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Útdráttur 
 
 

Markmið þessarar ritgerðar er að gefa yfirsýn yfir það hvernig fréttaflutningur er byggður 
upp hjá fréttaveitum og hvaða áhrif fjölmiðlar geta haft á lesendur. Mikið hefur verið í 
umræðunni, sérstaklega eftir hrun bankanna, að fréttir snúist að mestu leyti um neikvæðar 
fréttir og jákvæð fréttaumfjöllun sé látin sitja á hakanum. Á ritgerðin að gefa yfirsýn yfir 
það hvernig þessu er háttað í raun og veru. Send var út könnun á háskólanema við 
Háskólann á Akureyri og kannað hversu mikið þeir fylgjast með fréttum sem og að kanna 
hvaða áhrif fjölmiðlar hafa á þá. Megin tilgáta ritgerðarinnar er því sú að fjölmiðlar geta 
haft áhrif á líðan almennings. 
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Abstract 
	  
The aim of this assignment is to give an overview of the media coverage in Iceland and if 
it can affect people’s emotions. After the financial crisis there have been discussions 
about too much negativity in the news. This assignment intends to show how this is in 
reality. A survey was sent out to students at the University of Akureyri to see how much 
their media consumption is and how or if the media has an affect on their emotions. The 
main hypothesis is that it does matter how much negativity and positivity in in the news 
and that the media coverage can affect people’s emotions.



	  

	   vi	  

Þakkarorð 
 
 
Margir aðstoðuðu mig við skrif ritgerðarinnar og vil ég koma á framfæri þökkum til 

þeirra. 

 

Stefáni Jóhannssyni hjá Nemendaskrá Háskólans á Akureyri vil ég þakka fyrir 

hjálpsemina við gerð könnunarinnar og Sveinbirni Ásgeirssyni hjá CreditInfo fyrir að 

leyfa mér að glugga í gögn fyrirtækisins. Maki minn, Jón Hannes, fær þakkir fyrir 

endalaust umburðarlyndi og þolinmæði á meðan á ritgerðarskrifunum stóð. Móðir mín 

fær kærar þakkir fyrir prófarkalestur og góðar hugmyndir sem nýttust í skrifunum. Síðast 

en ekki síst fær leiðbeinandi minn, Birgir Guðmundsson, sérstakar þakkir fyrir góða 

leiðsögn, góð ráð og innblástur.



	  

	   vii	  

Formáli	  
 

Þessi ritgerð er lokaverkefni í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri og er metin til 6 

eininga. Leiðbeinandi var Birgir Guðmundsson, dósent við félagsvísindadeild Háskólans 

á Akureyri. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	  

1 

Efnisyfirlit 
 

1. Inngangur ........................................................................................................................ 2 
1.1 Hrun bankanna ....................................................................................................................... 3 
1.2. Áhrif fjölmiðla ...................................................................................................................... 4 
1.3 Stofnanir lögðu sitt af mörkum .............................................................................................. 5 

2. Fréttamat ......................................................................................................................... 9 

3. Tilgátur og rannsóknarspurningar ................................................................................. 14 
4. Aðferðir og mælitæki .................................................................................................... 15 

4.1 Niðurstöður .......................................................................................................................... 15 
4.1.1 Almennt ........................................................................................................................ 15 
4.1.2 Fjölmiðlanotkun ............................................................................................................ 16 
4.1.3 Áhrif jákvæðrar og neikvæðrar umfjöllunar ................................................................. 18 
4.1.4 Samskiptamiðlar ........................................................................................................... 20 

4.2 Samantekt ............................................................................................................................. 21 
5. Umræður ....................................................................................................................... 22 

Heimildaskrá ..................................................................................................................... 25 
 
 
 
 
Myndayfirlit 
 
Mynd  1 - Umfjöllum varðandi bílaumboð ......................................................................... 7 
Mynd  2 - Umfjöllun varðandi stóriðju ............................................................................... 8 
Mynd  3 - Fjölmiðlanotkun eftir aldri ............................................................................... 17 
Mynd  4 - Fjölmiðlanotkun á dag ..................................................................................... 17 
Mynd  5 - Hlutfall jákvæðra og neikvæðra frétta í fjölmiðlum ........................................ 18 
Mynd  6 - Skoðun þátttakenda á magni jákvæðra málefna í fjölmiðlum .......................... 19 
Mynd  7 - Áhrif fjölmiðlanotkunar á líðan og lundarfar ................................................... 20 
Mynd  8 - Áhrif Facebook á samfélagsumræður .............................................................. 21 
 
 
 
 
 

 
 



	  

2 

1. Inngangur 
 

Árið 2008 komst í sögubækurnar, en það ár skall á kreppa í kjölfar bankahruns. Í kjölfar 

kreppunnar breyttist fjölmiðlaumfjöllun mikið, samfélagið fór á hvolf og fréttir tóku eðli 

málsins samkvæmt, að verulegu leyti að snúast um neikvæð málefni. Nú, sex árum síðar, 

er vert að skoða hvernig fjölmiðlaumfjölluninni er háttað og hvernig umræðan hefur verið 

í samfélaginu á árunum eftir hrun.  

 Í ritgerðinni verður fjallað um áhrifin sem þessir atburðir höfðu á sálarlíf 

Íslendinga. Einnig verður farið yfir hlutverk fjölmiðlanna, hvernig þeir brugðust við og 

tóku á umræðunni um kreppuna og loks hvaða áhrif þetta hafði á þjóðina. Spurninga 

verður spurt um hvort endalaus neikvæðni hafi haft áhrif út í atvinnulífið sem og innan 

veggja heimilisins. Í ritgerðinni verður m.a. skoðað hvernig Lýðheilsustöð, 

Félagsfræðingafélag Íslands, Atvinnuvegaráðuneytið og Samtök atvinnulífsins tóku þátt í 

að vekja fólk til umhugsunar og reyna að auka jákvæðni í samfélaginu á þeim dimmu 

tímum sem kreppan hafði í för með sér. 

 Almennt séð þykir ekki skynsamlegt að láta fréttamat fjölmiðla stjórnast af jafn 

huglægum hugtökum eins og jákvæðni eða neikvæðni enda gert ráð fyrir því að 

fjölmiðlar segi satt og rétt frá þeim atburðum sem eiga sér stað í samfélaginu og varða 

almenning. En hvernig ákveða blaðamenn hvað er fréttnæmt og hvað ekki? Hvað ræður 

fréttamati? Í kafla 2 verður fjallað um fréttamat og verður meðal annars fjallað um 

kenningar Galtung og Ruge sem Þorbjörn Broddason skrifaði um í bók sinni Ritlist, 

Prentlist, Nýmiðlar.  

 Til að fá úr því skorið hvort og að hve miklu leyti neikvæðni í fjölmiðlum hafi 

raunverulega áhrif á líðan almennings var send út könnun á nemendur við Háskólann á 

Akureyri. Nemendur sem stunda þar nám koma alls staðar að af landinu og eru að ýmsu 

leyti dæmigerðir Íslendingar. Könnunin var send út í mars 2014 og var svarhlutfallið 

53,2%.  Nánar verður fjallað um aðferðir og mælitæki í kafla 4.  
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1.1 Hrun bankanna 
 

Eftir hrun bankanna ríkti mikil óvissa í samfélaginu og vissu margir ekki hvert þeir áttu 

að snúa sér. Íslendingar erlendis lentu í því að kortareikningum þeirra var lokað og ekki 

víst hvort matarinnkaup gætu átt sér stað þann daginn. Viðskiptavinir bankanna fóru í mál 

vegna ólöglegra lána, þar af leiðandi þurfti að fara í endurútreikning og svo mætti lengi 

telja. Þetta var snjóbolti sem byrjaði að rúlla og nú, næstum 6 árum síðar, er hann enn á 

fullri ferð. Þessu fylgdi mikill kvíði sem var hvað mestur hjá barnafjölskyldum (Guðný 

Björk Eydal og Lára Guðrúnardóttir, 2013). Mikil umræða skapaðist og var fólki oft heitt 

í hamsi, hvort sem um var að ræða fjölmiðlana, matarboð fjölskyldunnar eða þegar reynt 

var að slaka á í heita pottinum í lauginni. Fólk varð pirrað á því að heyra endalaust tuð 

um kreppuna og ekki bætti úr skák að síður fjölmiðlanna fylltust af fréttum sem tengdust 

hruni bankanna. Pirringur hefur slæm áhrif á sálina og getur dregið niður andlega heilsu 

okkar. Áföll líkt og kreppan geta orsakað andlegt orkuleysi og eru einkennin meðal 

annars lítil einbeiting, þreyta, grátköst og pirringur (Sigrún Ása Þórðardóttir, e.d). 

Neikvætt áreiti í umhverfinu hjálpar þannig ekki til við að bægja frá andlegri streitu.  

 Kreppan hafði ekki síst slæmar afleiðingar fyrir börnin. Guðbrandur Árni Ísberg, 

sálfræðingur, fjallaði um hætturnar sem sköpuðust hjá fjölskyldum á tímum 

efnahagsþrenginga. Benti hann á að fjölmargar rannsóknir sýndu að kvíði og þunglyndi 

foreldra smitast yfir á börnin, en ef foreldrum líður illa þá minnkar hæfni þeirra til að 

mynda góð tengsl við börnin. Grundvallarforsenda þess að hægt sé að veita börnum 

öryggi er góð líðan foreldra, finni börn ekki fyrir öryggi er hætta á að það hafi 

langvarandi áhrif á þau, enda eru börnin enn í mótun. Á meðan fjölmiðlarnir kepptust við 

að segja fréttir af hruninu reyndu Íslendingar að leita hver til annars, en fyrstu 

varnarviðbrögð voru að hlúa að fjölskyldunni. Sagði Guðbrandur jafnframt að öryggi yrði 

að vera til staðar til að lýsa okkur veginn í átt að aukinni vellíðan (Guðbrandur Árni 

Ísberg, e.d.). Mörgum þótti erfitt að horfa fram á veginn þegar aðal umræðuefnið í 

samfélaginu var kreppan, niðurskurður í heilbrigðisgeiranum, gjaldþrot og önnur váleg 

tíðindi úr efnahags- og fjármálaheiminum. Þessa neikvæðu umræðu endurspegluðu 

fjölmiðlar samviskusamlega enda líta blaðamenn á Íslandi svo á að þeirra megin hlutverk 

sé að segja frá hlutunum eins og þeir eru en ekki að túlka eða hafa áhrif á 
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þjóðfélagsveruleikann (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2012). Áhugavert er að hugsa til þess 

að ef fjölmiðlar hefðu tekið öðruvísi á umfjölluninni um bankahrunið, hefðu þeir 

mögulega geta hjálpað Íslendingum að takast á við áfallið sem margir urðu fyrir, með því 

að koma jákvæðum fréttum að í fréttatímum. 

 

1.2. Áhrif fjölmiðla 
 

 Fjölmiðlar hafa oft verið nefndir fjórða valdið. Nafnið er sterkt og gefur til kynna 

að fjölmiðlar hafi mikilvægu hlutverki að gegna. Oftast er þetta hlutverk skilgreint á þann 

veg að þeir eiga að hjálpa almenningi að vera upplýstur um það sem er í gangi í 

samfélaginu hverju sinni. Þeir eiga að reyna að hafa áhrif á það sem ríkisstjórnin er að 

gera með því að leyfa fólkinu í landinu að fylgjast með og veita stjórninni aðhald. Því 

skiptir miklu máli hvernig fjölmiðlar fjalla um málefni líðandi stundar og ekki síður 

hvaða málefni eru tekin fyrir. Með tilkomu tækninnar getum við fylgst með því sem er að 

gerast úti í hinum stóra heimi og notum við fjölmiðla til að tengja okkur við hann. Því er 

mikilvægt að fjölmiðlar fjalli um það sem er í gangi hverju sinni, því við treystum á að fá 

sannar og hnitmiðaðar fréttir af málefnum líðandi stundar. Þeir þurfa að hjálpa til við að 

halda samfélaginu gangandi og hefur það sýnt sig að umfjöllun í fjölmiðlum getur haft 

mikil áhrif á þjóðfélagsumræðuna. Fjölmiðlar hafa þremur megin hlutverkum að gegna; 

aðhaldshlutverki, upplýsingahlutverki og umræðuhlutverki. Eiga þeir að vernda 

borgarana fyrir misbeitingu valds, gefa almenningi áreiðanlegar upplýsingar um málefni 

líðandi stundar og gegna umræðuhlutverki með því að birta mismunandi sjónarhorn á 

málefni samfélagsins og skapa þannig fjölþætta þjóðfélagsumræðu (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010). Í kjölfar kreppunnar byrjaði fjölmiðlaumfjöllun að snúast að verulegu 

leyti um fréttir af bankahruninu og fylgifiskum þess. Slíkar fréttir eru neikvæðar í eðli 

sínu. Fannst mörgum vera komið nóg og hættu að fylgjast með fréttum. Sýnir það að 

fjölmiðlar hafa ekki einungis áhrif á það hvað er í brennidepli umræðunnar hverju sinni, 

heldur hafa þeir einnig mikil áhrif á tilfinningalíf okkar. Á tíma bankahrunsins skipti þó 

miklu máli að almenningur fylgdist með því sem var í gangi í samfélaginu, þeir áttu að 

láta að sér kveða og skiptast á skoðunum um það sem fram fór. Þess vegna var mikilvægt 
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að hafa fjölmiðla sem sögðu satt og rétt frá enda eru þeir helsta upplýsingaveita 

almennings og vettvangur borgaranna til að tjá sig um þjóðfélagsmál (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010).  

 Yfir 95% landsmanna hafa aðgang að internetinu á heimilum sínum (Frosti 

Jónsson, 2012). Samskiptamiðlarnir eru vinsælir og eru margir Íslendingar virkir 

notendur á samskiptamiðlinum Facebook, en um 80% Íslendinga frá 13 ára aldri eru 

skráðir á síðuna og yfir 65% þeirra sem eru á aldrinum 16-67 ára fara inn á Facebook 

daglega eða oftar. 90% fara inn á Facebook vikulega (Frosti Jónsson, 2012). Þar sem 

notendur eru margir og mikil umferð er inn á síðuna á hverjum degi, en margir fara inn á 

síðuna oft á dag, getur hún því haft mikil áhrif á tilfinningalíf okkar. Áreitið er mikið og 

fáum við mörg mismunandi skilaboð á síðunni allstaðar að úr heiminum, hvort sem um er 

að ræða fréttir af fræga fólkinu, náttúruhamförum eða af stjórnmálum. Fjölmiðlarnir á 

Íslandi nýta sér samskiptamiðilinn til þess að koma fréttum til lesenda sinna, þeir nota 

samskiptamiðilinn sem ákveðið markaðstæki og þannig geta þeir jafnframt fengið meiri 

umferð inn á Facebook síðu sína. Pressan, Vísir.is, Fréttablaðið, Rúv, Mbl.is, DV.is og 

Kjarninn eru samtals með yfir 170.000 notendur sem fylgjast með þeirra síðum. Undir 

fréttunum á þeirra eigin vefsíðum er einnig að finna takka sem bera heiti eins og „kann að 

meta" og „deila" þar sem notendurnir sjálfir geta miðlað fréttunum áfram til sinna vina í 

gegnum Facebook. Notendur Facebook eru því berskjaldaðri fyrir þeim fréttum sem 

fjölmiðlarnir birta, hvort sem þeir hafa sjálfir smellt á „kann að meta" við vefsíður 

fjölmiðlanna eða ekki. Er samskiptamiðillinn því áhrifaþáttur í líðan landsmanna. 

 

1.3 Stofnanir lögðu sitt af mörkum 
	  
Eftir margra mánaða umfjöllun um neikvæð málefni virtust margir hafa fengið nóg og 

reyndu þá að vekja athygli á því hvaða áhrif þetta hefði á tilfinningalíf okkar. 

 Lýðheilsustöð lýsti yfir áhyggjum sínum árið 2009 og hvatti hún fjölmiðla 

opinberlega til að fjölga jákvæðum fréttum í fréttafluningi sínum  (Jan Hermann 

Erlingsson, 2009). Á málþingi sem Félagsfræðingafélag Íslands stóð fyrir, ásamt 

Lýðheilsustöð, kom fram að það skiptir miklu máli hvernig fjölmiðlar túlka fréttnæma 
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atburði, því það hefur svo mikil áhrif á það hvernig lesendur upplifa atburðinn 

(Landlæknir, 2009). 

	  
Atvinnuvegaráðuneytið og Samtök atvinnulífsins boðuðu til aðgerða til að reyna að fá 

fleiri jákvæðar fréttir eftir bankahrunið. Óskað var eftir að fólk tæki þátt í aðgerðinni með 

því að senda jákvæðar fréttir um íslenskt atvinnulíf í þar til gert skilabox á vefsíðum 

þeirra. Bárust þeim margar fréttir á stuttum tíma sem fjölluðu um allt milli himins og 

jarðar, þar á meðal aukið sætaframboð þýsks flugfélags til Íslands, tilkynning um að 

íslenskt nýsköpunarfyrirtæki hafi landað stórum samning við alþjóðlegt fyrirtæki og hjól 

atvinnulífsins voru farin að mjakast í rétta átt (Samtök atvinnulífsins, 2009). Einnig má 

nefna að Arion banki hafði þá stefnu að styrkja sprotafyrirtæki og reyna þannig að fá ný 

fyrirtæki á markaðinn. Þegar rætt var um atvinnulífið í fjölmiðlum var lítið sem ekkert 

minnst á hluti af þessu tagi (Arion banki, e.d.). Því eru vísbendingar um að nógur 

efniviður hafi verið í jákvæðar fréttir í samfélaginu sem fjölmiðlar ákváðu að birta ekki. Í 

þessu samhengi beinist því athyglin að fréttamati miðlanna, en jákvæðar fréttir voru 

vissulega til staðar þótt þær hafi ekki verið birtar í fjölmiðlum.  

 Enn eitt dæmi má nefna, sem er brottflutningur Íslendinga af landinu, en talsvert 

var um fréttir af Íslendingum sem voru að flytja af landi brott vegna ástandsins. Var þá 

talið fréttnæmt hversu margir væru að flýja land, en ekkert fjallað um það hversu margir 

kusu að búa áfram á Íslandi þrátt fyrir hremmingarnar (Landlæknir, 2009).  

 

Í gögnum frá CreditInfo kemur fram hvernig hlutfall jákvæðra og neikvæðra frétta, sem 

fjölluðu um mismunandi atvinnugeira, var á árunum 2010 - 2013. Vert er að nefna að árið 

2009 breyttu þeir vinnureglum um greiningu á fréttum og því er ekki hægt að bera saman 

tölur frá því ári við 2010 - 2013. CreditInfo skoðaði á hlutlægan hátt hvernig fréttir 

flokkast sem jákvæðar, hvorki jákvæðar né neikvæðar eða neikvæðar fréttir. Fer 

fyrirtækið eftir ákveðnum reglum til að athuga hvort viðkomandi umfjöllun sé líkleg til 

að hafa áhrif á viðhorf lesanda til fyrirtækisins. Skoðað er hvort minnst hafi verið á 

viðkomandi fyrirtæki á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Er frétt talin jákvæð ef hún er talin 

skapa jákvætt viðhorf hjá lesendum eða áhorfendum, varðandi þá umfjöllun sem um 

ræðir. Grein eða frétt er talin hvorki jákvæð né neikvæð ef talið er að hún hvorki skapi 
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jákvætt né neikvætt viðhorf til tiltekins viðfangsefnis. Grein eða frétt er talin neikvæð ef 

hún er líkleg til að skapa neikvætt viðhorf gagnvart því viðfangsefni sem rannsakað er 

(CreditInfo, e.d.).  

 Í gögnunum sést að hlutfall jákvæðra frétta sem tengdar eru mismunandi 

atvinnugeirum hefur í flestum tilfellum hækkað frá árinu 2010. Til nánari útskýringa 

koma hér tvö dæmi úr gögnum CreditInfo sem snúast um fréttir um bílaumboð 

annarsvegar og stóriðju hinsvegar. Frá 2010-2013 voru flestar fréttir hvorki jákvæðar né 

neikvæðar í öllum atvinnugeirum nema þeim sem fjölluðu um bílaumboð. Á árunum 

2012 og 2013 jókst hlutfall jákvæðra frétta tengdum bílaumboðum töluvert (sjá Mynd 1). 

Má rekja það til verðlækkunar á bílamarkaðnum og hagstæðari bílakaupum.  

 

	  
Mynd  1 - Umfjöllum varðandi bílaumboð 

 

Ef skoðaðar eru niðurstöður CreditInfo hvað varðar stóriðju þá er stærsti hluti frétta um 

það málefni árin 2010-2013 hvorki jákvæðar né neikvæðar og jákvæðar fréttir er mun 

stærri hluti en neikvæðar. Árið 2013 verður svo straumhvarf í hlutfalli jákvæðra og 

neikvæðra frétta þar sem neikvæðar fréttir fara upp í 9% frá því að vera 3 - 4% árin á 

undan, á móti jákvæðum fréttum sem eru 20 - 28% sama tímabil. Þetta má rekja til 

uppsagna og niðurskurðar í stóriðju (sjá Mynd 2).  
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Mynd  2 - Umfjöllun varðandi stóriðju 

 

Salvör Kristjana Gissurardóttir, viðskiptafræðingur, telur að ef reynt væri að fá fleiri 

jákvæðar fréttir í fjölmiðlana væri í leiðinni reynt að hafa áhrif á fréttamatið. 

Lýðheilsustöð myndi reyna að láta fjölmiðla fegra fréttirnar í staðinn fyrir að segja satt og 

rétt frá. Svínaflensan herjaði á þjóðina á svipuðum tíma og kreppan skall á og var mikið 

fjallað um hana í fjölmiðlum. Tekur hún þar sem dæmi að ef reynt væri að sjá það 

jákvæða í stöðunni þá myndi fréttin snúast um að enginn hafði dáið og heilbrigðisyfirvöld 

hefðu stjórn á aðstæðum. Væri þá reynt að hylma yfir hversu alvarlegt ástandið væri í 

raun og veru (Salvör Kristjana Gissurardóttir, 2009). Passa þarf að fjölmiðlar segi satt og 

rétt frá þó að reynt væri að hafa meira af jákvæðni í fréttaflutningnum, því ekki má það 

hafa áhrif á fréttamatið. 

 Komst umræðan um jákvæðan og neikvæðan fréttaflutning út fyrir landsteinana 

en Andrew Jack, blaðamaður hjá Financial Times, birti frétt í október 2009 með 

fyrirsögninni ,,Iceland urges media to spin news and lift nation's gloom". Talaði hann þar 

um að fjölmiðlar hefðu áhrif á líðan fólks og að fjölmiðlar á Íslandi ættu að lífga upp á 

fréttir sínar til sporna við því að fréttaflutningur hefði slæm áhrif á líðan fólks, því nægur 

væri drunginn fyrir. Staðreyndin var þó sú að 25% heimila í landinu voru á barmi 
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gjaldþrots, innbrotum fjölgaði og niðurskurður var hjá spítölum, lögreglu og öðrum 

mikilvægum stofnunum. Aftur komum við að því að fréttamat má ekki vera bjagað vegna 

pressu um að jákvæðni þyrfti að vera meiri. Læknar hafa gefið það út að þeir ætli að 

fylgjast með gang mála og sjá hvernig langtímaáhrifin verða og hefur Ísland fengið gott 

orð á sig fyrir vikið (Financial Times, 2009). 

2. Fréttamat 
	  
Fjölmiðlar hafa einnig verið nefndir „hliðverðir" og hafa þeir þær skyldur að koma auga á 

fréttir sem eru áhugaverðar fyrir almenning. Allt sem gerist í okkar samfélagi telst til 

upplýsinga, þær eru þó ekki allar jafn áhugaverðar og því eru ekki allar þess eðlis að 

teljast vera fréttir. Fréttir eru þó stór partur af okkar lífi enda eru þær upplýsingar sem 

hjálpa okkur að víkka sjóndeildarhringinn og greina samfélagið sem við búum í. Fréttir 

sem birtast í fjölmiðlum eru hinsvegar þær upplýsingar sem blaðamenn segja að séu 

fréttir (Stovall, 2005). 

 Vegna bankahrunsins báru fjölmiðlar mikla ábyrgð á því hvernig þeir komu 

málum frá sér, enda mikilvægt fyrir fjölskyldur í landinu að fá greinargóðar upplýsingar 

um það sem gekk á í samfélaginu. Í aðdraganda bankahrunsins var æsifréttamennska 

eitthvað sem íslenskir fjölmiðlar virtust stjórnast af. Dæmi var um að íslenskur 

fjölmiðlamaður hafi reynt að fá ungmenni til að kasta eggjum í lögregluna þegar hann 

hugðist sviðsetja frétt sem tekin var vegna mótmæla vörubílstjóra  (Helga Lára Haarde, 

2008).  

 Það þarf þó að hafa í huga að svokölluð „æsifréttamennska" selur og geta margir 

fréttnæmir atburðir flokkast undir æsifréttamennsku. Fjölmiðlar vilja selja fréttaefnið sitt 

til lesenda, áhorfenda eða hlustenda og því kannski ekki að undra að þeir hafi tekið þátt í 

æsingnum með þessum hætti.  

 

Hvað telst vera frétt getur verið huglægt mat fréttamanns á því hvað honum finnst 

mikilvægt fyrir almenning að vita. Því getur fréttamat verið mismunandi eftir því hvernig 

hugsunarhátt tiltekinn fréttamaður hefur gagnvart umhverfi sínu. Í því samhengi er vert 

að líta á það hvað telst vera fréttaefni. 
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Áhugavert er að skoða fréttaforsendur Galtung og Ruge (Galtung og Ruge, 1965). 

Listuðu þau upp helstu atriði sem þurfa að vera til staðar ef atburður telst vera frétt. Það 

helsta er tíðni atburðarins, í þeirri merkingu hversu lengi atburður er að ganga yfir. 

Fullyrða þau að atburðir sem taka langan tíma að ganga yfir fari frekar framhjá okkur 

heldur en þeir sem taka stuttan tíma. Má þar annarsvegar nefna atburð eins og 

jarðskjálfta, sem tekur stuttan tíma að ganga yfir og það kemur fljótlega í ljós hvaða 

afleiðingar jarðskjálftinn hafði í för með sér. Hinsvegar má nefna loftslagsbreytingar. Það 

er eitthvað sem tekur langan tíma að ganga yfir og erum við því ekki jafn meðvituð um 

það og þykir þá ekki fréttnæmt (Þorbjörn Broddason, 2005).  Við sjáum ekki á hverjum 

degi í fjölmiðlum að Norðurheimskautið sé í hættu vegna loftslagsbreytinga, enda er það 

ferli stöðugt í gangi og snertir ekki okkar daglega líf.  

 Styrkur og skýrleiki eru einnig forsendur sem þau Galtung og Ruge lista upp. Því 

stærri sem atburður er, því áhugaverðari þykir hann. Því skýrari sem atburðurinn er, því 

áhugaverðari þykir hann. Það getur enginn sagt til um það hvernig atburðir það eru sem 

falla inn í þessa flokka, enda getur enginn sagt til um það hvernig og hvaða atburði 

framtíðin ber í skauti sér. Fólk er á misjöfnum stað í lífinu og það sem stendur því næst 

vekur athygli þeirra. Hægt er að taka sem dæmi háskólanema sem á von á verkfalli 

háskólakennara. Hann fylgist af athygli með verkfallsfréttum, þó hann fylgist að jafnaði 

ekki með þannig fréttum. Þær fréttir sem skipta einhverju máli eru þær sem tekið er eftir 

(Þorbjörn Broddason, 2005). 

 Hér verður ekki farið í allar forsendur Galtung og Ruge, en auk þeirra sem búið er 

að nefna er mikilvægt að nefna í þessu samhengi forsendu sem þau kalla neikvæðni. 

Tengist hún þeirri fyrstu sem fjallar um að atburðir gerast á mislöngum tíma og skiptir 

máli hversu langur tími það er til að segja til um hversu fréttnæm hún þykir. Góðar fréttir 

eiga það til að hafa langan aðdraganda, skorta styrk, þær snerta almenning en ekki 

valdhafa og eru margar hverjar ekki tengdar einstaklingum heldur heilum þjóðhópum 

(Þorbjörn Broddason, 2005). Þetta gæti varpað ljósi á hátt hlutfall neikvæðra frétta í 

fjölmiðlum.  
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James G. Stovall hafði einnig hugmyndir um það hvaða forsendur atburðir þurftu að hafa 

til að þeir gætu talist fréttnæmir, var hann að mörgu leyti sammála Galtung og Ruge en 

Stovall sagði meðal annars að atburðir sem geta breytt lífi fólks eru taldir fréttnæmir, 

enda kannski ekki að undra. Þó atburðurinn sé lítilfjörlegur, getur hann haft miklar 

afleiðingar fyrir fjölda fólks. Á móti getum við sagt að finni vísindamaður í Kína lyf við 

krabbameini er atburðurinn vissulega langt í burtu frá okkur en hefur áhrif á allan 

heiminn. Stovall taldi að sá atburður sem átti sér stað fyrir ári síðan er ekki talinn vera 

fréttnæmur í dag, en atburður sem gerist í dag er það hinsvegar (Stovall, 2005). Mörgum 

þykir skemmtilegt að fylgjast með fréttum af ágreiningi sem eiga sér stað í samfélaginu 

og þá sérstaklega ef ágreiningurinn á sér stað milli manna sem hafa áberandi stöðu í 

samfélaginu. Það má gera ráð fyrir að slíkar fréttir séu frekar neikvæðar, enda ekki á 

hverjum degi sem rifrildi hefur skemmtanalegt gildi í okkar daglega lífi (Stovall, 2005). 

Ósætti fólks dregur að sér athygli, þó það sé ekki beint viðurkennt í samfélaginu. Fréttir 

eiga það líka til að snúast um atburði sem eru mjög alvarlegir, eins og hungur í 

þróunarlöndum, eyðing auðlinda, eiturefnaúrgang og önnur alvarleg mál. Það er 

áhugavert að hugsa til þess að svo alvarleg málefni rata ekki inn á síður blaðamanna á 

hverjum degi. Það er ekki fyrr en einhver óvæntur atburður á vettvangi þessara mála á sér 

stað sem kveikir áhuga fólks á fyrirbærinu, en fram að því er það ekki nógu áhugavert. 

Þegar það stefnir í hættuástand eða þegar kreppir að hafa fjölmiðlar því fullkomið 

fréttaefni og veigra sér ekki við því að nota það. Ekki skemmir fyrir ef það fylgja 

átakanlegar myndir eða myndskeið með fréttunum, þegar við sjáum með eigin augum 

hvað er að gerast þá er eins og heimurinn skreppi saman og okkur finnst atburðirnir vera 

nær okkur (Bennett, 2012).  

 Við eigum það til að festa augun á það sem þykir öðruvísi. Sjáum við frétt sem er 

furðuleg á einhvern hátt er hún fréttnæmari fyrir vikið. Fjalli fréttin um hund sem beit 

mann er hún ekki jafn áhugaverð og ef hún væri um mann sem beit hund. Eru þetta þá 

þeir atburðir sem gerast ekki á hverjum degi og því höfum við áhuga á að heyra frekar 

um málið (Stovall, 2005).  

 Fjölmiðlarnir eru margir og mismunandi og þegar skoðað er innihald frétta skiptir 

máli hvernig fjölmiðil um ræðir. Miklar breytingar hafa verið á dagblöðum á 
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undanförnum árum sem má rekja til þess að tæknin hefur minnkað lestur ungs fólks á 

dagblöðum verulega (Birgir Guðmundsson, 2012). Þegar skoðað er fréttamat er vert að 

líta á líkan Colin Sparks um götublaðamennsku en þar fjallar hann um að það skiptir máli 

hvort um er að ræða alvarlegan miðil (sem fjallar um harðar fréttir eingöngu) eða miðil 

sem fjallar eingöngu um léttmeti (mjúkar fréttir sem auðvelt er að lesa) (Sparks, 2000). 

Alvarlegur miðill, líkt og Financial Times, birtir því meira af hörðum fréttum en tímarit 

eins og Vikan, sem er líklegri til að fjalla um mjúkar fréttir eins og hjónabönd, barneignir 

eða önnur dægurmál. Hefur fólk þó áhyggjur af þeirri þróun að efnistökum hafi verið 

breytt í blöðum vegna harðnandi samkeppni. Útgáfufyrirtæki reyndu að gera blöðin 

léttari, skemmtilegri og söluvænlegri. Þeir miðlar sem innihalda mikið af léttmeti (og 

Colin Sparks kallar "The True Tabloid") eru líka þeir sem byggja fréttaefni sitt mikið á 

hneykslum, sem er eitt einkenni götublaðavæðingar. Hneyksli sem fréttaefni getur aukið 

á neikvæðan tón í fréttamennsku. Getur þessi þróun haft áhrif á lýðræðislega umræðu því 

fjölmiðlar setja þá fram mikið af einhæfu og yfirborðskenndu efni. Eiga fjölmiðlar að 

upplýsa almenning um það sem máli skiptir fyrir lýðræðislega þátttöku í samfélaginu en 

léttmeti og einhæft efni hjálpar almenningi ekki við að taka virkan þátt í samfélaginu 

(Birgir Guðmundsson, 2012). 

 Fjölmiðlar hafa ekki endalaust pláss fyrir fréttir eða endalausan tíma til að vinna 

þær. Þannig eru dagblöð með takmarkað pláss fyrir fréttirnar. Hefur það áhrif á það hvað 

þeir telja vera fréttir, því þeir þurfa að nýta plássið vel. Blaðsíðufjöldi ákvarðast m.a. af 

fjölda auglýsinga sem blaðið selur, þess vegna þýðir það ekki að dagblaðið muni bæta við 

síðum þó margir fréttnæmir atburðir eru í gangi á sama tíma. Fréttatímar í sjónvarpinu 

hafa takmarkaðan tíma til að fjalla um fréttir dagsins (Stovall, 2005).  

 Tæknin hefur hinsvegar náð að stækka þetta pláss töluvert því með tilkomu 

vefsíðna fjölmiðlanna geta þeir tekið fyrir fleiri mál en áður. Vefsíður hafa þó sinn djöful 

að draga en líkt og aðrir miðlar geta þeir ekki verið með óendanlegt magn af starfsfólki, 

það er háð starfsmannafjölda hversu mikið er hægt að fjalla um á hverjum degi (Stovall, 

2005).  

 Fjölmiðlar gefa okkur frekar óskýra mynd af heiminum og drögum við 

mikilvægar ályktanir út frá ófullkomnum forsendum sem fjölmiðlar eru að færa okkur um 
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heiminn (Þorbjörn Broddason, 2005). Það er margt í gangi í heiminum og ekki getum við 

verið allsstaðar að fylgjast með því sem er í gangi í öðrum löndum. Við fáum bara að vita 

það sem fjölmiðlar telja að sé mikilvægt fyrir okkur að vita og því getum við ekki fengið 

fullkomna mynd af heiminum eins og hann er í raun og veru. Þær upplýsingar sem við 

fáum frá fjölmiðlum er eins og hálf klárað púsluspil sem í vantar marga hluta. 

Brotakenndar fréttir skapa óvissu og eigum við það til að búa til okkar eigin mynd af 

heiminum með því að fylla upp í götin. Fjölmiðlar skoða þann hluta af málum sem þeir 

telja að séu mikilvægir fyrir almenning að vita og almenningur fær mikið af upplýsingum 

úr öllum áttum á einu bretti. Þegar umfjöllun fjölmiðla varðar stjórnmál þá eru þær fréttir 

oft um það sem betur má fara. Dæmi eru um að stjórnmálamenn hafi hætt í stjórnmálum 

vegna endalausra neikvæðra fréttaflutninga. Af sömu ástæðu gefst almenningur upp á að 

fylgjast með fréttum sem snúast um stjórnmál því þar er of mikið af neikvæðni (Bennett, 

2012).  

 Neikvæðar fréttir eru oftast birtar í fjölmiðlum og gleymist þá oft að taka 

jákvæðar með í reikninginn. Áhugavert er þá að hugsa til þess að fjölmiðlum virðist 

standa á sama um að neikvæðni sé í fyrirrúmi og gera sér þá líklega ekki grein fyrir því 

hvaða áhrif það hefur á sálarlíf þjóðarinnar. Þó jákvæðir atburðir falli ekki undir þessar 

forsendur Galtung og Ruge er alltaf hægt að finna góðar fréttir úr samfélaginu. Enda sést 

það á þeim fréttum sem Atvinnuvegaráðuneytið og Samtök atvinnulífsins fengu inn á 

borð til sín eftir aðgerðir sem þau stóðu fyrir, eins og áður er nefnt. 

  

Fjölmiðlar hjálpa okkur að skipuleggja samfélagið í kringum okkur og hjálpa okkur að 

ákveða hvað það er sem okkur finnst skipta mestu máli og hvað skiptir síður máli þegar 

kemur að því að halda samfélaginu gangandi. Við fáum upplýsingar um það hvað öðrum 

finnst mikilvægt og þannig getum við myndað okkar eigin skoðanir. Hvort sem um er að 

ræða hagkerfið, stjórnmál, trúmál eða félagsleg samskipti þá skiptir þetta okkur allt máli, 

á einn eða annan hátt. Þegar fjölmiðlar fjalla um þessi mál eru þeir að gefa okkur 

upplýsingar um það hvernig við eigum að meta aðstæður okkar hverju sinni. Finnist 

okkur eitthvað vera í ólagi þá bjóða fjölmiðlar okkur upp á vettvang til að byrja umræðu 

um mál sem mættu betur fara í samfélaginu (Stovall, 2005).  
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3. Tilgátur og rannsóknarspurningar 
  

Fjölmiðlar ákveða hvað er fréttnæmt og þar af leiðandi hvað það er sem við lesum um á 

hverjum degi. Því má segja að óbeint hafi fjölmiðlar áhrif á lýðheilsu þjóðarinnar. Hrun 

bankanna gerði það að verkum að fréttir snerust mikið um það hvað aflaga fór í 

samfélaginu og mörg heimili urðu gjaldþrota. Með þessu fylgdi mikil svartsýni og var 

vaxandi örvænting og kvíði hjá fólki árið eftir hrun. Til marks um þetta er að símtölum í 

hjálparsíma Rauða Krossins fjölgaði upp undir helming og fólki fannst það þurfa að velja 

á milli þess að greiða af lánum eða gefa börnunum sínum að borða (Ingimar Karl 

Helgason, 2009). Ákveðinn vítahringur skapaðist því neikvæðum fréttum af þessu tagi 

fjölgaði, sem aftur jók á vanlíðan almennings sem las þessar fréttir. Neikvæðar fréttir eru 

þær fréttir sem ganga yfir á stuttum tíma og á tíma bankahrunsins voru þess konar fréttir 

algengar. Gat það því aukið svartsýni í samfélaginu enn frekar.  

 Af þessum upplýsingum er dregin fram fyrsta tilgáta ritgerðarinnar: 

 

Tilgáta 1: Neikvæðar fréttir hafa slæm áhrif á lýðheilsu og lundarfar.  

 

Þar sem neikvæðar fréttir hafa slæm áhrif á líðan okkar, má gera ráð fyrir að því meiri 

sem fjölmiðlanotkunin er því meiri eru áhrifin á líðan okkar.  

Í því ljósi er sett fram önnur tilgáta: 

 

Tilgáta 2: Eftir því sem fjölmiðlaneysla er meiri, því verri eru áhrif þeirra á 

lýðheilsu almennings. 

 

Til að kanna réttmæti tilgátanna er sett fram ein megin rannsóknarspurning:  

 

Spurning 1: Hafa annars vegar jákvæðar fréttir og hins vegar neikvæðar 

fréttir áhrif á líðan og lundarfar landsmanna? 

 

Til viðbótar við megin rannsóknarspurninguna er sett fram viðbótarspurning: 
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Spurning 2: Hefur magn fjölmiðlaneyslu áhrif á líðan og lundarfar 

íslenskra fjölmiðlaneytenda? 

4. Aðferðir og mælitæki 
 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum var gerð viðhorfskönnun meðal 

háskólanema við Háskólann á Akureyri. Þar eru nemendur sem koma alls staðar að af 

landinu og eru að ýmsu leyti dæmigerðir Íslendingar. Má gera ráð fyrir að þeir 

endurspegli nokkuð vel almenning í landinu. Könnunin var send fyrst í tölvupósti þann 

25. mars 2014. Tekið var 250 manna slembiúrtak úr virkum nemendum við skólann og af 

þeim svöruðu 133 nemendur. Svarhlutfallið var því 53,2%. Þrisvar var send út ítrekun til 

að fá aukið svarhlufall, fyrsta ítrekunin var sent út þann 1. apríl, önnur þann 7. apríl og 

loka ítrekun var send út 14. apríl. Sendar voru út 16 spurningar þar sem spurt var meðal 

annars hversu miklum tíma þátttakendur eyða í að skoða fjölmiðla á dag. Einnig var spurt 

hvort þeir sjái mun á fjölda jákvæðra frétta í fjölmiðlum og hvaða áhrif hlutfall jákvæðra 

og neikvæðra frétta hefur á þá. Bakgrunnbreyturnar voru menntun, aldur og kyn. Athugað 

var um leið hvort niðurstöðurnar pössuðu við þá umræðu í samfélaginu sem snýst um 

neikvæðni í fjölmiðlum. 

 

4.1 Niðurstöður 
	  
Hér að neðan verður farið yfir niðurstöður könnunarinnar. Verður reynt að varpa ljósi á 

það hvort jákvæðar fréttir annars vegar og neikvæðar fréttir hins vegar hafi áhrif á líðan 

og lundarfar landsmanna. 

4.1.1 Almennt 
	  
Þátttakendur könnunarinnar voru 133 og koma þeir úr 8 deildum skólans 

(félagsvísindadeild, kennaradeild, lagadeild, framhaldsdeild heilbrigðisvísinda, 

hjúkrunarfræðideild, iðjuþjálfunarfræðideild, auðlindadeild og viðskiptadeild). Konur 

voru í miklum meirihluta en 111 konur tóku þátt, en aðeins 22 karlar, er það í ætt við 
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kynjahlutfallið í skólanum. Flestir þátttakendurnir voru á aldrinum 24-29 ára. Niðurstöður 

könnunarinnar miðast við huglægt mat þátttakenda á því hvað það er sem hefur áhrif á 

þeirra líðan, hvað það er við fjölmiðlanotkun sem kallar fram kenndir sem valda pirring, 

kvíða eða verri andlegri líðan. 

 

Hafa þarf í huga að þátttakendur könnunarinnar eru nemendur í háskóla, þar af voru 65% 

þátttakenda 35 ára og yngri. Notast þeir við tölvur í sinni daglegu vinnu og eru því 

kannski með öðruvísi lífsstíl, því má leiða líkur að því að þeir noti vefmiðla meira en 

aðrir sem ekki stunda nám við skóla.  

 

4.1.2 Fjölmiðlanotkun 
 

Flestir þátttakendur, eða 77%, eyða 0-2 klukkustundum á dag í að horfa, lesa eða hlusta á 

fréttir í fjölmiðlum. Af þeim 133 sem svöruðu könnuninni voru 8% sem skoða helst 

prentmiðla, 20% fylgjast helst með ljósvakamiðlum og voru flestir sem fylgjast með 

vefmiðlum, eða 72%. Er það í samræmi við það sem áður hefur komið fram, en í könnun 

frá 2011 (Inter-University consortium for political and social research, 2011) kemur fram 

að ungt fólk á aldrinum 25-39 ára skoðar oftast vefmiðla, netið og netsjónvarp. Þeir sem 

eru 40 ára og eldri nota frekar hefðbundna miðla (ljósvakamiðla eða prentmiðla). Kemur 

þar einnig fram að þeir sem eru í námi eða eru með háskólapróf nota fjölmiðla töluvert 

meira en þeir sem eru ekki í námi eða minna menntaðir og að þeir sem eru eldri nota 

frekar ljósvakamiðla og prentmiðla en vefmiðla (Inter-University consortium for political 

and social research, 2011). Vert er að taka fram að þegar þátttakendur voru spurðir að því 

hvernig fjölmiðlum þeir fylgdust helst með þá gátu þeir aðeins valið eitt svar. Í 

könnuninni frá 2011 gátu þátttakendur tiltekið fleiri en einn fjölmiðil.  

Hér að neðan má sjá niðurstöður úr könnuninni sem lögð var fyrir, í tengslum við þessa 

ritgerð. Þar má sjá notkun fjölmiðla eftir aldri. Þar kemur skýrt fram að yngri aldurshópar 

fylgjast mun meira með vefmiðlum en elsti aldurshópurinn fylgist hlutfallslega meira 

með prent- og ljósvakamiðlum.  
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Mynd  3 - Fjölmiðlanotkun eftir aldri 

	  
Kannað var hversu miklum tíma þátttakendur eyða í að skoða fjölmiðla á dag. 77% skoða 

þá 0-2 klukkutíma á dag, 20% skoða þá í 2-4 klukkutíma á dag og 3% skoða þá í 4 

klukkutíma eða meira á dag. Það sem getur haft áhrif á fjölmiðlanotkun er áhugi, 

starfsgrein viðkomandi og tími sem er aflögu og hægt er að nota í fjölmiðlanotkun.  

 

	  
Mynd  4 - Fjölmiðlanotkun á dag 
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4.1.3 Áhrif jákvæðrar og neikvæðrar umfjöllunar 
	  
Kannað var hvort hlutfall milli jákvæðra og neikvæðra frétta hefði áhrif á líðan 

þátttakenda. Voru 39% sem sögðu svo vera, 29% sögðust ekki finna fyrir því að hlutfallið 

hafi áhrif á sína líðan og 32% sögðu hvorki né. Niðurstöður sýna því að það er stór hópur 

sem telur að hlutfall milli jákvæðra og neikvæðra frétta hafi áhrif á þeirra líðan, þó það sé 

ekki meirihluti. Tekið skal fram að notast er við huglægt mat þátttakenda á því hvað það 

er sem lætur þeim líða verr en ella. Skapist neikvæð umræða í samfélaginu um málefni 

sem er viðkvæmt fyrir þátttakandann er hætta á að sú neikvæða umæða hafi meiri áhrif á 

hann en aðra þátttakendur könnunarinnar. Því eru mögulega ákveðnir hópar í samfélaginu 

sem eru viðkvæmari en aðrir. Almennt séð hefur hlutfallið á milli jákvæðra og neikvæðra 

frétta ekki afgerandi áhrif á líðan landsmanna þar sem könnunin sýnir að innan við 

helmingur þátttakenda telur að hlutfall jákvæðra og neikvæðra frétta hafi áhrif á líðan 

þeirra. 60% þáttakenda sögðu að hlutfallið hafi ekki áhrif á sig. Er 40% þó hátt hlutfall og 

því hefur hlutfall jákvæðra og neikvæðra frétta töluverð áhrif á líðan landsmanna.  

 

	  
Mynd  5 - Hlutfall jákvæðra og neikvæðra frétta í fjölmiðlum 
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fréttir í fjölmiðlum. Þátttakendur könnunarinnar eyða mestum tíma í að skoða vefmiðla 

og því þarf að taka það til athugunar að vefmiðlar eru stórir og hafa mikið pláss til að 

fylla upp í með fréttum. Því getur verið að flestir þátttakendur taki meira eftir neikvæðni 

sem birtist á vefmiðlum því fleiri fréttir birtast þar á sólarhring en í prent- eða 

ljósvakamiðlum.  

 

	  
Mynd  6 - Skoðun þátttakenda á magni jákvæðra málefna í fjölmiðlum 
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Mynd  7 - Áhrif fjölmiðlanotkunar á líðan og lundarfar 
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telja líklegt að ef það væri minna af neikvæðni í fjölmiðlum og jákvæðar fréttir birtar 

með hefði það góð áhrif á líðan notenda samskiptasíðunnar. 

 

	  
Mynd  8 - Áhrif Facebook á samfélagsumræður 
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5. Umræður 
 
 

Fjölmiðlar hafa breyst í gegnum tíðina og með tilkomu internetsins hefur fjölmiðlanotkun 

mikið breyst og hraðinn aukist til muna. Fréttirnar dreifast hratt og örugglega á milli 

landsmanna og samskiptasíður sjá til þess að notendur eru vel upplýstir um það sem er í 

brennidepli í heiminum hverju sinni.  

 Hér á árum áður var annað upp á teningnum þegar blaðamenn fengu 

fréttatilkynningar með leigubílum. Eins og gefur að skilja var ekki jafn mikill hraði í 

fréttaflutningi. Voru fjölmiðlar þá notaðir til að auka jákvæðni í samfélaginu því á þeim 

tíma sem fjölmiðlar voru að líta dagsins ljós í þeirri mynd sem við þekkjum þá nú, var 

umfjöllunarefni þeirra mjög einskorðað við stjórnmál og stjórnmálaflokka, enda blöðin 

flokksbundin. Í dag eru stjórnmálin í brennidepli líkt og þau voru á 19. öld og ættum við 

að geta tekið okkur sjálf til fyrirmyndar og líta á hvernig efni fjölmiðla var hagað þegar 

sjálfsstæðisbaráttan stóð sem hæst (Guðjón Friðriksson, 2000). 

 Í bók sinni Nýjustu fréttir! fjallar Guðjón Friðriksson um samvisku Íslendinga og 

talar hann þar um hversu alvöruþrungin íslensk blöð voru alla 19. öld og var sjaldan birt 

efni í léttum dúr. Mikilvægt væri fyrir okkur að hafa fréttir sem höfðu skemmtanagildi 

því á þessum tíma voru Íslendingar sagðir vera fremur þunglynd þjóð. Stjórnmálin voru 

hæstráðandi þegar kom að fréttaefni enda var sjálfstæðisbaráttan í fullum gangi. Ef reynt 

var að slá á létta strengi í blöðunum þá var það grín oft á kostnað stjórnmálamanna sem, í 

mesta lagi, brostu út í annað yfir skrifunum (Guðjón Friðriksson, 2000). 

 Það sem átti síðar þátt í að létta bæjarbraginn í Reykjavík voru gamanvísurnar 

sem litu dagsins ljós í blöðunum eftir ummæli Gests Pálssonar um að háð í formi 

gamanleikja myndi bjarga andlegu lífi bæjarins. Virtist þetta hafa tilætluð áhrif því uppúr 

aldamótunum 1900 fóru að birtast fleiri blöð sem höfðu það að markmiði að setja bros á 

varir bæjarbúa. Á þessum tíma var bæjarmyndin ekki upp á marga fiska en það þurfti að 

dytta að skólpleiðslum, vinna að öskuhreinsun og fleira. Eftir að nöldur og nagg í 

bæjaryfirvöldum virkaði ekki til að hrinda af stað framkvæmdum var notast við grínið til 

að hafa áhrif á bæjarstjórnina. Hvort það hafi gengið eftir er ekki vitað, en vitneskjan um 

að grínið hafi verið notað á þennan hátt segir okkur að jákvæðni í fjölmiðlum hafi hjálpað 
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til á mörgum sviðum samfélagsins og engin ástæða til þess að ætla að það hafi breyst í 

gegnum árin. Síðar, árið 1925, kom út blað sem bar nafnið “Gandreiðin” og var undir 

stjórn Ágústs Jóhannessonar. Var sagt í undirtitli blaðsins að það ætti að koma út einu 

sinni eða tvisvar í viku, eða eftir þörfum þjóðar. (Guðjón Friðriksson, 2000).  

 Eins og áður var bent á getur það haft slæm áhrif á fréttamat ef reynt er að hafa 

áhrif á það hvað það er sem birt er í fjölmiðlum.  Þó er ekki verið að biðja um að 

stjórnvöld og fjölmiðlar segi aðeins hálfan sannleikann heldur virðist vera brýn nauðsyn á 

því að fjölmiðlar grafi líka upp þá jákvæðu atburði sem eiga sér stað í samfélaginu. Hægt 

er að taka sem dæmi ýmis góðgerðarfélög og samtök á Íslandi sem gengur oft illa að fá 

kynningu í fjölmiðlum, en ef það tækist og fólk og fyrirtæki sæju hvað slíkir aðilar gerðu 

góða hluti innan samfélagsins myndi það leiða af sér jákvæða keðjuverkun. Auðveldara 

yrði að fá styrki og þar af leiðandi meira fé til að styrkja þá sem minna mega sín.  

 Þótt ótrúlegt megi virðast þá hafði kreppan ekki einungis slæm áhrif á íslenskt 

samfélag, en fréttaumfjöllunin sem henni fylgdi hafði óvænta hliðarverkun. Erlendar 

fréttaveitur kepptust við að segja fréttir af Íslandi, yfirleitt neikvæðar, vegna 

bankahrunsins og IceSave og hafði öll sú umfjöllun góð áhrif, þó slæm væri, á 

ferðamannaiðnaðinn. Krónan hrundi og töluvert ódýrara var að vera ferðamaður á Íslandi. 

Með þessum fréttum fylgdu oft myndir af náttúru Íslands og er hægt að draga þá ályktun 

að þannig hafi fólk fengið áhuga á að skoða landið okkar betur. Það eru margir sem 

hreinlega vita ekki af tilvist landsins okkar og því er í þessu tilfelli einhver umfjöllun, góð 

umfjöllun. Árið 2009 var raun aukning á tekjum af erlendum ferðamönnum um 20%, eða 

155 milljarðar króna. Erna Hauksdóttir, þáverandi framkvæmdastjóri Samtaka 

ferðaþjónustunnar, telur það staðreynd að jafnvel neikvæðar fréttir skili sér í auknum 

áhuga (Vísir, 2010). Hafði því sú neikvæðra umræða sem fylgdi bankahruninu góð áhrif 

ferðamannaiðnaðinn og var góð landkynning.  

 

Mikil neikvæð umræða hefur verið í samfélaginu um og eftir hrun og er það ástæðan fyrir 

því að höfundur valdi þetta ritgerðarefni. Áhugavert var að athuga hvort sú umræða sem 

snýst um líðan og lundarfar landsmanna hefði við rök að styðjast. Við gerð ritgerðarinnar 

komst höfundur að því að hann var vissulega ekki sá eini sem velti þessum neikvæðu 
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áhrifum fyrir sér því margir í samfélaginu virðast hafa gagnrýnt þessa umræðu. Ef við 

hjálpumst öll að við að benda hvort öðru á það góða í samfélaginu, sjáum við að þrátt 

fyrir hremmingar eru tækifærin allt um kring. Höfum jákvæðnina að leiðarljósi. 
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