
Gagnvirkar lausnir íslenskra dagblaða 

Davíð Arnar Baldursson 

 
Lokaritgerð til BA-prófs 

Listaháskóli Íslands 
Hönnunar- og arkitektúrdeild 



 



 

Gagnvirkar lausnir íslenskra dagblaða 

Davíð Arnar Baldursson 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs í grafískri hönnun 

Leiðbeinandi: Steinar Ingi Farestveit 

 

Grafísk hönnun 

Hönnunar- og arkitektúrdeild 

Desember 2013 



 

Ritgerð þessi er 6 eininga lokaverkefni til BA-prófs í grafískri hönnun. 

Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

 



Útdráttur 

 

Snjallsímar, spjaldtölvur og sér í lagi internetið hafa skapað ný tækifæri í framsetningu  

á grafísku efni. Viðhorf fólks er að þróast í takt við auknar tækniframfarir og flest fyrirtæki 

fylgja þeim eftir með því að aðlaga sig að þeim framförum. Dagblöðin eru líklega  

í áhugaverðustu stöðunni þar að mati höfundar. Í þessari ritgerð verða gagnvirkar lausnir 

dagblaða skoðaðar með áherslu á þau íslensku. Dagblöð samtímans og staða íslensku 

blaðanna verða tekin fyrir og einnig verður rýnt í nokkrar erlendar fyrirmyndir. Höfundur 

framkvæmdi einnig viðhorfskönnun þar sem lestur fólks og viðhorf gagnvart bæði 

prentuðum og stafrænum dagblöðum var rannsökuð. Því var eftirfarandi rannsóknar-

spurning höfð að leiðarljósi við þessa rannsókn: Hafa gagnvirkar lausnir íslenskra 

dagblaða haft áhirf á lestur og eða viðhorf til prentuðu útgáfunnar? Í ljós kemur að þær 

lausnir hafa vissulega haft áhrif á prentmiðilinn, en ekki í jafn ríkum mæli og oft er haldið 

fram. Íslensk dagblöð eru ekki að nýta sér til fullnustu þá möguleika sem bjóðast í 

stafrænum miðlunarleiðum og því er ekki hægt að segja að þær lausnir hafi haft áhrif á 

prentuðu útgáfurnar. Vissulega hefur þó internetið og þær fréttir sem fást þar án 

endurgjalds haft töluverð áhrif. Enn virðist þó vera eftirspurn eftir dagblöðum á prentuðu 

formi. Það er þó nokkuð ljóst að þau dagblöð sem kjósa ekki að nýta sér þær gagnvirku 

lausnir til fullnustu, munu að öllum líkindum fjara út. 
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Inngangur 
Í námi mínu í grafískri hönnnun hef ég gert mér grein fyrir því að ég ber sterkar taugar til 

hinna áþreifanlegu hluta fagsins, ef svo má að orði komast; veggspjöld, nafnspjöld, plötu-

umslög, bækur, tímarit og dagblöð eru þar ofarlega á lista þar sem áferðin, þyngdin, jafnvel 

lyktin skiptir máli. Auknar tækniframfarir virðast þó í síauknum mæli vera grafa undan 

prentmiðlinum og þessum áþreifanlegu hlutum. Snjallsímar, spjaldtölvur og sér í lagi 

internetið hafa skapað ný tækifæri í framsetningu á grafísku efni. Viðhorf fólks virðist vera 

að þróast í takt við tæknina og mörg fyrirtæki eru nú þegar farin að bregðast við þessum 

breytingum í auknum mæli. Að mínu mati er athyglisvert að skoða stöðu dagblaðanna í 

þessu ljósi. 

Nú til dags getur fólk nálgast fréttir á vefsíðum dagblaðanna allan sólarhringinn og 

jafnvel tekið þátt í umræðunni á samfélagsmiðlum á borð við Facebook eða Twitter. Dæmi 

eru um að erlend dagblöð séu þegar farin að leggja niður alla prentstarfssemi og dreifa 

þannig fréttaefni sínu einungis á stafrænu formi, hvort heldur á vefsíðu eða í sérstökum 

útgáfum fyrir bæði snjallsíma og spjaldtölvur. Slíkar breytingar eru aðeins af hinu góða að 

mínu mati þar sem óumdeilanlegt er að breytingar sem þessar munu hafa jákvæð áhrif á 

umhverfi okkar samfara minni pappírsnotkun. 

En hvaða þýðingu hafa þessar breytingar fyrir dagblöðin? Samkvæmt rannsókn sem 

greiningarfyrirtækið Future Explorations framkvæmdu árið 2010 verða prentuð dagblöð 

talin óþörf á heimsvísu upp úr árinu 2040.1 Ýmsir þættir hafa áhrif á þessa spá, meðal 

annars almennt viðhorf fólks nú til dags til fréttamiðlunar og hvort það sé yfirleitt vilji fyrir 

því á meðal almennings að borga fyrir fréttaþjónustu. Athyglisvert er að skoða þann þátt, 

þar sem gagnvirkar lausnir dagblaða í dag eru margar hverjar aðgengilegar án endurgjalds.  

Ég velti því þess vegna fyrir mér hver staða íslensku dagblaðanna er í þessu samhengi í 

dag. Auk hinnar hefðbundnu prentuðu útgáfu bjóða öll dagblöðin uppá stafrænar útgáfur á 

vefsíðum sínum. Þar að auki bjóða bæði Morgunblaðið og Fréttablaðið uppá sérstök forrit 

fyrir snjallsíma og spjaldtölvur þar sem lesa má nýjustu útgáfur þeirra. Munurinn er þar að 

Morgunblaðið er áskriftarblað en Fréttablaðið fæst ókeypis. Forsvarsmenn Kjarnans, sem 

er nýtt vikublað á Íslandi, kjósa hinsvegar að sniðganga prentmiðilinn og einblína 

eingöngu á stafrænar útgáfur, þá aðallega fyrir spjaldtölvur og snjallsíma. Þessar útgáfur 

nýta ekki marga af þeim gagnvirku möguleikum sem bjóðast í dag og blikna hreinlega í 

samanburði við margt af því sem er í gangi erlendis.  

                                                
1 Future Exploration Network, Newspaper Extinction Timeline, sótt 3. október 2013, 
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Í þessari ritgerð verður rýnt í gagnvirkar lausnir dagblaða með áherslu á þær íslensku 

og þær bornar saman við aðrar álíka lausnir sem bjóðast á erlendri grundu. Aðaláherslan 

verður á tvö mest lesnu dagblöðin í landinu; Fréttablaðið og Morgunblaðið. Auk þess sem 

nýjasta tilraun Íslendinga í gagnvirku fréttaviðmóti, Kjarninn, verður skoðaður. Einnig 

velti ég því fyrir mér hvort enn sé þörf á prentuðum dagblöðum og hvort þessar gagnvirku 

lausnir hafi að einhverju leyti haft áhrif á prentmiðilinn. Í því samhengi setti ég m.a. saman 

viðhorfskönnun um lestur dagblaða bæði á prentuðu og á rafrænu formi. 

Því var eftirfarandi rannsóknarspurning höfð að leiðarljósi við gerð þessarar ritgerðar: 

Hafa gagnvirkar lausnir íslenskra dagblaða haft áhrif á lestur og eða viðhorf til prentuðu 

útgáfunnar? Í fljótu bragði virðist niðurstaðan vera sú að þörfin fyrir prentuðu útgáfurnar 

sé til staðar, enn sem komið er. Ýmislegt bendir jafnvel til þess að þrátt fyrir svartsýnustu 

spár margra sérfræðinga muni prentuð dagblöð lifa áfram um ókomna tíð. 
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1. Dagblöð samtímans  
Á vef Hagstofunnar, hagstofan.is, eru dagblöð skilgreind sem „…blöð útgefin 4 sinnum í 

viku eða oftar.“2  Ef við lítum til Íslands þá eru því einungis um tvö eiginleg dagblöð að 

ræða; Morgunblaðið og Fréttablaðið. DV flokkast því ekki sem dagblað í þeim skilningi, 

enda aðeins gefið út tvisvar sinnum í viku frá og með nóvember 2013.3  Það væri því 

réttara að kalla DV vikublað. Á sömu vefsíðu má eimmitt sjá að Hagstofan skilgreinir 

vikublöð sem þau blöð sem gefin eru út 1-3 sinnum í viku.4 Undir þann flokk mætti því 

bæði setja Fréttatímann og DV, en einnig Kjarnann, nýjustu viðbótina í dag- og vikublaða 

flóru landans. Það sem þó er sérstakt við Kjarnann er að það vikublað er einungis fáanlegt 

á stafrænu formi. Vikublað væri því að sama skapi réttara orð – en útgefendur Kjarnans 

kjósa fremur að skilgreina hann sem fjölmiðil.5 

 Fjölmiðill er líklega orð sem á meira við dagblöð eins og þau birtast okkur í dag. 

Almenningur getur nú á dögum nálgast nýjustu fréttir á vefsíðum dagblaðanna allan 

sólarhringinn, og það ókeypis í flestum tilvikum. Fréttaþyrstum lesendum nútímans þykir 

það hentugri kostur. „Ókeypis stafrænt efni sem er klárt með einni meldingu er mun 

fýsilegri kostur fyrir nýjar kynslóðir en efni sem fyrst þarf að grafa upp og síðan greiða 

fyrir“6. Á mörgum þessara vefsíðna má einnig skoða vídeó, hlusta á hljóðbrot og streyma 

útvarpsstöðvum. Auk þess bjóða langflest dagblöð nú til dags upp á app fyrir bæði 

snjallsíma og spjaldtölvur þar sem lesa má blað dagsins, eða vikunnar í sumum tilvikum, á 

stafrænu formi. Öll dagblöð hérlendis bjóða einnig uppá lestur blaðsins á pdf.-formi á 

vefsíðum sínum. Þetta kallar á aukin umsvif fjölmiðlanna þar sem huga þarf að mörgum 

mismunandi miðlunarleiðum, á sama tíma. Prentmiðillinn er vitaskuld einn af þeim og telja 

margir hann þann mikilvægasta enn sem komið er. Gary Peterson, sérfræðingur hjá Gap 

Intelligence segir að margir sjái prentmiðilinn enn sem öruggari valkost og að oft sé í raun 

                                                
2 Talnaefni: Fréttablöð á netinu 1995-2010, Hagstofa Íslands, sótt 7. desember 2013, http://hagstofan.is/ 
?PageID=2605&src=https://rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MEN02107%26ti=Fr%E9ttabl
%F6%F0+%E1+Netinu+1995%2D2010++%26path=../Database/menning/blod/%26lang=3%26units=Fj%F6
ldi/hlutfall,%20%. 
3 Ritsjórn DV, „DV opnar fréttavef fyrir Suðurnesjamenn: Mánudags- og miðvikudagsblöð sameinuð í stærra 
vikublað“, í DV, 1. nóvember 2013, sótt 3. nóvember 2013, http://www.dv.is/frettir/2013/11/1/dv-opnar-
frettavef-fyrir-sudurnesjamenn/. 
4 Talnaefni: Fréttablöð á netinu 1995-2010, Hagstofa Íslands, http://hagstofan.is/?PageID=2605&src=https:// 
rannsokn.hagstofa.is/pxis/Dialog/varval.asp?ma=MEN02107%26ti=Fr%E9ttabl%F6%F0+%E1+Netinu+199
5%2D2010++%26path=../Database/menning/blod/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi/hlutfall,%20%. 
5 Um Kjarnann, Kjarninn, sótt 8. nóvember 2013, http://kjarninn.is/um-kjarnann. 
6 Joseph Milord, „Internet Killed The Newspaper Star: The Slow And Painful Death Of Print“,í Elite Daily, 
5. ágúst 2013, sótt 22. nóvember 2013, http://elitedaily.com/money/internet-killed-the-newspaper-star-the-
slow-and-painful-death-of-print/. 
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þægilegra að lesa stór skjöl á prentuðu formi en á því stafræna.7 Peterson hafði hinsvegar 

einnig þetta að segja í viðtali við The Guardian á síðasta ári: 

 

Enginn í prentiðnaðinum, eða utan hans, hafði einhverja hugmynd um að 
iPad-inn [spjaldtölvan] myndi koma fram og eyðileggja þriggja- til fjögurra 
þúsund ára hefð mannsins er varðar pappír, þar sem þeir áttuðu sig ekki á að 
það var heil kynslóð þarna úti sem eru nú mun tilbúnari að lesa af skjám 
frekar en af hinni prentuðu blaðsíðu.8 

 

Þrátt fyrir þessar hugmyndir Peterson þá vilja enn aðrir meina að dagblöð á prentuðu formi 

séu deyjandi miðill. Sé litið til rannsóknar sem Future Explorations framkvæmdu árið 

2010, þá telja þau að prentuð dagblöð í núverandi mynd verði orðin óþörf í Banda-

ríkjunum árið 2017 – og að það sama muni gerast í Bretlandi og á Íslandi árið 2019. 9 

Rannsóknin byggði fyrst og fremst á ákveðnum þáttum og breytingum sem eru að eiga sér 

stað í okkar samfélagi í dag. Meðal þess sem tekið var mið að við gerð þessarar 

rannsóknar, var aukinn árangur við framleiðslu á snjallsímum og spjaldtölvum, þróun á 

hágæða stafrænum pappír og breytingar á auglýsinga- og prentkostnaði. Þessar breytingar 

miðast við þróun á heimsvísu. Einnig var horft á þætti sem hafa áhrif á framleiðslu 

dagblaða á landsvísu eins og til dæmis efnahagsþróun, fjárhagsstaða leiðandi dagblaða og 

hegðun neytenda. Niðurstöður rannsóknar þessara þátta gefa það til kynna að prentuð 

dagblöð verði talin óþörf á heimsvísu upp úr árinu 2040. Það þýði þó ekki að fréttir á 

prentuðu formi hverfi – þau haldi áfram að birtast okkur í ýmsum myndum um ókomna tíð. 

 Margt bendir til þess að þau hjá Future Explorations hafi rétt fyrir sér hvað þetta 

varðar. Þorbjörn Broddason segir eimmitt í bók sinni Ritlist, prentlist, nýmiðlar að 

„prentlist og tölvun nálgast nú hvor aðra á sviði sem kallað er rafræn útgáfustarfsemi“.10 

Sem dæmi um það má sjá hvernig dagblöð víðsvegar um heiminn eru farin að nýta sér 

nýjar og framúrstefnulegri dreifingarleiðir í gegnum öpp fyrir snjallsíma og spjaldtölvur. Í 

sumum tilvikum hafa dagblöð jafnvel lagt af hina prentuðu útgáfu. Sem dæmi þá höfðu alls 

19 dagblöð í Bandaríkjunum á árunum 2007-2011, lagt prentmiðilinn á hilluna og 

                                                
7 Mark Piesing, „The Death Of Printing Has Been Greatly Exaggerated“, í The Guardian, 5. apríl 2012, sótt 
8. september 2013, http://www.theguardian.com/technology/2012/apr/05/printing-death-has-been-greatly-
exaggerated. 
8 Mark Piesing, „The Death Of Printing Has Been Greatly Exaggerated, http://www.theguardian.com/ 
technology/2012/apr/05/printing-death-has-been-greatly-exaggerated. 
9 Future Exploration Network, Newspaper Extinction Timeline, http://futureexploration.net/ 
Newspaper_Extinction_Timeline.pdf. 
10 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2005, bls. 31. 
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eingöngu einblínt á stafrænar dreifingarleiðir.11 Fleiri dag- og vikublöð hafa bæst í hópinn 

á undanförnum misserum. Í oktbóer árið 2012 kom fram á heimasíðu The Daily Beast, 

fyrrum eiganda vikublaðsins Newsweek, að það yrði frá og með janúar 2013 einungis gefið 

út á stafrænu formi.12 Tina Brown, aðalritstjóri blaðsins, sagði við það tækifæri að tími 

væri kominn á breytingar: „Þetta var aldrei spurning um hvort, heldur spurning um hvenær. 

Hinn ótrúlega „gamaldags kostnaður“ við það að prenta og tækifærin sem felast í því að 

auka við stafræna dreifingu voru hvatinn að þessari breytingu“.13 Í fyrsta sinn í 80 ára sögu 

blaðsins var því allri prentstarfsemi hætt. 

 

1.1 Staða íslensku dagblaðanna 

Íslensku dagblöðin eru enn sem komið er ekki eins framarlega á hinu sviðinu og þau 

bandarísku þegar kemur að stafrænum miðlunarleiðum. Elsta núlifandi dagblað landsins, 

Morgunblaðið, hefur nú verið prentað og gefið út í 100 ár, eða frá árinu 1913. Í byrjun árs 

1994 varð Morgunblaðið fyrst allra dagblaða hérlendis til að gefa blaðið út á netinu og 

fjórum árum síðar var svo fréttavefur þess, mbl.is, settur á laggirnar.14 

 Fréttavefur blaðsins er vissulega öflugur vefmiðill auk þess að vera sá mest lesni á 

landinu.15 Samhliða vefnum heldur Árvakur, útgefandi Morgunblaðsins, einnig úti 

vefsjónvarpinu Mbl Sjónvarp, sem er ágætis viðbót við þær gagnvirku viðbætur sem gerðar 

hafa verið þar á bæ. En gagnvirkar lausnir þeirra ná þó ekki mikið lengra. Höfundi þykir 

lítil sem engin framför hafi orðið í miðlun þessa ágæta blaðs, hvort heldur sem er á netinu 

eða í stafrænum útgáfum þess. Vefsíða blaðsins er fremur statísk og stafrænar útgáfur 

blaðsins bæta litlu við prentmiðilinn, því þar fær lesandinn einungis að „fletta“ í gegnum 

pdf. útgáfu af þeirri prentuðu.  

 Mest lesna dagblað landsins, Fréttablaðið, var fyrst gefið út árið 2001 og hefur alla tíð 

verið „fríblað“, þ.e.a.s. blaðinu er dreift ókeypis og rekstur blaðsins reiðir sig því einungis 

á auglýsingatekjur í stað áskriftargjalds.16 Vefsíða 365 miðla sem gefa út Fréttablaðið, 

                                                
11 Web-Only Newspapers: Newspapers That Have Moved To The Web, Paper Cuts, sótt 28. október 2013, 
http://newspaperlayoffs.com/maps/web-only-newspapers/. 
12 Tina Brown, „A Turn Of The Page For Newsweek“, í The Daily Beast, 18. október 2012, sótt 27. 
september 2013, http://www.thedailybeast.com/articles/2012/10/18/a-turn-of-the-page-for-newsweek.html. 
13 Sara Frier og Edmund Lee, „Newsweek To Become Online-Only After 80 Years In Print“, í Bloomberg, 
18. október 2012, sótt 25. september 2013, http://www.bloomberg.com/news/2012-10-18/newsweek-to-
become-online-only-after-80-years-in-print.html. 
14 Morgunblaðið – Árvakur, Árvakur hf., sótt 29. nóvember 2013, http://www.mbl.is/mogginn/fyrirtaekid/. 
15 Modernus: Samræmd vefmæling – síðan 1. maí 2001, Internet á Íslandi hf., sótt 3. desember 2013, 
http://veflistinn.is/. 
16 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 55. 
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www.visir.is, er að mörgu leyti betur heppnaður en www.mbl.is, sér í lagi eftir breytingar  

á útliti og gagnvirkni hans sem gerðar voru árið 2010. Að mati notenda er vefurinn 

hraðvirkari en áður og grafísk framsetning frétta betri, sem hentar spjaldtölvum og 

snjallsímum sérlega vel.17 Þar hafa hönnuðir náð að fella vel saman hverskyns myndbrot, 

hvort heldur er úr sjónvarpsfréttum og eða af netinu, við þær fréttir sem þeir birta á 

vefnum. Sú sérstaða sem vefurinn hefur fram yfir prentmiðilinn er sú að boðið er uppá 

beina þátttöku lesenda í gegnum athugasemdakerfi og eða með notkun samfélagsmiðla á 

borð við Facebook og Twitter. En þrátt fyrir að vefurinn virðist vera ágætlega heppnaður 

að flestu leyti þá er ekki hægt að segja það sama um rafrænu útgáfur Fréttablaðsins. 

Nálgast má þær útgáfur ókeypis á vefnum, sem og í sérstökum forritum fyrir snjallsíma  

og spjaldtölvur. Samkvæmt auglýsingu sem birtist í aukablaði Fréttablaðsins þann 2. 

desember árið 2013, eru notendur þess samt sem áður sagðir vera um 30.000 talsins.18 En 

líkt og í tilviki Morgunblaðsins bæta þessar útgáfur litlu sem engu við upplifum lesandans, 

þ.e.a.s. sú tilfinning sem fæst við það að fletta prentuðu útgáfunni er svo gott sem sú sama 

og í þeirri stafrænu – nema það að hún fer fram á skjánum. 

 Áðurnefndur fjölmiðill, Kjarninn, leiðir vagninn á þessu sviði á Íslandi. Líkt og kom 

fram í kafla 1 þá nýta þau sér einungis stafrænar dreifingarleiðir og líta þar með alfarið 

framhjá prentmiðlinum – og þeim gífurlega mikla kostnaði sem felst í slíkri útgáfu. 

Kjarnanum er ætlað að sameina kosti blaðamennsku og gagnvirkra miðlunarleiða í einu  

og sömu útgáfunni. Að þeirra mati var markaður fyrir slíkan miðil, líkt og segir á  

vefsíðu þeirra: 

 
Sannfæringin sem dreif okkur áfram var sú, að nú væri rétti tíminn fyrir 
slíkan miðil. Um þessar mundir er eftirspurn eftir nýjum sjálfstæðum 
fréttamiðli í fjölmiðlalandslag sem fáir virðast treysta, og tækniframfarir á 
sviði fjölmiðlunar gera okkur nú kleift að búa til miðil algjörlega eftir okkar 
eigin höfði.19  

 

Kjarninn birtir reglulega ítarlega fréttapistla á vefsíðu sinni. Sjálf stafræna útgáfan, sem 

gefin er út hvern fimmtudag, er þó öllu veglegri og með ítarlegra fréttaefni. Nálgast má 

hverja útgáfu fyrir sig gjaldfrítt á fyrrgreindri vefsíðu. Líkt og hjá hinum dagblöðunum er 

einnig hægt að nálgast sérstakt forrit fyrir spjaldtölvur og snjallsíma þar sem lesa má blað 

                                                
17 Timoshenko, „Nýtt útlit á visir.is“, í Fjölmiðlar, Málefnin.com, 23. október 2010, sótt 1. desember 2013, 
http://www.malefnin.com/ib/index.php?showtopic=124355. 
18 Fréttablaðið, „30.000 fréttaþyrstir notendur“, í Fólk: Kynningarblað, 13. árgangur, 283. tbl., desember 
2013, bls. 8. 
19 Um Kjarnann, Kjarninn, http://kjarninn.is/um-kjarnann. 
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vikunnar. Enn sem komið er eru þau forrit eingöngu í boði fyrir iPhone og iPad. 

 Ástæður þess að Kjarninn leiðir vagninn á hinu stafræna útgáfusviði dagblaða á Íslandi 

er sú að stafræn útgáfa þeirra er mun fjölbreyttari en hjá öðrum dagblöðum, að mati 

höfundar. Annarsvegar þá eru þær gagnvirkar, í þeim skilningi að útgáfan bregst við 

ákveðnum skipunum lesandans. Til að mynda þá býðst lesandanum gagnvirkt að fara beint 

inn á heimasíðu þess sem auglýsir. Hinsvegar er hægt að staðsetja vídeó og hreyfimyndir 

sem má skoða í bland við hið hefðbundna textaform. Lesandinn er hinsvegar ekki neyddur 

til þess að bregðast við – hann hefur val um að leiða þessar gagnvirku lausnir hjá sér. 

Annað sem Kjarninn gerir, en hin dagblöðin ekki, er að þeir leika sér bæði með stærð 

útgáfunnar sem og flettimöguleika í snjallsímum og spjaldtölvum. Það má þó vissulega 

taka það með í reikninginn að þeir gefa jú ekki út á hinu „hefðbundna“ prentaða formi og 

hafa þannig mun meira frelsi til þess að fara út fyrir rammann. 

 En þrátt fyrir að Kjarninn virðist vera að nýta sér aðrar lausnir en hinir fréttamiðlarnir 

hér á landi þá er ekki þar með sagt að það sé gert á frumlegan eða nýstárlegan máta – þvert 

á móti. Úgáfur Kjarnans eru í raun ekkert annað en vegsömuð pdf.-skjöl með einstaka 

móttækilegum möguleikum fyrir lesandann, hálfgerð gervi-gagnvirkni ef svo má að orði 

komast. Um er að ræða pdf.-skjöl sem eru sett fram í app-formi og nýta sér þar með ekki til 

fullnustu þá möguleika sem bjóðast. 

 

1.2 Erlendar fyrirmyndir 

Það að Kjarninn skuli vera fremstur hér á landi í gagnvirkum lausnum sýnir kannski hversu 

langt í land íslensk dagblöð eiga í ganvirkum miðlunarleiðum miðað við það sem þegar 

sést erlendis. Dæmi um erlenda fréttamiðla sem bjóða uppá velheppnaðar gagnvirkar 

lausnir þar sem möguleikarnir eru nýttir betur, er meðal annars bandaríski fréttamiðillinn 

Circa. Þar er ekki notast við hefðbundnar leiðir á borð við prentmiðilinn eða hina sívinsælu 

fréttasíðu á vefnum heldur styðjast þau eingöngu við forrit fyrir snjallsíma, og gera það á 

frumlegan og skemmtilegan máta að mati höfundar.  

 

Í forritinu Circa þá nálgast lesendur fréttir sem búið er að slíta í sundur í 
smærri parta, þar á meðal staðreyndir, tilvitnanir, myndir og kort. Fyrirtækið 
samanstendur af 12 manna ritstjórnarteymi sem vinnur að því að afla frétta 
og brjóta þær upp. Þeir leita allstaðar að heimildum allt frá BBC, Reuters og 
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yfir í New York Times og fella jafnvel færslur við af Twitter frá íranska 
forsetanum.20 

 

 Meginmarkmið þeirra er að gera aðgang að fréttum auðveldan og þægilegan fyrir 

almenning þar sem fólk getur nálgast vel framsettar fréttir á ferðinni. Líkt og áður segir þá 

eru fréttirnar unnar uppúr öðrum miðlum, endurskrifaðar og loks brotnar upp í smærri 

hluta. Þessir hlutar eru síðan settir fram með fyrirsögn og stuttum, en hnitmiðuðum texta 

um umfjöllunarefnið. Ef áhugi er fyrir að lesa nánar tiltekna grein má svo fletta niður. 

Einnig getur notandinn „elt“ (e. follow) frétt sem vekur áhuga hans og þar með fengið 

tilkynningar sendar sjálfkrafa í símann ef fréttin er uppfærð. 

 Annað dæmi um góða gagnvirka hönnun er fréttskýring The Guardian á upp- 

ljóstrunum Edward Snowden, en hluti þeirra uppljóstrana var birtur í gagnvirku formi á 

vefsíðu þeirra á haustmánuðum ársins 2013. Ef sú slóð er opnuð í vafra, hvort sem það er í 

tölvu, spjaldtölvu eða í snjallsíma, má sjá að efninu hefur verið skipt upp í 6 kafla sem 

birtast lesandanum á mjög einfaldann og skilvirkan hátt. Hver kafli inniheldur greinar-

góðan texta í bland við grafískar útskýringamyndir. Þegar flett er í gegnum greinina má sjá 

vídeó-brot þar sem hlusta má á viðhorf og útskýringar ýmissa sérfræðinga  allt frá 

blaðamönum yfir í öldungardeildarþingmenn. Vídeóin spilast sjálfkrafa þegar flett er niður 

síðuna, en ef lesandinn kýs ekki að hlusta á þau má stöðva spilun þeirra með einni 

meldingu.21 Þetta sýnir okkur að vel útfærðar gagnvirkar lausnir þurfa ekki endilega að ná 

yfir heilt dagblað heldur má nýta þær í ákveðnar fréttaskýringar. Möguleikarnir eru 

endalausir. 

 

1.3 Ógnir dagblaðareksturs 

Þegar nýjir miðlar koma fram á sjónarsviðið er oftar en ekki rætt um þá sem ógn við þá 

miðla sem fyrir eru. Til að mynda þegar kvikmyndir komu fyrst fram á sjónarsviðið í 

Bandaríkjunum lokuðu stjórnvöld kvikmyndahúsum ítrekað og héldu því fram að með 

tilvist þeirra væri verið að veikja siðferðisþrek þjóðarinnar.22 Gagnvirk dagblöð og útgáfa  

 
                                                
20 Paige Cooperstein, „David Cohn: Circa Goes Beyond App To Serve Mobile News Lifestyle“, í MediaShift, 
31. oktbóer 2013, sótt 7. desember 2013, http://www.pbs.org/mediashift/2013/10/david-cohn-circa-goes-
beyond-app-to-serve-mobile-news-lifestyle/. 
21 Ewen Macaskill og Gabriel Dance, „The NSA Files: Decoded“, í The Guardian, 1. nóvember 2013, sótt 9. 
desember 2013, http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-
revelations-decoded#section/1. 
22 Pablo J. Boczkowski, Digitizing The News: Innovation In Online Newspapers, MIT Press, Bandaríkin, 
2005, bls. 2. 
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á internetinu eru engin undantekning þar á. Margir efuðust um tilgang þess til að byrja 

með, líkt og fjárfestir einn að nafni Bruce Sherman. Hann hafði lagt fram stórar fjárhæðir í 

fjölmiðlasamsteypuna Knight Ridder á sínum tíma og þegar kom að því að að huga að 

útgáfu á netinu ákvað hann að það væri skynsamlegra að veðja á hin hefðbundnu dagblöð 

því ógnin sem stafaði af internetinu hefði líklegast verið stórlega ofmetin.23 

 Nú sjáum við að Sherman hafði að öllum líkindum rangt fyrir sér. Dagblöðin hafa 

þurft að lúta í lægra haldi fyrir internetinu – en ekki þó einungis fyrir sínum eigin vefsíðum 

og gagnvirkni þeirra, heldur einnig fyrir sinni stærstu tekjulind; auglýsingum. Auglýsingar 

hafa alla tíð leikið stórt hlutverk í rekstri dagblaða sem og annarra fjölmiðla. Í flestum 

tilvikum nú til dags spila þær stærra hlutverk en þær tekjur sem fást með áskrift eða sölu.24  

Á Íslandi er sneiðin sem dagblöðin fá af auglýsingamarkaðnum vissulega enn sú stærsta, 

en hún er um 50% af heildinni, á meðan vefmiðlar eru einungis með um 8%. Á alþjóðavísu 

er hlutur vefmiðlanna þó um 22%.25 Hugi Sævarsson, framkvæmdarstjóri Birtingahússins, 

hafði þetta að segja í samtali við Viðskiptablaðið: „Netið er ekki stórt í samanburði við 

mörg af þeim löndum sem við berum okkur saman við, en fer hlutfallslega stækkandi. 

Þarna hefur átt sér stað nokkur nýleg breyting sem er að auglýsa á erlendum veitum.“26 En 

þó að dagblöðin hafi enn sem komið er vinninginn í þessari öflugu tekjulind þá er ekki 

hægt að líta fram hjá því að hlutur þeirra fer snarminnkandi ár frá ári – og hlutur 

internetsins og annarra gagnvirkra miðla, svo sem rafrænna dagblaða fer að sama skapi 

sífellt stækkandi á auglýsingamarkaðnum. Þetta á vissulega ekki einungis við Ísland. 

Samkvæmt mælingum MAGNAGLOBAL þá hafa hafa birtingar í dagblöðum dregist 

saman á heimsvísu, á meðan aukning er í birtingu auglýsinga á internetinu. Á árinu 2012 

jókst hinsvegar heildar birting auglýsinga á heimsvísu í öllum miðlum um 5%. Árið 2011 

var aukningin 4.7%.27 

 

  

                                                
23 Philip Meyer, The Vanishing Newspaper: Saving Journalism In The Information Age, 2. útgáfa, University 
of Missouri Press, Bandaríkin, 2009, bls. 46-47. 
24 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 50. 
25 Höfundur óþekktur, „Dagblöð ennþá langvinsælust: Dagblöð eru langvinsælasti auglýsingamiðillinn hjá 
þeim sem auglýsa í íslenskum fjölmiðlum“, í Viðskiptablaðið, 7. nóvember 2013, sótt 20. nóvember 2013, 
http://www.vb.is/frettir/98102/. 
26 Höfundur óþekktur, „Dagblöð ennþá langvinsælust: Dagblöð eru langvinsælasti auglýsingamiðillinn hjá 
þeim sem auglýsa í íslenskum fjölmiðlum“, http://www.vb.is/frettir/98102/. 
27 Magda Abu-Fadil, „FIPP Media Factbook Helps Media Planners Strategize“, í The Huffington Post, 5. 
desember 2012, sótt 23. nóvember 2013, http://www.huffingtonpost.com/magda-abufadil/fipp-digital-
factbook-helps_b_2246974.html. 
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2. Viðhorfskönnun 
Höfundur setti saman könnun til að rannsaka viðhorf fólks til íslenskra dagblaða og 

hvernig það kýs að nálgast og lesa sínar fréttir á íslensku. Viðhorfskönnunin var sett saman 

á vefsíðu Survey Monkey og birt á Facebook-síðu höfundar þann 19. nóvember. Einnig 

voru sendir út tölvupóstar á valda aðila til að fá sem víðtækastan markhóp. Alls voru 

þátttakendur 227 talsins. 

 Til að byrja með þótti höfundi mikilvægt að spyrja þátttakendur um aldur og var það 

gert í fyrstu spurningu viðhorfskönnunarinnar: 

 

1. Hver er aldur þinn? 

 [ ] 20 ára eða yngri 

 [ ] 21 – 40 ára 

 [ ] 41 – 60 ára 

 [ ] 61 árs eða eldri 

 

 Á tímum þeirrar miklu upplýsingabyltingar sem við lifum í dag þótti höfundi hentugast 

að skipta þáttakendum í fyrrgreinda aldursflokka. Án þess að alhæfa þá má að miklu leyti 

telja að fólk sem er 20 ára eða yngri sé vanara flestum tölvubúnaði og sé þar af leiðandi 

móttækilegra fyrir gagnvirkum lausnum fremur en prentuðum, á meðan að hjá 

aldurshópnum 61 árs eða eldra, sé þessum venjum þveröfugt farið. 

Önnur spurningin sem höfundur setti fram var Hvernig er búsetu þinni háttað? 

Valmöguleikarnir voru: Ég bý í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu, Ég bý í einbýli á 

höfuðborgarsvæðinu, Ég bý utan höfuðborgarsvæðisins eða Ég bý erlendis. 

 Búseta hefur vissulega áhrif á lestur prentaðra dagblaða. Sem dæmi þá geta Íslendingar 

sem búa erlendis ekki nálgast prentaðar útgáfur íslensku dagblaðanna jafn auðveldlega og 

hérlendis og þurfa þess í stað að reiða sig á þær rafrænu, lesi þeir dagblöðin yfir höfuð. 

Fréttablaðinu er einnig dreift beint inn á heimili þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu, á 

meðan þeir íbúar sem búa utan þess þurfa að nálgast blaðið á sérstökum þjónustustöðum, 

að undanskildum þeim sem búa í höfuðstað norðursins; Akureyri. 

 Til þess að kanna nákvæman lestur dagblaða hjá þátttakendum lá beinast við að spyrja 

þá hversu oft þeir lesa íslensku dagblöðin. Þó að skilgreiningin á orðinu „dagblað“ 

samkvæmt Hagstofunni sé blað sem gefið er út 4 sinnum eða oftar í viku, þá fannst höfundi 

tilvalið að taka vikublöðin einnig með í myndina. Því spurði ég annarsvegar Hversu oft lest 
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þú Fréttablaðið, Morgunblaðið, DV eða Fréttatímann í prentaðri útgáfu? og hinsvegar 

Hversu oft lest þú Fréttablaðið, Morgunblaðið, DV, Fréttatímann eða Kjarnann í stafrænni 

útgáfu?. Valmöguleikarnir voru þeir sömu í hvorri spurningu fyrir sig: Aldrei, sjaldan, 

reglulega eða daglega (þegar það kemur út). 

 Í spurningum 5 og 6 voru þátttakendur spurðir að því hvert af eftirfarandi tækjum þeir 

hefðu aðgang að daglega: Spjaldtölvu, snjallsíma, tölvu eða ekkert af ofangreindu. Þar 

mátti merkja við fleiri en einn möguleika. Þeir sem lesa stafrænar útgáfur dagblaðanna 

voru loks spurðir að því hvert þessara tækja þeir notuðu helst við lesturinn. Tekið var 

sérstaklega fram að hér væri ekki átt við vefsíður dagblaðanna heldur einungis þær 

stafrænu útgáfur sem eru í boði fyrir spjaldtölvur, snjallsíma og tölvur. Þeir sem ekki lesa 

þær útgáfur var svo gefinn valmöguleikinn: Ég les ekki stafræna útgáfur dagblaðanna. Í 

ljósi þess að margir hverjir myndu líklega haka við þann valmöguleika og einnig að með 

tilheyrandi tölvuvæðingu hins vestræna heims og þar af leiðandi auknum lestri íslenskra 

fréttamiðla á internetinu  fannst höfundi mikilvægt að skoða hversu oft þátttakendur 

heimsækja þá fréttamiðla. Það gæti einnig reynst áhugavert að bera þær niðurstöður saman 

við lestur dagblaðanna. 

 Til þess að ramma rannsóknina inn voru þátttakaendur að lokum spurðir að því hver af 

eftirtöldum staðreyndum ætti best við þau: Ég kýs að lesa prentaðar útgáfur dagblaðanna, 

Ég kýs að lesa stafrænar útgáfur dagblaðanna, Ég kýs að lesa prentaðar- og stafrænar 

útgáfur dagblaðanna eða Ég les ekki dagblöð, einungis fréttir á vefsíðum dagblaðanna. 
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2.1 Niðurstöður viðhorfskönnunar 
 

 
Mynd 1 

 

Til að byrja með var öllum þátttakendum skilt að merkja við aldur sinn eins og áður segir 

og reyndust þeir vera á öllum aldri. Allt frá undir 20 ára aldri og upp í 61 árs og eldra. Alls 

svöruðu 227 manns þeirri spurningu og þar af voru 5.29% sem sögðust vera undir 20 ára 

aldri, 74.01% á bilinu 21 – 40 ára, 18.5% á bilinu 41 – 60 ára og 2.2% eldri en 61 árs.  

 

 
Mynd 2 
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Langflestir þátttakendur í rannsókninni búa í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu, eða 55.07%. 

Því næst komu þeir sem búa í einbýli á höfuðborgarsvæðinu eða 29.96%. Þeir sem búa 

utan höfuðborgarsvæðisins voru 5.73% og 9.25% þáttteknda búa erlendis. 

 

 
Mynd 3 

 

 
Mynd 4 
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 Til þess að rannsaka eiginlegan lestur dagblaðanna eru spurningar númer 3 og 4 þær 

mikilvægustu að mati höfundar. Niðurstöðurnar þar koma að mörgu leyti á óvart. Um 

helmingur, eða 49.78.% segjast aldrei eða sjaldan lesa prentaðar útgáfur dagblaðanna á 

meðan 60.88% segjast aldrei eða sjaldan lesa stafrænu útgáfurnar. Þar af leiðandi voru 

50.22% sem sögðust lesa prentaðar útgáfur reglulega eða daglega og 36.12% sem lásu þær 

stafrænu reglulega eða daglega.     

 

 
Mynd 5 

 
 

 
 

Mynd 6 
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 Við spurningunni um tæki og notkun þeirra sögðust rúmlega 4 af hverjum 10 hafa 

aðgang að spjaldtölvu daglega en einungis rúmlega 2 af hverjum 10 sögðust nota spjald-

tölvuna til þess að lesa stafræn dagblöð. Munurinn var þó enn meiri hjá þeim sem sögðust 

eiga snjallsíma en þar voru um 8 af hverjum 10 sem sögðust eiga slíkan, en aðeins tæplega 

2 af hverjum 10 sögðust nota símann við lestur dagblaða. Nánast allir þátttakendur sögðust 

hafa aðgang að tölvu daglega, eða tæplega 97% aðspurðra, en aðeins tæp 60% sögðust nota 

tölvu við lestur dagblaða. Að lokum voru 1 af hverjum 4 sem sögðust ekki lesa stafrænar 

útgáfur dagblaðanna. 

 

 

 
Mynd 7 

 

 

 

Líkt og hefur komið fram hér á undan þá hefur vefnotkun Íslendinga aukist gríðarlega hratt 

undanfarinn áratug eða svo. Því kemur það ekki mikið á óvart að rétt aðeins um 10% 

aðspurðra heimsækja vefsíður dagblaðanna aldrei eða sjaldan. Það þýðir þá að sjálfsögðu 

að tæplega 90% aðspurðra heimsækja þær vefsíður daglega eða nokkrum sinnum á dag. 
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Mynd 8 
 

 

Síðustu spurningunni var, eins og áður segir gert að ramma rannsóknina inn að vissu leyti, 

og jafnvel leitast við að fá eiginlegt svar við rannsóknarspurningunni sjálfri. 22.47% 

aðspurða sögðust kjósa að lesa prentaðar útgáfur dagblaðanna gegn 11.01% þeirra sem 

sögðust kjósa að lesa þær stafrænu. Hinsvegar kjósa 40.09% þátttakenda að lesa bæði 

prentaðar- og stafrænar útgáfur dagblaðanna. Að lokum segjast 26.43% ekki lesa dagblöð, 

heldur einungis fréttir á vefsíðum dagblaðanna. 

 

 

2.2 Greining niðurstöðu 

Lesa má í niðurstöður þessarar rannsóknar á ýmsa vegu og þrátt fyrir að úrtakið telji 

einungis 227 manns þá er það engu að síður marktækt. Eins og áður segir voru 

þátttakendur voru á öllum aldri, af báðum kynjum og með ólíkan bakgrunn. Kjarni 

rannsóknarinnar voru spurningar númer 3 og 4; Hversu oft lest þú Fréttablaðið, 

Morgunblaðið, DV eða Fréttatímann í prentaðri útgáfu? og Hversu oft lest þú 

Fréttablaðið, Morgunblaðið, DV, Fréttatímann eða Kjarnann í stafrænni útgáfu? Sé 

einungis horft á niðurstöður úr þessum spurningum bendir flest til þess að enn sé eftirspurn 

eftir prentuðu útgáfunni. Hlutfall þeirra sem lesa prentuðu útgáfurnar er nánast jafnt því 
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hlutfalli sem lesa þær ekki. Hinsvegar skipta bæði aldur og búseta verulegu máli í þeim 

niðurstöðum. Vitað mál er að yngri kynslóðir nú til dags eru duglegri en þau sem eldri eru 

að afla sér þekkingar á sviði tækninýjunga. Til að mynda hefur netnotkun barna- og 

unglinga aukist gífurlega á undanförnum árum.28 Að sama skapi þá hafa þeir sem búa 

erlendis ekki jafn greiðann aðgang að prentuðum íslenskum dagblöðum - svipað þeim sem 

búa úti á landi. Mest lesna dagblað landsins, Fréttablaðinu, er til dæmis ekki dreift inná 

heimili fólks utan höfuðborgarsvæðisins. Ef þessir aðilar ætla sér að lesa dagblað án þess 

að þurfa að gera miklar ráðstafanir er nokkuð ljóst að þau þurfa að láta sér nægja að lesa 

rafrænu útgáfurnar. Hinsvegar er ekki hægt að líta framhjá því að einungis tæp 15% 

þátttakenda búa erlendis eða utan höfuðborgarsvæðisins. 

 En ef litið er framhjá aldri og búsetu aðspurðra og einungis einblínt á niðurstöður 

spurninga númer 3 og 4 – þá virðist sem eftirspurnin, bæði fyrir prentaðar og stafrænar 

útgáfur dagblaðanna, sé til staðar hér á landi. Um 50% þátttakenda segjast lesa prentaðar 

útgáfur dagblaðanna reglulega eða daglega. Hinsvegar þá segjast 1 af hverjum 4 ekki lesa 

stafrænar útgáfur dagblaðanna og svipað hlutfall, eða 26%, segjast ekki lesa dagblöð 

heldur einungis fréttir á vefsíðum dagblaðanna. Ef rýnt er nánar í niðurstöðurnar má sjá að 

þar er að langflestu leyti um sömu einstaklinga að ræða. Þær niðurstöður koma kannski 

ekki mikið á óvart þar sem vinsældir internetsins hafa aukist gríðarlega hratt á undan-

förnum áratug eða svo. 

 Ef horft er aftur á niðurstöður úr spurningum 5 og 6, er varðar tækjanotkun þátt-

takenda, þá er ljóst að mun færri nýta sér þau tæki sem bjóðast við lestur á dagblöðum, og 

kjósa þar með að nálgast sínar fréttir á annan máta – til að mynda á vefsíðum líkt og segir í 

niðurstöðum spurningar nr. 8, en um 26% aðspurðra segjast heldur kjósa að lesa fréttir á 

vefsíðum dagblaðanna. Það skýtur hinsvegar skökku við þar sem um 97% þátttakenda hafa 

aðgang að tölvu daglega, rúm 80% að snjallsíma og tæp 44% hafa aðgang að spjaldtölvu á 

degi hverjum. Áhugi fólks á stafrænum miðlunarleiðum dagblaðanna, öðrum en 

fréttasíðum þeirra, virðist því vera takmarkaður. Ástæðuna fyrir því má að mörgu leyti 

rekja til þess að fjölmiðlum á Íslandi hefur ekki tekist, enn sem komið er, að finna 

áhugaverðar leiðir til að setja fréttir fram í gagnvirku viðmóti. Þar með hafa þær enn ekki 

haft eiginleg áhrif á prentuðu útgáfuna. 

  

                                                
28 Höfundur óþekktur, „Unglingar skoða samfélagsmiðla daglega“, í Mbl.is, 29. október 2013, sótt 8. 
nóvember 2013, http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/10/29/unglingar_skoda_samfelagsmidla_daglega/. 
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Niðurlag 
Þrátt fyrir að rekstri bæði dag- og vikublaða stafi ógn af vefmiðlum og öðrum gagnvirkum 

lausnum, sem og minnkandi auglýsingatekjum, þá virðast þau ætla að halda velli enn sem 

komið er. Bæði auglýsendur og rekstraraðilar virðast gera sér grein fyrir því að prent-

miðillinn er enn mikilvægur hlekkur í allri miðlun upplýsinga og frétta þrátt fyrir 

minnkandi lestur að því virðist. Því til stuðnings vil ég aftur benda á bandaríska tímaritið 

Newsweek. Líkt og segir í inngangi, þá var öll prentstarfssemi lögð niður hjá þeim miðli í 

Bandaríkjunum í upphafi þessa árs og einungis einblínt á gagnvirkar lausnir. Í grein sem 

birtist á vef The New York Times nú í byrjun desember, segir nýr ritsjóri Newsweek, Jim 

Impoco, hinsvegar frá því að í upphafi ársins 2014 verði prentaða útgáfa vikublaðsins 

vakin aftur til lífsins. Fjármögnun blaðsins mun fyrst og fremst byggjast á áskriftartekjum, 

fremur en auglýsingatekjum líkt og tíðkast víða. Í greininni segir einnig að „þó að prent-

kostnaðurinn hafi verið fjarlægður þýddi það ekki að Newsweek hafi fundið lausnina“.29 

Gagnvirkar lausnir þeirra höfðu þar með þveröfug áhrif. Áhugi og viðhorf fólks til 

prentuðu útgáfunnar virðist enn vera jákvætt. 

 Við erum í miðri stafrænni byltingu, hugrænni breytingu á heimsvísu. Í raun stærstu 

breytingu síðan perntlistin var uppgötvuð. Enn sem komið er hefur þessi bylting ekki náð 

að umbylta dagblaðarekstrinum, en hún hefur haft áhrif á hann og breytt með tilkomu 

fréttasíðna á netinu. Í fyrrgreindri bók, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, vísar höfundurinn 

Þorbjörn Broddason talsvert í kenningar fræðimannsins Marshall McLuhan. McLuhan 

þessi var öflugur í fjölmiðlagreiningum um og uppúr miðri síðustu öld. Þrátt fyrir það eiga 

kenningar hans enn vel við. Þorbjörn segir frá myndlíkingu McLuhan um heimsþorpið:  

 

Heimsþorpið tengist saman af neti rafrænna boðskipta sem minnir á 
taugakerfi mannslíkamans segir McLuhan. Þegar við höfum allan heiminn 
með vissum hætti í snertifjarlægð frá okkur hefur átt sér stað eins konar 
„öfug sprenging“ að mati McLuhans.30 

 

Það er engu líkara en að verið sé að lýsa internetinu eins og það birtist okkur í dag, þrátt 

fyrir að þessar hugmyndir hafi komið fram löngu fyrir tíma þess. Internetið og hin 

áðurnefnda stafræna bylting hefur jafnframt haft áhrif á fréttamennsku og framsetningu 

frétta. Í sömu bók segir Þorbjörn erinng að „sérhæfingin og gagnvirknin veita okkur 
                                                
29 Christine Haugney, „Newsweek Plans Return To Print“, í New York Times, 3. desember 2013, sótt 7. 
desember 2013, http://www.nytimes.com/2013/12/04/business/media/newsweek-plans-return-to-
print.html?_r=0. 
30 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 69. 
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ákveðið frelsi til að velja það efni sem okkur hentar; í framtíðinni verðum við ekki lengur 

bundin af fréttastjóranna heldur getum við sótt í stóra fréttasjóði“.31 Þar er hann að vísu að 

segja frá breytingum á miðlun sjónvarps-tækja, en segir þær einnig ná yfir blöð og tímarit. 

Líkja má þessu við vefsíður dagblaðanna og ganvirkar lausnir þeirra. Fréttir lesnar á 

vefnum eru gjarnan lesnar sem fréttaskot um það sem er að gerast hér og nú. Lesandinn 

velur hvaða frétt hann vill lesa og aðeins það sem er krassandi fær pláss í formi örfrétta í 

skeytaformi á vefsíðum dagblaðanna. Pólitískar fréttir fá jafnvel enn minna vægi, sem enn 

ýtir undir áhugaleysi á stjórnmálum sem gæti jafnvel breytt hinu pólitíska landslagi. Við 

erum jafnnvel þegar farin að sjá það gerast. 

 Svarið við rannsóknarspurningunni minni, Hafa gagnvirkar lausnir íslenskra dagblaða 

haft áhrif á lestur og eða viðhorf til prentuðu útgáfunnar?, er því í raun neikvætt. 

Vissulega hafa vefsíður dagblaðanna og auðvelt aðgengi almennings að þeim allan 

sólarhringinn haft einhver áhrif, en eiginlegar gagnvirkar lausnir hafa ekki gert það. 

Niðurstöður viðhorfs-könnunarinnar gefa eindregið til kynna að áhugi almennings á þeim 

lausnum sé minni en ætlað er. Nær allir þátttakendur höfðu ýmist aðgengi að tölvu, 

snjallsíma eða spjaldtölvu daglega, en 61% þeirra sögðust aldrei eða sjaldan nýta þau tæki 

til lesturs á stafrænum útgáfum dagblaðanna. Ástæður þess eru, að mati höfundar, þær 

sömu og í tilviki Newsweek. Hér á landi hefur hvorugt dagblaðanna, hvorki Morgunblaðið 

né Fréttablaðið, eða önnur vikublöð, sýnt fram á áhugaverðar lausnir – gagnvirkar lausnir – 

í stafrænum miðlunarleiðum. Kjarninn er í raun eini fjölmiðillinn sem reynir, en mistekst 

þó að nýta sér þá möguleika sem bjóðast, að mati höfundar. Það er hinsvegar nokkuð ljóst 

að möguleikarnir eru til staðar, líkt og sjá má víða erlendis. Á meðan lifa prentuð dagblöð 

ágætis lífi, enn sem komið er, og fullsnemmt er að skilgreina þau sem óþarfan hlut í miðlun 

á fréttaefni.  Við lestur á prentuðu dagblaði eru blaðið lesið heildstætt, síðu fyrir síðu. Þar 

með getur lesandinn jafnvel lesið fréttir eða a.m.k. fyrirsagnir, sem og séð myndir sem 

viðkomandi hefur yfirleitt ekki áhuga á og leitaði aldrei eftir á netinu. Þar hefur hin 

grafíska framsetning einmitt áhrif, staðsetning, form – og jafnvel litir, myndir og lykt hefur 

áhrif á lesturinn og tilfinninguna. Við lestur á heildstæðu dagblaði er fjölbreytni í 

fyrirrúmi. Þetta er helsti kostur dagblaðsins að mínu mati. Það er ekki hlutverk 

blaðaútgefenda og hönnuða að líkja eftir þeim kostum í gagnvirkum lausnum sínum, 

heldur ættu þeir að leita nýrra og frumlegri leiða. Þó ber þeim að sjálfsögðu að líta á þessa 

kosti og taka þá til skoðunar við gagnvirkra lausna sinna. 

                                                
31 Þorbjörn Broddason, Ritlist, prentlist, nýmiðlar, bls. 84. 
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 Samspil prentaðra- og gagnvirkra dagblaða er lykillinn að farsælum dagblaðarekstri á 

komandi árum þó að margt bendi til þess að þær gagnvirku muni á endanum taka við 

keflinu. Það er hinsvegar erfitt að gera sér grein fyrir hversu mörg ár sú þróun muni taka, 

en það er ljóst að þeir miðlar sem kjósa að nýta þær ekki til fullnustu munu, að öllum 

líkindum, fjara út.  
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