlendra frétta í Morgunblaðinu 1999-2011 
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Myndir 5 og 6 sýna að ekki er mikill munur á hlutfalli erlendra frétta eftir efnisflokkum og 

raðast flokkarnir nákvæmlega eins innbyrðis eftir stærð í dagblöðunum tveimur. Stærsti 

flokkurinn er Stjórnmál, svo Ofbeldisfullir/ofsafengnir atburðir, þá Glæpir, spilling, í fjórða 

sæti eru tveir jafnstórir flokkar; Menning, dægurmál, íþróttir og Umhverfis- og 

heilbrigðismál, svo Efnahagsmál og viðskipti, þar á eftir Samfélagsmál og Önnur mál reka 

lestina. 

Við samanburð á dagblöðunum má þó sjá að umfjöllun um stjórnmál og 

ofbeldisfulla/ofsafengna atburði er ívið meira í Morgunblaðinu, en fréttir sem falla undir 

glæpi og spillingu hafa meira vægi í Fréttablaðinu. 

Í þessari rannsókn voru fréttir ekki sérstaklega flokkaðar út frá neikvæði, jákvæði eða 

hlutleysi og efnisflokkarnir geta flestir innihaldið fréttir sem greina má hvort heldur sem er 

neikvæðar, jákvæðar eða hlutlausar. Þó má sjá á myndunum að hlutfall neikvæðra frétta af 

erlendum fréttum er mjög hátt. Þeir tveir flokkar sem án nokkurs vafa eru af neikvæðum 

fréttaflutningi, Glæpir, spilling og Ofbeldisfullir/ofsafengnir atburðir eru næst og þriðji 

stærstu efnisflokkarnir hjá báðum dagblöðunum. Stærsti flokkurinn, stjórnmál, er afar breiður 

og getur falið í sér jákvæðar, hlutlausar og neikvæðar fréttir. Aðrir flokkar eru veigaminni og 

hlutfall þeirra af heildarfréttum er samanlagt 31% hjá Fréttablaðinu og 29% hjá 

Morgunblaðinu. Í þá falla fréttir sem geta verið jákvæðar, hlutlausar eða neikvæðar. 

 

 

4.5 Hvernig fréttir berast frá einstaka svæðum? 
 

Hér er vert að skoða í hvaða samhengi erlendar fréttir birtast; hvaða þjóðir eiga hlut að 

máli út frá efnisflokkum. Samkvæmt kenningu Galtung og Ruge eru meiri líkur á því að 

atburður birtist sem frétt eftir því sem hann uppfylli fleiri af 12 þáttum kenningar þeirra. Því 

er rétt að athuga að hversu miklu leyti hægt er að styðja kenninguna út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

Töflur 4 og 5 greina fjölda og hlutfall frétta eftir efnisflokkum og svæðum í Fréttablaðinu 

og Morgunblaðinu á tímabilinu 1999 og 2011. 
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Í þeim fréttum sem Norðurlöndin koma fyrir í sjáum við að dreifingin er nokkuð jöfn milli 

efnisflokkanna í báðum dagblöðunum. Stjórnmál og Glæpir, spilling hafa hæst hlutfall en 

Samfélagsmál, Ofbeldisfullir/ofsafengnir atburðir og Umhverfis- og heilbrigðismál eru ekki 

langt á eftir og ekki heldur flokkur Efnahagsmála og viðskipta.  

Í fréttum um Evrópuþjóðir er stjórnmálaefnisflokkurinn stærstur en athygli vekur hátt 

hlutfall frétta um Menningu, dægurmál, íþróttir, sérstaklega í Fréttablaðinu. Ekki síður vekur 
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athygli að þriðjungur allra frétta sem tengjast Evrópuþjóðum í Morgunblaðinu eru af 

ofbeldisfullum/ofsafengnum atburðum en eingöngu 11% í Fréttablaðinu. Munurinn gæti helst 

legið í því að stríðið í Kosovo sem stóð yfir frá því í febrúar 1998 til júní 1999 fékk talsverða 

umfjöllun en Fréttablaðið kom fyrst út í apríl árið 2001. Það gæti líka útskýrt þennan mikla 

mismun, en langstærstur hluti þessara frétta birtist á árunum 1999 til 2001: 

 

Tafla 6. Fjöldi skipta sem Evrópuþjóð kemur fyrir í ofbeldisfullri/ofsafenginni frétt 
og fjöldi ofbeldisfullra/ofsafengra frétta sem Evrópuþjóð kemur fyrir í Fréttablaðinu á 
tímabilinu 1999 – 2011 

Fréttablaðið 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Alls 
Fjöldi  0 2 3 1 0 2 0 8 

 
 
Tafla 7. Fjöldi skipta sem Evrópuþjóð kemur fyrir í ofbeldisfullri/ofsafenginni frétt 

og fjöldi ofbeldisfullra/ofsafengra frétta sem Evrópuþjóð kemur fyrir í Morgunblaðinu á 
tímabilinu 1999 – 2011 

Morgunblaðið 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Alls 
Fjöldi  32 12 3 4 5 1 0 57 

 
 

Stærstu efnisflokkarnir sem G8 þjóðirnar koma fyrir í eru Stjórnmál og 

Ofbeldisfullir/ofsafengnir atburðir. Ef til vill hefði mátt búast við að hlutfall þessara flokka 

væri enn stærra en raun ber vitni vegna þeirra áhrifa sem G8 ríkin hafa í alþjóðamálum og þau 

tengjast öllum helstu styrjöldum sem koma fyrir í fjölmiðlaumfjölluninni á tímabilinu. En svo 

ber að líta til þess að G8 þjóðirnar eru afar áberandi í allri umfjöllun og eru taldar 396 og 444 

sinnum í þessari rannsókn, eða í 38 og 37% allra tilfella.  

Svipað er uppi á teningnum með flokk Alþjóðastofnana, en eins og búast mátti við koma 

þær helst fyrir í fréttum um stjórnmál og ofbeldisfulla/ofsafengna atburði. 

Stærsti efnisflokkurinn sem afrískar þjóðir tengjast er stjórnmál, eða ríflega 40% og næstur 

er ofbeldisfullir/ofsafengnir atburðir sem er um þriðjungur, eða 29% í Fréttablaðinu og 34% í 

Morgunblaðinu. 

Þegar kemur að Asíu má sjá að helmingur frétta, eða 55 og 49 af hundraði, eru um 

ofbeldisfulla/ofsafengna atburði og um þriðjungur um stjórnmál eða 29% í Fréttablaðinu og 

34% í Morgunblaðinu. Asískar þjóðir koma næstoftast fyrir í fréttum af öllum flokkum í 

rannsókninni. 
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Aðrar heimsálfur en áður eru upptaldar; Eyjaálfa, Norður Ameríka og Suður Ameríka, fá 

vart nokkra umfjöllun í dagblöðunum tveimur. Til að mynda birtast alls 8 fréttir sem tengjast 

löndum Eyjaálfu í Morgunblaðinu á tímabilinu, sem er 0,9% erlendra frétta í Morgunblaðinu 

sem var skoðaður í rannsókninni. Það þýðir að ein frétt sem tengist Eyjaálfu hefur birst í 

tæplega tíunda hverju tölublaði Morgunblaðsins á tímabilinu. Samanlagt birtast lönd 

heimsálfanna þriggja 42 sinnum í fréttum Fréttablaðsins og 54 sinnum í Morgunblaðinu.  
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5 Rannsóknarspurningu svarað 

 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunni svarað. Hún er þríþætt. Hefur erlendum 

fréttum farið fækkandi á undanförnum árum? Hvaðan berast fréttirnar? Um hvað eru þær? 

Fyrst verða þó kynntar takmarkanir rannsóknarinnar. 

 

 

5.1 Takmarkanir rannsóknarinnar 
 

Rannsóknin er afmörkuð af þeim skilgreiningum sem settar voru í upphafi.  

Fyrri hluti rannsóknarinnar sem byggir á talningu erlendra og innlendra frétta þurfti 

eingöngu að fylgja þeim markmiðum sem lagt var upp með og að forðast yrði tölfræðilegt 

misræmi.  

Rammi rannsóknarinnar á við margt í kenningu Galtung og Ruge en þó var ekki mögulegt 

að yfirfæra kenningu þeirra í heild sinni á rannsóknina.  

Af 12 þáttum Galtung og Ruge sem meta fréttaval eru aðeins tveir þættir sem hægt er að 

hafa til hliðsjónar við skoðun á fréttavali í þessari rannsókn auk þess sem einn þáttur hefur 

takmarkaða þýðingu. Aðra þætti er ekki hægt að taka tillit til við greiningu á rannsókninni þar 

sem þeir krefjast mun dýpri innihaldsgreiningar á fréttunum en gerð var í þessari rannsókn. 

4 – Merking. Því nær sem atburðir eru okkur þeim mun líklegra er að þeir birtist okkur. 

Hægt er að skoða það út frá landfræðilegri nálægð og menningarlegri nálægð. Ástæðan fyrir 

því að þessi efnisþáttur fellur að rannsókninni er sú að auk talningar voru fréttirnar flokkaðar 

eftir því hvaða lönd eða svæði áttu hlut að máli. 

9  – Valdaþjóðir. Í rannsókninni voru fréttirnar flokkaðar eftir því hvaða lönd eða svæði 

áttu hlut að máli. Einn efnisflokkurinn var G8 sem inniheldur átta mestu iðnþjóðir heimsins.  

12 – Neikvæði. Ekki var unnt að fella þennan þátt að rannsókninni nema að litlu leyti, enda 

var neikvæði ekki efni rannsóknarinnar. Samkvæmt kennimönnum er líklegra að fréttir séu 

neikvæðar og fjalli um stríð og hörmungar eftir því sem fjarlægðir að þeim eru meiri. Þennan 

þátt er því hægt að nota til mats á fréttavali í tengslum við þættina tvo að ofan. 

Kenningu Harcup og O’Neil er að sama skapi hægt að nota aðeins að takmörkuðu leyti. 

Hún byggir á greiningu á innihaldi þriggja breskra dagblaða. Af hinum 10 þáttum 

kenningarinnar má gefa sér að þættir 5. Slæmar fréttir og 6. Góðar fréttir gætu komið að 
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gagni að takmörkuðu leyti líkt og þáttur 12 í kenningu Galtung og Ruge. Auk þess mætti gefa 

sér að þáttur 8. Merking gæti komið að gagni við uppskiptingu frétta eftir málefnum, hópum 

og þjóðum, þ.e. til þess að aðgreina fréttirnar eftir þjóðum og svæðum. Að öðru leyti er fátt á 

þeim að græða í þessu sambandi. Þættir 1. Valdaaðilar, 4. Óvænti og 9. Eftirfylgni eiga sér 

hliðstæðu í kenningu Galtung og Ruge. Þættir 2. Frægt fólk og 3. Afþreying falla undir 

dægurmál, sem ekki var litið til í þessari greiningu. Þáttur 10. Stefna dagblaðsins á ekki við 

þar sem fréttirnar voru ekki innihaldsgreindar með tilliti til ritstjórnarstefnu dagblaðanna og 

þáttur 7. Mikilvægi er afskaplega óræður þáttur og er vart hægt að byggja greiningu á honum, 

sérstaklega ef ekki er gerð ítarlegri innihaldsgreining á fréttunum en hér var farið út í. 

 

 

5.2 Hefur erlendum fréttum fækkað á undanförnum árum? 
 

Rannsóknin leiðir í ljós að erlendum fréttum hefur fækkað í Fréttablaðinu og 

Morgunblaðinu á tímabilinu 1999-2011.  

Greinileg fækkun er á fjölda erlendra frétta á tímabilinu, sérstaklega í Morgunblaðinu. 

Meðalfjöldi erlendra frétta í hverju tölublaði er 18,1 árið 1999 og er kominn niður í 5,1 tólf 

árum síðar. Fækkun frétta er stöðug frá 1999 þó að lítils háttar aukning verði milli 2005 og 

2007. Fækkun frétta í Morgunblaðinu er því ekki eingöngu hægt að skýra með 

efnahagshruninu haustið 2008, þó að erlendum fréttum hafi fækkað talsvert í kjölfar þess. 

Erlendum fréttum fer hins vegar fjölgandi fyrstu starfsár Fréttablaðsins, áður en þeim fer að 

fækka árið 2007. Talsverð fækkun erlendra frétta á sér stað árið 2009 í báðum fjölmiðlunum 

frá árunum á undan og fjöldi þeirra helst svipaður árið 2011.  

En þar með er ekki öll sagan sögð. Fleiri erlendar fréttir hafa birst í Fréttablaðinu en 

Morgunblaðinu allt frá því að Fréttablaðið tók til starfa árið 2001, hvort sem það fylgir 

ákveðinni ritstjórnarstefnu eða ekki. Ef undan er skilið fyrsta starfsár Fréttablaðsins hefur það 

æ síðan birt fleiri erlendar fréttir en Morgunblaðið sem þó er á öllu tímabilinu viðameira blað 

í síðum talið og hafi birt fleiri fréttir í heildina.  

Þannig er hlutfall erlendra frétta af heildarfréttum ívið hærri í Fréttablaðinu en í 

Morgunblaðinu öll starfsár fjölmiðlanna sem rannsökuð voru. Hæst er hlutfallið í 

Fréttablaðinu 38,4% árið 2003 en fór niður í 16,1% árið 2009, en hefur svo aukist aðeins 

aftur.  
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Í Morgunblaðinu var hlutfall erlendra frétta af heildarfréttum mest 26,3% árið 1999, áður 

en Fréttablaðið tók til starfa. en fór niður í 11,6% árið 2009.  

Meðalprósenta erlendra frétta er 27,3% í Fréttablaðinu og 18% í Morgunblaðinu. 

Ef tekið er mið af þeirri könnun sem framkvæmd var árið 2007 á erlendum fréttaflutningi 

tveggja stærstu sjónvarpsstöðvanna í Noregi má sjá að íslensku dagblöðin standa ekki vel að 

vígi þar sem 32% af fréttum TV2 voru erlendar og 40% af fréttum NRK. Þó er rétt að hafa í 

huga að í norsku könnuninni voru taldar fréttir sem hafa innlenda tengingu, þ.e. við norska 

aðila. Í þessari rannsókn er sú tenging ekki til staðar. Ef tenging er við innlenda aðila, þ.e. 

Ísland, íslenska einstaklinga, fyrirtæki eða stofnanir, þá er fréttin skráð sem íslensk.  

Þegar miðað er við íslensku sjónvarpsstöðvarnar má segja að ekki mikið beri á milli. 

Íslenskir fjölmiðlar eru eftirbátar fjölmiðla þeirra þjóða sem við viljum bera okkur saman við 

þegar kemur að erlendri fréttaumfjöllun. Meðalfjöldi erlendra frétta í aðalfréttatíma 

Sjónvarpsins á tímabilinu 2011-2013 er aðeins meiri en meðalprósenta Fréttablaðsins, eða 

28,2%, en varla er hægt að segja að fréttastofa Stöðvar 2 leggi nokkra áherslu á erlendar 

fréttir, með 8,8% frétta að meðaltali.  

 

 

5.3 Hvaðan berast fréttirnar? 
 

Rannsóknin leiðir í ljós mikla hlutdeild átta helstu iðnríkja heims og Asíuþjóða í erlendum 

fréttum Fréttablaðsins og Morgunblaðsins á tímabilinu 1999-2011. Innan við 10% allra 

erlendra frétta tengjast Norðurlöndunum og því næst engar fréttir tengjast ríkjum Eyjaálfu, 

Suður-Ameríku og Norður-Ameríku, öðrum en Bandaríkjunum og Kanada.  

Það vekur athygli hversu líkar áherslur Fréttablaðsins og Morgunblaðsins eru þegar skoðað er 

hvaðan fréttirnar berast og hvaða þjóðir eiga hlut að máli. 

Rannsóknin leiðir í ljós að vægi valdaþjóða er afar mikið í erlendum fréttaflutningi og 

tenging er við átta helstu iðnríki heimsins í tæplega 40% allra tilfella í báðum dagblöðunum. 

Af þeim kemur tenging við Bandaríkin fyrir í 17% erlendra frétta Fréttablaðsins og 16% frétta 

Morgunblaðsins. 

Af einstaka svæðum er hlutdeild Asíuþjóða mest en þær eiga hlut að máli í ríflega 

fjórðungi allra tilfella. Það má líkast til rekja til þeirra miklu átaka sem hafa verið í og með 

aðkomu aðila frá Miðausturlöndum á tímabilinu og hafa haldið athygli heimsbyggðarinnar á 
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löngu tímabili. Þar má nefna hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum haustið 2001, innrásina 

og borgarastyrjöldina í Írak og átök í Afganistan og Pakistan. Það sem er sammerkt með 

þessum atburðum er að þeir tengjast allir valdaþjóðunum og hagsmunum þeirra með sterkum 

hætti. Urmull frétta hefur birst um þessa atburði, ekki aðeins fréttir af átökum og mannfalli, 

heldur af mótmælum, viðbúnaði, stjórnmálaákvörðunum og samningaviðræðum og ýmsu 

öðru.  

Það dregur talsvert úr umfjöllun fjölmiðla þegar kemur að þeim svæðum heimsins þar sem 

hagsmunir valdaþjóðanna eru ekki miklir. Í Afríku eru víða mikil átök og mannfall, en 

Afríkuþjóðir koma eingöngu fyrir í 5% tilfella í Fréttablaðinu og 4% tilfella í Morgunblaðinu. 

Lönd Eyjaálfu, Suður-Ameríku og Norður-Ameríku eru vart sýnileg í íslenskum fjölmiðlum, 

ef valdaþjóðirnar Bandaríkin og Kanada eru frá talin. Meira að segja þær þjóðir sem standa 

okkur nær í landfræðilegu og menningarlegu tilliti fá ekki mikla athygli í fjölmiðlunum.  

Frændþjóðir okkar á Norðurlöndum koma eingöngu fyrir í 9% skipta í Fréttablaðinu og 6% 

skipta í Morgunblaðinu. Svo lágt hlutfall hlýtur að koma á óvart. Í könnun á erlendum fréttum 

í aðalfréttatímum Sjónvarpsins og Stöðvar 2 nær hlutfall frétta frá hinum Norðurlöndunum 

15,7% af heildarhlutfalli erlendra frétta (Ragnar Karlsson, Valgerður A. Jóhannsdóttir og 

Þorbjörn Broddason, 2013). Í könnun á erlendum fréttaflutningi í tveimur stærstu norsku 

sjónvarpsstöðvunum var hlutfallið enn hærra, eða 28 af hundraði erlendra frétta (Ihlen, Allern, 

Thornbjørnsrud, & Waldahl, 2010).. Sú könnun er þó frábrugðin íslensku könnununum að því 

leyti að erlendar fréttir sem tengjast innlendum aðilum eða hagsmunum voru ekki taldar sem 

innlendar fréttir. Það gæti skekkt samanburðinn. 

Aðrar Evrópuþjóðir en þær sem teljast til helstu iðnþjóða heims koma eingöngu fyrir í 9% 

tilfella í Fréttablaðinu og 13% í Morgunblaðinu. Helsta ástæðan fyrir meiri umfjöllun í 

Morgunblaðinu á tímabilinu er án efa sú að stríðið í Kosovo stóð yfir árið 1999 en þá var 

Fréttablaðið ekki tekið til starfa.  

Af þessu má draga þá ályktun að hagsmunir valdaþjóða vegi meira en menningarleg og 

landfræðileg nálægð við lönd og svæði í erlendri fréttaumfjöllun íslenskra fjölmiðla.  

Ef tekið er mið af niðurstöðum rannsóknar sem gerð var fyrir UNESCO árið 1985 og þar 

sem kannaður var alþjóðlegur fréttaflutningur í 29 löndum má færa rök fyrir að áherslur 

íslensku fjölmiðlanna falli ágætlega að áherslum fjölmiðla í Vestur-Evrópu samkvæmt þeirri 

rannsókn. Samkvæmt henni birtast oftast fréttir frá Vestur-Evrópu í þeim fjölmiðlum, svo frá 

Norður-Ameríku og þá frá Mið-Austurlöndum. Af öllum heimssvæðum fær Suður-Ameríka 

minnsta athygli og draga mætti þá ályktun að áhugi heimsbyggðarinnar á málefnum Ameríku 
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sé ekki mikill, og að ef ekki væri fyrir tilvist Bandaríkjanna þá væri Norður-Ameríka talsvert 

neðar á listanum. 

 

 

5.4 Um hvað eru fréttirnar? 
 

Rannsóknin leiðir í ljós að fréttir um stjórnmál og ofbeldisfulla/ofsafengna atburði eru 

mest áberandi í erlendum fréttum Fréttablaðsins og Morgunblaðsins á tímabilinu 1999-2011. 

Hlutfall frétta um glæpi/spillingu er einnig töluvert hátt en aðrar fréttir eru lítið áberandi.  Þó 

eru áherslur fréttaflutnings mismunandi eftir svæðum. 

Fréttir eru fjölbreyttari frá nærsvæðum okkar en frá fjarlægari svæðum. Þannig er dreifing 

frétta sem tengjast Norðurlöndunum nokkuð jöfn yfir efnisflokkana, ef frá er talinn flokkur 

menningar, dægurmála, íþrótta. Sá efnisflokkur er hins vegar smár í tengslum við flest svæði 

þar sem slík umfjöllun á yfirleitt stað annars staðar í dagblöðunum en á fréttasíðum. Þegar 

kemur út í Evrópu hækkar hlutfall stjórnmálafrétta og einnig frétta um 

ofbeldisfulla/ofsafengna atburði í Morgunblaðinu. Í fréttum sem tengjast G8, 

Alþjóðastofnunum, Afríku og Asíu er sýnilega mest umfjöllun um stjórnmál og 

ofbeldisfulla/ofsafengna atburði. Sterk tenging er milli þeirra efnisflokka og vart er hægt að 

fjalla um stríð og hörmungar án þess að birta fréttir af stjórnmálaástandi og viðbrögðum 

alþjóðasamfélagsins við þeim.  

Samkvæmt kenningum Galtung og Ruge er líklegra að fréttaflutningur verði einsleitari og 

neikvæðari eftir því sem fjær dregur. Ekki er hægt að meta neikvæði allra frétta út frá gefnum 

efnisflokkum, vegna þess að fæstir efnisflokkar innihalda eingöngu fréttir sem eru neikvæðar, 

jákvæðar eða hlutlausar. Þó veita þeir vísbendingu um fréttaáherslur með tilliti til mismunandi 

svæða, sérstaklega efnisflokkarnir ofbeldisfullir/ofsafengnir atburðir og glæpir/spilling. 

Ef litið er til þeirra svæða sem eru okkur næst í landfræðilegu og menningarlegu tilliti má 

segja um Norðurlöndin að svæðið er átakalítið ef frá er talin hryðjuverkaógn í tengslum við 

birtingu Múhameðsteikninga í Jyllands-Posten haustið 2005, enda flokkast eingöngu 16 og 13 

af hundraði frétta á tímabilinu undir ofbeldisfulla/ofsafengna atburði, og er með eitthvað 

lægsta hlutfall frétta sem falla undir þann flokk af öllum svæðum og stofnunum í könnuninni. 

Á móti kemur að hlutfallið er með því mesta þegar kemur að glæpum, spillingu, en 

Norðurlandaþjóðirnar tengjast slíkum fréttum í 21 og 15 af hundraði tilfella.  
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Næst koma þjóðir Evrópu en hlutfall frétta af bæði glæpum, spillingu og 

ofbeldisfullum/ofsafengnum atburðum er lægra en hlutfall Norðurlandaþjóða í sömu 

efnisflokkum, ef frá er talið hlutfall ofbeldisfullra/ofsafenginna atburða í Morgunblaðinu, en 

eins og áður er nefnt má skýra það með að stríðið í Kosovo stóð enn yfir á fyrsta ári 

rannsóknarinnar.  

Hlutfallslega er lítið greint frá glæpa- og spillingarmálum í bæði Afríku og Asíu, en 

hlutfall ofbeldisfullra/ofsafenginna atburða er hátt í fréttaflutningi frá báðum álfunum, eða 

um og yfir í þriðjungi þeirra frétta sem Afríkuþjóðir tengjast og um og yfir helmingi frétta 

sem Asíuþjóðir eiga hlutdeild í.   

Af þessu má draga þá ályktun að fréttum af ofbeldisfullum/ofsafengnum atburðum fjölgi 

eftir því sem fjarlægðirnar aukast. Hins vegar fjölgar fréttum af glæpum, spillingu eftir því 

sem nær dregur. Munurinn á þessum tveimur flokkum er að glæpa- og spillingarmál eru 

líklegri til að hafa mannlega ásýnd. Í slíkum fréttum  er frekar sagt frá einstökum atburðum 

sem auðvelt er að tengja við. Þegar kemur að fréttum af ofbeldisfullum/ofsafengnum atburðum 

geta fórnarlömbin verið fjölmörg. Atburðurinn getur verið hluti af stærri atburðarás og ef 

reglulega er sagt frá miklu mannfalli í stríði sem hefur geisað lengi í fjarlægum löndum er 

erfiðara að tengja tilfinningalega við þær hörmungar sem eiga sér stað.  

Hér eiga sjónvarpsfréttir auðveldara með en fréttir í dagblöðum að draga fram það einstaka 

og veita tilfinningalega sterkari skírskotun með persónulegri frásögn. Sjónvarpsfréttir geta 

meira að segja haft áhrif á utanríkisstefnu ríkis, eins og dæmi eru um þegar illa útleikið lík 

hermanns er dregið eftir rykugu stræti (Moisy, 1996). 

Svo er rétt að minnast þess að efnisflokkurinn ofbeldisfullir/ofsafengnir atburðir rúmar 

ekki aðeins mannfall af völdum stríðsátaka heldur einnig náttúruhamfarir og slys, t.d. flugslys, 

og ekki er hægt að ganga að því sem gefnu að alltaf sé um ódæði að ræða. Aukinheldur geta 

tveir aðilar komið fyrir í hverri frétt og eru því báðir taldir í viðeigandi efnisflokk. Það felur í 

sér að þjóð eða svæði geti fallið í efnisflokk og verið þolandi en ekki gerandi.  

Ekki er hægt að draga ályktun um Eyjaálfu, Suður-Ameríku og Norður-Ameríku út frá 

efnisflokkum þar sem fréttirnar sem þeim tengjast eru of fáar.  

Svipað hlutfall frétta er af ofbeldisfullum/ofsafengnum atburðum af heildarfréttum  sem bæði 

G8 ríkin og Alþjóðastofnanir koma að. Alþjóðastofnanir hlutast mikið til um á átakasvæðum 

og það myndi skýra af hverju þær eiga aðkomu að fréttum sem falla í þann efnisflokk.  Það 

getur einnig gefið vísbendingu um áherslur þeirra frétta í efnisflokknum sem iðnríkin átta eiga 
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hlutdeild að, en ljóst er að stærstur hluti þeirra myndi falla undir utanríkis- og efnahagsmál 

viðkomandi ríkja frekar en innanríkismál. 
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6 Umræður 

 

Í þessum kafla verður skoðað hvaða skýringar fækkun erlendra frétta í Fréttablaðinu og 

Morgunblaðinu geta haft með hliðsjón af erlendum kenningum. 

 

 

6.1 Mögulegar ástæður fækkunar erlendra frétta í Fréttablaðinu og 
Morgunblaðinu 

 

Í þessari ritgerð hafa verið kynntar kenningar um ástæður þess að staða erlendra frétta í 

fjölmiðlum hefur veikst og að erlendum fréttum fer fækkandi í fjölmiðlum víða um heim. 

Ástæða er til að skoða hvort þær geti átt við um erlenda umfjöllun Fréttablaðsins og 

Morgunblaðsins. 

 

 

6.1.1 Breytingar á samfélagsgerð og heimsmynd 
 

Á Íslandi má rekja breytingar á fjölmiðlamarkaði til loka kalda stríðsins. Fram til 1992 

voru sex dagblöð á markaði, sem flest voru málgögn stjórnmálaflokka, flest með frekar lítinn 

en traustan lesendahóp. Eftir að Sovétríkin leystust upp og eftir voru aðeins Bandaríkin sem 

raunverulegt heimsveldi var ekki sama þörf fyrir pólitísk málgögn og flest dagblöðin hættu 

starfsemi á innan við áratug; Þjóðviljinn árið 1992, Tíminn árið 1996, Alþýðublaðið árið 1997 

og Dagur árið 2001. Eftir voru þau tvö dagblöð sem höfðu sterkasta tengingu við markaðinn, 

Morgunblaðið og DV og árið 2001 kom fram á sjónarsviðið dagblað, Fréttablaðið, sem 

byggði sína afkomu af sölu auglýsinga (Karlsson, Bjarnason og Broddason, 2001). Því hefur 

orðið samþjöppun á eignarhaldi íslenskra fjölmiðla og tengslin við auglýsingamarkaðinn hafa 

aukist.  

 

 

6.1.2 Áhrif auglýsenda og valdaaðila 
 

Íslensk dagblöð voru lengst af lituð af flokkspólitískum áherslum en frá miðjum tíunda 

áratug síðustu aldar hefur bein tenging stjórnmálaflokka við fjölmiðla rofnað og flest gömlu 
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flokksblöðin hafa lagt upp laupana. Enn eru fjölmiðlar þó sakaðir um að ganga erinda eigenda 

sinna og sæta þrýstingi utanaðkomandi aðila. „Valdhafarnir í þjóðfélaginu eru ein 

mikilvægasta fréttauppsprettan og af því leiðir að fréttaflutningur hefur tilhneigingu til að 

styðja ástand mála eins og það er á hverjum tíma (status quo)“ (Þorbjörn Broddason, 2007, 

bls 315-6). 

Eins og fram kemur í rannsókninni og sést af mynd 1 dregur saman með Fréttablaðinu og 

Morgunblaðinu hvað varðar meðalfjölda frétta í blöðunum eftir því sem líður á tímabilið. 

Fjöldi frétta er alltaf meiri í Morgunblaðinu og munurinn er mestur árið 2003 en svo fer 

fréttum fækkandi í Morgunblaðinu með hverju árinu sem líður meðan fjöldi frétta í 

Fréttablaðinu er allstöðugur allt tímabilið. Það styður niðurstöður rannsóknar Birgis 

Guðmundssonar sem skoðað hefur þróun stærðar og umfangs Fréttablaðsins og 

Morgunblaðsins á árunum 2000 til 2010 út frá fjölda blaðsíðna. Hún sýnir að aukning 

umfangs hefur verið milli ára hjá Fréttablaðinu sem fylgir vel hagsveiflunni í þjóðfélaginu og 

missir aðeins flugið eftir hrun áður en það réttir aftur úr kútnum. Á meðan er hnignun 

Morgunblaðsins langt ferli allt frá aldamótum, þó dragi úr samdrættinum í efnahagsþenslunni 

(Birgir Guðmundsson, 2011).  Þannig stækkaði Fréttablaðið úr 27 síðum að meðaltali árið 

2002 í 62 síður árið 2005, en Morgunblaðið minnkaði aftur á móti úr 107 síðum að meðaltali 

árið 2000 í 80 síður árið 2002 (Birgir Guðmundsson, 2007). Væntanlega er veigamikil ástæða 

þess fækkun auglýsinga í blaðinu vegna öflugrar samkeppni Fréttablaðsins. 

 

 

6.1.3 Efnahagsástand og áherslur ritstjórnar 
 

Þegar bornar eru saman myndir 3 og 4 má sjá að hlutfall erlendra frétta er öll árin hærra hjá 

Fréttablaðinu en Morgunblaðinu. Á árunum 2003 og 2005 slagar hlutfall erlendra frétta í 

Fréttablaðinu upp í 40% af heildarfréttum. Rannsóknin byggir á talningu frétta en ekki 

skráningu á umfangi þeirra en ætla má að þetta háa hlutfall megi skýra með því að 

Fréttablaðið noti í meira mæli en Morgunblaðið erlendar fréttir sem uppfyllingarefni í 

blaðinu,  sérstaklega á fyrstu starfsárum þess.  

Íslenskir fjölmiðlar eru áskrifendur að efni frá erlendum fréttaveitum og því er auðvelt að 

fylla upp í blaðið með þýðingum á þeim fréttum sem fjölmiðillinn er þegar búinn að greiða 

fyrir. Það má ætla að innlendar fréttir og eigið ritstjórnarefni sé dýrara en efni sem keypt er af 

erlendum fréttaveitum (Birgir Guðmundsson, 2007). Íslenskir fjölmiðlar hafa sjaldnast haft 
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fréttaritara erlendis á sínum snærum heldur frekar keypt fréttir frá erlendum fréttaveitum á 

borð við AP og Reuters. Slík áskrift er ódýrari en fyrir sjálfan fjölmiðilinn að framleiða 

fréttirnar. Eigin framleiðsla fréttastofunnar kostar meira en að kaupa efni frá fréttaveitum. Ef 

fréttastofan er áskrifandi er freistandi að nýta sem mest efni þaðan (Allern, 2002). Áherslur á 

efni frá fréttaveitum gæti útskýrt stóra hlutdeild frétta af stærstu iðnríkjum heims og svæðum 

sem tengjast hagsmunum þeirra, t.d. frá Miðausturlöndum. Það gæti einnig haft áhrif á 

hlutfallslega fáar fréttir frá Norðurlöndunum en þar voru á árum áður íslenskir fréttaritarar. Á 

móti kemur að sterk tengsl við nágrannalönd okkar, þar sem býr mikill fjöldi Íslendinga, ætti 

að fela í sér að áhugi á fréttum þaðan væri all nokkur meðal almennings.  

Efnahagshrunið í október hafði gríðarleg áhrif á allt íslenskt þjóðlíf og fréttaumfjöllun var 

yfirgnæfandi um það um langt skeið og fátt komst að sem ekki tengdist efnahagshruninu og 

uppgjöri við það.  

En fjölmiðlarnir sjálfir þurftu jafnframt að bregðast við breyttu rekstrarumhverfi. 

Auglýsingum fækkaði mjög mikið en meira hjá Morgunblaðinu en Fréttablaðinu. Árið 2010 

var síðufjöldi í Morgunblaðinu 77% af síðufjöldanum árið 2008 en aðeins 65% af fjölda 

auglýsinga. Á sama tíma hélt Fréttablaðið 91% af fjölda auglýsinga (Birgir Guðmundsson, 

2011). 

Það kom til mikilla uppsagna á fjölmiðlum og blaðamönnum á ritstjórn fækkaði mikið. 

Einmitt þess vegna er áhugavert að hvorki Fréttablaðið né Morgunblaðið kaus í kjölfar 

hrunsins að nýta sér erlent fréttaefni til að fylla upp í blöðin. Þvert á móti fækkaði erlendum 

fréttum talsvert og þó svo að hlutfall þeirra af meðalfjölda frétta í blöðunum hafi hækkað 

síðan er fjöldinn enn lítill, eða ríflega fimm erlendar fréttir að meðaltali í hverju tölublaði. 

 

 

6.1.4 Samkeppni við aðra miðla, nýir miðlar 
 

Færa má rök fyrir því að Morgunblaðið sé að upplagi dagblað sem gerir sér far um að veita 

lesendum umfangsmikla erlenda umfjöllun, þó svo að mjög hafi dregið úr þeirri áherslu á 

síðari árum. Þó svo að hlutfall erlendra frétta sé ekki sérlega hátt í upphafi rannsóknarinnar 

verður að athuga að Morgunblaðið var á þeim tíma viðamikið blað og meðalfjöldi erlendra 

frétta í blaðinu var talsvert hár.  Það verður að líta til þess að forsíða Morgunblaðsins var um 

langt skeið tekin frá fyrir fréttir af erlendum atburðum, en forsíða dagblaða er jafnan talin 

verðmætasta síðan í blaðinu. Það er ekki fyrr en í nóvember 2002 að íslenskar fréttir fara að 
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sjást reglulega á forsíðu Morgunblaðsins, en þó hafði borið á einstaka fréttum um alþjóðleg 

pólitísk samskipti Íslendinga fyrr um haustið. Í fyrstu er hlutfall þeirra ekki hátt en hækkar 

fljótt. Þann 24. janúar 2007 var forsíða Morgunblaðsins fyrst undirlögð innlendum fréttum 

eingöngu og allt frá 29. janúar 2007 hafa bara innlendar fréttir birst á forsíðunni nema í 

einstaka undantekningartilfellum þegar greint er frá heimsatburðum. Ekki þarf að fara í 

grafgötur um að samkeppnin við Fréttablaðið hafi valdið þessari áherslubreytingu, auk þess 

sem samkeppnin frá öðrum fjölmiðlum hefur aukist.  
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7 Lokaorð 

 

Af framangreindu má vera ljóst að erlendar fréttir eiga undir högg að sækja og má tengja 

það við nýjar áherslur á fjölmiðlamarkaði og breytta samfélagsgerð. Æ minni áhersla er lögð á 

harðar fréttir en oft eru erlendu fréttirnar fyrstar að víkja. Margar ástæður hafa verið gefnar og 

þær geta haldist í hendur. 

Veikari staða dagblaða, sem treysta öðru frekar á innihald, og sterkari staða sjónvarps og 

netsins, sem bjóða upp á annars vegar myndefni, hraða atburðarás og endurtekningu og hins 

vegar gagnvirkni, myndefni og sjálfval styðja við kenningar um framgang ruslblaðamennsku. 

Það hlýtur að vera áhyggjuefni að erlendum fréttum fari fækkandi í íslenskum fjölmiðlum. 

Við erum fámenn þjóð og búum einangruð á eyju í Norður-Atlantshafinu. Þar sem við eigum 

ekki landamæri að öðrum ríkjum og stöndum að miklu leyti utan við hringiðu atburðanna er 

hætta á að við ekki bara séum óvitandi um það sem á sér stað í heiminum og vanti þá nánd 

sem nauðsynleg er til að búa í alþjóðasamfélagi. Í því felst sú hætta að við ætlum að sú 

reynsla sem aðrar þjóðir hafa öðlast eigi ekki við um okkur auk þess sem að líkurnar aukast á 

að okkur muni skorta samkennd með öðrum og metum allt það sem gerist í heiminum út frá 

þröngum sérhagsmunum. 
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