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stefnumótun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  

Rannsóknarspurningin sem unnið var eftir er: Hvernig upplifa starfsmenn staðarmiðla 

á Akureyri hlutverk miðlanna? Til að svara spurningunni var notast við djúpviðtöl og 

síðan var notast við fyrirbærafræðilega aðferð til að greina viðtölin. Rannsóknin var 

unnin sumarið 2014 og fór gagnaöflun fram í júní og júlí. Rætt var við starfsmenn 

fjölmiðla á Akureyri og þeir spurðir út í reynslu sína af starfi hjá miðlunum. 

Leiðbeinandi var dr. Erla Sólveig Kristjánsdóttir, lektor við Viðskiptafræðideild. Henni 

vil ég þakka fyrir góða leiðsögn, hvatningu og þolinmæði. Einnig vil ég þakka 

viðmælendum mínum fyrir að gefa af tíma sínum til að leggja rannsókninni lið. Eins og 

fram kemur í  niðurstöðum rannsóknarinnar er tími þeirra oft af skornum skammti og 

því fá þeir bestu þakkir fyrir að gefa sér tíma. Ég vil þakka foreldrum mínum fyrir 

aðstoðina við yfirlestur á ritgerðinni og ráðleggingar. Að lokum vil ég þakka unnusta 

mínum fyrir þolinmæðina og fyrir að vera alltaf tilbúinn til að lækka í gítarmagnaranum 

þegar ég þurfti frið til að einbeita mér. 
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Útdráttur 

Fjölmiðlar eru mikilvægur hluti af nútímasamfélagi. Þeir hafa áhrif á þekkingu 

almennings á samfélaginu og móta heimsmynd okkar að ákveðnu leyti. Staðarmiðlar 

gegna mikilvægu hlutverki á hverjum stað fyrir sig og miðla staðbundnu efni. Lítið er til 

af rannsóknum á staðarmiðlum á Íslandi en þó eru miðlarnir fjölmargir. Því var ákveðið 

að rannsaka staðarmiðla og Akureyri varð fyrir valinu. Mikilvægi staðarmiðla vakti áhuga 

rannsakanda og einnig er áhugavert að skoða hlutverk þeirra nánar. Til að svala forvitni 

rannsakanda var notast við fyrirbærafræðilega rannsókn og gögnum var safnað með 

djúpviðtölum. Viðmælendur voru níu starfsmenn staðarmiðla á Akureyri. 

Niðurstöðurnar sýndu að viðmælendum þótti mikilvægt að sinna bæði aðhaldi við 

stjórnvöld og uppbyggingu samfélagsins. Mikilvægast þótti viðmælendum að jafnvægi 

væri á fjölmiðlamarkaði, þannig væri hæfilega mikið af gagnrýninni umfjöllun og 

hæfilega mikið af uppbyggjandi efni. Einnig var sambandið milli höfuðborgar og 

landsbyggðar mörgum hugleikið. Þá vildu flestir meina að með góðri fjölmiðlun mætti 

auka þekkingu og skilning og þannig minnka þá gjá sem starfsmennirnir sögðust sjá á 

milli landsbyggðar og höfuðborgar. Viðmælendur voru ánægðir í starfi sínu og þótti gott 

að vinna að því að gera samfélagið að betri stað. 

 



 

6 

Abstract 

Media is an important part of the modern community, it affects our knowledge of the 

community and shapes our ideas about the world. Local media plays an important role 

in each community and covers local discussions and news. There is little research 

available regarding local media in Iceland, though there are many local media in the 

country. That is why it was decided to do a research on local media and the place 

chosen was Akureyri. The researcher wanted to know why it is important to have local 

media and what is its role. A phenomenological research method and in-depth 

interviews were used to answer those questions. The interviewees were nine 

employees of Akureyri‘s local media. The results showed that interviewees found it 

important to have both critical news and soe constructive coverage of the community. A 

balance between those two roles whas what interviewees found the most important. 

The communication between the capital and the smaller regions of the country was also 

considered important. The interviewees felt there was a gap between the greater 

Reykjavík area and the rest of the country. They thought the gap could be narrowed by 

some good media coverage that would lead to increased knowledge and understanding. 

The interviewees were happy in their jobs and loved to feel that they were doing some 

good for their society. 
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1  Inngangur 

Hvert sem litið er í nútímasamfélagi blasa fjölmiðlar við manni. Útvarp, sjónvarp, 

dagblöð og netmiðlar umkringja almenning og færa okkur ótrúlegt magn upplýsinga á 

degi hverjum. Fjölmiðlar dreifa efni sínu til mismunandi hópa en flestir ná þeir til mikils 

fjölda fólks. Vegna þess hversu margir hafa aðgang að þeim upplýsingum sem 

fjölmiðlarnir hafa fram að færa, má gera ráð fyrir því að fjölmiðlarnir hafi töluverð áhrif 

á samfélagið. Fjölmiðlar eru stór þáttur í lífi fólks í nútímaþjóðfélagi og sífellt auðveldara 

verður að nálgast efni miðlanna. Á síðustu árum og með nýrri tækni hefur umhverfi 

fjölmiðla breyst töluvert. Sífellt fleiri miðlar taka upp netimiðil til hliðar við aðra miðla og 

fjöldi netmiðla er gríðarlegur. Einnig hefur rekstur áskriftarblaða orðið sífellt erfiðari 

síðustu árin og jafnvel áratugina. Þótt fríblöðum hafi fjölgað í takt við erfiðleika 

áskriftarblaðanna, sýna mælingar fram á að dagblaðalestur ungs fólks fari sífellt 

minnkandi (Birgir Guðmundsson, 2012b). Efnisveitur gera fólki kleift að stjórna 

sjónvarpsáhorfi sínu óháð sjónvarpsstöðvum og ólöglegt niðurhal efnis er áhyggjuefni 

þeirra sem starfa við framleiðslu sjónvarpsefnis. Það er því ljóst að fjölmiðlar almennt 

standa á ákveðnum krossgötum. Hlutverk fjölmiðla breytist hægt en starfsumhverfið er í 

stöðugum breytingum. 

Fjölmiðlaflóran á Íslandi er nokkuð fjölbreytt og hér starfa margir miðlar og ólíkir. 

Flestir eru miðlarnir með höfuðstöðvar á höfuðborgarsvæðinu og þá sér í lagi stóru 

miðlarnir. Um allt land eru þó starfræktir smærri miðlar sem sérhæfa sig í umfjöllun um 

sín heimasvæði, svokallaðir staðarmiðlar. Staðarmiðlar spila stórt hlutverk í hverju 

samfélagi fyrir sig og eru mikilvæg upplýsingalind íbúa (Birgir Guðmundsson, 2004; Birgir 

Guðmundsson, 2012a). Mikilvægi fjömiðla og áhrif þeirra á nútímasamfélag eru mikil og 

vöktu upphaflega áhuga minn á fjölmiðlafræði, sem ég lærði til B.A. prófs. Fjölmiðlar eru 

alls staðar í kringum okkur og þess vegna fannst mér áhugavert að kynna mér nánar 

starfsemi þeirra og áhrif. Staðarmiðlar eru mér sérlega hugleiknir þar sem ég er fædd og 

uppalin á landsbyggðinni og ber hag landsbyggðarinnar mjög fyrir brjósti. Sjálf hef ég 

ekki starfað hjá staðarmiðlum en hef mikinn áhuga á þeim og fæ vonandi tækifæri til að 

kynnast starfi þeirra betur í framtíðinni. Í fjölmiðlafræðideild Háskólans á Akureyri, þar 
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sem ég lærði, var áherlsla lögð á staðarmiðla á Íslandi. Lítið er þó til af rannsóknum um 

staðarmiðla landsins og það vakti áhuga minn á að leggja mitt af mörkum til að auka 

þekkingu og skilning á starfi staðarmiðla. Rannsóknir á staðarmiðlum eru flestar 

erlendar og því gerðar í samfélögum sem eru ólík því sem við Íslendingar þekkjum. Hér á 

landi dreifist búseta mjög ójafnt og höfuðborgarsvæðið er gríðarlega fjölmennt og 

áhrifamikið miðað við aðra landshluta. Þessi sérkennilega dreifing byggðar er áhugaverð 

og afleiðingar hennar þykja mér enn áhugaverðari. Oft má sjá ákveðinn ríg á milli staða 

og hann endurspeglast gjarnan í fjölmiðlum. Einnig má oft sjá ákveðna varnarbaráttu 

minni byggða sem berjast við vandamál á borð við fólksfækkun. Dreifing byggðar á 

Íslandi veldur því að rannsóknir á staðarmiðlum eru sérlega áhugaverðar því munurinn á 

litlum bæjum og höfuðborgarsvæðinu er svo mikill. Þessi rannsókn mun leitast við að 

skýra betur það hlutverk sem staðarmiðlar á litlum stöðum á landsbyggðinni hafa, bæði 

gagnvart íbúum nærsamfélagsins, stjórnvöldum og öðrum landsmönnum.  

„Ísland ekki lítið land, það er stórasta land í heimi” er setning sem flestir landsmenn 

þekkja. Enda væri í flestum öðrum löndum óhugsandi að í bæ með innan við 20.000 íbúa 

væri starfræktur háskóli, sjúkrahús, sjónvarpsstöð og tvö vikublöð. Akureyri er ekki stór 

bær ef litið er á allan heiminn, þótt vissuelga sé bærinn stór þegar miðað er við bæi á 

Íslandi. Í bænum búa um 18.000 manns, sem gerir bæinn að þeim fjórða stærsta á 

Íslandi og stærsta þéttbýliskjarna utan höfuðborgarsvæðisins (Hagstofa Íslands, 2014). 

Ef litið er á svolkölluð vinnusóknarsvæði, má sjá að 9 af 10 stærstu bæjum landsins eru á 

vinnusóknarsvæði höfuðborgarinnar. Akureyri er því langstærsti bærinn utan 

áhrifasvæðis höfuðborgarinnar (Árni Ragnarsson, 2013). Á Akureyri er margskonar 

þjónusta, til dæmis bæði sjúkrahús og háskóli. Í bænum eru einnig starfræktir margir 

fjölmiðlar, sem flestir einblína á Akureyri og/eða stærra svæði á Norðurlandi. Meðal 

þessara fjölmiðla eru tvö vikublöð og ein sjónvarpsstöð.  

Þessi fjöldi staðarmiðla vakti áhuga rannsakanda. Hvers vegna eru svo margir 

fjölmiðlar starfandi í litlum bæ þegar fjölmargir landsmiðlar koma inn á heimili fólks á 

degi hverjum? Meðal þessara landsmiðla má nefna Fréttablaðið, sem dreift er án 

endurgjalds í hvert hús á Akureyri, og Ríkisútvarpið, sem sendir bæði út sjónvarps- og 

útvarpsefni. Auk þessara miðla má nefna hinn mikla fjölda netmiðla, erlendra og 

innlendra, sem njóta mikilla vinsælda netnotenda. Netmiðlarnir starfa í raun án 
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landamæra því hver sem er getur nálgast efni þeirra, óháð staðsetningu. Áhugavert er 

að velta því fyrir sér hvers vegna svo mörgum fjölmiðlum er haldið úti á Akureyri. Einnig 

er það ljóst að rekstrarumhverfi staðarmiðla er gjarnan erfitt (Birgir Guðmundsson, 

2004) og því hljóta ástæður að baki starfi miðlanna að vera aðrar en markaðslegar. Efnið 

hefur lítið verið rannsakað og því var ákveðið að ráðast í rannsókn á staðarmiðlu má 

Akureyri, umhverfi þeirra og tilgangi. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á 

hlutverk staðarmiðla á Akureyri og jafnvel á landsbyggðinni allri. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða þannig nýtt framlag þar sem efnið hefur ekki verið rannsakað á 

þennan hátt áður. Rannsóknarspurningin sem unnið verður eftir er hvernig upplifa 

starfsmenn staðarmiðla á Akureyri hlutverk miðlanna? Hægt er að nálgast spurninguna 

frá ýmsum áttum en í þessari rannsókn verður áherslan á starfsfólk miðlanna og viðhorf 

þeirra. Hvað er það sem hvetur fólk áfram í starfi, hvers vegna finnst fólki mikilvægt að 

halda úti staðarmiðlum á Akureyri og hvernig líta starfsmenn miðlanna á hlutverk 

staðarmiðla? Til að svara spurningunni er notast við fyrirbærafræðilega 

rannsóknaraðferð og djúpviðtöl við starfsmenn staðarmiðla á Akureyri. Í rannsókninni 

verður athyglinni beint að hlutverkum samfélagssmiðsins, sem leggur áherslu á að 

byggja upp ímynd samfélagsins, og varðhundsins, sem leggur áherslu á að veita 

stjórnvöldum aðhald. Þessi tvö hlutverk hafa gjarnan verið í umræðunni um staðarmiðla 

á landinu (Birgir Guðmundsson, 2012a). Starfsfólk staðarmiðla á Akureyri verður spurt 

út í viðhorf þeirra gagnvart staðarmiðlum og hlutverki þeirra. Þá verður upplifun 

starfsfólksins á því að starfa hjá staðarmiðli skoðuð, ásamt viðhorfi þess til tilgangs 

staðarmiðla.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

 

,,Fjölmiðlar eru sennilega mikilvægasta upplýsingalind almennings í 
lýðræðissamfélögum samtímans” (Menntamálaráðuneytið, 2005, bls 9). 

 

2.1 Hlutverk fjölmiðla 

Orðið fjölmiðill felur í raun í sér skilgreiningu á hugtakinu; fjölmiðill miðlar til fjöldans. 

Fjölmiðlar miðla upplýsingum til fólks og geta gert það á ýmsa mismunandi vegu. 

Dæmigerðir fjölmiðlar eru dagblöð, sjónvarp og útvarp, auk netmiðla sem verða sífellt 

fyrirferðarmeiri (Lög um fjölmiðla nr. 38/2011; Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Prentmiðlar eru elsta form fjölmiðlunar og því hefur fjöldi fjölmiðlakenninga og 

rannsókna lagt áherslu á prentmiðla, þótt aðrar tegundir fjölmiðla hafi einnig verið 

mikið rannsakaðar (Baran og Davis, 2009). Fjölmiðlar eru taldir mikilvægasta 

upplýsingalind almennings í nútímasamfélagi og hafa svo mikil áhrif á samfélagið að þeir 

eru gjarnan kallaðir fjórða valdið (Birgir Guðmundsson, 2012b; Menntamálaráðuneytið, 

2005; Petersson og Pettersson, 2000). Hinar þrjár greinar valdsins eru þrjár greinar 

ríkisvaldsins; löggjafar-, dóms- og framkvæmdavald (Birgir Guðmundsson, 2012a; 

Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Hlutverk fjölmiðla sem fjórða valdið er að veita hinum 

þremur greinunum aðhald og upplýsa almenning um það sem fram fer hjá þeim sem 

stjórna í þjóðfélaginu. Mikilvægt er að þessu hlutverki sé vel sinnt, til að stuðla að því að 

hagsmunir almennings hafi forgang fram yfir hagsmuni valdamanna eða annarra aðila 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010).  

Á síðustu árum og áratugum hafa miklar breytingar orðið á fjölmiðlum og 

fjölmiðlamarkaði. Aukin tækni hefur leitt til fjölgunar fjölmiðla og gríðarlegrar aukningar 

á upplýsingum sem almenningur hefur aðgang að. Þó eiga dagblöð undir högg að sækja 

og áskrifendum fréttablaða hefur fækkað mikið á síðustu árum og áratugum. Raunar 

mætti segja að flestir íslenskir fjölmiðlar búi við fjárhagserfiðleika þar sem 

kostnaðarsamt er að halda úti fjölmiðlum og markaðurinn á Íslandi er smár. Fáir 
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viðtakendur eru um hvern miðil og auglýsendur eru einnig færri og smærri en tíðkast í 

öðrum löndum. Því er gróðavon fjölmiðlafyrirtækja á Íslandi takmörkuð og 

fjárhagserfiðleikar eru víða áhyggjuefni fjölmiðlafólks og útgefenda 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). Ekki er ýkja langt síðan aðskilnaður varð á milli íslenskra 

fjölmiðla og stjórnmálaflokka. Fram að þeim tíma höfðu flestir fjömiðlar landsins verið 

málgagn stjórnmálaflokka. Eftir þessa breytingu hefur verið lögð aukin áhersla á að 

endurspegla raunveruleikan á sem hlutlausastan hátt og að fjölmiðlar séu óháðir og 

starfi einungis samkvæmt hagsmunum almennings (Markus Meckl og Birgir 

Guðmundsson, 2010). Þessi hugsun hafði ekki verið áberandi á tímum flokksblaðanna og 

í raun halda ýmsir fræðimenn því fram að hugmyndin um hlutleysi blaðamanna hafi ekki 

komið fram á sjónarsviðið fyrr en á tuttugustu öldinni (Þorbjörn Broddason, 2005). Með 

auknum tækniframförum hafa einnig orðið gríðarlega breytingar á fjölmiðlamarkaði þar 

sem magn upplýsinga á veraldarvefnum er gríðarlegt. Algengt er að fjölmiðlar hafi 

aðlagast hinni nýju tækni með því að taka upp netmiðil til hliðar við hinn hefðbundna 

miðil (Menntamálaráðuneytið, 2005). Spá Marshall McLuhan (1964) varðandi 

heimsþorpið hefur því að nokkru leyti ræst því magn upplýsinga sem jarðarbúar hafa 

aðgang að hver um annan er gríðarlegt. Þess vegna talaði McLuhan um að heimurinn 

yrði í raun bara eitt þorp þar sem auðvelt væri að nálgast upplýsingar um næsta mann 

(McLuhan, 1964).  

Fjölmiðlar eiga að vera hlutlausir og faglegir í sinni umfjöllun og sinna þannig 

almannahagsmunum eins vel og mögulegt er. Fjölmiðlar eiga ekki að sinna eigin 

hagsmunum né heldur hagsmunum eigenda sinna eða auglýsenda. Mikilvægt þykir að 

fjölbreytni og fjölræði ríki á fjölmiðlamarkaði. Fjölbreytni er mikilvæg til þess að 

almenningur geti nálgast fjölbreytta miðla og mikilvægt þykir að fjölmiðlar miðli efni frá 

sem flestum stöðum og að bakgrunnur fjölmiðlamanna sé fjölbreyttur. Fjölræði þykir 

mikilvægt til að koma í veg fyrir að miðlar séu í eigu fárra aðila og að hætta verði á því 

að þeir taki hagsmuni eigenda fram yfir almannahagsmuni (Menntamálaráðuneytið, 

2005). Nefnd menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (2005) tók fram í skýrslu sinni 

að íslenskur fjölmiðlamarkaður einkennist af samþjöppun og því er fjölræði lítið. Þetta á 

þó ekki einungis við á Íslandi heldur hefur fjölmiðlamarkaður víða um heiminn einkennst 

af samþjöppun og fáir stórir eigendur eiga gjarnan marga miðla. Þetta þykir áhyggjuefni 

því samþjöppunin getur leitt til þess að hagsmunir stórra eigenda séu teknir fram fyrir 



 

14 

hagsmuni almennings. Fyrirtækin eru rekin í hagnaðarskyni og stjórnast því að stórum 

hluta af auglýsendum. Þetta þykir ógna frjálsri fjölmiðlun sem á fyrst og fremst að þjóna 

almannahagsmunum (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

 

2.1.1 Varðhundar og samfélagssmiðir 

Í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis er hlutverk fjölmiðla skilgreint sem þríþætt; 

upplýsinga-, aðhalds- og umræðuhlutverk. Upplýsingahlutverkið er að birta réttar, 

vandaðar og faglega unnar upplýsingar. Aðhaldshlutverkið er að veita stjórnvöldum og 

fjármálastofnunum aðhald og sinna þannig varðhundshlutverki gagnvart 

almannahagsmunum (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Tjáningarfrelsi og fjölmiðlafrelsi 

er talið nauðsynlegt í lýðræðisþjóðfélögum til að fjömiðlar geti sinnt aðhaldshlutverki 

sínu og sumir vilja meina að þetta frelsi sé mikilvægasti þátturinn í hverju lýðræðisríki 

(Whitten-Woodring, 2009). Umræðuhlutverkið er að vera vettvangur þjóðfélagslegrar 

umræðu og birta ólík sjónarmið (Birgir Guðmundsson, 2012a, Menntamálaráðuneytið, 

2005; Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Samkvæmt skýrslu nefndar 

menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla þjóna fjölmiðlar umræðuhlutverki sínu best 

þegar sem flestum og fjölbreyttustum skoðunum er komið á framfæri 

(Menntamálaráðuneytið, 2005).  

Gjarnan er talað um að fjölmiðlar séu annars vegar varðhundar og hinsvegar 

samfélagssmiðir. Varðhundar eru, eins og áður segir, þeir sem standa vörð um 

almannaheill og veita stjórnvöldum aðhald (Baran og Davis, 2009; Birgir Guðmundsson, 

2012a). Þeir miðlar sem leggja áherslu á hlutverk varðhundsins stunda 

rannsóknarblaðamennsku og eru gagnrýnir á þá sem valdið hafa. Þeir eiga ekki að 

sleppa því að segja frá erfiðum málum heldur þvert á móti taka slaginn og rjúfa þögnina. 

Þeir láta persónulega hagsmuni ekki stjórna umfjölluninni heldur segja frá því sem aflaga 

fer í samfélaginu (Birgir Guðmundsson, 2012a). Mikilvægt er að fjölmiðlar sinni þessu 

hlutverki og það hefur gjarnan verið nefnt ein stærsta ástæðan fyrir nauðsyn 

fjölmiðlafrelsis. Þegar varðhundshlutverkinu er vel sinnt getur almenningur verið viss 

um að fjölmiðill birti vandaðar og réttar upplýsingar sem skipta máli (McQuail, 2010). Í 

skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla er það tekið fram að 

fjölmiðlar eigi að sinna varðhundshlutverkinu vegna þeirrar stöðu sem þeir hafa að geta 
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miðlað upplýsingum til allra landsmanna (Menntamálaráðuneytið, 2005). Í skýrslu 

Rannsóknarnefndar Alþingis (2010) kemur fram að íslenskir fjölmiðlar hafi ekki sinnt 

varðhundshlutverkinu nægilega vel í aðdraganda efnahagshrunsins og kallað er eftir því 

að þeir muni sinna þessu hlutverki betur í framtíðinni. Þó er sú skoðun algeng að 

fjölmiðlar hafi aldrei og muni sennilega aldrei verða fullkomlega sjálfstæðir. 

Fjölmiðlafólk hefur skoðanir eins og annað fólk og þótt hægt sé að lágmarka þau áhrif 

sem skoðanirnar hafa, er erfitt að útrýma þeim algjörlega. Fjölmiðlar eru einnig háðir 

fjármagni, hvort sem það kemur frá áskrifendum, eigendum eða auglýsendum, og sú 

staðreynd hefur það í för með sér að erfitt er fyrir fjölmiðla að vera fullkomlega 

sjálfstæðir og hlutlausir (Menntamálaráðuneytið, 2005). Einnig ber að nefna að 

mönnum ber ekki saman um hvenær fjölmiðlar eru frjálsir og hvenær ekki. Lagalegt 

frelsi fjölmiðla þykir ekki endilega nóg, heldur þarf að taka mið af eignarhaldi miðlanna 

og samfélaginu í heild sinni (Whitten-Woodring, 2009).  

Í skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (2005) er áhersla lögð á 

aðhald og varðhundshlutverkið. Þó er það einnig tekið fram að fjölmiðlar skuli einnig 

miðla efni sem almenningur hefur áhuga á og vera vettvangur samfélagsumræðu. 

Hugtakið fjölmiðill sem samfélagssmiður kemur frá Birgi Guðmundssyni og byggir á því 

að fjölmðillinn ýti undir og taki þátt í að skapa sjálfsmynd samfélagsins. Hugtakið var 

sett fram til að benda á að fjölmiðlar geti sinnt mikilvægu hlutverki þótt þeir leggi ekki 

áherslu á rannsóknarblaðamennsku eða gagnrýna umfjöllun (Birgir Guðmundsson, 

munnleg heimild (sjá viðauka 1). Samfélagssmiðurinn er nokkurs konar spegill 

samfélagsins og hjálpar til við að byggja upp ímynd nærsamfélagsins. Miðillinn þarf þá 

að vera vettvangur umræðu um málefni samfélagsins og líðandi stundar og einnig að 

miðla fréttum úr nærsamfélaginu. Miðill sem leggur áherslu á hlutverk 

samfélagssmiðsins mótar skoðanir lesenda og hjálpar til við að búa til sameiginleg gildi 

og viðmið í samfélaginu. Flestir fjölmiðlar reyna að sinna bæði hlutverki 

samfélagssmiðsins og varðhundsins, þótt oft sé töluverður áherslumunur (Birgir 

Guðmundsson, 2004; Birgir Guðmundsson, 2012a). 
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2.2 Áhrif fjölmiðla 

Færa má rök fyrir því að áhrif fjölmiðla séu gríðarleg þar sem fjölmiðlar eru stærri hluti 

af lífi flestra en fólk endilega gerir sér grein fyrir og fólk eyði sífellt meiri tíma í að neyta 

fjölmiðlaefnis (Fang, 1997). Fang (1997) færir rök fyrir því að fjölmiðlar hafi haft áhrif á 

alla helstu atburði stjórnmála síðari tíma. Hann nefnir þar að byltingar hafi orðið fyrir 

tilstuðlan fjölmiðla og að ný öfl hafi komist til valda með því að nýta sér mátt fjölmiðla. 

Nú til dags er fólk meðvitaðra um umheiminn og það sem þar gerist vegna þess 

gríðarlega magns upplýsinga sem fjölmiðlar birta á hverjum degi. Voðaverk dagsins í dag 

fara ekki fram bak við luktar dyr og umheimurinn er fljótur að frétta af því sem gerist á 

hverjum stað fyrir sig. Þetta getur haft mikil áhrif á gang sögunnar því uplýsingarnar gefa 

almenningi tækifæri til að láta í sér heyra og breyta þannig því sem er í gangi í heiminum 

(Fang, 1997). 

Erfitt er að mæla áhrif fjölmiðla þar sem margir þættir spila inn og áhrifin geta verið 

bæði bein og óbein og eins hafa ólíkir miðlar ólík áhrif á fólk (Petersson og Pettersson, 

2000; Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Þó hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar og 

mikill fjöldi kenninga er til um áhrif fjölmiðla en hér á eftir verður farið yfir helstu 

kenningar um áhrif fjölmiðla. Erfitt er að sanna nokkuð varðandi áhrif fjömiðla á 

fjölmiðlaneytendur þar sem margir aðrir þættir í samfélaginu geta haft áhrif. Þó verður 

að teljast nokkuð ljóst að fjölmiðlar hafi áhrif, annars væri til dæmis mjög erfitt fyrir 

fjölmiðla að selja auglýsingar, ef þær hefðu ekki áhrif á hinn almenna borgara. Sú 

staðreynd að fjölmiðlar eru vinsælir meðal auglýsenda, bendir því til þess að 

auglýsendur séu vissir um að miðlarnir hafi áhrif. Áhrif fjölmiðla eru sjaldan bein og þau 

fara eftir ótal öðrum þáttum, til dæmis samfélaginu sem fólk lifir í, reynslu fólks og 

skoðunum annarra (Petersson og Pettersson, 2000).  

 

2.2.1 Helstu kenningar 

Fjölmiðlafræði kom fram á sjónarsviðið sem fræðigrein á fjórða áratug síðustu aldar 

(Stansberry, 2012). Ein af fyrstu kenningunum um áhrif fjölmiðla var svokölluð 

sprautukenning (e: hypodermic needle theory / magic bullet theory), sem gekk út á það 

að fjölmiðlar sprautuðu hugmyndum sínum í fólk. Kenningin er töluvert frábrugðin þeim 

hugmyndum sem viðteknar eru í dag en lýsir hugsanlega viðhorfi þess tíma til fjölmiðla. 
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Sprautukenningin hefur sérstaklega verið tengd við ofbeldisfullt sjónvarpsefni og margir 

hafa haft áhyggjur af slæmum afleiðingum þess að börn horfi á slíkt efni. Kenningin lifir 

enn í dag þótt fáar rannsóknir bendi til þess að áhrif fjölmiðla séu eins og kenningin 

segir. Fljótlega tóku þó aðrar kenningar við af sprautukenningunni og þær gera flestar 

ráð fyrir óbeinum áhrifum fjölmiðla (Petersson og Pettersson, 2000).  

Tveggja þrepa kenningin (e: two-step flow theory) var fyrst kynnt af Katz og 

Lazarsfeld um miðja síðustu öld og kenningin gengur út á það að fjölmiðlaefni fari ekki 

beint til neytenda heldur eigi fyrst viðkomu í annarri manneskju, svokölluðum 

skoðanaleiðtoga. Þá er átt við að fyrst nái efnið til einstaklinga sem eru sérlega 

móttækilegir fyrir efni fjölmiðlanna og séu í sumum tilfellum áhrifaríkir í samfélaginu. 

Þessir einstaklingar hafa svo áhrif á fólkið í kringum sig, sem fær þá efnið í gegnum síu 

skoðanaleiðtoganna (Petersson og Pettersson, 2000; Stansberry, 2012). Tveggja þrepa 

kenningin gerir því, ólíkt sprautukenningunni, ráð fyrir því að einstaklingar séu ólíkir og 

því hafi fjölmiðlar ólík áhrif á þá (Petersson og Pettersson, 2000).  

Notagildiskenningin (e: uses and gratification) er í hálfgerðri andstöðu við 

sprautukenninguna, sem gerir ráð fyrir að neytendur hafi lítið vald yfir því á móti hvaða 

upplýsingum þeir taka. Notagildiskenningin gerir ráð fyrir því að neytendur velji hvaða 

fjölmiðlaefni þeir neyti og enn fremur ráði þeir hvort þeir trúi efninu eða ekki. 

Viðtakendur geta samkvæmt þessari kenningu valið hvenær og hvernig þeir nota 

fjölmiðla, hvaða miðla þeir nota og hvort þeir taki mark á þeim. Fjölmiðlar geta því ekki 

sprautað efni sínu inn í huga viðtakenda eins og sprautukenningin gerir ráð fyrir heldur 

eru neytendur fjölmiðlaefnis virkir þátttakendur (Katz, Blumler og Gurevitch, 1973; 

Petersson og Pettersson, 2000). Notagildiskenningin gerir því ráð fyrir að 

einstaklingurinn sé skynsamur og beri ábyrgð á eigin lífi.  

Ræktunarkenningin (e: cultivation theory) kom fram á sjónarsviðið eftir að sjónvarpið 

hafði rutt sér til rúms. Gerbner, upphafsmaður ræktunarkenningarinnar, talaði um að 

sjónvarpið hefði mikil mótandi áhrif á samfélagið. Hann talaði einnig um að hver 

einstaklingur veit margt um umheiminn en hefur aðeins upplifað brot af því sem hann 

veit. Vitneskja okkar er að stórum hluta komin frá fjölmiðlum, sem hafa  mótandi áhrif á 

hugmyndir okkar um heiminn. Sá veruleiki sem birtist okkur í sjónvarpi er þó einungis 

gerviheimur en þrátt fyrir það getur hann haft áhrif. Petersson og Pettersson (2000, bls. 
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46) nefndu dæmi þess efnis að Íslendingur sem aldrei hefur komið til Bandaríkjanna 

hefur þó frekar skýra hugmynd um bandarískt samfélag. En vegna þess að reynsla hans 

og hugmynd er að stórum hluta til komin frá gerviheimi sjónvarpsins er ólíklegt að hún 

sé sambærileg raunveruleikanum. Þess vegna eru fjölmiðlar miklir áhrifavaldar í 

samfélaginu, þar sem þeir sjá að hluta til um að rækta þær hugmyndir sem almenningur 

hefur um heiminn. Sér í lagi á þetta við þegar einstaklingar treysta eingöngu á fjölmiðla 

til að fá fræðslu, eins og á til dæmis við í dæminu hér að ofan (Gerbner og Gross, 1976; 

Petersson og Pettersson, 2000; Shanahan og Morgan, 1999).  

 

2.2.2 Dagskrárvald 

Tvær áhrifamiklar kenningar um óbein áhrif fjölmiðla eru kenningarnar um dagskráráhrif 

og innrömmunaráhrif. Dagskrárvaldið (e: agenda setting) vísar til þess að fjölmiðlar 

ákveða hvaða efni þeir birta og hvaða efni þeir kjósa að birta ekki (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2010). Með því að segja frá einu máli en ekki öðru eru fjölmiðlar þannig að gefa 

í skyn hvort efnið er mikilvægara. Kenningin um dagskrárvald fjölmiðla hefur verið ein 

áhrifamesta kenning fjölmiðlafræðinnar síðustu áratugi (Walgrave og van Aelst, 2006). 

Dagskrárvaldskenningin heldur því fram að fjölmiðlar setji mál á dagskrá almennings og 

valdi því að fólk hugsi frekar um þau mál sem birtast í fjölmiðlum en þau mál sem 

fjölmiðlar kjósa að fjalla ekki um (Breen, 1997; McQuail, 2010; Scheufele og Tewksbury, 

2007). Fréttamat fjölmiðlafólks getur því haft töluverð áhrif á skoðanir almennings og 

hugmyndir (Menntamálaráðuneytið, 2005). Þannig eru fjölmiðar ekki að segja fólki 

hvernig það eigi að hugsa heldur um hvað á að hugsa (Kwansah-Aidoo, 2003; McQuail, 

2010). Rannsóknir benda til þess að fjölmiðlar hafi lítið um það að segja hvernig fólk 

hugsar eða hvaða afstöðu fólk tekur og geti litlu um það breytt en aftur á móti geti þeir 

haft töluvert að segja varðandi um hvað fólk hugsar (Baran og Davis, 2009; McCombs og 

Shaw, 1972; McQuail, 2010). Þessi áhrif eiga sérstaklega við í þróuðum ríkjum þar sem 

tæknivæðing er mikil og almenningur hefur góðan aðgang að fjölmiðlum. Þó hafa 

rannsóknir einnig bent til þes sað dagskrárvald fjölmiðla hafi áhrif í þróunarlöndum á 

borð við Ghana og að þar hafi fjölmiðlar mikilvægt hlutverk þegar kemur að því að segja 

fólki hvað er mikilvægt (Kwansah-Aidoo, 2003).  
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McCombs og Shaw (1972) tóku í raun undir með Gerbner varðandi uppsprettu 

þekkingar almennings og sögðu að stór hluti  þekkingar hvers einstaklings kæmi frá 

fjölmiðlum. Sérstaklega töldu þeir það eiga við um stjórnmál, en mikilvægasta leið 

flestra stjórnmálamanna til að ná til almennings er í gegnum fjölmiðla. Rannsóknir hafa 

sýnt að dagskrárvald fjölmiðla hefur meiri áhrif á stjórnmálaskoðanir þeirra sem eru lítið 

menntaðir og hafa lítinn áhuga á stjórnmálum. Það er einmitt sá hópur kjósenda sem 

oftar skiptir um skoðun og því er vald fjölmiðla umtalsvert (Breen, 1997; McCombs og 

Shaw, 1972). Gagnrýnendur hafa þó talað um að dagskráráhrifakenningin taki ekki með í 

reikninginn að önnur atriði en fjölmiðlar geti haft áhrif á hvað fólki finnst mikilvægt. 

Einnig hefur verið bent á að trúverðugleiki miðla er mismunandi og því er ekki hægt að 

alhæfa um dagskrárvald fjölmiðla, þar sem líklegt er að miðlar með mikinn 

trúverðugleika og marga viðtakendur hafi meiri áhrif en miðlar sem hafa lítinn 

trúverðugleika og/eða ná til fárra einstaklinga (McQuail, 2010). Einnig hafa fræðimenn 

bent á að almenningur hafi áhrif á fjölmiðla, þar sem fjölmiðlar reyna að birta efni sem 

almenningi þykir áhugavert og eiga þannig möguleika á auknum sölu- eða 

auglýsingatekjum (Baran og Davis, 2009). 

Ýfing (e: priming) er kenning sem er náskyld kenningunni um dagskrárvald fjölmiðla. 

Stundum er talað um kenninguna sem framlengingu á dagskráráhrifum (Scheufele og 

Tewksbury, 2007). Ýfing vísar til þess að þau atriði sem fjölmiðlar leggja áherslu á þegar 

fjallað er um ákveðin málefni, verði þau atriði sem almenningi finnast mikilvæg. Þetta á 

til dæmis við þegar kosningar nálgast. Þá er fjöldi frambjóðenda og stefnumála gjarnan 

of mikill til að einstaklingar nái að fara yfir allar upplýsingar. Þess í stað leggja kjósendur 

gjarnan áherslu á að skoða afstöðu frambjóðenda til þeirra mála sem fjölmiðlar hafa sett 

fram sem mikilvæg mál (Baran og Davis, 2009). Þannig geta fjölmiðlar ekki einungis haft 

áhrif á um hvaða mál almenningur hugsar heldur einnig hvaða atriði innan hvers 

málaflokks fólki finnast mikilvæg (Scheufele og Tewksbury, 2007). 

 

2.2.3 Innrömmunaráhrif 

Innrömmunaráhrifin (e: framing effect) verða vegna þess að hvert sem umjöllunarefnið 

er þá velja fjölmiðlar frá hvaða sjónarhorni þeir fjalla um efnið (McQuail, 2010; 

Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010; Reese, 2001). Kenningin um innrömmunaráhrif 
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einskorðast ekki við fjölmiðlafræði heldur má hana einnig finna í öðrum fræðigreinum 

(Reese, 2001). Kenningunni um innrömmunaráhrif svipar á suman hátt til 

kenningarinnar um dagskrárvald fjölmiðla. Þannig gerir kenningin ráð fyrir því að 

fjölmiðlar hafi áhrif á mat almennings á því hvaða atriði skipta mestu máli. Það gera þeir 

ekki einungis með því að fjalla um það sem skiptir máli heldur einnig með því að ramma 

umfjöllunina þannig inn að ákveðin atriði séu látin vega þyngra en önnur (Albertazzi og 

Cobley, 2010). Kenninguna má rekja til Goffman en hann sagði innrömmun nauðsynlega 

til að koma skipulagi á flókin mál sem birtast í fjölmiðlum (Goffman, 1974; McQuail, 

2010). Óhjákvæmilegt er að fjölmiðlamenn rammi umfjöllunarefni inn á sinn hátt en 

orðanotkun og myndbirting eru meðal þeirra atriða sem hafa áhrif á innrömmun 

efnisins. Reynsla hvers fjölmiðlamanns og skoðanir hans hafa ómeðvitað áhrif á 

framsetningu hans á fjölmiðlaefni. Þetta leiðir til þess að algjört hlutleysi 

fjölmiðlamanna er næstum ómögulegt, þar sem hver einstaklingur er ólíkur þeim næsta 

og því fjalla þeir á ólíkan hátt um efnið (McQuail, 2010). Erfitt getur verið fyrir 

viðtakenda efnisins að greina hver innrömmunin er og hvernig hún hefur áhrif á þá 

mynd sem birtist í fjölmiðlum (Gofman, 1974). Sem dæmi má nefna að í fréttum um 

glæpi er annars vegar hægt að leggja áherslu á þolanda og vekja þannig upp samúð 

almennings en hinsvegar er hægt að leggja áherslu á hættulegan gerendann og vekja 

þannig upp óhug og hræðslu meðal fólks. Algengt er að þegar fjölmiðlar fjalla um stríð í 

fjarlægum heimshlutum sé fjallað á ólíkan hátt um aðila í átökunum. Þannig er annar 

aðilinn gjarnan settur fram sem illmenni en hinn sem veikburða þolandi, þótt yfirleitt 

séu að minnsta kosti tvær hliðar á síkum málum. Þetta hefur mikil áhrif á skilning 

almennings og skoðanir á heiminum. Innrömmunarkenningin hefur verið gagnrýnd fyrir 

að taka valdamenn samfélagsins ekki með í reikninginn en líklegt þykir að skoðanir og 

hagsmunir valdamanna hafi áhrif á innrömmun fjölmiðlaefnis (McQuail, 2010).  

 

2.3 Staðarmiðlar 

Staðarmiðlar gegna hlutverki gagnvart fólki á ákveðnum landssvæðum. Þeir miðla 

svæðisbundnum fréttum sem ekki fá pláss á síðum landsmiðlanna (Birgir Guðmundsson, 

2004). Staðarmiðlar miðla til fólks á litlu svæði, t.d. í ákveðnum bæ eða einungis einu 

hverfi, en héraðsfréttablöð ná til stærri svæða eða heilla héraða. Í þessari ritgerð verður 
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notast við orðið staðarmiðlar þótt sumir miðlar sem fjallað verður um nái til stærri 

svæða. Fjölmiðlar eru mikilvægar stofnanir í litlum samfélögum, rétt eins og skólar, 

kirkjur og heilsugæslustöðvar (Smethers o.fl., 2007). Lengi vel voru þessir miðlar að 

stórum hluta í höndum stjórnmálaflokka en markaðurinn breyttist þegar tími 

flokksblaðanna leið undir lok. Með nýrri tækni varð einnig auðveldara að setja upp og 

halda úti fjölmiðli. Þessi tvö atriði hjálpuðust að við að breyta fjölmiðlamarkaðnum á 

Íslandi töluvert á seinnihluta síðustu aldar og óháðum héraðsfréttablöðum fjölgaði 

mikið á áttunda og níunda áratugnum (Birgir Guðmundsson, 2004).  

Ekki eru allir sammála um að staðarmiðlar séu óháðir þótt þeir séu ekki lengur 

málgögn stjórnmálaflokka. Þar sem miðlarnir eru flestir smáir er hætta á því að þeir 

verði háðir eigendum sínum og/eða auglýsendum. (Birgir Guðmundsson, 2004). 

Rannsókn Hindman (1996) bendir einnig til þess að staðarmiðlar séu háðir aðstæðum og 

stjórnvöldum í samfélaginu hverju sinni. Í miðlunum koma gjarnan fram skoðanir 

valdahópa í bæði nær- og fjærsamfélaginu. Staðarmiðlar starfa í mikilli nálægð við 

samfélagið en það getur haft í för með sér svokallaðan nálægðarvanda. 

Nálægðarvandinn felur í sér að í litlum samfélögum eiga fjölmiðlar gjarnan erfiðara með 

að gagnrýna og sinna hlutverki varðhundsins en miðlar í stærri samfélögum (Birgir 

Guðmundsson, 2012a). Hættan á nálægðarvanda er meiri í smáum samfélögum, þar 

sem allir þekkja alla (Friðrik Þór Guðmundsson, 2007) og því er hættan töluverð í okkar 

fámenna þjóðfélagi. Þegar nálægðarvandinn hefur áhrif á umfjöllun er hætta á því að 

vönduð vinnubrögð fái að víkja fyrir hagsmunum einstaklinga. Könnun Friðriks Þórs 

Guðmundssonar (2007) meðal reyndra blaðamanna á Íslandi bendir þó til þess að áhrif 

nálægðarvandans hafi minnkað á síðustu árum, þó meirihluti svarenda segðist finna fyrir 

nálægðarvandanum í starfi sínu.  

Rannsóknir benda einnig til þess að viðhorfið í samfélaginu geti gert það erfitt fyrir 

staðarmiðla að sinna varðhundshlutverkinu (Kanervo og Kanervo, 1995). Algengt er að 

íbúum samfélagsins finnist hlutverk staðarmiðla vera að ýta undir einingu og samheldni í 

samfélaginu. Gagnrýnar og erfiðar fréttir eru því ekki endilega það sem fólki finnst að 

staðarmiðlarnir eigi að birta. Þá finnst íbúum gjarnan að vænlegra sé að sleppa því að 

fjalla um umdeild mál og ýta þess í stað undir jákvæðni og uppbyggingu. Þó er 

varðhundshlutverkið almennt talið mjög mikilvægt og að miðill sem sinni 
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varðhundshlutverkinu vel taki þátt í að gera samfélagið að betri stað. Rannsókn Kanervo 

og Kanervo (1995), sem gerð var á meðal stjórnenda stórra fyrirtækja, sýnir þó að 

stjórnendurnir eru meðvitaðir um hlutverk varðhundsins og þeim þykir það mikilvægt. 

Meirihluti stjórnendanna tók afstöðu með því að staðarmiðlar ættu að birta umdeild 

mál þótt þau gætu komið sér illa fyrir einhverja í samfélaginu. Sérstaklega tóku 

stjórnendurnir afstöðu gegn því að staðarmiðlar ættu að hlífa fyrirtækjum á svæðinu 

með því að sleppa því að fjalla um erfið mál sem tengjast fyrirtækjunum. Stjórnendurnir 

virtust mjög meðvitaðir um hlutverk miðlanna og mikilvægi þess að hlutverki 

varðhundsins væri vel sinnt. Stjórnendurnir voru þó einnig sammála um að staðarmiðlar 

ættu ekki einungis að miðla gagnrýnum fréttum heldur einnig jákvæðum og 

uppbyggilegum fréttum af svæðinu svo jafnvægi væri í fjölmiðlaumfjöllun. Þegar þeir 

voru spurðir hvað þeir héldu að starfsmenn staðarmiðlanna hefðu um sömu mál að 

segja, breyttust svörin þó. Stjórnendurnir bjuggust við því að fjölmiðlafólk legði minni 

áherslu á jákvæð mál og uppbyggingu samfélagsins og meiri áherslu á hutverk 

varðhundsins (Kanervo og Kanervo, 1995). 

Íslensk rannsókn frá 2003 bendir til þess að fólk á Norðausturlandi treysti mjög á 

staðarmiðla til að fá fréttir úr nærsamfélaginu. Þá sagðist rúmlega helmingur svarenda 

fá fréttir úr nærumhverfi sínu í gegnum svæðisbundið útvarp og ríflega 40% sagðist fá 

fréttirnar í gegnum svæðisbundnar sjónvarpsútsendingar (Birgir Guðmundsson, 2004). 

Þá ber að taka fram að könnunin var gerð áður en svæðisbundnar útsendingar 

Ríkisútvarpsins lögðust af. Mikil eftirspurn er eftir staðbundnum fréttum á Íslandi en 

engu að síður er markaðurinn erfiður og miðlarnir búa oft við mikinn fjármagnsskort. Þá 

þurfa þeir jafnvel að reiða sig á fáa stóra auglýsendur, sem getur leitt af sér hlutdræga 

umfjöllun og minni trúverðugleika miðlanna. (Birgir Guðmundsson, 2004; Birgir 

Guðmundsson, 2012a). Sérstaklega má í þessu samhengi nefna dagblöð og vikublöð, en 

blaðalestur hefur farið minnkandi síðustu ár og áratugi (Birgir Guðmundsson, 2012b), 

ekki einungis á Íslandi heldur einnig í löndunum í kringum okkur (Ray, 1995). Birgir 

Guðmundsson, sem hefur lengi rannsakað íslenska staðarmiðla, bendir á að ákjósanlegt 

væri að sveitarfélög mótuðu fjölmiðastefnu til þess að tryggja rekstrargrundvöll 

staðarmiðla. Eins og fram hefur komið eru fjölmiðlar mikilvægir hverju samfélagi og því 

mikilvægt að tryggja að þeir geti starfað áfram óháð hagsmunum eigenda eða 

auglýsinga. Þannig væri einnig hægt að tryggja að hægt sé að halda úti staðarmiðlum í 
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fámennum samfélögum en það getur annars verið mjög erfitt (Birgir Guðmundsson, 

2012a). 

 

2.3.1 Hlutverk staðarmiðla 

Hlutverk staðarmiðla er meðal annars að styðja við samfélagið, siði þess og venjur 

(Hindman, 1996), en það kallast á við hugmyndina um fjölmiðil sem samfélagssmið 

(Birgir Guðmundsson, 2012a). Ray (1995) gerði eigindlega rannsókn þar sem hann talaði 

við ritstjóra staðarblaða í Bretlandi og komst að því að ritstjórar staðarmiðla leggi 

gjarnan áherslu á að miðillinn sé spegill samfélagsins, segi frá því sem er að gerast og ýti 

undir ímynd samfélagsins. Blöðin birtu staðbundnar fréttir og fjölluðu um fólkið á 

svæðinu og viðburði sem voru í gangi. Þessi lýsing kallast á við það sem tíðkast annars 

staðar í heiminum, meðal annars í Bandaríkjunum (Ray, 1995). Staðarmiðlar leggja 

margir hverjir áherslu á hlutverk samfélagssmiðsins en landsdekkandi miðlar eru líklegri 

til að leggja áherslu á hlutverk varðhundsins (Birgir Guðmundsson 2012a; Mathisen, 

2010). Starfsmenn staðarmiðla eru líklegir til að leggja áherslu á uppbyggingu og það 

jákvæða í samfélaginu, eins og kemur fram í rannsókn Birgis Guðmundssonar frá árinu 

2003. Í rannsókninni sögðust 16 af 19 ritstjórum hérðasfréttamiðla frekar vilja leggja 

áherslu á jákvæðar fréttir af svæðinu en neikvæðar. Þó vildu starfsmennirnir reyna að 

hafa jafnvægi í umfjölluninni og ekki segja einungis frá því jákvæða. Þeir vildu ekki loka 

augunum fyrir því neikvæða heldur segja á raunsæjan hátt frá öllum hliðum 

samfélagsins, þeim jákvæðu jafnt sem þeim neikvæðu (Birgir Guðmundsson, 2004).  

Miðlarnir eru mikilvægur hluti íbúalýðræðis vegna þess að greiður aðgangur að 

upplýsingum og lýðræðisleg umræða eru forsenda upplýstra lýðræðislegra ákvarðana 

(Birgir Guðmundsson, 2012a). Þetta sýnir rannsókn sem gerð var í litlu samfélagi í 

Kanada, þar sem staðarblaðið lagði upp laupana eftir 129 ára útgáfu. Eftir að blaðið 

hætti að koma út áttu stjórnvöld í erfiðleikum með að koma upplýsingum til almennings 

(Smethers o.fl., 2007). Bressers (2000) segir einnig frá því að þegar staðarblað í litlum 

bæ í Bandaríkjunum varð fjárhagserfiðleikum að bráð, hafi samfélagið átt mjög erfitt. 

Íbúar samfélagsins sögðu mjög erfitt að nálgast upplýsingar og einnig að miðla þeim. 

Þannig hafi skortur á staðarmiðli orðið til þess að erfitt hafi reynst að skipuleggja 

viðburði því enginn vissi af því sem var að gerast. Íbúarnir sögðust þurfa á staðarmiðli að 
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halda til þess að halda samfélaginu saman. Að lokum ákváðu nokkrir aðilar að gefa út 

staðarblað í sjálfboðavinnu. Það sýnir hversu mikilvægt íbúum þótti að hafa staðarmiðla, 

þeir voru tilbúnir að leggja mikla sjálfboðavinnu á sig til þess að hægt væri að halda úti 

staðarblaði (Bressers, 2000). Rannsóknir hafa einnig bent til þess að íbúar svæða upplifi 

persónulegan missi þegar staðarblöð eru lögð niður. Niðurstöður rannsóknarinnar sem 

gerð var í Kananda voru meðal annars að nær allir íbúar sem talað var við sögðust sakna 

staðarblaðsins. Þeim fannst að hvert samfélag ætti að hafa eigið blað og því voru þeir 

ósáttir þegar samfélagið missti staðarblaðið sitt. Þá kom það lítið á óvart að íbúar sem 

höfðu lengi verið áskrifendur blaðsins eða lesið það oft söknuðu þess meira en þeir sem 

höfðu ekki verið áskrifendur eða ekki lesið blaðið reglulega. Blaðið hafði haft áhrif á 

ýmsa þætti samfélagsins, til dæmis skipulagningu viðburða og umræðuefni fólks í 

samfélaginu. Upplýsingar um viðburði eru líklegri til að fara framhjá íbúum og meiri 

hætta er á misskilningi varðandi viðburðina þegar engir eru staðarmiðlarnir (Smerthers 

o.fl., 2007). 

 Trúverðugleiki og nákvæmni hafa lengi verið talin meðal grunngilda 

blaðamennskunnar. Fyrsta rannsóknin á trúverðugleika og nákvæmni fjölmiðla var gerð 

á fjórða áratug síðustu aldar og enn í dag eru hugtökin mikið rannsökuð. Villur í 

fréttaskrifum geta verið margskonar, til dæmis innsláttarvillur, rangt farið með nöfn eða 

aðrar staðreyndir og svo geta villurnar verið á þá leið að vitlaust er vitnað í 

heimildarmenn eða röng merking er lögð í orð þeirra. Allar eiga villurnar þó sameiginlegt 

að lesendum er illa við þær. Rannsóknir hafa gjarnan sýnt fram á að einungis um 

helmingur þeirra frétta sem birtar eru, er villulaus (Mensing og Oliver, 2005). Þetta 

getur haft töluverð áhrif á trúverðugleika miðlanna og álit almennings á þeim. Heider, 

McCombs og Poindexter (2005) gerðu rannsókn þar sem þau báru saman hugmyndir 

almennings og blaðamanna um hlutverk staðarmiðla. Rannsóknin var gerð í 

Bandaríkjunum og svör þátttakenda voru borin saman við fyrirliggjandi gögn um viðhorf 

blaðamanna. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að miklum meirihluta almennings 

þótti mikilvægt að staðarmiðlar birtu nákvæmar og hlutlausar upplýsingar. Fagleg 

vinnubrögð blaðamanna voru svarendum því greinilega ofarlega í huga en það kallaðist 

á við skoðanir blaðamannanna. Einungis um helmingur svarenda sagði mikilvægt að 

staðarmiðlar sinntu hlutverki varðhundsins. Það er ólíkt því sem fram kom þegar viðhorf 

blaðamanna voru skoðuð, 49% almennings sagði varðhundshlutverkið mikilvægt en 70% 
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blaðamanna. Þetta bendir til þess að almenningi finnist mikilvægara að staðarmiðlar 

einbeiti sér að uppbyggilegri umfjöllun frekar en aðhaldsfréttum. Einnig sagði um 

helmingur svarenda það mikilvægt að staðarmiðlar kæmu með tillögur að lausnum á 

staðbundnum vandamálum. Almennt virtist almenningur á þeirri skoðun að 

staðarmiðlar ættu að byggja samfélagið upp og vera heiðarlegir. Blaðamennirnir vildu 

frekar leggja áherslu á hin hefðbundnu gildi fréttamennskunnar, að veita stjórnvöldum 

aðhald og segja frá hlutunum eins fljótt og mögulegt væri. Rannsakendur bentu á að 

þessi munur á viðhorfum almennings og blaðamanna gæti að hluta til verið ástæða þess 

að blaðalestur færi minnkandi (Heider, McCombs og Poindexter, 2005). Mensing og 

Oliver (2005) skrifuðu einnig um nákvæmni í fréttaskrifum staðarmiðla og mikilvægi 

hennar. Þau gerðu rannsókn þar sem ritstjórar lítilla staðarmiðla voru spurðir út í villur 

og nákvæmni í fréttaskrifum. Nákvæmni og sannsögli eru þeir þættir sem bandarískum 

lesendum þóttu mikilvægust þegar þeir voru spurðir út í trúverðugleika fréttablaða og 

því voru ritstjórarnir spurðir um sama efni. Rannsóknir hafa sýnt að nákvæm og vönduð 

fréttamennska getur skilað sér í aukinni dreifingu miðlanna og svo virðist sem fólk sé 

tilbúnara til að kaupa og lesa fréttablöð sem hafa gott orðspor og mikinn trúverðugleika. 

Það eru því ekki einungis hugmyndafræðilegar ástæður fyrir því að miðlarnir ættu að 

vanda til verka heldur einnig markaðslegar. Með auknum trúverðugleika aukast líkurnar 

á því að miðlarnir njóti fjárhagslegarar velgengni. Stór hluti þeirra ritstjóra sem tóku þátt 

í rannsókninni sagði nákvæmni vera vandamál í blaðamennsku. Ritstjórarnir höfðu 

áhyggjur af því að birta rangar upplýsingar í blöðunum og rúmlega helmingur þeirra 

sagðist taka eftir einhvers konar villum í blaðinu að minnsta kosti vikulega. Flestir 

miðlarnir notuðu eina eða fleiri aðferðir til að koma í veg fyrir að rangar upplýsingar 

kæmust á síður blaðanna. Einn ritstjóranna í rannsókninni tók einnig fram að vegna þess 

að staðarmiðlar starfa í mikilli nálægð við samfélagið, er mikilvægara fyrir þessa miðla 

að birta réttar fréttir. Fréttir í staðarmiðlum eru gjarnan persónulegar og líklegt er að 

stór hluti viðtakenda þekki umræðuefnið af eigin reynslu. Því aukast líkurnar á því að 

hver og einn lesandi komi auga á villurnar (Mensing og Oliver, 2005). Þótt formlega 

skilgreint hlutverk fjölmiðla sé meðal annars að veita réttar og vandaðar upplýsingar 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010), er ljóst að miðlarnir sjálfir þurfa einnig á því að halda 

að auka trúverðugleika sinn til að hafa möguleika á fleiri viðtakendum og þannig 
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auknum tekjum. Miðlar sem hafa lítinn trúverðurleika og/eða slæmt orðspor eru 

óvinsælir meðal viðtakenda og því verður erfiðara fyrir þá að afla sér tekna.  

 

2.3.2 Áhrif staðarmiðla 

Ljóst er að staðarmiðlar hafa áhrif á samfélagið, rétt eins og aðrir fjölmiðlar. 

Staðarmiðlar geta vakið fólk til meðvitundar um það sem betur má fara og beitt 

þrýstingi til að ná fram breytingum til góðs fyrir samfélagið. Þeir hafa jafnvel meiri áhrif 

á breytingar í nærsamfélaginu en stærri miðlar sem sinna stærri svæðum (Crow, 2010). 

Bandarísk rannsókn sem gerð var á umfjöllun staðarmiðla um George W. Bush, 

fyrrverandi Bandaríkjaforseta, sýndi töluverð áhrif staðarmiðla. Almennt fjölluðu 

staðarmiðlar á jákvæðari hátt um forsetann en landsmiðlarnir gerðu og það ýtir undir þá 

hugmynd að landsdekkandi fjölmiðlar leggi meiri áherslu en staðarmiðlar á að sinna 

varðhundshlutverkinu. Rannsóknin sýndi einnig að á þeim svæðum þar sem forsetinn 

hafði mikinn pólitískan stuðning var líklegra að umfjöllunin væri jákvæð. Á síðustu árum 

hafa stjórnmálamenn í auknum mæli nýtt sér staðarmiðla til að ná til fólks í stað þess að 

freista þess að ná til allra í landsdekkandi fjölmiðlum (Eshbaugh-Soha og Peake, 2008). 

Það gefur vísbendingu um að stjórnmálamönnum þyki vænlegra að ná til fólks í gegnum 

staðarmiðlana þótt meiri vinna liggi í því að koma sér á framfæri í mörgum litlum 

miðlum í stað fárra stærri miðla sem ná til allrar þjóðarinnar. Eshbaugh-Sola og Peake 

(2008) héldu því fram að ein af ástæðunum fyrir þessari áherslu væri að almenningur 

treysti staðarmiðlum frekar en landsmiðlum.  

Þótt staðarmiðlar geti haft mikil áhrif á stjórnmál, eru það ekki einu áhrifin sem 

miðlarnir geta haft. Kanadísk rannsókn sýndi að staðarmiðlar ýta undir stolt íbúa á 

samfélaginu (Smethers o.fl., 2007). Áhrif staðarmiðla eru því ekki eingöngu á málefni 

hins opinbera, heldur hafa miðlarnir áhrif á fleiri þætti samfélagsins, svo sem 

samfélagssamheldni og virkni einstaklinga í samfélaginu. 

 

Félagsauður hvers svæðis er grundvöllur atvinnulífs, þjónustu og almennrar þátttöku í 

uppbyggingu samfélagsins. Félagsauðurinn ræður því miklu um almenn búsetuskilyrði 

og samkeppnishæfni. Menntun, menning, félagsstarf, lýðræðisleg þátttaka í 
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stefnumótun og framtíðarsýn eru allt atriði sem skipta máli. Jafnrétti og þátttaka beggja 

kynja í atvinnulífi og samfélagsmótun er sérstakt viðfangsefni sem líta þarf til.  

(Árni Ragnarsson, 2013, bls. 88)  

 

Þetta er skilgreining Byggðastofnunar á félagsauði (e: social capital). Færa má rök fyrir 

því að staðarmiðlar séu mikilvægur þáttur í að byggja upp og viðhalda félagsauði hvers 

samfélags. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli samfélagssamheldni (e: community 

integration) og notkunar staðarmiðla en þótt samfélagssamheldni og félagsauður séu 

tvö ólík hugtök eiga þau þó ýmislegt sameiginlegt og rannsóknir fjalla gjarnan um bæði 

hugtökin í einu (Beaudoin, 2004). Ef litið er til silgreiningar Byggðastofnunar, er 

samfélagssamheldni mikilvægur hluti af félagsauði því mikilvægt er að íbúar taki virkan 

þátt í samfélaginu. Tengslin milli samfélagssamheldni og staðarmiðla lýsa sér þannig að 

þeir sem fylgjast með staðarmiðlum eru líklegri til að taka virkan þátt í samfélaginu 

(Jeffres o.fl., 2007; Stam, 1988). Þetta á þó ekki við um alla miðla en rannsóknir benda til 

þess að mikið áhorf á afþreyingarefni í sjónvarpi skili sér einmitt í minni þátttöku í 

samfélaginu. Slíkt efni er þó algengara í landsdekkandi fjölmiðlum en í staðarmiðlum 

(Beaudoin, 2004). Mikil samfélagssamheldni segir til um að íbúar séu virkir þegnar 

samfélagsins og það er talið ákjósanlegt í lýðræðisþjóðfélagi (Bigir Guðmundsson, 

2012a). Samfélagið er háð einstaklingum rétt eins og íbúarnir eru háðir samfélaginu. 

Íbúar samfélagsins geta ekki einungis þegið frá samfélaginu heldur þurfa þeir einnig að 

gefa af sér. Annars er ólíklegt að samfélagið geti staðið sterkt og haft nokkuð til að gefa 

af sér til íbúanna. Það sama á við um samband staðarmiðla og samfélagsins, 

staðarmiðlarnir græða á því að samfélagið sé sterkt en þeir þurfa einnig að taka þátt 

uppbyggingu samfélagsins (Stamm, 1988). Eins og fram kemur í skilgreiningu 

Byggðastofnunar er það hverju samfélagi mikilvægt að íbúar taki virkan þátt í lýðræði og 

félagsstarfi. Rannsóknir Putnam (1995) benda einnig til þess að þátttaka íbúa í 

samfélaginu sé lykilatriði fyrir velgengni samfélagsins. Mikilvægt er að íbúar nýti 

kosningarétt sinn og fylgist með staðbundnum fréttum. Auk þess sagði Putnam það 

mikilvægt að íbúar taki þátt í félagsstarfi, svo sem fótboltaliði, kór eða öðru sem í boði 

er í nærsamfélaginu.   
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Þeir samfélagsþegnar sem fylgjast með staðbundnum fréttum eru mun líklegri til að 

taka virkan þátt í samfélaginu en íbúar sem ekki fylgjast með staðbundnum fréttum. Út 

frá því má álykta að virkir staðarmiðlar skili sér í meiri samfélagssamheldni og auknum 

félagsauði. (Birgir Guðmundsson, 2012a; Jeffres o.fl., 2007; McLeod o.fl.,1996; McQuail, 

2010; Paek, Yoon og Shah, 2005; Smethers o.fl., 2007). Jeffres o.fl. (2007) bentu á að 

sambandið milli þess að fylgjast með staðarmiðlum og taka virkan þátt í samfélaginu 

sýni að máttur staðarmiðla til að upplýsa fólk er mikill. Auk þess sýndi rannsókn þeirra 

að íbúar sem fylgdust með staðarmiðlum voru líklegri til að tileinka sér sameiginleg gildi 

samfélagsins, voru umburðarlyndari gagnvart öðrum íbúum og töldu það mikilvægara 

en aðrir að taka virkan þátt í samfélaginu (Jeffres o.fl., 2007). Niðurstöður rannsókna 

benda einnig til þess að þeir sem lesa prentaða staðarmiðla séu líklegri til að eiga í 

jákvæðum tengslum við annað fólk í samfélaginu og að taka þátt í stjórnmálum og 

annarri umræðu í samfélaginu (Paek, Yoon og Shah, 2005). Í Bretlandi og Bandaríkjunum 

hefur verið uppi umræða um að samfélagssamheldni í þéttbýli fari ört minnkandi vegna 

minnkandi lesturs staðarmiðla (Ray, 1995) en það sýnir hversu mikilvægir staðarmiðlar 

þykja þegar kemur að samfélagssamheldni. Rannsókn sem Birgir Guðmundsson gerði á 

Akureyri árið 2010 bendir til þess að þeir bæjarbúar sem eru áskrifendur að 

bæjarblaðinu, sem þá var einungis eitt, séu virkari samfélagsþegnar, vilji síður flytja úr 

bænum og vilji frekar taka þátt í að byggja upp samfélagið í bænum en þeir bæjarbúar 

sem ekki eru áskrifendur (Birgir Guðmundsson, 2012a). Niðurstöður Birgis kallast því á 

við niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið víða um heiminn. Þó hafa fræðimenn 

gagnrýnt hugmyndina um að staðarmiðlar hafi áhrif á samfélagssamheldni. Stamm, 

Emig og Hesse (1997) bentu á að samfélagssamheldni væri of flókið fyrirbæri til að hægt 

sé að fullyrða á þennan hátt. Mörg atriði hafa áhrif á samfélagssamheldni og virkni fólks 

í samfélaginu getur verið ólík í eðli sínu. Stamm (1988) benti einnig á að erfitt er að 

fullyrða hvort komi á undan, þátttaka í samfélaginu eða lestur staðarmiðla. Þannig geti 

verið að þeir íbúar sem þegar taki virkari þátt í samfélaginu séu líklegri til að hafa áhuga 

á að fylgjast með staðarmiðlum. Þess vegna hafi fræðimenn bent á að sambandið sé 

mögulega á tvo vegu, þátttaka í samfélaginu auki áhuga á staðarmiðlum og að lestur 

staðarmiðla auki líkurnar á þátttöku í samfélaginu (Stamm, 1988). 
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2.3.3 Landsbyggðin og borgirnar 

Hindman (1996) segir staðarmiðla gjarnan endurspegla sambandið á milli borga og 

landsbyggðar. Samfélög eiga oft erfitt með að taka þeim ákvörðunum sem teknar eru út 

frá öðrum hagsmunum en þeirra eigin, til dæmis eiga litlir bæir erfitt með að samþykkja 

ákvarðanir sem teknar eru með hagsmuni höfuðborgarinnar í huga. Í staðarmiðlum 

endurspeglast oft deilur á milli smærri staða og stærri, til dæmis lítils bæjar og 

ríkisstjórnar. Því stærri og flóknari sem samfélögin verða, þeim mun líklegri eru 

staðarmiðlarnir til að flytja fréttir af slíkum ágreiningi. Ástæða þess er meðal annars að í 

litlum og einföldum samfélögum er gjarnan erfitt að finna einstaklinga sem eru tilbúnir 

til að láta í sér heyra þegar til ágreinings kemur en það er auðveldara í stærri 

samfélögum. Önnur ástæða er sú að í stærri og flóknari samfélögum er líklegt að 

stjórnkerfið sé flóknara og þar af leiðandi fleiri ákvarðanir teknar af stjórnvöldum eða 

stórum stofnunum utan nærsamfélagsins. Sérstaklega eru miklar líkur á að óánægja 

með stjórnvöld í fjærsamfélaginu sé mikil í litlum og fámennum og/eða dreifbýlum 

samfélögum. Í stærri og flóknari samfélögum er líklegt að staðarmiðlar fjalli frekar um 

samskipti við umheiminn heldur en deilur við stjórnvöld. Ástæða þess getur verið að 

minni samfélög eigi erfiðara með að takast á við deilur innan samfélagsins og erfitt getur 

verið fyrir miðla að greina frá deilum. Þess í stað kjósa miðlarnir gjarnan að auka einingu 

í samfélaginu með því að berjast saman gegn sameiginlegum óvini, sem í þessu tilfelli 

getur verið ríkisstjórn eða önnur stjórnvöld í fjærsamfélaginu (Hindman, 1996). 

Rannsóknir frá Svíþjóð (Eriksson, 2010; Stenbacka, 2011) hafa sýnt fram á ákveðinn 

ágreining sem getur myndast á milli landsbyggðar og borga fyrir tilstilli fjölmiðla. Þannig 

eru staðalímyndir algengar í afþreyingarefni fjölmiðlanna og þar er sú hugmynd algeng 

að fólk af landsbyggðinni sé ólíkt fólkinu í borgunum (Eriksson, 2010; Stenbacka, 2011). 

Það sama kom fram í breskri rannsókn en Phillips (2001) rannsakaði afþreyingarefni í 

bresku sjónvarpi þar sem fjallað var um fólk á landsbyggðinni. Hann komst einnig að því 

að efnið sé vel til þess falið að viðhalda staðalímyndum en það endurspegli ekki endilega 

raunveruleikann. Efnið hafi einnig ólík áhrif á viðtakendur því sumir þeirra þekki til lífsins 

í sveitinni og eru því síður móttækilegir fyrir staðalímyndum en aðrir fái allar sínar 

hugmyndir frá fjölmiðlum. Þegar þetta er sett í samhengi við ræktunarkenninguna, má 

gera ráð fyrir að afþreyingarefni á borð við það sem Phillips rannsakaði, hafi þau áhrif að 

almenningur hafi skakka hugmynd um lífið á landsbyggðinni. Ákveðin gjá myndast oft á 
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milli borga og landsbyggðar, meðal annars vegna ágreinings í stjórnmálum eða annarra 

málefna. Fjölmiðlar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að viðhald þessari gjá 

eða minnka hana. Stenbacka (2011) setur spurningarmerki við að þessi gjá þurfi að vera 

til staðar og segir hana ýta undir staðalímyndir en ekki leysa nein vandamál.  

 Staðarmiðlar hafa margir hverjir þurft að sinna einskonar markaðssetningar 

hlutverki fyrir heimabyggðir sínar. Mörg smærri samfélög á landsbyggðinni hafa á 

síðustu áratugum þurft að berjast gegn fólksflótta og vandamálum sem honum fylgja. 

Þetta hefur í sumum tilfellum leitt til þess að staðarmiðlar eiga erfitt með að fjalla á 

neikvæðan hátt um samfélagið. Þess í stað taka þeir upp hanskann fyrir heimabyggðina 

og taka þátt í að berjast gegn þessari byggðaþróun. Því má segja að staðarmiðlar gegni 

ákveðnu hlutverki í byggðaþróun landsins, þar sem þeir byggja upp ímynd þeirra svæða 

sem eiga undir högg að sækja (Birgir Guðmundsson, 2004). Rannsóknir frá Noregi benda 

einnig til þess að ritstjórar staðarmiðla þar í landi telji mikilvægt að miðlarnir ýti undir 

uppbyggingu samfélagsins og að samfélagið standi saman gegn ytri áhrifum (Mathisen, 

2010). 

Ljóst er að staðarmiðlar eru mjög mikilvægir í hverju samfélagi. Þeir geta haft sömu 

áhrif og landsdekkandi miðlar en þau áhrif geta til dæmis verið vegna dagskrárvalds og 

innrömmunaráhrifa. Einnig geta þeir haft annars konar áhrif á samfélagið vegna þess að 

þeir starfa í mikilli nálægð við samfélagið. Þannig geta þeir haft mikil áhrif á litlu svæði. 

Til að rannsaka nánar hlutverk og tilgang staðarmiðla á Akureyri verður notast við 

fyrirbærafræðilega rannsókn og unnið eftir rannsóknarspurningunni „hvernig upplifa 

starfsmenn staðarmiðla á Akureyri hlutverk miðlanna?“ Í næsta kafla verður farið yfir 

helstu þætti fyrirbærafræðilegrar rannsóknar og ferlinu verður lýst. Því næst verður 

farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þæær að lokum bornar saman við fræðin sem 

hefur verið farið yfir í þessum kafla.  
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3 Aðferðafræði – fyrirbærafræði 

 

„Fyrirbærafræðileg rannsókn er leitin að því hvað það þýðir að vera 
manneskja” (Manen, 1990, bls. 12). 

 

Til að svara rannsóknarspurningunni verður notast við fyrirbærafræði. Fyrirbærafræði er 

eigindleg rannsóknaraðferð sem byggir á heimspeki og leitast við að skilja upplifun 

einstaklinga á sem dýpstan hátt (Kristjánsdóttir og DeTurk, 2013; Nelson, 1989; Orbe, 

1998; Reiter, Stweart og Bruce, 2011; Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Wilson, 2002). 

Fyrirbærafræði er í raun bæði kenning og aðferðafræði og rannsóknaraðferðin á rætur 

sínar að rekja til Husserl (Nelson, 1989; Wilson, 2002), Jasper og Heidegger (Lanigan, 

1988). Fyrirbærafræði má lýsa sem ákveðnum hugsunarhætti sem var til löngu áður en 

heimspekistefnan eða rannsóknaraðferðin varð til (Merleau-Ponty, 1962). Orðið 

fyrirbæri er vítt hugtak sem á við um margt og eins getur fyrirbærafræðin náð til hinna 

ýmsu sviða mannlegs veruleika. Margar rannsóknaraðferðir vinna einungis með 

staðreyndir dagsins í dag en fyrirbærafræðin leitast ekki við að fullyrða eða komast að 

staðreyndum heldur að skilja (Husserl, 1913). Fyrirbærafræðin einbeitir sér þess í stað 

að því að skoða sambandið á milli manneskju og umheimsins á vísindalegan hátt 

(Lanigan, 1988; Manen, 1990). Fyrirbærafræðin er að ákveðnu leyti lík náttúrunni á 

þann hátt að heildin er mikilvægari en hlutarnir. Fyrirbærafræðileg rannsókn 

samanstendur af þremur skrefum en heildin er þó mikilvægari en skrefin þrjú til samans 

(Lanigan, 1988).  

Ákveðið var að nota eigindlega rannsóknaraðferð af tveimur ástæðum. Fyrri ástæðan 

er einföld en starfsmenn staðarmiðla á Akureyri eru svo fáir að erfitt hefði verið að gera 

góða megindlega rannsókn. Raunar er hópurinn svo fámennur að á tímabili leit út fyrir 

að erfitt yrði að fá nægilega marga viðmælendur í rannsóknina. Seinni ástæðan er 

löngunin til að skilja efnið á dýpri hátt, fá betri innsýn í hugarheim viðmælenda og skilja 

þeirra reynslu og sjónarmið en megindleg rannsókn hefði ekki dugað til þess. Ákveðið 

var að notast við aðleiðslu, eins og algengt er í eigindlegum rannsóknum (Hyde, 2000). 
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Þegar notast er við aðleiðslu er farið inn í rannsóknina með opnum hug og notast við 

opnar spurningar. Þá eru gögnin látin tala og fullyrðingar og niðurstöður verða einungis 

til þegar búið að að rýna í gögnin. Afleiðsla er notuð í megindlegum aðferðum en þá er 

farið með fyrirfram ákveðnar tilgátur og hugmyndir inn í rannsóknina og þær síðan 

prófaðar (Hyde, 2000). Það þótti ekki henta í þessa rannsókn og því varð eigindleg 

rannsóknaraðferð fyrir valinu. 

Ákveðið var að notast við fyrirbærafræði og djúpviðtöl vegna þess að aðferðin leggur 

áherslu á að skilja upplifun og afstöðu viðmælenda. Fyrirbærafræðin rannsakar 

mannlega reynslu og leitast við að sjá heiminn á sama hátt og viðmælendurnir sjá hann. 

Fræðimenn hafa bent á að erfitt sé að mæla mannlega reynslu og betra sé að reyna að 

skilja hana. Markmiðið með fyrirbærafræðilegum rannsóknum er ekki að alhæfa eða 

gera rannsóknir sem hægt er að endurtaka heldur að skilja upplifun og viðhorf annarra 

og auka þannig þekkingu og skilning á efninu (Manen, 1990; Sigríður Halldórsdóttir 

2013). Upprunalega var fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð sett fram til að veita 

megindlegum aðferðum mótvægi (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Einn af hvötunum á 

bak við fyrirbærafræðina sem rannsóknaraðferð er löngunin að komast að merkingunni 

sem liggur að baki orða og athafna og komast þannig að kjarna málsins (Manen, 2007). 

Fyrirbærafræðin leitar á dýptina og miðar að því að komast að því hvað gerir hlutina að 

því sem þeir eru og er markviss aðferð til að komast að merkingu mannlegs atferlis. 

Athyglinni er ekki beint að staðreyndum, „hvað gerðist“ eða „hvenær gerðist það”, 

heldur er farið dýpra og leitast er við að skilja mannlega reynslu og upplifun einstaklinga 

(Manen, 1990; Merleau-Ponty, 1962; Nelson, 1989).  

Í fyrirbæraræðilegum rannsóknum er athyglinni beint að upplifun einstaklingsins en 

Merleau-Ponty (1962) bendir á að öll vísindi byggist í raun á upplifun einstaklingsins. Því 

sé mikilvægt að rannsaka þessa upplifun betur, þar sem erfitt er að skilja á milli 

upplifunar og þekkingar. Upplifun er grunnurinn að því hvernig einstaklingar sjá og skilja 

heiminn og því er mikilvægt að öðlast betri skilning á þessari upplifun. Þótt æviskeið 

hverrar manneskju sé einungis örsmátt brot af tíma heimsins, er líf hvers og eins 

einstakt og upplifun viðkomandi á heiminum segir til um hvaða hugmyndir 

einstaklingurinn hafi um heiminn og samfélagið (Merleau-Ponty, 1962). Fyrirbærafræðin 

er vísindaleg rannsóknaraðferð og unnið er eftir fyrirfram ákveðnu kerfi (Manen, 1990). 
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Rannsakandi endurspeglar á kerfisbundinn hátt þær upplýsingar sem fram koma í 

rannsókninni, greinir þemu og túlkar niðurstöðurnar (Nelson, 1989). 

Fyrirbærafræðilegar rannsóknir eru algjörlega háðar viðmælendum sínum, sem oft eru 

kallaðir meðrannsakendur (Manen, 1990). Til að safna gögnum er notast við samtal, sem 

þó er töluvert frábrugðið venjulegu samtali, stundum kallað „samtal með tilgangi”. 

Fyrirbærafræðin gengur út frá því að viðmælandi, eða meðrannsakandi, sé sérfræðingur 

þegar kemur að eigin reynsluheimi (Merleau-Ponty, 1962; Smith, Flowers og Larkin, 

2009) og því stjórnar viðmælandinn viðtalinu að hluta til. Rannsakandi talar því sem 

minnst og einbeitir sér að því að hlusta og skilja. Viðmælendur eru hvattir til að tjá sig 

sem mest og viðtölin eru oft að hluta til frásögn en að hluta til greining og dýpri 

umræða. Viðtalsramminn er unninn út frá rannsóknarspurningunni en hennar er þó ekki 

endilega spurt. Spurningarnar eru opnar og leiða að rannsóknarspurningunni. Mikilvægt 

er að rannsakandi hafi góðan viðtalsramma til að styðjast við, meðal annars vegna 

ýmissa vandræða sem geta komið upp í viðtalinu (Smith, Flowers og Larkin, 2009). 

Rannsóknin fór þannig fram að tekin voru viðtöl við níu starfsmenn sex miðla á 

Akureyri. Viðtölin voru 45-70 mínútna löng og öll hjóðrituð. Að viðtölum loknum voru 

þau afrituð og að því loknu var farið í greiningarvinnu. Unnið var eftir þremur skrefum 

fyrirbærafræðinnar, lýsingu, samþættingu og túlkun (Orbe, 1998, Lanigan, 1988). Hverju 

skrefi verður hér lýst nánar.  

 

3.1 Lýsing 

Byrjunarreitur hverrar fyrirbærafræðilegrar rannsóknar er reynsla rannsakandans sjálfs. 

Á þessu stigi þarf að tryggja að rannsakandi sé meðvitaður um eigin skoðanir og reynslu. 

Með því er hægt að lágmarka þau áhrif sem rannsakandi hefur á rannsóknina sjálfa 

(Orbe, 1998). Þetta er fyrsta stig rannsóknarvinnunnar og því fara viðtölin hér fram, 

ásamt afrituninni. Rannsakandi skrifaði niður sínar eigin hugmyndir og skoðanir á 

rannsóknarefninu til að geta frekar haldið þeim fyrir utan rannsóknina sjálfa. Blaðið með 

þessum vangaveltum var vandlega geymt svo rannsakandi gæti minnt sjálfan sig á að 

láta eigin skoðanir ekki hafa áhrif á viðtölin eða túlkunina. Í þessari rannsókn voru 

viðtölin níu og fóru fram í júní og júlí 2014. Þau voru, sem áður segir, hljóðrituð og að því 

loknu afrituð orðrétt. Nelson (1989) heldur því fram að á þessu stigi fari fram ákveðin 
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túlkun, að rannsakandi sé orðinn nægilega kunnugur efninu til að skilja að það sem 

skiptir máli og það sem er léttvægara. Túllkunarvinnan sjálf byrjar þó ekki fyrr en á 

seinni stigum rannsóknarinnar. Afritunin sjálf er mikilvægur þáttur í greiningarvinnunni, 

þar sem talað mál er fært yfir á blað. Mikilvægt er að það sé gert á réttan hátt svo 

merking orðanna komist til skila (Nelson, 1989) 

 

3.2 Samþætting 

Þegar á annað stigið er komið þarf rannsakandi að lesa yfir viðtölin og smám saman sjá 

hvað er mikilvægt og hvað ekki. Á þessu stigi er mikilvægt að notast við frjálst 

ímyndunarafl og mikilvægt er að lesa á milli línanna en ekki eingöngu í þau orð sem 

viðmælendur nota, rýna í það hvað er á bakvið orð viðmælenda og hvaða merkingu 

orðin virkilega hafa. Oft er talað um að gögnin tali við rannsakanda eða að upplýsingar 

spretti upp úr gögnunum. Á þessu stigi verða til þemu, þegar rannsakandi hefur dregið 

saman meginatriði gagnanna með kerfisbundnum hætti (Kristjánsdóttir og DeTurk, 

2013; Lanigan, 1988; Nelson, 1989; Orbe, 1998). Til að byrja með er unnið með 

ómótaðar hugmyndir en smám saman skýrist efnið og hin raunverulegu þemu koma í 

ljós (Nelson, 1989).  

Samþættingin fer þannig fram að rannsakandi byrjar á að lesa yfir gögnin án þess að 

gera neitt við þau. Þegar gögnin eru svo lesin í annað skiptið strikar rannsakandi undir 

hugtök og setningar sem eru mikilvæg. Þá er hægt að mynda þemu í hverju viðtali fyrir 

sig, áður en haldið er áfram og næsta viðtal er lesið á sama hátt (Orbe, 1998). Þessum 

skrefum var vandlega fylgt, fyrst voru viðtölin lesin einu sinni yfir, hvert fyrir sig. Þá voru 

þau lesin í annað sinn, með yfirstrikunarpenna að vopni, og strikað var yfir helstu 

setningar og málsgreinar. Að lokum voru viðtölin lesin í þriðja sinn og þá voru hugsanleg 

þemu skrifuð á spássíurnar. Þessi hugsanlegu þemu voru svo skoðuð nánar, með 

hliðsjón af hinum viðtölunum. Vinnuferli samþættingarinnar má sá í viðauka 2 en þar 

má sjá þau þemu sem fyrst komu fram, áður en hin endanlegu þemu voru ákveðin. 

Mögulegt er að fá afrit af lýsingu og samþættingu með því að hafa samband við 

rannsakanda.  
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3.3 Túlkun 

Túlkunin er í raun það sem í daglegu tali er kallað niðurstöður (Martinez, 2006). Í 

túlkunarvinnunni er reynt að komast að þýðingu og merkingu þeirra upplýsinga sem 

komu fram í gögnunum. Þemun eru þá skoðuð, sem og sambandið á milli hinna 

mismunandi þema. Þá kemur gjarnan í ljós rauður þráður sem er sameiginlegur öllum 

viðtölunum. Mikilvægt er þó að átta sig á því að engin ein túlkun er rétt (Nelson, 1989; 

Orbe, 1998). Túlkunarvinnan miðar að því að finna upplýsingar sem ekki eru augljósar  á 

hinum stigunum. Það er gert með því að kafa dýpra í ummæli viðmælenda og skoða 

hvað er gefið í skyn en hugsanlega ekki sagt í beinum orðum.  

Að samþættingunni lokinni voru meginþemu orðin til, ásamt undirþemum. Búið var 

að fara yfir viðtölin og finna tilvitnanir sem áttu við um hvert þema fyrir sig. Þá voru öll 

ummæli allra viðmælenda sem áttu við það þema skoðuð nánar og reynt var að komast 

að hinni raunverulegu merkingu orðanna. Hvað var það sem viðmælendur voru virkilega 

að meina og hvaða hugsanir leyndust á bak við orð viðmælenda?  

 

3.4 Ferlið 

Ákveðið var að rannsaka staðarmiðla á Akureyri. Upprunalega var hugmyndin að skoða 

hvatann á bak við starf fjölmiðlafólks í bænum, þar sem mikið álag fylgir starfinu en 

efnisleg umbun er oft takmörkuð. Því vakti það áhuga rannsakanda að spyrja fólk nánar 

út í þá hvata sem halda fólki við efnið og fá það til að mæta til vinnu á morgnanna. Þegar 

efnið var skoðað nánar var ákveðið að rannsaka frekar upplifun starfsmanna 

staðarmiðlanna á hlutverki miðilsins. Þannig væri hægt að komast að því hvað það er 

sem fólki finnst virkilega skipta máli í starfi sínu og einnig hvernig starfsmenn miðlanna 

upplifa starf sitt og nærsamfélag. Þetta var að hluta til ákveðið vegna þeirrar fjölbreytni 

sem er á markaði staðarmiðla á Akureyri, en miðlarnir eru eins ólíkir og þeir eru margir.  

Þegar kom að því að finna viðmælendur var notast við hentugleikaúrtak, þar sem 

viðmælendur voru ekki valdir með tilviljunarkenndum hætti heldur eftir því hver hentaði 

best í þessa tilteknu rannsókn. Eins og áður segir, eru starfsmenn staðarmiðla á Akureyri 

mjög fáir og því var mikilvægt að ná til sem flestra þeirra. Margir miðlar hafa einungis 

einn starfsmann og í þeim tilfellum var áhersla lögð á að ná tali af þeim starfsmanni. 

Notast var við samskipti í gegnum tölvupóst og síma til að fá viðmælendur í 
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rannsóknina. Þá var þeim greint frá tilgangi hennar og markmiði, en einnig var greint frá 

trúnaði og nafnleynd. Rætt var við fleiri starfsmenn hjá stærri stöðum, en aldrei fleiri en 

þrjá starfsmenn hjá sama miðlinum. Alls voru viðmælendur níu og starfa á sex miðlum. 

Ákveðið var að takmarka úrtakið ekki eingöngu við staðarmiðla heldur var einnig rætt 

við tvo starfsmenn landsdekkandi miðils með starfsemi á Akureyri. Viðmælendur 

störfuðu við sjónvarp, útvarp, vikublöð og vefsíður en sumir þeirra sinntu fleiri en einni 

tegund fjölmiðlunar. Aðeins einn viðmælandi starfaði hjá áskriftarmiðli. Í hópi 

viðmælenda voru þrjár konur og sex karlar og öll sýndu þau rannsókninni áhuga og vildu 

gjarnan taka þátt. Meirihluti viðmælenda var frá Akureyri og nærsveitum, einn var frá 

Vestfjörðum, einn frá Reykjavík og einn frá Ausfjörðum, en allir nema einn voru þeir 

búsettir á Akureyri. Reynsla viðmælanda af starfi í fjölmiðlum var allt frá nokkrum 

mánuðum upp í um 25 ár. Flestir voru viðmælendur þó með mikla reynslu af starfi í 

fjölmiðlum og höfðu gjarnan starfað á mörgum ólíkum miðlum. Margir viðmælendur 

höfðu einnig mikla reynslu af annars konar störfum. Menntun viðmælenda var 

fjölbreytt, tveir þeirra voru menntaðir á sviði fjölmiðlafræði og aðrir ýmist með 

háskólamenntun eða án hennar.  

Viðtalsramminn var þróaður með það í huga að koma að rannsóknarspurningunni frá 

ýmsum áttum. Þannig var ákveðið að spyrja meðal annars út í upplifun viðmælenda af 

viðbrögðum bæjarbúa við miðlinum og hugmyndir þeirra um hlutverk staðarmiðla 

almennt. Viðmælendur voru spurðir út í upplifun sína af því að starfa á staðarmiðli og 

þau áhrif sem þeir höfðu séð miðilinn hafa. Einnig var spurt sérstaklega út í hlutverk 

samfélagssmiðsins og varðhundsins. Áhersla var lögð á að hafa spurningarnar opnar og 

að þær byðu upp á dýpri og lengri svör. Viðtalsrammann má finna í viðauka 3. 

Viðmælendur völdu staðsetningu hver fyrir sitt viðtal. Tvö viðtöl fóru fram í heimahúsi, 

tvö á kaffihúsi, eitt í húsnæði félagasamtaka þar sem viðmælandi er virkur félagi og 

fjögur viðtöl fóru fram á vinnustað. Flest byrjuðu þau á léttu spjalli sem ekki er inni í 

afrituninni. Rannsakandi er frá Akureyri og hefur menntun í fjölmiðlafræði svo nóg var 

hægt að ræða við viðmælendur, en auðvelt var að greina hvenær spjallið kláraðist og 

viðtalið hófst. Viðtölin tóku 45-70 mínútur og voru hljóðrituð. Að því loknu voru þau 

afrituð orðrétt en nöfnum viðmælenda var breytt. Engar persónuupplýsingar eru gefnar 

í rannsókninni svo ekki er hægt að rekja svör til einstakra viðmælenda. Viðtölin sjálf 

fylgja ekki með í viðauka ritgerðarinnar en mögulegt er að nálgast þau. Það sama má 
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segja um samþættingarkaflann þar sem finna má öll ummæli viðmælenda um hvert 

þema. Mögulegt er að nálgast þessi skjöl með því að hafa samband við rannsakanda. 

Í næsta kafla má sjá túlkunina sjálfa. Þar verður farið yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar og helstu þemu sem fram komu. Því næst verða niðurstöðurnar 

skoðaðar með tilliti til þeirra rannsókna sem áður hafa verið gerðar.  
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4 Niðurstöður 

Í samþættingarferlinu kom í ljós að viðmælendur litu flestir svo á að staðarmiðlar á 

Akureyri hefðu þrennskonar hlutverk. Þeir voru sammála um að hlutverk varðhundsins 

og samfélagssmiðsins væru mikilvæg en fljótlega kom í ljós að staðarmiðlar gegndu 

einnig mikilvægu hlutverki þegar kemur að sambandinu milli höfuðborgar og 

landsbyggðar. Þetta hlutverk var mörgum viðmælendum hugleikið og margir 

viðmælendur lögðu sérstaklega áherslu á það. Því varð fljótlega ljóst að þetta hlutverk 

væri mikilvægur þáttur í rannsókninni. Þegar þessi þrjú hlutverk höfðu verið skoðuð 

nánar voru meginþemu rannsóknarinnar mótuð. Þemun eru 1) Að upplýsa um 

nærsamfélagið, 2) Samfélagssmiður, 3) Varðhundur, 4) Sýnileiki og 5) Ánægja í starfi. 

Hverju þema verður hér lýst nánar og stuðst verður við tilvitnanir úr viðtölunum. 

 

4.1 Að upplýsa um nærsamfélagið 

Viðmælendur voru sammála um að mikilvægt væri að halda úti staðarmiðlum á 

Akureyri. Að hluta til fannst þeim það mikilvægt vegna þess að þeir sögðu landsdekkandi 

fjölmiðla hafa dregið mjög úr umfjöllun um landsbyggðina á síðustu árum. Þetta fannst 

viðmælendum hafa leitt til þess að landsmiðlar fjalli eingöngu um stærri mál á 

landsbyggðinni. Þess vegna fengju íbúar minni staða mjög takmarkaðar upplýsingar um 

heimahaga sína frá landsdekkandi fjölmiðlum. Því fannst viðmælendum mikilvægt að 

staðarmiðlar tækju við þar sem landsmiðlarnir enduðu og fjölluðu um það sem gerðist í 

nærsamfélaginu frá degi til dags. Kristín, ritstjóri netmiðils, sagði til dæmis sitt helsta 

markmið í starfi að vera með puttann á púlsinum, svo aðrir gætu líka verið með puttann 

á púlsinum. Hún sagði mikilvægt að fólk gæti nálgast upplýsingar og fréttir frá 

nærsamfélaginu án þess að þurfa að hafa mikið fyrir því. Það lýsir viðhorfi margra 

viðmælenda en flestum fannst mikilvægt að íbúar svæðisins væru upplýstir um það sem 

er að gerast bæði hjá stjórnvöldum og í mannlífinu. Sérstaklega fannst viðmælendum 

mikilvægt að vanda til verka svo umfjöllunin yrði góð og gæfi raunsæja mynd af 

nærsamfélaginu. Þá tóku margir fram að mikilvægt væri að vinna af heilindum og leitast 
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við að hafa að minnsta kosti tvær hliðar á málum. Viðmælendum fannst 

fjölmiðlamarkaðurinn á Akureyri nokkuð sterkur og sérstaklega voru margir ánægðir 

með fjölbreytileikann sem þar má finna. Þótt viðmælendur hefðu ólíkar skoðanir á því 

hvaða nálganir væru bestar og um hvaða efni væri mikilvægast að fjalla, voru allir 

sammála um að gott væri að hafa fjölbreytta fjölmiðlaflóru. Þeir voru því flestir ánægðir 

með alla staðarmiðla bæjarins, einnig þá sem störfuðu ekki í samræmi við hugmyndir 

viðkomandi viðmælenda. Einnig nefndu sumir að fjölbreytnin væri mikilvæg því ekki 

væru markaðslegar forsendur fyrir því að hafa marga mjög líka miðla starfandi í bænum. 

Einar, ritstjóri vikublaðs á Akureyri, sagði mikilvægi staðarmiðla hafa aukist samhliða því 

að stærri miðlar hafi dregið saman seglin á landsbyggðinni: 

 

Það náttúrulega er mjög mikilvægt [að halda úti staðarmiðlum] í fyrsta lagi út af því 

að fjölmiðlar, eða stærri miðlar eru alltaf að minnka hérna. Eins og þetta var áður þá 

voru 6 blaðamenn á Mogganum hérna með starfsstöð. Og svo var Dagur Tíminn bara 

gefinn út hérna sko. Og þá var bara sitt hvor forsíðan á Akureyri og í Reykjavík, en það 

var samt nokkurn veginn sama blaðið. Svo náttúrulega var það allt köttað niður og það 

sko, allar rannsóknir sem hafa verið gert á staðarmiðlum þær sýna það bara blákalt að 

fólk sem les staðarmiðla það er svona meira upplýst um eigin samfélag og hvernig 

samfélagið funkerar. Þannig að bara með það til hliðsjónar finnst mér það vera mjög 

mikilvægt. 

 

Friðrik, starfsmaður landsdekkandi fjölmiðils með aðsetur á Akureyri, og Kristín tóku 

undir sjónarmið Einars, að mikilvægt væri að vera upplýstur um eigið samfélag. Kristín 

sagði upplýsingar „óendanlega mikilvægar” því þær væru hreyfiafl í samfélaginu. Hún 

sagði upplýsingar gefa fólki tækifæri til að breyta samfélaginu og koma þannig í veg fyrir 

stöðnun. Friðrik sagði mikilvægt að almenningur væri vel upplýstur um það sem gerist í 

samfélaginu því „þegar fólk er upplýstara um það þá bara einhvern veginn fúnkerar allt 

saman mikið betur”. Viðmælendum þótti mjög mikilvægt að íbúar hvers samfélags 

hefðu greiðan aðgang að upplýsingum um nærsamfélagið og þar fannst þeim 

staðarmiðlar gegna mikilvægu hlutverki. Friðriki fannst mikilvægt að fólk fengi réttar og 

góðar uppýsingar svo það gæti myndað sér eigin skoðanir. Guðmundur, starfsmaður 
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sjónvarpsstöðvar á Akureyri, var á sömu skoðun en honum fannst mikilvægt að 

fjölmiðlar birtu upplýsingar sem gerðu fólki kleift að taka upplýsta afstöðu og mynda sér 

eigin skoðanir. Friðrik sagði einnig að þegar fólk hefur fengið góðar upplýsingar úr 

fjölmiðlum aukist líkurnar á því að fólk fari sjálft að fylgjast með og veita stjórnvöldum 

aðhald. Í raun má segja að mörgum viðmælendum hafi fundist upplýstur almenningur 

grundvallaratriði til þess að samfélagið virki á sem bestan hátt. Þá tóku margir 

viðmælendur fram að mikilvægt væri að staðarmiðlar fylltu í þær eyður sem 

landsmiðlarnir skildu eftir, því landsmiðlarnir fjölluðu eingöngu um stærstu málin er 

varða landsbyggðina.  

 

4.1.1 Fylla í eyðurnar 

Margir tóku fram að hlutverk staðarmiðla væri að fjalla um staðbundin mál sem 

landsmiðlarnir fjalla ekki um. Ýmis dæmi voru nefnd, til dæmis smávægilegar 

skipulagsbreytingar, listasýningar og íþróttaviðburðir. Viðmælendum fannst mikilvægt 

að staðarmiðlar sinntu þessum atriðum vel því annars væri erfitt fyrir íbúa svæðisins að 

nálgast þessar upplýsingar. Flestir voru viðmælendur sammála um að lítil mál í litlum 

samfélögum ættu ekki erindi á síður landsmiðlanna. Allir voru þeir þó sammála um að 

stór og mikilvæg mál eigi erindi inn í landsmiðla, sama hvar á landinu málin eiga 

uppruna sinn. Minni mál eins og viðburðir eða smávægilegar breytingar ættu þó frekar 

heima í staðarmiðlum og fannst viðmælendum eðlilegt að um þau mál væri einungis 

fjallað í staðarmiðlum. Þessu lýsti Kristín vel, 

 

þeir sinna allavega ekki sko litlu málunum. Og mér finnst það bara eðlilegt, að 

landsmiðlarnir stóru coveri bara stóru málin sem tengjast þá líka oftar en ekki 

höfuðborginni, eins og bara, eins og Fiskistofan, því hún er að fara þaðan og út. En ég 

meina þó þetta sé lítið land þá er rosalega mikið að gerast á landsbyggðinni og 

landsmiðlarnir þeir bara hafa ekki undan held ég, og hafa líka heldur kannski ekkert 

rosalega mikið af fólki sem veit hvar það á að leita eða er með tengsl á svæðinu. Og þess 

vegna líka hafa sprottið upp héraðsfréttamiðlar bara því þeir flytja mjög lókalt og þekkja 

fólkið og vita kannski meira hvað er að gerast, hvar hlutirnir eru að gerast. Þú getur ekki 
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verið að skrifa um eða að reyna að skrifa um einhverjar listasýningar og eitthvað ef þú 

þekkir ekki einu sinni hvar þær eru. Þannig að ég held að það sé bara aðalmálið. 

 

Þetta nefndu fleiri viðmælendur, að hlutverk staðarmiðla væri að fylla í þær eyður sem 

landsmiðlarnir skilja eftir. Kristín lýsti því skemmtilega og sagði að miðillinn sem hún 

starfaði hjá væri „mini-vísir” og „mini-mbl” og vísaði þar í stóra og víðlesna fréttavefi. 

Friðrik tók einnig fram að tengslanet og þekking á samfélaginu skipti máli og því væri oft 

erfiðara fyrir stærri miðla og starfsmenn þeirra, sem flestir eru staðsettir á 

höfuðborgarsvæðinu, að fjalla um landsbyggðina. Þetta fannst honum auka mikilvægi 

þess að landsdekkandi miðlar hafi starfsmenn víða um landið. Með því mætti tryggja að 

þekking á samfélaginu væri til staðar og því væri auðveldara að fjalla á góðan og 

raunsæjan hátt um hvert samfélag. Sumir viðmælendur voru sammála Kristínu um að 

það væri ekki í verkahring stærri og landsdekkandi miðla að taka púlsinn á mannlífinu og 

segja frá litlum viðburðum í smærri samfélögum. Aðrir viðmælendur voru ósáttir við að 

landsmiðlarnir gerðu ekki einmitt það. Ólafur, ritstjóri netmiðils, var ósáttur við að sjá 

ekki meiri mannlífsumfjöllun frá landsbyggðinni í landsdekkandi fjölmiðlum. Hann 

sagðist hafa gaman af því að sjá jákvæða umfjöllun um landsbyggðina og vildi gjarnan 

sjá hana aukast. 

Einar tók það fram að mikilvægt væri að staðarmiðlar sinntu vel því sem er að gerast í 

nærsamfélaginu því ef vel tekst til rata fréttir staðarmiðla gjarnan inn í landsmiðlana. 

Honum fannst það mikilvægt og hann sagðist vinna markvisst í því að reyna að koma 

málum í landsmiðlana. Kristín tók einnig undir það að gaman væri þegar landsdekkandi 

miðlar tækju upp fréttir miðilsins og dreifðu þeim. Bæði Einar og Kristín sögðu 

landsmiðlana duglega við að taka upp fréttir frá staðarmiðlum á Akureyri. Það sagði 

Einar gerast vegna þess að staðarmiðlar birti öðruvísi fréttir og tali við annað fólk en 

landsmiðlarnir gera. Honum fannst það ýta undir mikilvægi staðarmiðla, að koma fólki 

að sem ekki fær umfjöllun í landsmiðlum og birta efni sem landsdekkandi miðlar birta 

ekki. Einar sagði að: 

 

ef við værum ekki starfandi þá væri fólk ekkert að lesa viðtöl við þetta fólk sem við 

erum að birta og það væri ekkert að fá þessar fréttir sem við erum að birta. Ástæðan 
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fyrir því að það er oft vitnað í okkur er að þetta eru fréttir sem landsmiðlarnir eru ekki að 

skrifa sjálfir. Og þess vegna er það alveg ótvírætt að við höfum mikið sannað gildi 

staðarmiðlanna með þessu því að þetta eru hlutir sem annars bara væru ekkert til 

staðar. 

 

Fleiri viðmælendur töluðu um að þeir legðu áherslu á að tala við annað fólk en 

landsmiðlarnir. Viðmælendum fannst landsmiðlarnir tala oft við sama fólkið og þeim 

fannst mikilvægt að einblína ekki eingöngu á að tala við þekkta einstaklinga í 

þjóðfélaginu. Með því að tala við venjulegt fólk um venjulega hluti fannst viðmælendum 

að hægt væri að auka þekkingu á samfélaginu. Þeim fannst mikilvægt að auka skilning 

manna á milli og vildu gjarnan gera það með því að leyfa hinum almenna borgara að tjá 

sig í fjölmiðlum. Eins og Pétur, starfsmaður landsdekkandi fjölmiðils með aðsetur á 

Akureyri, tók fram, starfa fjölmiðlamenn að stórum hluta við að koma sjónarmiðum 

annarra á framfæri og þess vegna þótti fólki það mikilvægt að tala ekki alltaf við sama 

fólkið og leyfa því þannig að einoka umræðuna. Með því að koma venjulegu fólki af 

landsbyggðinni í fjölmiðla, mætti stuðla að aukinni þekkingu og skilningi manna á milli, 

eins og verður fjallað um í kaflanum um sýnileika. 

Þorsteinn, ritstjóri vikublaðs á Akureyri, tók einnig fram að gott væri að fréttir 

staðarmiðlanna rati í landsmiðlana vegna þess að það gæfi bæði fréttunum og 

miðlunum aukið gildi. Hann sagði það mikilvægt því það sýndi almenningi að fréttir 

blaðsins væru góðar og að leyfilegt væri að ræða viðkomandi málefni í fjölmiðlum. Með 

því að birta fréttir gætu landsmiðlar þannig gefið viðtakendum fullvissu um að umfjöllun 

staðarmiðilsins hafi verið vel unnin og eigi erindi til almennings. Svör viðmælenda benda 

til þess að landsmiðlarnir séu á einhvern hátt hærra settir en staðarmiðlarnir í hugum 

fólks. Viðmælendum virtist finnast ákveðin viðurkenning falin í því að landsmiðlar taki 

upp fréttir staðarmiðils. Þá bendir orðalag Kristínar til þess að landsmiðlarnir séu yfir 

staðarmiðlana hafnir, því hún lýsti því að landsmiðlarnir „leiti niður” til staðarmiðlanna 

til að frá fréttir frá hverjum stað fyrir sig. Líklegt er að landsmiðlarnir þyki hafa meira 

gildi en staðarmiðlarnir því þeir eru mun stærri og fjölmennari. Þá er viðtakendahópur 

landsmiðlanna margfalt stærri en staðarmiðlanna og því nær efni landsmiðlanna til mun 

stærri hóps. Þessi munur á stærð og dreifingu miðlanna virðist gera það að verkum að 
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landsmiðlarnir þyki að ákveðnu leyti mikilvægari eða hærra settir en staðarmiðlarnir. 

Þorsteinn sagði: 

 

Að brjóta mál og koma þeim á landsvísu, þú þarft að gera það sko. Ég meina, ein 

meginástæða þess að blaðið hefur lifað þrátt fyrir mótbyrinn hér er hvað miðlarnir í 

Reykjavík hafa pikkað upp fréttir blaðsins, dreift þeim og unnið sjálfstæðar fréttir oft í 

framhaldi af því, það er það sem hefur veitt okkur umboð til þess að halda áfram. Þá sér 

bæjarbúinn að kveldi, „þeir gerðu, nú það eru allir að tala um þetta” þá má kannski 

hérna, þá sjá þau kannski að það mátti fjalla um það. 

 

Þessi áhersla á að landsmiðlar taki upp efni úr staðarmiðlum getur einnig verið vegna 

þess að viðmælendur vilji auka sýnileika svæðisins og því fagni þeir allri umfjöllun í 

landsmiðlum. Jóhanna, sem starfar hjá sjónvarpsstöð á Akureyri, tók fram að mikilvægt 

væri að sýna bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar samfélagsins því þær fréttir sem berast 

landsmönnum öllum af svæðinu séu gjarnan neikvæðar. Þetta sagði hún eiga við um 

flesta staði því fréttir einblíni á það sem fer úrskeiðis. Henni fannst mikilvægt að 

landsmenn allir fengju tækifæri til að fylgjast með því jákvæða sem gerist víða um land. 

Þá var það sérstaklega nefnt að ánægjulegt væri þegar landsmiðlar taka  upp fréttir 

staðarmiðla og vinna svo sjálfstæðar fréttir í framhaldi, sem eiga við um fleiri staði 

landsins. Þessi áhersla á landsmiðlana getur því líka verið til komin vegna þess að 

viðmælendur vildu ekki einungis hafa jákvæð áhrif á nærsamfélag sitt heldur á sem 

flesta staði á landinu.  

 

4.1.2 Sannur vinur 

Ef nefna ætti eitt atriði sem allir viðmælendur voru sammála um og töldu mikilvægt væri 

það sennilega heilindi í starfi. Viðmælendur notuðu ýmis orð yfir það en allir voru þeir 

sammála um að hlutverk fjölmiðlamanna væri að segja almenningi á heiðarlegan hátt 

frá því sem máli skiptir. Margir nefndu að þegar fjallað væri um erfið og/eða umdeild 

mál væri mikilvægt að hafa fleiri en eina hlið á málunum. Það fannst viðmælendum 

mikilvægt til að auka hlutleysi miðlanna og gefa viðtakendum tækifæri til að mynda sér 



 

44 

eigin skoðanir. Guðmundur tók það fram að í æsifréttamennsku væri svo mikil áhersla 

lögð á fyrirsagnir að fólk myndaði sér gjarnan skoðanir eftir að lesa einungis 

fyrirsagnirnar. Það fannst honum ekki gott og hann vildi gefa fólki tækifæri til að kynna 

sér málin og taka upplýstar ákvarðanir. Honum fannst einnig slæmt þegar fréttir væru 

byggðar á orðrómi en honum fannst mikilvægt að hafa traustar heimildir. Svo virðist 

sem viðmælendur séu meðvitaðir um innrömmunaráhrifin og vilji því segja frá sem 

flestum sjónarhornum til þess að umfjöllun um mál verði eins hlutlaus og mögulegt er.  

Hlutleysi var viðmælendum einnig mikilvægt. Ólafur sagði að hann vildi alls ekki að 

hægt væri að bendla miðilinn við ákveðinn stjórnmálaflokk eða önnur samtök. Hann 

vildi hafa miðilinn óháðan og koma málunum til skila án þess að gera sína eigin skoðun 

áberandi. Undir það tók Kristín en hún var meðvituð um að hennar fréttamat litaði 

miðilinn. Hún, eins og Ólafur, var eini starfsmaður miðilsins og því var hún meðvituð um 

að allar fréttir færu í gegnum hennar eigin síu. Það virtist valda henni ákveðnum 

áhyggjum því hún var mjög meðvituð um dagskráráhrif fjölmiðla. Hún sagði það 

ábyrgðarstarf að velja um hvað ætti að fjalla í fjömiðlum því umfjöllun yrði til þess að 

almenningi þætti viðkomandi mál merkilegra en þau mál sem enga umfjöllun fá. Það var 

að hluta til ástæða þess að henni fannst galli að hafa einungis einn starfsmann á 

miðlinum því hún sagðist sleppa því að fjalla um mál sem henni þóttu ekki mikilvæg en 

sömu mál gætu vakið áhuga margra. Einar tók einnig fram að mikilvægt væri að falla 

ekki í þá gryfju að fjalla eingöngu um eigin áhugamál. Hann sagðist meðvitaður um að 

viðtakendur væru á ýmsum aldri og hefðu ólík áhugamál og ólíka reynslu. Þess vegna 

lagði hann áherslu á að hafa umfjöllunarefnið sem fjölbreyttast. Sigríður, starfsmaður 

sjónvarpsstöðvar á Akureyri, og Jóhanna tóku þetta einnig fram, að mikilvægt væri að 

fjalla um sem breiðastan hluta samfélagsins og tala við fjölbreyttan hóp fólks. Þannig 

sögðu þær að hægt væri að miðla raunsærri mynd af samfélaginu og sinna áhugasviði 

sem flestra viðtakenda.  

Pétur var upptekinn af því að sinna starfi sínu af heilindum og hlutleysi. Hann sagði  

mikilvægt að halda eigin skoðunum fyrir utan starfið og fjalla á hlutlausan hátt um öll 

mál. Þess vegna lagði hann áherslu á mikilvægi þess að lifa heilbrigðu og eðlilegu lífi. 

Hann sagði það óæskilegt að fjölmiðlamenn taki með sér mikinn „farangur” í vinnuna því 

það gæti haft áhrif á hlutleysi þeirra. Þar tók hann dæmi um mjög skuldugan einstakling 
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sem tæki viðtal við bankastjóra, þá væri hætta á að hagsmunir viðkomandi 

fjölmiðlamanns lituðu viðtalið. Pétur vildi líta á sjálfan sig sem heimilisvin, vin sem sest 

niður með fólki og segir því sögur. Hann sagði mikilvægt að vera sannur vinur 

almennings og segja bæði frá því sem er gott og því sem betur mætti fara. Pétur lýstu 

þessu á ljóðrænan hátt: 

 

Og ég hugsa þetta svolítið þannig að ég sé heimilisvinur, að ég sé vinur fólks. En 

semsagt að ég sé góður vinur, velkominn, þess vegna kveikir fólk á mér. En góður vinur 

sem þú velur þér, hann segir þér sko til syndanna líka. Hann segir eins og þegar þú gerir 

eitthvað vel en góður vinur hann segir þér líka þegar eitthvað út af ber. Og þannig vinur 

vil ég vera. Ekki einhver falskur vinur sem að segir þér bara eitthvað sem er gott, sannur 

vinur hann kemur inn til þín og segir þér bæði það sem vel er gert og segir þér líka til 

syndanna. Og þannig á í raun og veru góður og traustur og heill fjölmiðill að vera. 

 

Margir voru sammála þessu sjónarmiði Péturs, að mikilvægt væri að segja frá bæði 

jákvæðum og erfiðum málum í samfélaginu. Einar og Jóhanna sögðu mikilvægt að loka 

ekki augunum fyrir erfiðum málum því það væri ekki gott fyrir samfélagið. Þótt það væri 

auðveldasta leiðin, fannst þeim það alls ekki ákjósanlegt. Pétur tók svo sterkt til orða að 

kalla fjölmiðil falskan vin ef hann segir eingöngu frá því jákvæða sem gerist. Falskur 

vinur er sennilega ekki sá vinur sem fólk óskar sér og því má teja að Pétri þyki afar 

neikvætt þegar fjölmiðlar einbeita sér eingöngu að öðru hlutverkinu, varðhundi eða 

samfélagssmið. Þessi líking segir margt því sannur vinur er eitthvað sem flestir vilja eiga. 

Almennt er fólk sammála um að sannir vinir séu dýrmætir, jafnvel vandfundnir, og því 

má gera ráð fyrir að Pétri þyki afar mikilvægt að hafa góða fjölmiðla sem starfa eins og 

sannir vinir viðtakenda. Fleiri viðmælendur tóku fram að nauðsynlegt væri að fjalla á 

raunsæjan hátt um samfélagið og segja bæði frá því jákvæða og því neikvæða. Þá virtist 

ríkja sátt varðandi núverandi verkaskiptingu miðlanna á Akureyri, en viðmælendur voru 

ánægðir með að hver miðill fengi að hafa sína sérstöðu. Þannig leggja ákveðnir miðlar 

áherslu á hlutverk varðhundsins, aðrir á hlutverk samfélagssmiðsins og sumir leggja 

jafna áherslu á bæði hlutverkin. 
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4.1.3 Finna sína hillu 

Viðmælendur voru sammála um að fjölmiðlamarkaðurinn á Akureyri væri blómlegur. 

Fáir höfðu trú á því að markaðslegar forsendur væru fyrir því að markaðurinn myndi 

stækka. Einungis Friðrik nefndi það að pláss væri á markaðnum fyrir nýjan og öflugan 

fréttamiðil á netinu. Guðmundur nefndi einnig að útvarpsstöð vantaði en tók ekki 

afstöðu gagnvart því hvort markaðslegar forsendur væru fyrir því að halda úti 

staðbundnum útvarpsútsendingum. Það sem viðmælendum fannst þó mikilvægara en 

fjöldi staðarmiðla var að þeir miðlar sem til staðar eru, fjalli um ólík mál og sinni þannig 

sem breiðustum hópi fólks. Miðlarnir hafa hver sína sérstöðu og leggja áherslu á ólík mál 

og ólíkar nálganir. Þetta fannst viðmælendum leiða til þess að jafnvægi sé á 

fjölmiðlamarkaði á Akureyri og að miðlarnir til samans sinni samfélaginu vel. Þó voru 

Pétur og Guðmundur sammála um að alltaf væri möguleiki á því að miðlarnir bættu sig 

eða að nýir og betri miðlar tækju við af þeim sem þegar eru til staðar. Þorsteinn tók það 

fram að ekki væri æskilegt að einstaklingar fengju allar sínar upplýsingar úr einum miðli 

því þá gætu viðkomandi fengið skakka mynd af samfélaginu. Hann sagði miðlana marga 

hverja hafa of mikla sérstöðu til þess að geta fjallað á heildrænan hátt um samfélagið. 

Þess vegna sagði hann gott að miðlarnir væru ólíkir og með því að fylgjast með sem 

flestum fjölmiðlum gæti almenningur fengið skýra og góða mynd af samfélaginu.  

Kristín tók það einnig fram að mikilvægt væri að hver miðill hefði sína sérstöðu því án 

sérstöðunnar væri erfitt að láta reksturinn ganga og ná endum saman. Þannig þyrfti 

hver miðill að hafa sína sérstöku leið til að ná til viðtakenda og þannig skapa tekjur, 

auglýsinga- eða áskriftartekjur. Guðmundur talaði einnig um þetta og sagði að sérstaða 

miðilsins sem hann starfaði hjá skilaði sér í auknum auglýsingatekjum. Hann sagði 

reksturinn ganga vel og þakkaði sérstöðunni að stórum hluta fyrir það. Þótt fjármál 

miðlanna hafi ekki komið upp í öllum viðtölum má gera ráð fyrir því að þetta sé rétt hjá 

viðmælendum, að þörfin fyrir sérstöðu hvers miðils sé ekki síst til komin vegna þess að 

lítill markaður býður ekki upp á að margir mjög líkir miðlar starfi samtímis. Þess vegna 

sagði Kristín það mikilvægt að ef einhver vildi stofna nýjan miðil, þyrfti viðkomandi að 

vera duglegur að bera miðilinn saman við aðra miðla og passa að fjalla ekki eingöngu um 

sömu mál og aðrir. Hún sagði miðil sem hefði enga sérstöðu og fjallaði um mál sem öll 

mætti finna í öðrum miðlum ekki hafa mikla von um góðan rekstur eða langan líftíma. 

Þorsteinn vildi meina að sjónvarpsdagskrárnar tvær hefðu mikil og slæm áhrif á 
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fjölmiðlamarkað bæjarins. Hann hafði áhyggjur af því hversu miklar auglýsingatekjur 

fara til dagskránna, sem eru nær eingöngu auglýsingabæklingar. Hann sagði að „í 

heilbrigðu fjölmiðlaumhverfi þá hjálpa auglýsingar ritstjórnarefni” en í þessu tilfelli væri 

það ekki raunin. Því fannst honum lítil von um vöxt á fjölmiðlamarkaði bæjarins svo lengi 

sem dagskrárnar fengju svo stóran hluta allra auglýsingatekna. Hann sagði þörfina fyrir 

nýja miðla vera til staðar en dagskrárnar hefðu þau áhrif að ekki væru markaðslegar 

forsendur fyrir því að stofna nýja miðla. Fleiri viðmælendur voru sammála því að nóg 

væri af umfjöllunarefni en markaðslegar forsendur fyrir nýjum miðlum væru ekki til 

staðar. 

 Algengt var að viðmælendur segðu miðilinn sem þeir störfuðu hjá vera að mæta 

þörf í samfélaginu. Með því áttu þeir við að þörf hefði verið á umfjöllun sambærilegri 

þeirri sem miðillinn sinnti, einhvers konar gat á markaðnum. Ólafur talaði um að miðlar í 

bænum létu íþróttafréttir sitja á hakanum og að þörf hafi verið fyrir miðil sem legði 

áherslu á íþróttalífið í bænum og segði frá því sem þar gerist, ekki eingöngu stærstu og 

merkilegustu viðburðunum. Honum fannst mikilvægt að sinna einnig yngri flokkum og 

íþróttum sem ekki ná á síður stærri miðla en þar nefndi hann til dæmis blak. Hann sagði 

fólk almennt ánægt með að íþróttirnar fengju góða umfjöllun hjá einum af 

staðarmiðlunum og hann sagði umfjöllunina auka áhuga og jafnvel skila sér í aukinni 

mætingu á íþróttaviðburði. Þorsteinn tók það einnig fram að ritstjórnarstefna hans væri 

til komin vegna þess að þörf hafi verið á gagnrýnum fréttamiðli sem sinnti 

varðhundshlutverkinu. Hann sagði varðhundshlutverkið ekki endilega mikilvægara en 

önnur hlutverk en honum hafði þegar miðillinn var stofnaður fundist mikilvægast að 

bæta því við flóruna þar sem honum fannst hafa verið skortur á slíkri umfjöllun. Jóhanna 

sagði að miðillinn sem hún starfaði hjá hefði tekið rétta ákvörðun þegar ákveðið var að 

fjalla um mál á annan hátt en tíðkaðist hjá öðrum miðlum. Hún sagði fólk almennt mjög 

ánægt með þessa nýju og öðruvísi nálgun og að oft fengi miðillinn miklar þakkir fyrir að 

segja frá samfélaginu á rólegum og jákvæðum nótum. Fleiri viðmælendur nefndu að 

mikilvægt væri að finna sína sérstöðu og fjalla annað hvort um önnur mál en aðrir 

miðlar eða fjalla á annan hátt um málin. Þannig vildu sumir leggja áherslu á rólega og 

yfirvegaða umfjöllun en aðrir vildu leggja áherslu á að koma viðburðum á framfæri sem 

annars fá litla athygli. Þótt viðmælendur hafi haft ólíkar skoðanir á því hvaða nálganir 

væru bestar, virtust þeir ánægðir með heildarmyndina og sögðu fjölmiðlamarkaðinn 
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öflugan. Þeir sáu gjarnan galla við bæði eigin vinnustaði og aðra miðla en sögðu 

jafnframt að miðlarnir bættu hver annan upp. 

Sérstaklega fannst viðmælendum mikilvægt að finna sér sérstöðu á markaði og fylla 

þannig í eins margar eyður og möguleiki væri. Þannig tók Guðmundur það fram að 

mikilvægt hefði verið fyrir þann miðil sem hann starfar á að leggja áherslu á jákvæða og 

uppbyggjandi umfjöllun. Honum fannst að þörf hefði verið á svæðinu fyrir slíka 

umfjöllun, sérstaklega eftir efnahagshrunið. Þorsteinn tók það einnig fram að hann vildi 

leggja áherslu á hlutverk varðhundsins því honum fannst því ekki nægilega vel sinnt í 

bænum. Viðmælendum fannst mikilvægt að sinna þeim málaflokkum sem aðrir voru 

ekki að sinna og með því stuðla að jafnvægi í umfjöllun staðarmiðla á Akureyri. Flestir 

voru viðmælendur sammála um að ákveðið jafnvægi hefði náðst og að bæði hlutverki 

samfélagssmiðsins og varðhundsins væri vel sinnt á svæðinu. Í næstu köflum verður 

fjallað nánar um hlutverk varðhundsins og samfélagssmiðsins og viðhorf viðmælenda og 

reynslu af hlutverkunum tveimur 

 

4.2 Samfélagssmiður 

Hlutverk varðhundsins og samfélagssmiðsins komu gjarnan upp í viðtölunum. Flestir 

sögðust viðmælendur leggja áherslu á annað hlutverkið en voru þó einnig sammála um 

að bæði hlutverkin væru mikilvæg. Flestir vildu meina að hlutverkin tvö væru 

jafnmikilvæg og að bæði væru þau nauðsynleg. Þeir viðmælendur sem sögðu annað 

hlutverkið mikilvægara en hitt vildu í öllum tilfellum meina að það hlutverk sem þeirra 

vinnustaður lagði áherslu á væri mikilvægara. Þótt sumir viðmælendur störfuðu á 

miðlum sem legðu eingöngu áherslu á annað hlutverkið, voru þeir mjög meðvitaðir um 

gildi þeirra beggja. Þá fannst viðmælendum mikilvægt að báðum hlutverkunum væri 

sinnt svo jafnvægi væri í umfjöllun miðlanna í bænum.  

Stór hluti viðmælenda starfaði á miðlum sem lögðu áherslu á hlutverk 

samfélagssmiðsins. Þeir sögðu mikilvægt að staðarmiðlar væru spegill samfélagsins og 

vettvangur fyrir umræðu, rétt eins og skilgreining hugtaksins felur í sér. Þær ástæður 

sem viðmælendur nefndu gjarnan fyrir að leggja áherslu á hlutverk samfélagssmiðsins 

voru annars vegar ímynd samfélagsins á svæðinu og hinsvegar viðburðir og 

markaðssetning. Svæðið sem viðmælendur töluðu um var þá ýmist Norðurland frá 
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Hrútafirði að Bakkafirði, Eyjafjörður eða einungis Akureyri. Auk þess töluðu margir um 

landsbyggðina í heild sinni og að hana þyrfti að efla. Viðmælendum þótti þó ekki 

eingöngu mikilvægt að byggja upp ímynd svæðisins og sjálfsmynd íbúa heldur einnig að 

auka einingu innan þjóðarinnar svo þjóðin sem heild gæti staðið sterkari og ímynd 

hennar styrkst. Um einingu innan þjóðarinnar verður nánar fjallað í kaflanum um 

sýnileika. 

 

4.2.1 Sjálfsmynd 

Sigríður sagði hlutverk miðilsins meðal annars að byggja upp ímynd samfélagsins. Henni 

fannst mikilvægt að miðillinn fjallaði um marga ólíka einstaklinga og endurspeglaði 

þannig fjölbreytileika samfélagsins. Guðmundur var á sömu skoðun en hann tók það 

fram að ekkert framtak væri ómerkilegra en annað og því væri full ástæða til að segja frá 

sem flestu og ræða við sem stærstan og fjölbreyttastan hóp fólks. Þetta fannst þeim 

mikilvægt bæði til að byggja upp ímynd svæðisins og einnig til að búa til fjölmiðlaefni 

sem fólk hefði gaman af og að áhorfendum liði vel meðan þeir fylgdust með miðlinum. 

Þeim fannst mikilvægt að halda úti miðlum sem væru hálfgert mótvægi við hraðann sem 

almennt tíðkast í samfélaginu og veita þannig kærkomna hvíld frá atgangi og látum. 

Guðmundi fannst mikilvægt að sýna jákvæðar hliðar samfélagsins í fjölmiðlum því hann 

sagði að hver einstaklingur þyrfti ákveðna staðfestingu á því hver hann er og hvaðan 

hann kemur. Ef sú staðfesting kæmi eingöngu úr fréttum fannst honum líklegt að 

viðkomandi fengi neikvæða mynd af samfélaginu og það hefði neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd einstaklingsins. Sérstaklega þótti honum þetta mikilvægt eftir 

efnahagshrunið 2008. Þá upplifði hann að Íslendingar hefðu þurft að heyra það í 

fjölmiðlum að ekki væri allt á leið í ranga átt heldur væri margt gott í samfélaginu. Hann 

sagði miðilinn sem hann starfaði hjá hafa ákveðið að byggja upp ímyndina með jákvæðri 

umfjöllun því nægilega margir sinntu varðhundshlutverkinu og fjölluðu um erfið mál. 

Guðmundur sagði hlutverk staðarmiðla vera: 

 

að byggja upp bara ímyndina. Og ég held líka alveg að það hafi verið svona mikilvægt 

því þegar það koma fyrir svona áföll eins og hrunið, ég held að allir Íslendingar hafi lent í 

svona ákveðnu ímyndarkrassi. Hver erum við, hvert erum við að fara, hverjir eru 
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Íslendingar, eru þeir drullusokkar eða eru þeir gráðugir eða hvað erum við? Og ég held 

það hafi verið einhvern veginn rosa gott að geta upplifað það sjálfur sem áhorfandi að 

þetta er okkar samfélag, það er héðan sem ég kem. 

 

Jóhönnu fannst einnig mikilvægt að byggja upp ímynd svæðisins og sagði það afskaplega 

gott fyrir almenning að geta fylgst með jákvæðri fjölmiðlaumfjöllun og munað að 

„heimurinn er ekkert alveg að fara til helvítis“.  Hún sagðist vilja gera það með því að 

draga fram í sviðsljósið allt það jákvæða sem gerist í samfélaginu. Henni fannst hlutverk 

frétta þó einnig mjög mikilvægt og vildi að fréttamenn væru á varðbergi gagnvart því 

sem aflaga færi í samfélaginu. En hún tók það fram að einungis örlítill hluti þess sem 

gerist í samfélaginu fer úrskeiðis og því fannst henni mikilvægt að veita einnig athygli 

öllu því jákvæða sem samfélagið hefur að bjóða. Henni fannst gott að miðlarnir hefðu 

ólík hlutverk og að hennar vinnustaður gæti lagt áherslu á hlutverk samfélagssmiðsins. 

Hún sagði umfjöllun um það jákvæða og uppbyggilega vera vel til þess fallna að styrkja 

ímynd svæðisins. Með því að fjalla um það jákvæða og vekja athygli íbúa á því, mætti 

þannig auka stolt hvers og eins af samfélaginu. Hún tengdi ímyndarsköpunina einnig við 

markaðssetningu svæðisins, „ef við höfum trú á okkur, þá er svo miklu auðveldara að 

selja öðrum hugmyndina um að hafa trú á okkur”.  

 Ólafur og Kristín nefndu bæði að brottfluttir Akureyringar væru duglegir að 

fylgjast með miðlunum. Þau sögðu mikilvægt að halda úti miðlum sem segja frá því sem 

er að gerast á svæðinu frá degi til dags því brottfluttir vildu gjarnan fylgjast með. Ólafur 

nefndi þar systkini sín sem bæði bjuggu annars staðar á landinu. Hann sagði það 

mikilvægt fyrir þau að fá tækifæri til að fylgjast með því sem gerist í bænum, ekki 

einungis í gegnum vini og fjölskyldu heldur einnig fjölmiðla. Þetta bendir til þess að 

brottfluttum Akureyringum eða Norðlendingum finnist þeir enn tilheyra samfélaginu. 

Ummæli sem Ólafur hafði eftir bróður sínum, „ég er aldrei Reykvíkingur eða Mosfellsbúi 

eða eitthvað, ég er bara Akureyringur”, sýna sterka sjálfsmynd svæðisins og að fólk vilji 

tilheyra samfélaginu þótt það búi ekki lengur á svæðinu. Ímyndarsköpunin er því ekki 

eingöngu gagnvart fólki á svæðinu heldur gagnvart öllum þeim sem kalla sig 

Norðlendinga, Akureyringa eða Eyfirðinga, óháð þeirra núverandi búsetu. Friðrik nefndi 

einnig að flestir höfuðborgarbúar væru utan af landi og hann leit á það sem ákveðna 
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ástæðu þess að höfuðborgarbúar vildu fylgjast með fréttum af landsbyggðinni. Tengsl 

fólks við átthagana virðast því vera sterk og fjölmiðlar geta gegnt því hlutverki að 

viðhalda tengslum brottfluttra við heimasvæði sín. Þessi ummæli lýsa sterkum 

tilfinningalegum tengslum fólks við átthaga sína.  

 

4.2.2 Markaðssetning 

Viðmælendur voru flestir sammála um að staðarmiðlar gætu nýst sem markaðssetning á 

svæðinu. Þannig gætu miðlarnir ýtt undir áhuga annarra landsmanna á svæðinu og 

aukið ferðamannastraum til svæðisins. Með því væri hægt að skapa samfélaginu auknar 

tekjur. Þó voru skiptar skoðanir á því hvort það ætti að vera hlutverk miðlanna eða ekki. 

Pétur, sem starfaði hjá landsdekkandi fjölmiðli, sagði ímyndarsköpunina út á við gerast 

án þess að það væri endilega ætlunin: 

 

En þetta er svona, þetta tengist líka sko hvort við séum einhverjir ferðamálafulltrúar 

landsins, sem við erum ekki. En við verðum það samt sem áður stundum, það bara 

verður þannig. Tökum dæmi núna að við erum að leggja af stað núna til Húsavíkur til 

þess að fylgjast með hérna sænsku prinsessunni. Og af því að það er sjónvarp þá, þegar 

fólkið í Árbænum sér fréttina frá Húsavík og sér að það er rigning, „nú er bara rigning 

fyrir norðan” Þannig að þetta verður alltaf, ég gerði frétt um daginn um eitthvað, þá sá 

ég á blogginu um fréttina „er svona mikill snjór í fjöllunum fyrir norðan?”. 

 

Pétur sagði þetta einn af fylgifiskum þess að gera sjónvarpsefni. Þá laumist ýmsar 

upplýsingar til áhorfenda og þessar upplýsingar geti haft áhrif á ímynd svæðisins. Hann 

tók annað dæmi, þegar hann gerði sjónvarpsfrétt á Ísafirði. Kvöldið sem fréttin birtist 

kom til hans maður sem hafði fundist leiðinlegt að sjá miðbæ Ísafjarðar nánast 

mannlausan í bakgrunni fréttarinnar. Viðkomandi fannst þá fréttin, óháð efni hennar, 

ekki ýta undir jákvæða ímynd svæðisins og það fannst honum miður. Pétur sagði þetta 

oft koma upp en hann vildi ekki láta þetta hafa áhrif á fréttir eða starf hans sem 

fjölmiðlamanns. Þetta bendir þó til þess að ákveðinn metingur sé á milli staða og veðrið 
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sé ein birtingarmynd þessa metings. Um það verður nánar fjallað í kaflanum um 

sýnileika. 

Ólafur og Guðmundur voru báðir mjög meðvitaðir um gildi fjölmiðla þegar kemur að 

því að skapa ímynd svæðisins gagnvart utanaðkomandi aðilum. Þeir sögðu, líkt og Pétur, 

að fjölmiðlar væru öflugt tól til að markaðssetja svæðið. Þeir nálguðust málið þó með 

öðrum hætti en Pétur og vildu gjarnan nýta miðlana til að markaðssetja svæðið og ýta 

undir jákvæða ímynd þess. Guðmundur sagði miðilinn sterkt markaðstæki fyrir svæðið 

og þess vegna fannst honum mikilvægt að segja frá viðburðum á svæðinu. Hann sagði 

umfjöllun um viðburði skila sér í betri aðsókn og nefndi að ekki þyrfti meira en 

kvöldopnun á Glerártorgi, verslunarmiðstöðinni á Akureyri, til að fólk frá öðrum bæjum 

kæmi til Akureyrar. Honum fannst mikilvægt að laða fólk á svæðið og sama hugsun kom 

fram hjá Ólafi. Ólafur sagði það sérstaklega mikilvægt að miðla til fólks þegar stórir 

viðburðir eru á svæðinu. Þá nefndi hann N1 mótið í fótbolta en á mótið koma fjölmargir 

ungir drengir til að keppa. Með þeim koma foreldrar og systkini og Ólafur sagði 

mikilvægt að miðla til þessa hóps þeim möguleikum sem bærinn hefur upp á að bjóða. 

Hann sagði að ef vel tekst til mætti auka líkurnar á því að fólkið nýti sér það sem í boði 

er og eyði þannig peningum á svæðinu. Þannig vildi hann styðja við verslun og þjónustu 

á svæðinu. Hann sagði einnig mikilvægt að miðla því sem gerist í nærsveitarfélögum 

Akureyrar því fólk sem ferðast til Akureyrar sé líklegt til að fara til Siglufjarðar, 

Grenivíkur eða annarra staða. „Fjörðurinn okkar hann er bara eitt markaðssvæði” sagði 

Ólafur og vildi að miðillinn nýttist sem markaðstæki fyrir fjörðinn allan.  

 Guðmundur tók einnig fram að staðarmiðlar á minni stöðum á Norðurlandi 

sinntu starfi sínu vel, sérstaklega varðandi markaðssetningu. Hann sagði efni þessara 

miðla gjarnan einfalt, almennan fróðleik um bæjarfélagið eða tilkynningar um viðburði. 

Þó tók hann fram að þessi umfjöllun staðarmiðlanna væri góð markaðssetning fyrir 

samfélagið því mikilvægt væri að miðla því sem gerist á svæðinu: 

 

þetta gefur manni hinsvegar alltaf vitneskju um að það sé eitthvað að gerast þar. Og 

að ég hafi eitthvað að sækja þangað og hafi þá kannski meiri ástæðu til að koma 

þangað sem gestur. Og jafnvel hafa áhuga á að flytja þangað því það er svona og svona 

mikið að gerast þar. 
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Hann sagði markaðssetningu svæðisins eina af ástæðunum fyrir mikilvægi þess að hafa 

staðarmiðla sem fjalla á uppbyggjandi hátt um samfélagið. Guðmundi fannst mikilvægt 

að fjalla á jákvæðan hátt um það sem gerist í bænum, til dæmis leiksýningar, 

listasýningar og viðburði menningarhússins Hofs. Umfjöllun annarra miðla hafði  gjarnan 

verið frekar neikvæð, meðal annars vegna rekstrarerfiðleika Leikfélags Akureyrar, en 

Guðmundur lagði áherslu á að miðillinn sem hann starfaði hjá væri ekki gagnrýninn 

miðill. Þess vegna væri hlutverk miðilsins ekki að gagnrýna rekstur leikfélagsins heldur 

fjalla á uppbyggilegan hátt um sýningar þess og um starfið sem á sér staðar innanhúss. 

Einnig tók hann fram að miðillinn hefði verið duglegur að fjalla á jákvæðan hátt um 

menningarhúsið Hof og starfsemi þess. Hann sagði jákvæða umfjöllun um viðburði, 

bæði leikhússins og menningarhússins, hafa góð áhrif og að umfjöllunin skilaði sér 

meðal annars í því að fólk frá öðrum bæjum kæmi til Akureyrar til að mæta á 

viðburðina. Jóhönnu fannst einnig mikilvægt að hafa jákvæða umfjöllun um svæðið því 

hún sagði landsdekkandi miðla aðallega sinna fréttum af svæðinu og þá sérstaklega 

fréttum af erfiðum málum. Henni fannst mikilvægt að aðhaldi og fréttum væri vel sinnt 

en hún vildi einnig hafa mótvægi við þá neikvæðu mynd sem kann að birtast í fréttum. 

Hún sagði að fólk sem fylgdist með fréttum af landsbyggðinni gæti fengið á tilfinninguna 

að þar væri allt á hvolfi því eins og ræktunarkenningin gerir ráð fyrir, móta fjölmiðlar 

mynd viðtakenda af þeim svæðum sem þeir þekkja ekki af eigin reynslu. Jóhönnu fannst 

því mikilvægt að myndin sem íbúar annarra staða fengju af Norðurlandi væri ekki 

eingöngu sú neikvæða mynd sem oft birtist í fréttum. 

 

4.2.3 Spegill samfélagsins 

Jóhanna talaði um að henni þætti skemmtilegt að fjalla um hversdagsleg mál 

samfélagsins. Sérstaklega hafði hún gaman af því að draga aðra fram í sviðsljósið. Hún 

sagði það hafa jákvæð áhrif á samfélagið, að sýna venjulegt fólk sem er að gera flotta 

hluti. Guðmundur sagði það einnig mikilvægt og sagði að fólk vildi gjarnan geta miðað 

sjálft sig við einstaklinga sem birtust í fjölmiðlum. Þannig gætu viðtakendur séð fólk sem 

vinnur við sín áhugamál og/eða lætur drauma sína rætast. Þetta sagði hann hafa 

hvetjandi og jákvæð áhrif á hvern og einn.  
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Eins og fram kom í kaflanum hér á undan, þótti viðmælendum mikilvægt að segja frá 

því sem gerist í samfélaginu hverju sinni. Viðmælendum þótti mikilvægt að miðlarnir 

væru umræðuvettvangur þar sem pláss væri fyrir skoðanaskipti. Kristín lagði sérstaka 

áherslu á mikilvægi þess og draumurinn hennar var að miðillinn yrði góður og virkur 

vettvangur skoðanaskipta þar sem fólk væri óhrætt að senda inn pistla og segja sína 

skoðun. Margir vildu einnig vera spegill samfélagsins í þeim skilningi að segja frá því 

hvað er í boði og hvað fólk er að gera. „Hvað er í boði og svona, hvað er að virka og hvað 

er ekki að virka”, eins og Guðmundur orðaði það. Frásagnarhlutverkið þótti mörgum 

bæði heillandi og mikilvægt. Þá áttu viðmælendur við að segja frá skemmtilegum og 

jákvæðum hliðum samfélagsins en ekki eingöngu þeim sem skipta mestu máli. Ólafur 

sagði að vissulega kæmist fólk af án þess að vita af þessum litlu skemmtilegu hlutum en 

hann sagði þá gefa lífinu aukið gildi. Margir viðmælendur voru sammála þessu og 

sögðust vilja gera efni sem fólki þætti gaman að upplifa og vekti upp vellíðan hjá 

viðtakendum. Jóhanna tók einnig fram að ánægjulegt væri að fjalla um það jákvæða í 

samfélaginu því það leiddi til aukins stolts íbúa. Hún sagði það þjappa samfélaginu 

saman og að fólk yrði „sameiginlega stolt” af því góða sem þar gerist. Kristín tók fram að 

hún legði áherslu á að fjalla um félagsstörf og viðburði sem fengju annars litla athygli. 

Þannig mætti auka bæði þekkingu og áhuga.  

Allir voru viðmælendur þó sammála um að þótt uppbygging samfélagsins og jákvæð 

umfjöllun væru mikilvægir þættir í starfi fjölmiðla, væri aðhald einnig mikilvægt. Um 

aðhaldshlutverkið verður fjallað í næsta kafla.  

 

4.3 Varðhundur 

Aðhaldshlutverk fjölmiðla er gríðarlega mikilvægt og um það er víða fjallað. Fram kemur 

í ýmsum heimildum að mikilvægt sé að fjölmiðlar sinni aðhaldshlutverkinu eftir bestu 

getu og sannfæringu. Viðmælendur voru allir sammála um að hlutverk varðhundsins 

væri mikilvægt fyrir samfélagið enda erfitt að neita því þegar flestar skilgreiningar á 

hlutverki fjölmiðla taka skýrt fram að fjölmiðlar skuli veita stjórnvöldum aðhald. Það 

sem viðmælendur voru ekki alltaf sammála um var hvernig væri best að snúa sér í að 

veita þetta aðhald. Margir viðmælendur lögðu áherslu á aðhaldshlutverkið en margir 

störfuðu jafnframt á miðlum sem lögðu litla sem enga áherslu á það. Flestir vildu meina 
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að hlutverkinu væri ágætlega sinnt í bænum en margir vildu meina að of lítið væri um 

rannsóknarblaðamennsku, bæði á svæðinu og á landinu öllu. Allir voru viðmælendur þó 

sammála að hlutverki varðhundsins þyrfti að sinna af sanngirni og heiðarleika.   

 

4.3.1 Aðhald við stjórnvöld 

Stór hluti af hlutverki fjölmiðla eða fréttastofu, það er að vera með gagnrýna hugsun og 

veita hinu opinbera aðhald. En að gera það á málefnalegan hátt, þetta er eins og á 

þinginu, þar eru stjórn og stjórnarandstaða. Hlutverk stjórnarandstöðu er að veita 

ríkisstjórninni aðhald. Og það er í rauninni hlutverk fjölmiðla líka, það er semsagt að 

veita aðhald og taka á sem flestum þáttum sem máli skipta. 

 

Þetta hafði Pétur að segja um hlutverk fjölmiðla. Flestir töluðu viðmælendur um 

mikilvægi þess að veita stjórnvöldum aðhald. Þorsteinn var upptekinn af hlutverki 

varðhundsins og sagði að „til þess að samfélag fúnkeri þá þarf einhver að standa úti í 

leðjunni og benda á það sem betur mætti fara, spyrja allra spurninga”. Hann sagði 

starfið oft erfitt en mikilvægi þess fannst honum gríðarlegt. Pétur og Friðrik töluðu 

einnig um að mikilvægt væri að sinna aðhaldshlutverkinu vel. Þeir höfðu þó áhyggjur af 

því að vegna smæðar miðlanna væri hætta á því sem þeir kölluðu „copy-paste 

vandann“. Pétur hafði mikla reynslu af starfi hjá staðarmiðlum og sagði að „þegar 

fjölmiðlar eru svona litlir þá verður alltaf þetta copy-paste. Og þá er oft á tíðum einhver 

annar farinn að hafa óæskileg áhrif á umræðuna“. Þá átti hann við að fréttatilkynningar 

væru birtar óbreyttar og að fjölmiðlafulltrúar fyrirtækja og stofnana fengju of mikinn 

aðgang að fjölmiðlum. Þannig gæfist ekki tími til að kafa ofan í mál og þess í stað væru 

fréttatilkynningar birtar óbreyttar. Þetta þótti mörgum viðmælendum áhyggjuefni og 

þeir lögðu áherslu á að vanda þyrfti til verka til að koma í veg fyrir að fjölmiðlar yrðu 

hálfgerð málgögn fyrirtækja og stofnana á svæðinu.  

Viðmælendur töluðu gjarnan um að fólk liti á aðhaldsfréttir sem neikvæðar fréttir en 

sú væri ekki endilega raunin. Viðmælendur sögðu aðhaldsfréttirnar mikilvægar og að 

þeim bæri að fagna þótt umfjöllunarefni þeirra væri oft þungt eða erfitt. Friðrik sagðist 

aldrei gera neikvæða eða jákvæða frétt, hann bara gerði fréttir og svo væri það hvers og 

eins að dæma hvort fréttin hafi verið jákvæð eða neikvæð. Kristín var a sömu skoðun en 
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hún sagði fólk gjarnan sjá aðhaldsfréttir í neikvæðu ljósi. Viðmælendur voru almennt 

sammála um að ágengar fréttir og aðhaldsfréttir væru nauðsynlegar þótt þær væru ekki 

alltaf þægilegar. Þó almennt væri litið á aðhaldsfréttir sem neikvæðar, yrðu 

afleiðingarnar fyrst neikvæðar ef aðhaldsfréttirnar hættu að birtast.   

Eins og fram kom í fyrsta hluta niðurstöðukaflans, fjalla landsmiðlarnir ekki mikið um 

mál smærri sveitarfélaga. Því fannst viðmælendum mikilvægt að staðarmiðlar veittu 

stjórnvöldum í nærsamfélaginu aðhald. Sigríður og Jóhanna voru sammála um að efla 

þyrfti rannsóknarblaðamennsku á svæðinu. Þær töluðu um að starfsmenn 

staðarmiðlanna væru of fáir og þess vegna gæfist lítið svigrúm til að sinna 

rannsóknarblaðamennsku, sem er tímafrek iðja. Jóhanna sagði reyndar að efla þyrfti 

rannsóknarblaðamennsku á öllu landinu en Sigríður lagði áherslu á Norðurland. Sigríður 

sagði einnig að erfitt væri að sinna rannsóknarblaðamennsku í litlu samfélagi og því 

þyrfti „rosalega nagla” til að þora að rannsaka og fjalla um erfið mál. Kristín tók það 

einnig fram að menn þyrftu að vera harðir af sér til að fjalla um erfið og umdeild mál. 

Sigríður sagði einnig að mikilvægt væri að sinna annað hvort hlutverki varðhundsins eða 

samfélagssmiðsins. Hún hafði starfað á miðli þar sem hún sinnti báðum störfum og sagði 

það mjög erfitt. Upplifun hennar af því að sinna báðum störfum var að mjög erfitt væri 

að finna jafnvægi á milli þess að segja frá jákvæðum og skemmtilegum málum og að 

rannsaka og segja frá erfiðum málum. Hún sagði að erfitt væri fyrir fólk á svæðinu að 

skilja á milli manneskjunnar og fréttamannsins og það gerði starfið erfiðara. 

Nálægðarvandinn hafði gert henni erfitt fyrir í starfi og henni fannst gott í núverandi 

starfi sínu að leggja eingöngu áherslu á annað atriðið, samfélagssmiðinn. Aðrir 

viðmælendur tóku fram að þegar sinna ætti báðum hlutverkunum væri mikilvægt að 

fólk þekkti hlutverk fréttamannsins. Friðrik og Þorsteinn töluðu einnig um að oft skildi 

fólk ekki á milli fréttamanns og persónu. Það fannst þeim óheppilegt og Þorsteinn sagði 

það hafa verið mjög erfitt fyrir hann þegar miðillinn sem hann starfar hjá hóf göngu sína. 

Þá sagði hann fólk hafa tekið gagnrýnum fréttum sem persónulegum árásum og því hafi 

viðbrögðin verið harkaleg. Þetta sagði hann þó hafa breyst á síðustu árum. Friðrik 

kannaðist einnig við að fólk persónugerði fréttirnar en hann tók það skýrt fram að 

mikilvægt væri að ráðamenn og aðrir sem fréttamenn hafi samskipti við, þekki og skilji 

hlutverk fréttamannsins. Þessu lýsti hann vel: 
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Þetta er annars vegar þetta varðhundshlutverk, að veita aðhald, og líka að segja frá 

öllu hinu góða og við gerum mjög mikið af því. Við förum, þar sem gerast nýjir hlutir og 

allskonar, við erum í því líka. En við megum aldrei gleyma hinu. Og þá þarf maður líka að 

geta staðið við það, til dæmis ef þú ert nýbúinn að tala við einhvern sem er í voða 

góðum málum, daginn eftir skeður einhver bömmer og þá þarftu að hjóla í sama fólkið 

aftur. Og þú ert í tengslum við lögregluna, bæjarstjórann, þú talar við þetta fólk út af 

öllum andskotanum. En kosturinn hinsvegar við það er að til dæmis bæjarstjórar, forseti 

bæjarstjórnar og þetta fólk, það veit alveg hvert hlutverk okkar er. Og það kemur því 

ekkert á óvart þegar við hringjum daginn eftir út af einhverju leiðindamáli og erum þá 

að krefja þau svara. 

 

Friðrik talaði ekki um þetta sem stórt vandamál því hann sagði fólk þekkja hlutverkið. 

Þorsteinn sagði að vandamálið hefði minnkað mikið og fólk væri farið að átta sig betur á 

hlutverki hans sem fréttamanns. Svo virðist sem almenn þekking á hlutverki 

fréttamanna hafi aukist á síðustu árum. Sigríður talaði um mikla erfiðleika þessu tengda 

en hún hafði ekki starfað sem fréttamaður síðustu 10 árin eða svo. Þorsteinn talaði um 

að viðbrögð við gagnrýnum skrifum hefðu breyst og nú viti fólk að erfið umfjöllun getur 

verið bæði góð og nauðsynleg fyrir samfélagið. Hann sagði ákveðna vitundarvakningu 

hafa orðið eftir efnahagshrunið og að rannsóknarskýrsla Alþingis hafi sýnt fram á að 

varðhundshlutverkið hafi verið vanrækt á Íslandi alveg fram að hruni. Hann var ánægður 

með þessa vitundarvakningu og sagði að eftir hrun fengju „fleiri og ólík blóm að spretta 

innan blaðamennskunnar”. Hann sagði mikla breytingu hafa orðið á viðbrögðum við 

gagnrýnni umfjöllun á síðustu árum og það fannst honum góðs viti. Þetta bendir til þess 

að eftir efnahagshrunið hafi aðstæður fjölmiðlamanna breyst að því leyti að auðveldara 

sé að rækta varðhundshlutverkið. Eftir að þjóðin upplifði gríðarlega erfiðleika á borð við 

þá sem skullu á haustið 2008 virðist sem fólk sé almennt meðvitaðra um mikilvægi þess 

að fylgjast vel með og veita stjórnvöldum og öðrum valdamönnum aðhald. Þótt erfitt 

geti verið að taka erfiðum fréttum og gagnrýninni umfjöllun, má gera ráð fyrir að 

landsmenn átti sig á mikilvægi þessara frétta. 
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4.3.2 Sanngjarnt aðhald 

Viðmælendur lögðu mikla áherslu á að varðhundshlutverkinu þyrfti að sinna af sanngirni 

og heiðarleika. Einar lagði áherslu á að hann vildi veita stjórnvöldum sanngjarnt aðhald. 

Það vildi hann gera með því að „ef það er eitthvað sem má betur fara að benda á það en 

vera kannski ekki endilega að grafa einhvern skít upp bara til þess að benda á það”. Honum 

fannst mikilvægt að koma heiðarlega fram við viðmælendur sína og reyna ekki að 

klekkja á fólki til að fá upplýsingar. Guðmundur tók einnig fram að ekki væri æskilegt að 

fjölmiðlar væru að „grafa upp skít” eða að fréttir væru byggðar á orðrómi. Viðmælendur 

voru almennt ekki hrifnir af hugmyndinni um að grafa upp skít en þó vildu þeir að 

rannsóknarblaðamennsku væri vel sinnt. Gera má ráð fyrir að viðmælendum þyki 

mikilvægt að rannsaka mál og segja frá þeim en einungis ef málin eiga erindi við 

almenning. Þegar talað var um að grafa upp skít áttu viðmælendur gjarnan við að 

komast að mistökum eða öðru sem illa hefði farið og blása það upp í fjölmiðlum. Það 

fannst viðmælendum ekki ákjósanlegt, nema mistökin hafi verið þess eðlis að þau ættu 

erindi við almenning. Guðmundi fannst mikilvægt að þeir sem sinni aðhaldshlutverkinu 

geri það af vandvirkni og virðingu. Þegar hann fjallaði um erfið eða umdeild mál vildi 

hann einnig hafa tvær hliðar á málunum. Mörgum viðmælendum þótti það mikilvægt til 

að tryggja hlutleysi miðilsins, eins og fram kom í fyrsta hluta niðurstöðukaflans. 

Viðmælendur vildu fara ólíkar leiðir að því að veita stjórnvöldum aðhald. Sumir lögðu 

áherslu á rólega nálgun þar sem hægt væri að ræða málin. Aðrir sögðu að stundum 

þyrfti einfaldlega að krefja fólk svara. Allir vildu viðmælendur þó að 

varðhundshlutverkinu væri sinnt af fagmennsku og heiðarleika. Mikilvægt þótti að fá 

réttar upplýsingar á heiðarlegan hátt. Helsta áskorun sem viðmælendur sögðust standa 

frammi fyrir þegar að aðhaldshlutvekrinu kom var nálægðarvandi, en erfitt getur verið 

að fjalla um náungann í litlum samfélögum. 

 

4.3.3 Ör á bakinu 

Greinilegt var að viðmælendur könnuðust við nálægðarvanda, þar sem erfitt getur verið 

að fjalla um viðkvæm mál í litlum samfélögum. Í litlu samfélagi aukast líkurnar á því að 

fjölmiðlamaðurinn þekki þá persónulega sem fjallað er um og það getur ógnað hlutleysi 

miðilsins. Allir viðmælendur sem annað hvort störfuðu eða höfðu starfað hjá miðli sem 
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sinnti varðhundshlutverkinu sögðust hafa upplifað nálægðarvanda á einhverjum 

tímapunkti. Flestir voru einnig sammála um að erfiðara væri að halda úti gagnrýninni 

fjölmiðlun í litlu samfélagi vegna þess hversu mikil nálægð er á milli manna. Þorsteinn og 

Sigríður höfðu bæði mikla reynslu af starfi hjá gagnrýnum fjölmiðlum og þau gátu sagt 

margar sögur af erfiðleikum tengdum umfjöllunum um viðkvæm mál. Þau  höfðu bæði 

mætt harkalegum viðbrögðum þegar þau höfðu fjallað um viðkvæm mál. Sigríður sagði 

að þegar hún starfaði sem fréttamaður hafi gjarnan verið hringt heim til hennar stuttu 

eftir að fréttirnar birtust. Þá hefðu synir hennar ekki viljað svara í símann því þeir vissu 

sem var að fólkið í símanum væri reitt. Þetta sagði Sigríður hafa verið erfitt og hún greip 

til myndlíkingar og sagðist vera með fjölmörg ör á bakinu eftir mörg ár af 

fréttamennsku. Það bendir til þess að viðbrögð fólks hafi oft verið harkaleg og að þau 

hafi beinst að henni, sem fréttamanni eða sem persónu. Sigríður var ánægð með störf 

sín í fréttamennsku en var einnig að hluta til fegin að vera laus við þau harkalegu 

viðbrögð sem hún hafði upplifað í því starfi. Þorsteinn talaði einnig um að viðbrögð fólks 

við gagnrýnum fréttum hefðu oft verið harkaleg. Þá sagði hann að stundum hefði 

honum ekki staðið á sama, verandi fjölskyldumaður með ung börn. En eins og hann lýsti 

því, eru Íslendingar ekki ofbeldisfullir. Hann sagði Íslendinga duglega að rífa kjaft og 

skammast en sjaldan yrði eitthvað úr hótununum. Hann talaði einnig um að ótti væri 

mikill óvinur fjölmiðlamannsins, því oft hættu menn við að birta fréttir vegna ótta við 

afleiðingarnar. Ljóst er af sögum þessara tveggja viðmælenda að erfitt getur verið að 

fjalla á gagnrýninn hátt um nærsamfélagið. Þrátt fyrir harkaleg viðbrögð sögðust þau 

bæði hafa verið trú fagmennskunni í sínu starfi og ekki látið viðbrögðin breyta 

vinnubrögðum sínum. Þetta lýsir því vel að viðmælendur eru hugsjónafólk sem vinnur 

ekki að eigin þægindum heldur að því að bæta samfélagið. Um það má lesa nánar í 

fimmta og síðasta hluta niðurstöðukaflans.  

Þrátt fyrir að finna fyrir nálægðarvanda voru viðmælendur sammála um að ekki 

mætti láta hann hafa áhrif á störf fjölmiðlamannsins. Þeim fannst mikilvægt að sinna 

varðhundshlutverkinu vel og veita stjórnvöldum aðhald. Sérstaklega fannst þeim 

mikilvægt að vinna af heilindum og láta nálægðarvandann ekki koma í veg fyrir að fjallað 

væri um mál sem ættu erindi til almennings. Einar sagði að staðarmiðlar mættu ekki láta 

nálægðarvandann hafa þau áhrif að fréttamenn sleppi því að fjalla um erfið mál í 

nærsamfélaginu. Hann sagði þægindahringinn hættulegan stað fyrir fjölmiðlafólk: 
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Það vill oft loða við héraðsfréttamiðla að það er kannski svolítið erfitt í svona litlu 

samfélagi að skrifa illa um manninn í næsta húsi og þess vegna er svo auðvelt að vera 

inni í þægindarammanum og „æj ég sleppi þessu bara”. Það er miklu erfiðara að stíga út 

úr honum og stíga á tærnar og bara, „ég verð að fá svar við þessu” og „af hverju er 

þetta svona”. En mín skoðun er sú að ef þú segir bara ekki frá því sem er að gerast og ert 

inni í þessum þægindahring, þá áttu eiginlega bara að vera að gera eitthvað annað. Því 

maður er ekkert í þessu starfi til þess að afla sér vinsælda, maður bara vinnur af 

heilindum, þú veist vera sáttur við sjálfan sig.  

 

Að vera sáttur við sjálfan sig var eitthvað sem viðmælendur nefndu gjarnan. Þeir sögðu 

að oft gæti verið erfitt að fjalla um umdeild mál en að þeir væru trúir fagmennskunni, 

meðal annars til þess að geta farið heim úr vinnunni sáttir við sjálfa sig. Þorsteinn var á 

sömu skoðun og lagði einnig áherslu á að persónuleg þægindi væru ekki það sem máli 

skipti í fréttamennsku. Hann vildi skrifa gagnrýnar fréttir sem veittu stjórnvöldum 

strangt aðhald. Hann hafði áhyggjur af sjálfsritskoðun miðla í litlum samfélögum og 

sagði hana ægilegt mein. „En hvað ef ég segi frá þessu” fannst honum hugsun sem 

fjölmiðlafólk, sérstaklega fréttamenn, ættu ekki að láta hafa áhrif á störf sín. Þorsteinn 

sagði fjölmiðlamenn gjarnan halda að þeir væru að gera fólki gott með því að segja ekki 

frá því sem gæti valdið usla. Hann sagði það misskilda góðmennsku því það kæmi 

samfélaginu öllu illa. Þar nefndi hann dæmi um efnahagshrunið en aðdraganda þess 

sagði hann sýna hversu hættulegt væri að fjölmiðlamenn sofni á verðinum og vanræki 

varðhundshlutverkið.  

Hlutverk samfélagssmiðsins og varðhundsins voru greinilega mikilvæg í hugum 

viðmælenda. Þó kom fljótt í ljós að staðarmiðlar gegndu einnig mikilvægu hlutverki 

þegar kom að sambandinu á milli höfuðborgar og landsbyggðar. Um það verður nánar 

fjallað í næsta kafla. 
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4.4 Sýnileiki 

Í ljósi þess að á Íslandi búa tvær þjóðir, önnur í Reykjavík og hin úti á landi innan 

gæsalappa, þá þarf að, þá erum við, sú mynd sem birtist er svo rosalega lítið í fókus. Hún 

er eiginlega öll eins og þú horfir í gegnum linsu þá er allur fókusinn á einum hluta 

landslagsins. Og það sem mér finnst vera mikilvægt er að við skýrum svolítið hina hliðina 

í myndinni. 

 

Þessi líking Sigríðar er afar myndræn og segir margt. Flestir kannast við að horfa í 

gegnum linsu og þá er einungis einn punktur í fókus. Sigríður upplifði að í fjölmiðlum 

landsins væri eingöngu höfuðborgarsvæðið í fókus og því vildi hún breyta. Að tala um 

tvær þjóðir er kannski djúpt í árina tekið. Þó mátti finna svipaða hugsun hjá fleiri 

viðmælendum, þótt enginn þeirra gengi svo langt að tala um tvær þjóðir í einu landi. 

Þetta bendir til þess að gjá sé á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis og að 

viðmælendur upplifi að íbúar þessara tveggja „þjóða“ séu ólíkir. Að tala um 

höfuðborgrabúa sem eina þjóð og landsbyggðarbúa sem aðra þjóð gefur í skyn að 

munurinn á menningu, tungumáli, reynsluheimi og aðstæðum þyki nægilega mikill til að 

taka svo til orða. Sigríður var óánægð með hvernig landsmiðlarnir sinntu landsbyggðinni. 

Hún sagðist alltaf hafa tekið eftir því en það hefði versnað síðustu ár. Hún hafði 

jafnframt áhyggjur af því að vegna lítillar umfjöllunar landsdekkandi fjölmiðla um minni 

samfélög á landsbyggðinni, minnkaði þekking almennings á landinu. Þannig vildi hún 

meina að í hugum margra væru Akureyri, Ísafjörður og Egilsstaðir einu staðirnir á 

landsbyggðinni. Undir þetta tóku fleiri viðmælendur og þeir vildu gjarnan stuðla að 

aukinni þekkingu almennings á landi og þjóð. Þeimi fannst mikilvægt að snúa þessu við 

og vildu sjá aukna umfjöllun sem myndi leiða til aukinnar þekkingar. Það fannst Sigríði 

mikilvægt til að byggja upp ímynd svæðanna en einnig til að ýta undir ímynd þjóðarinnar 

sem heildar. Henni fannst það slæm þróun að þekking á eigin landi og þjóð færi 

minnkandi og henni fannst að fjölmiðlar ættu að grípa þar inn. Sigríður talaði um að 

ákveðnir miðlar hefðu náð góðum árangri í að setja Norðurland í fókus og sérstaklega 

fannst henni sjónvarp henta til þess verkefnis. Hún sagði sjónvarp sterkasta miðilinn 

þegar kæmi að þekkingu og ímyndarsköpun því þannig gæti áhorfandinn fengið 

upplýsingar í gegnum myndir, texta og tal. 
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4.4.1 Rödd landsbyggðarinar 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeim þættu landsmiðlar sinna landsbyggðinni 

voru svörin ákaflega fjölbreytt. Sumir sögðu þá sinna landsbyggðinni vel, mörgum þótti 

vanta upp á og sérstaklega var Ólafur óánægður með umfjöllun landsmiðlanna um 

Akureyri og nágrenni. Hann var hinsvegar ánægður með umfjöllun Stöðvar 2 um 

Suðurland og hann vildi gjarnan að fleiri svæði á landsbyggðinni fengju slíka umfjöllun, 

þar sem áhersla væri lögð á mannlíf og það jákvæða á svæðinu. Viðmælendur voru þó 

flestir sammála um að Akureyri fengi ágæta, jafnvel mjög góða, umfjöllun í 

landsdekkandi fjölmiðlum en aðrir og minni staðir á landsbyggðinni fengju of litla 

athygli. Þá tóku margir fram að nærsveitarfélög Reykjavíkur, til dæmis Garðabær og 

Hafnarfjörður, fengju einnig litla umfjöllun. Það virtist þó ekki trufla viðmælendur og 

enginn nefndi það að fleiri fréttir eða meiri umfjöllun þyrfti frá þessum stöðum. Það ýtir 

undir þá hugmynd Sigríðar að á Íslandi búi tvær þjóðir en greinilegt var á viðtölunum að 

landsbyggðin öll er ein heild í hugum viðmælenda en höfuðborgarsvæðið er önnur heild. 

Þetta getur einnig verið vegna þess að viðmælendur skilji ekki endilega á milli 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, enda er gjarnan talað um allt höfuðborgarsvæðið 

sem „fyrir sunnan”, rétt eins og landsbyggðin öll er kölluð „úti á landi”. Þessi tvö hugtök 

fela í sér mikla einföldun á íslensku samfélagi en þrátt fyrir það virðast hugtökin mikið 

notuð af fólki alls staðar á landinu.  

Viðmælendur virtust finna til meiri samkenndar með íbúum á öðrum stöðum á 

landsbyggðinni heldur en íbúum á höfuðborgarsvæðinu. Margir töluðu um að þeir vildu 

gjarnan sinna fleiri stöðum á landsbyggðinni en enginn þeirra talaði um að auka 

umfjöllun um nærsveitarfélög Reykjavíkur. Viðmælendum fannst gjarnan að 

landsbyggðin þyrfti að standa sem sterk heild, en það ýtir enn undir þá hugmynd að gjá 

sé á milli höfuðborgar og landsbyggðar. Þetta bendir einnig til þess að litið sé á 

höfuðborgina sem einskonar ógn og að viðmælendur og aðrir íbúar svæðisins upplifi að 

stjórnvöld beri hag höfuðborgarinnar fyrir brjósti en gleymi landsbyggðinni. Nokkrir 

viðmælendur nefndu að skatttekjur landsbyggðarinnar skiluðu sér ekki nema að litlu 

leyti til baka til landsbyggðarinnar. Greinilegt var að þessir viðmælendur upplifðu að 

hagsmunum þeirra væri ekki nægilega vel gætt hjá stjórnvöldum landsins. Einnig nefndi 
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Jóhanna að þegar opinbert fjármagn er notað til framkvæmda á landsbyggðinni sé 

viðhorf höfuðborgarbúa að um einskonar ölmusu sé að ræða. Hún sagði viðhorfið 

gjarnan vera að peningarnir ættu að vera í Reykjavík og öll peningaeyðsla utan 

höfuðborgarsvæðisins sé nokkurs konar góðgerðarstarfsemi. Henni fannst umræða um 

opinberar framkvmdir á landsbyggðinni á villigötum, „eins og bara „af hverju erum við 

að setja einhver göng þarna? Fyrir alveg tvær hræður til þess að bara sleppa þaðan” og 

upplifir eins og þetta séu peningarnir sínir“. Þetta viðhorf má gjarnan sjá í samfélaginu 

og á síðum fjölmiðla. Þess vegna getur verið að viðmælendur upplifi að nauðsynlegt sé 

að landsbyggðin standi saman vörð um hagsmuni sína. Þessar niðurstöður kallast á við 

niðurstöður Hindman (1996) varðandi það að samfélög eigi gjarnan erfitt með að taka 

þeim ákvörðunum sem teknar eru út frá öðrum hagsmunum en þeirra eigin. Einnig 

getur það haft áhrif á þessar niðurstöður að rúmlega helmingur viðmælenda kom frá 

eða bjó á litlum stöðum á landsbyggðinni. Þess vegna kann að vera að þeir beri hag 

þessara litlu staða fyrir brjósti en eins og fram kom í kaflanum um samfélagssmiðinn, 

halda menn gjarnan fast í rætur sínar í heimabænum. Líklegt verður þó að teljast að 

þarna spili fleiri atriði inn og að margumrædd gjá sé í raun til staðar og að ólíkir staðir á 

landsbyggðinni vilji standa saman til að veita höfuðborginni mótvægi og berjast fyrir 

hagsmunum sínum.  

Viðmælendur voru almennt frekar ósáttir við þjónustu Ríkisútvarpsins við minni staði 

á landsbyggðinni og þeim fannst of lítið fjallað um þá. Þá sögðu viðmælendur sem 

þekktu til á fámennari stöðum landsbyggðarinnar að íbúar þar vildu gjarnan umfjöllun 

og fögnuðu allri umfjöllun um heimasvæði sín. Þessu lýsti Sigríður vel en miðillinn sem 

hún starfaði hjá fjallaði ekki eingöngu um Akureyri heldur um allt Norðurland. 

 

Mér leið bara og líður ennþá eins og eins og bæði með Austurland og Norðurland 

vestra, bara eins og við séum að gefa þyrstum manni að drekka. Af því að fólk er bara 

svo þakklátt fyrir umfjöllunina og sko vegna þess að það segir „þarna erum við komin 

með rödd. Okkur er búið að líða eins og mállausum einstaklingi sem er næstum því 

blindur líka. Af því að það er enginn að taka eftir því að við séum yfir höfuð til.” 
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Margir viðmælendur tóku það fram að þeir vildu gjarnan að miðlarnir sem þeir störfuðu 

hjá yrðu einskonar rödd landsbyggðarinnar. Aðrir töluðu á svipuðum nótum og vildu að 

miðlarnir yrðu rödd Norðurlands eða rödd Eyjafjarðar. Svo virtist sem fáir viðmælendur 

vildu eingöngu leggja áherslu á Akureyri. Margir sögðu þó að vegna tímaskorts væri 

erfitt að sinna öðrum stöðum en Akureyri, þótt viljinn væri til staðar. Þessi vilji til að 

sinna landsbyggðinni ýtir enn undir hugmynd Sigríðar um tvær þjóðir. Framtíðarsýn 

nokkurra viðmælenda var að sinna fleiri stöðum á landsbyggðinni, ekki eingöngu i 

Eyjafirði eða á Norðurlandi. Viðmælendur nefndu að Akureyri væri höfuðborg 

Norðurlands og í raun virtust sumir þeirra líta á hana sem höfuðborg landsbyggðarinnar 

allrar. Þess vegna vildu margir fara frá því að vera staðarmiðill fyrir Akureyri og 

nærsveitir, í að vera miðill fyrir landsbyggðina alla. Sumir viðmælendur nefndu jafnvel 

staði eins og Selfoss, sem er á atvinnusóknarsvæði höfuðborgarsvæðisins, og vildu fjalla 

um svæðið þar í kring. Svo virðist sem þessir viðmælendur vildu í rauninni fjalla um allt 

landið nema höfuðborgarsvæðið. Þetta getur haft margar orsakir, til dæmis getur verið 

að um minnimáttarkennd sé að ræða, eins og sumir viðmælendur nefndu. Jóhanna 

talaði til dæmis um að íbúar landsbyggðarinnar upplifðu stundum að höfuðborgin væri 

að taka allt frá þeim og þess vegna færu þeir í hálfgerða vörn. Þannig getur verið að fólk 

sjái höfuðborgina sem ógn við allar minni byggðir og því þurfi þær að standa saman. 

Þetta nefndi Þorsteinn og hann sagði það hættulegan veg að feta ef staðarmiðlar ættu 

að vera „lókal patríotar” og berjast fyrir hagsmunum svæðisins. Honum fannst það ógna 

fagmennsku stéttarinnar ef fjölmiðlamenn færu að berjast fyrir hagsmunum ákveðinna 

hópa. Hann lagði áherslu á að með samtali á milli borgar og bæja mætti minnka 

fordóma, minnimáttarkennd og annað sem væri því valdandi að gjá myndaðist á milli 

landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins. 

 

4.4.2 Þekkingarleysi 

Flestir voru viðmælendur sammála um að landsmiðlum hefði farið aftur á síðustu árum 

hvað varðar umfjöllun um landsbyggðina. Þá nefndu margir niðurskurð hjá 

Ríkisútvaripnu, þegar svæðisbundnar útsendingar voru lagðar niður. Sigríður talaði um 

að niðurskurður Ríkisútvarpsins á landsbyggðinni hefði orðið til þess að þekking 

almennings á landi og þjóð minnkaði. Hún hafði upplifað að fréttaritarar Ríkisútvarpsins 
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hefðu haft þau áhrif að almenningur hefði öðlast aukna þekkingu á þeim svæðum þar 

sem fréttaritararnir störfuðu. Henni fannst það því mikil afturför þegar störf fréttaritara í 

hinum ýmsu byggðum voru lögð niður og hún sagði að eftir þennan niðurskurð hefði 

almenningur í auknum mæli farið að tala um „úti á landi” sem eina heild. Þannig fannst 

henni þekking margra Íslendinga á landi og þjóð ekki vera meiri en svo að landið skiptist 

í „Reykjavík” og „úti á landi”. Jóhanna, sem hafði reynslu af starfi hjá landsdekkandi 

fjölmiðlum, sagði viðhorf höfuðborgarsvæðisins til landsbyggðarinnar endurspeglast í 

umfjöllun miðlanna. Hún sagði það algengt viðhorf að landsbyggðin væri staður til að 

fara á fótboltamót á sumrin og staður til að ferðast á þegar fjárhagurinn leyfir ekki 

utanlandsferðir. Þá sagðist hún hafa upplifað það í starfi sínu á landsdekkandi 

fjölmiðlum að ákvarðanir væru teknar út frá því hvað höfuðborgarbúar vildu vita um 

landsbyggðina en ekki frá hverju landsbyggðin vildi segja eða hvað landsbyggðarfólk vildi 

vita um sjálft sig eða sitt nærumhverfi. Jóhanna talaði einnig um að bilið á milli 

landsbyggðar og höfuðborgar hefði breikkað á síðustu árum, að hluta til vegna 

þekkingar- og skilningsleysis. Þá nefndi hún að á árum áður höfðu flestir 

höfuðborgarbúar tengingu út á land, fóru í sveit á sumrin og/eða áttu fjölskyldu á 

landsbyggðinni. Þetta sagði hún hafa breyst og að þeirri breytingu hafi fylgt aukið 

skilningsleysi: 

 

Maður finnur það þegar maður er að eiga samskipti við fyrirtæki í Reykjavík að þau 

upplifa að maður eigi alltaf bara að vera þar, maður á bara að vera í Reykjavík, ef 

maður getur ekki hitt þá þá er bara allt ómögulegt. Og maður þarf allt í einu að segja „já 

en hvað með skype? Getum við tekið skype fund? Getum við …” og maður þarf að draga 

rosalega mikið fram svona möguleika vegna þess að fólk áttar sig ekki á því, það er bara 

ekki að pæla í því. Það er bara ekki að pæla í því að það geti verið hægt að eiga í 

viðskiptum úti á landi eða að þar sé eitthvað. Fólk fer á fótboltamót út á land eða fer á 

hátíðir yfir sumarið eða fer með hjólhýsið sitt af stað, lítur á það sem frekar svona stað 

til þess að droppa á ef það á ekki pening til að fara til Spánar. 

 

Jóhönnu fannst það miður að fyrirtæki og fjölmiðlar á landsbyggðinni þyrftu stöðugt að 

berjast fyrir stöðu sinni. Hún tók það fram að markaðsöflin væru sterk í Reykjavík því þar 



 

66 

væru flest fyrirtækin staðsett og höfuðstöðvar stærri fyrirtækja væru í langflestum 

tilfellum á höfuðborgarsvæðinu. Fyrirtæki á landsbyggðinni væru gjarnan útibú frá 

fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu og Jóhanna sagði það hafa áhrif á samfélagið. Hún 

sagði eðlilegt að einstaklingum þætti það merkilegast sem gerist í þeirra nærsamfélagi 

og þess vegna væri slæmt að höfuðstöðvar flestra fjölmiðla og annarra fyrirtækja væru á 

höfuðborgarsvæðinu. Yfirmenn og þeir sem taka ákvarðanir um peningamál eru flestir 

staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og samkvæmt Jóhönnu ætti þeim þá að þykja það 

merkilegast sem gerist á höfuðborgarsvæðinu. Hún sagði það leiða til þess að fyrirtæki 

fjárfesti síður á landsbyggðinni og því standi landsbyggðin ekki eins sterkum fótum og 

höfuðborgarsvæðið. Hún talaði um að viðhorf þyrftu að breytast til þess að hægt væri 

að minnka umrædda gjá. Viðhorfunum vildi hún breyta með því að auka sýnileika 

landsbyggðarinnar, til þess að fólk á höfuðborgarsvæðinu verði betur upplýst um það 

sem er í gangi úti á landi. Hún sagði erfiðleikana í viðskiptum tilkomna vegna 

þekkingarleysis eða hugsunarleysis fólks í höfuðborginni sem hefur litla þekkingu á 

landsbyggðinni. Þessi upplifun hennar á viðskiptum við fyrirtæki í höfuðborginni ýtir 

aftur undir hugmyndina um að landsbyggðin þurfi að standa í ákveðinni varnarbaráttu. 

Jóhanna sagðist þurfa að berjast fyrir því að hagsmunir landsbyggðarinnar eða fyrirtækja 

á landsbyggðinni séu teknir með í reikninginn og það fannst henni óeðlilegt og því vildi 

hún gjarnan breyta.  

Guðmundur og Þorsteinn voru sammála því að viðhorfum þyrfti að breyta og þeir 

höfðu báðir áhyggjur af þeirri mynd sem landsmiðlar birta af landsbyggðinni. Þá talaði 

Þorsteinn um „Landavæðingu” og vísaði þar í sjónvarpsþáttinn Landann. Í Landanum er 

gjarnan fjallað um fólk sem stundar óhefðbundin áhugamál eða hefur frá undarlegum 

en skemmtilegum hlutum að segja. Honum fannst umfjöllun um landsbyggðina of 

„krúttleg” og hann var óánægður með að landsmiðlarnir sinntu varðhundshlutverkinu 

illa á landsbyggðinni. Guðmundur talaði einnig um að umfjöllun um landsbyggðina í 

landsdekkandi miðlum væri oft villandi og of mikil áhersla væri lögð á það sem er 

skemmtilegt og öðruvísi. Þeim fannst þessi nálgun áhugaverð og skemmtileg en þeir 

söknuðu þess báðir að sjá betri fréttaflutning og raunsærri umfjöllun um landsbyggðina í 

landsdekkandi fjölmiðlum. Guðmundur sagði: 

 



 

67 

Ég fæ oft tilfinningu fyrir því að það sé meira heillandi að tala um skrýtna fólkið úti á 

landi heldur en venjulega fólkið. Og það hefur kannski ekki verið nein stefna en það er 

kannski meira sjónvarp í því finnst þeim. Það er þá, því skrýtnari sem þú ert því 

áhugaverðara sjónvarpsefni...en það líka gefur ákveðna ímynd af landsbyggðinni þegar 

það eru komnir 10 skrýtnir í röð, haha, og allir úti á landi. Þannig að það getur líka 

skaðað ímynd landsbyggðarinnar að fara þangað. 

 

Þorsteinn og Guðmundur töldu báðir að þessi umfjöllun um landsbyggðina ýtti hvorki 

undir aukna þekkingu eða aukið umburðarlyndi. Þessi nálgun ýtti frekar undir muninn á 

landsbyggðinni og höfuðborginni og léti samfélög á landsbyggðinni líta út fyrir að vera 

mjög ólík því sem höfuðborgarbúar þekkja. Einnig gæti þessi nálgun orðið til þess að litið 

yrði niður á landsbyggðina. Aftur má hér nefna ræktunarkenninguna, sem gerir ráð fyrir 

því að fjölmiðlar móti heimsmynd viðtakenda. Þessum viðmælendum fannst ekki 

ákjósanlegt að landsdekkandi fjölmiðlar sýndu svo skakka mynd af samfélaginu á 

landsbyggðinni því það hefði þau áhrif að fólk annars staðar hefði mjög skakka mynd af 

landsbyggðinni. Þessi ummæli minna á rannsóknir sem gerðar voru í Svíþjóð, sem sýndu 

að fjölmiðlar geti með umfjöllun sinni ýtt undir mun á landsbyggð og höfuðborg 

(Eriksson, 2010; Stenbacka, 2011). Þetta fannst þeim ekki gott og þeir vildu gjarnan sjá 

betri og raunsærri umfjöllun um landsbyggðina til að auka þekkingu almennings. Friðrik 

tók undir það að þekkingu almennings á landi og þjóð væri ábótavant. Hann sagði 

þekkingarleysið leiða til fordóma, bæði gagnvart landsbyggð og höfuðborg. Honum 

fannst mikilvægt að menn færu ekki að metast eða rífast heldur þyrfti að upplýsa og 

með því eyða fordómum. Þetta viðhorf var algengt hjá viðmælendum en flestir vildu 

þeir leggja áherslu á upplýsandi umræðu en ekki varnarbaráttu eða deilur. Friðrik talaði 

um að ekki væri hægt að ætlast til þess að höfuðborgarbúar hafi þekkingu á lífinu á 

landsbyggðinni, ekki frekar en að fólk á landsbyggðinni hafi þekkingu á lífinu í Reykjavík. 

Þarna sagði hann fjölmiðla þurfa að koma inn og upplýsa. Með aukinni þekkingu 

almennings mætti auðvelda fólki að setja sig hvert í spor annars og þannig myndu 

fordómar minnka. Sérstaklega tók Friðrik fram að mikilvægt væri að senda út vandað 

fjölmiðlaefni frá landsbyggðinni því stærstur hluti fjölmiðla landsins væri staðsettur á 

höfuðborgarsvæðinu og því hallaði á landsbyggðina. Um það voru flestir viðmælendur 
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sammála, að fjölmiðlar þyrftu að upplýsa fólkið í landinu um það hvað er í gangi á öðrum 

stöðum en heimabyggð viðkomandi.  Þannig álitu flestir að hægt væri að eyða 

fordómum og ríg og þjóðin gæti þar af leiðandi staðið sem sterkari heild. „Það þarf að 

upplýsa fólk um það að á landsbyggðinni er fullt fullt af allskonar fínum hlutum að 

gerast. Og þar eru rekin öflug fyrirtæki og mjög uppbyggileg og annað og það mega ekki 

vera neinir fordómar þarna á milli”, sagði Friðrik og orð hans endurspegla viðhorf flestra 

viðmælenda. Viðmælendur vildu gjarnan stuðla að því að bilið á milli höfuðborgar og 

landsbyggðar minnkaði og þeim þótti þekking mikilvæg í því samhengi. 

 

4.4.3 Að brúa bilið 

Þegar spurt var út í sambandið á milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar voru 

viðmælendur gjarnan á þeirri skoðun að til að minnka þetta bil væri þörf á fræðslu og 

góðri fjölmiðlun. Þorsteinn var ekki hrifinn af hugmyndinni um að gjá væri til staðar á 

milli höfuðborgar og landsbyggðar og fannst að okkar litla þjóð þyrfti að standa saman. 

Hann vildi meina að með faglegri fjölmiðlun mætti minnka bilið á milli landsbyggðar og 

höfuðborgar: 

 

En það kannski skiptir máli að vera einmitt með blaðamennsku sem er á pari við 

blaðamennsku í Reykjavík. Að blaðamennskan sé hreinlega ekki sveitó alls staðar, utan 

höfuðborgarsvæðisins. (...) Við erum nú bara í fyrsta lagi svo fá að við höfum ekki efni á 

því að setja miklar girðingar. Og ef það eru fordómar gagnvart sjónarmiðum 

landsbyggðarinnar þá verður náttúrulega landsbyggðin kannski bara að eiga meira 

samtal við höfuðborgina um það, til þess að ryðja þeim úr vegi. Og hvað er betra í því 

samtali heldur en bara að fulltrúar landsbyggðarinnar séu svolítið flottir?  

 

Jóhanna var sammála því að með góðri fjölmiðlun væri hægt að minnka þessa gjá sem 

hún upplifði að væri á milli höfuðborgar og landsbyggðar. Henni fannst mikilvægt að 

minnka gjánna en hún talaði einnig um að áróður væri ekki heppileg leið til þess. Hún 

taldi, líkt og Þorsteinn, að með því að hafa frambærilega fulltrúa landsbyggðarinnar í 

fjölmiðlum mætti auka skilning manna á milli. Þá talaði hún um að mikilvægt væri að 
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opna glugga frá landsbyggðinni yfir í höfuðborgina og þannig sýna höfuðborgarbúum að 

„heyrðu, við erum ekkert það ólík”. Undir það tóku fleiri viðmælendur og margir tóku 

fram að fólk er bara fólk, sama hvar á landinu það býr. Jóhanna tók þó fram að nóg væri 

af gluggum frá höfuðborginni til landsbyggðarinnar og að íbúar landsbyggðarinnar hafi 

nægilega mörg tækifæri til að fræðast um það sem gerist á höfuðborgarsvæðinu. 

Guðmundur var á sömu skoðun og sagði að nógu margir miðlar væru í fullu starfi við að 

þjónusta höfuðborgarsvæðið.  Aðrir viðmælendur tóku það þó sérstaklega fram að 

Reykjavík væri eina sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu sem fengi mikla umfjöllun og 

bæirnir í kringum höfuðborgina fengju litla athygli fjölmiðla. Þó virtist viðmælendum 

finnast að fréttir frá höfuðborgarsvæðinu í heild sinni væru nægilega margar. Þá tók 

Jóhanna dæmi sem fleiri nefndu, hið sígilda dæmi um fréttir af veðri. Það vekur oft upp 

óánægju Norðlendinga, og sennilega íbúa fleiri svæða, þegar fréttir eru sagðar af 

Suðvesturlandi eins og þær eigi við um allt landið, eins og gjarnan er gert þegar veður á í 

hlut. Þá tala veðurfréttamenn um gott veður í vændum ef veðrið verður gott á 

höfuðborgarsvæðinnu, óháð því hvernig veðrið verður annars staðar á landinu. Svo 

virðist sem ákveðinn metingur sé á milli svæða og veðrið verður mikilvægur hluti þessa 

metings. Þetta mátti líka greina í frásögn Péturs þegar hann talaði um að fjölmiðlamenn 

yrðu óvart fjölmiðlafulltrúar svæðanna. Þá tók hann sérstaklega fram að veðrið hefði 

áhrif á viðbrögð við fréttum af landsbyggðinni. Þegar hann talaði um viðbrögð 

höfuðborgarbúa við því að sjá rigningu á Norðurlandi mátti greina ákveðið háð, honum 

fannst greinilega hlakka í sunnanmönnum þegar þeir sáu rigningu á Norðurlandi. 

Metingurinn á milli staða virðist því endurspeglast í umræðunni um veður á hinum ýmsu 

stöðum landsins.  

Viðmælendur voru sammála um að mikilvægt væri að stuðla að einingu innan 

þjóðarinnar og minnka bilið á milli landsbyggðar og höfuðborgar. Þetta vildu þeir gera 

með því að auka þekkingu og með því að sýna að á landsbyggðinni býr venjulegt fólk, 

rétt eins og á höfuðborgarsvæðinu. Rígur á milli staða fannst viðmælendum mjög 

óæskilegur og eitt af því sem hvatti þá áfram í starfi var að geta stuðlað að aukinni 

einingu innan þjóðarinnar. Þetta er eitt af mörgu sem viðmælendum fannst þeir geta 

áorkað með því að sinna starfi sínu vel, en það var þeim mikilvægt að geta með starfi 

sínu stuðlað að betra samfélagi. Í næsta kafla verður farið nánar yfir starfsánægju 

viðmælenda og þá áherslu sem þeir lögðu á að gera samfélaginu gott. 
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4.5 Ánægja í starfi 

Viðmælendur voru sammála um að þrátt fyrir að starfið væri oft bæði erfitt og 

tímafrekara en svo að það rúmaðist innan hefðbundinnar vinnuviku, væri erfiðið þess 

virði. Í því samhengi virtist hugsjónin vera það sem mestu máli skipti, viðmælendur 

fundu fyrir því að þeir voru að gera samfélaginu gott og voru ánægðir með það. Hvort 

sem um harðar fréttir eða mannlífsumfjallanir var rætt, áttu viðmælendur það 

sameiginlegt að finnast þeir leggja sitt af mörkunum til að gera samfélagið betra. Þetta 

virtist verða til þess að viðmælendur færu ánægðir heim úr vinnunni jafnvel þótt 

vinnudagurinn hefði verið erfiður.  

Viðmælendur gátu margir hverjir nefnt dæmi um erfiðleika í starfinu. Þeir tengdust 

gjarnan tímaleysi og fjármagnsskorti á miðlunum. Á mörgum miðlunum var einungis 

einn starfsmaður og því mikið álag á einni manneskju. Sem dæmi má nefna að bæði 

vikublöðin höfðu einungis einn blaðamann hvort. Því var lítið um frí hjá viðkomandi 

blaðamönnum og mikil ábyrgð í þeirra höndum. Aðrir viðmælendur töluðu um að einn 

af erfiðleikunum við starfið væri að eiga aldrei frí og vera stöðugt í leit að efni fyrir 

miðilinn. Þannig yrðu fréttirnar oft til þegar viðkomandi fjölmiðlamaður væri í fríi með 

fjölskyldunni og kæmi auga á eitthvað spennandi. Margir voru viðmælendur sammála 

um að átta klukkustunda vinnudagur væri fjarlægur draumur ef miðillinn ætti að 

standast gæðakröfur sem viðmælendur sjálfir höfðu sett sér. Á móti miklu vinnuálagi og 

mikilli ábyrgð kom þó að störf viðmælenda voru mjög fjölbreytt og þeir höfðu mikla 

ánægju af störfum sínum. Jákvæðu hliðarnar við starfið virtust vega mun þyngra en þær 

neikvæðu því allir sögðust þeir ánægðir í starfi sínu. 

 

4.5.1 Fjölbreytt starf 

Viðmælendur tóku flestir fram að einn stærsti kosturinn við starfið væri fjölbreytnin. 

Miðlarnir eru flestir litlir og því er lítið um sérhæfingu starfsmanna. Eins og Jóhanna 

orðaði það, „ef það þarf að þrífa klósettin þá bara gerir maður það”. Þótt klósettþrif 

hljómi ef til vill ekki spennandi þá var hún samt ánægð með að vinna á stað þar sem 

ganga þarf í öll verk. Reyndar þótti flestum viðmælendum það kostur að starfa á litlum 
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vinnustað þar sem ekki gefst rými fyrir mikla sérhæfingu. Vinnustaðir viðmælenda höfðu 

1-15 starfsmenn svo allir voru þeir frekar litlir. Einari fannst það mikill kostur og hann 

sagðist hafa lært margt af því að starfa á fjölmiðli þar sem þarf að ganga í öll störf. Hann 

sagði það frábæra reynslu og undir það tók Kristín en þessir tveir viðmælendur voru þeir 

yngstu og höfðu litla reynslu af starfi á öðrum miðlum. Þau voru ánægð með að fá góða 

reynslu á núverandi vinnustað og Einar sagðist meðal annars hafa bætt færni sína í 

ljósmyndun því enginn ljósmyndari starfaði á miðlinum. Reynslan fannst þeim dýrmæt 

því þannig gætu þau bætt sig sem fjölmiðlafólk.  

Eldri og reyndari viðmælendur voru einnig ánægðir með að vinna fjölbreytt verkefni. 

Friðrik nefndi sérstaklega að ánægjulegt væri að fá að ferðast mikið í starfinu en hann 

starfaði á fréttastofu sem sinnir öllu Norðurlandi. Honum þótti einnig gaman að hitta 

margt fólk í vinnunni. Flestir voru viðmælendur reyndar sammála um að skemmtilegt 

væri að starfa með fólki og tala við nýtt fólk daglega. Kristín talaði um það sem mikið 

tækifæri og að fjölmiðlastarfið gæfi henni tilefni til að tala við fólk sem hún hefði annars 

ekki átt samskipti við. Kristín og Jóhanna voru sammála um að skemmtilegt væri að fá 

tækifæri til að koma öðrum á framfæri og draga fólk fram í sviðsljósið. Sama skoðun 

kom fram hjá Pétri og hann sagði hlutverk fjölmiðlamanna vera að koma sjónarmiðum 

annarra á framfæri. Hann hafði yndi af því að segja fólki sögur og leit á sjálfan sig sem 

vin viðtakenda sem sest niður með þeim og segir þeim sögur. Sigríður sagði að það 

skemmtilegasta við starfið væri að koma að tómu borði á morgnanna og fá tækifæri til 

að skapa eitthvað nýtt. Hún líkti dagskrárgerðinni við listgrein og hafði yndi af því að fá 

að skapa nýtt listaverk á degi hverjum. Mikla væntumþykju mátti greina í tali 

viðmælenda um vinnustaði sína. Flestir gátu viðmælendur bent á eitthvað sem betur 

mætti fara á miðlunum en þó voru þeir ákaflega stoltir og ánægðir með sína vinnustaði.  

Margir viðmælendur nefndu frjálsræði í starfi sem mikinn kost. Sumir höfðu reynslu 

af því að vinna með marga yfirmenn þar sem bera þurfti hugmyndir undir marga áður en 

hægt var að hrinda þeim í framkvæmd. Það virtist ekki vinsælt starfsumhverfi því 

viðmælendur voru ánægðir með að hafa frelsi til að útfæra eigin hugmyndir í störfum 

sínum hjá staðarmiðlum. Kristín, sem hafði minnsta reynslu af starfi við fjölmiðlun, 

nefndi þó að hana vantaði stundum samstarfsfólk til að geta borið hugmyndir undir aðra 

og rætt hlutina. Aðrir viðmælendur virtust ekki finna fyrir þessu og þeir sem störfuðu 
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einir sáu það gjarnan sem kost að þurfa ekki að ræða málin við nokkurn mann. Þar spilar 

reynslan líklega inn en sjálfstraust fjölmiðlafólks virðist að einhverju leyti aukast með 

aukinni reynslu.  

Ljóst er að þótt oft skorti starfsfólk miðlanna tíma til að sinna öllum verkefnum sem 

sinna þarf, hefur starfið marga kosti. Viðmælendur voru allir mjög jákvæðir gagnvart 

starfi sínu og þeir voru ánægðir með að taka þátt í starfi fjölmiðla á Akureyri. Þótt starfið 

sjálft sé fjölbreytt og áhugavert, voru það önnur atriði sem virtust skipta meira máli 

þegar kom að starfsánægju viðmælenda. Að koma heim að loknum vinnudegi og finnast 

maður hafa gert eitthvað gott er tilfinning sem flestum þykir sennilega eftirsóknarverð. 

Að minnsta kosti töluðu viðmælendur um að það væri eitt af því sem mestu máli skipti í 

starfi þeirra. 

 

4.5.2 Að gefa af sér 

Viðmælendur virtust allir mikið hugsjónafólk og lögðu hart að sér til að leggja sitt af 

mörkum til samfélagsins. Eitt af því sem virtist skipta þá mestu máli í starfi sínu var að 

þeir sáu miðlana hafa áhrif á samfélagið. Mjög mismunandi var hver þessi áhrif voru en 

allir áttu viðmælendur það sameiginlegt að sjá störf sín hafa jákvæð áhrif á samfélagið. 

Þessi jákvæðu áhrif voru eitt af því sem rak viðmælendur áfram og hvatti þá til að leggja 

sig fram í störfum sínum. Eins og Ólafur orðaði það, „sælla er að gefa en þiggja”. Þessi 

tilvísun í Biblíuna lýsir viðhorfi viðmælenda nokkuð vel. Þeir virtust almennt finna fyrir 

gleði yfir því að gefa af sér til samfélagsins. Þá mátti greina mikla væntumþykju gagnvart 

samfélaginu og samborgurum í tali viðmælenda. Viðmælendur báru hag 

nærsamfélagsins mjög fyrir brjósti og töluðu um að mikilvægt væri að stuðla að 

uppbyggingu samfélagsins. Þeir vildu þó ekki eingöngu styrkja nærsamfélagið heldur 

einnig nálæg samfélög eða jafnvel þjóðina alla.  

Eins og fram hefur komið vildu viðmælendur fara ólíkar leiðir að því að gera 

samfélagið að betri stað en allir fylgdu þeir sinni samvisku. Hvort sem áherslan var á að 

veita stjórnvöldum aðhald, byggja upp ímynd samfélagsins eða annað þá var ljóst að 

viðmælendur vildu taka þátt í að gera gott fyrir samfélagið. Ánægjan sem því fylgir virtist 

vera það atriði sem skipti mestu máli þegar kom að starfsánægju viðmælenda. Jóhanna 

tók fram að henni þætti mikilvægt að fá tækifæri í starfi sínu til að gefa af sér, „þetta er 
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líka pínu ástríða að reyna líka einhvern veginn að bara láta eitthvað gott af sér leiða, að 

gefa eitthvað af sér”.  

Jákvæð viðbrögð virtust einnig skipta viðmælendur miklu máli. Allir töluðu 

viðmælendur um að fá góð viðbrögð við starfi miðlanna og það var þeim dýrmætt. 

Sigríður sagðist aldrei hafa fengið eins góð viðbrögð í nokkru starfi eins og hún fékk í 

starfi sínu hjá miðlinum. Jóhanna sagði varla þann dag líða að hún væri ekki stoppuð úti 

á götu til að ræða starf miðilsins og allt væri það á jákvæðum nótum. Ólafur sagðist fá 

jákvæð viðbrögð og Kristín upplifði mikið þakklæti fyrir störf sín. Upptalningin gæti verið 

lengri en ljóst er að Akureyringar og nærsveitamenn eru ánægðir með staðarmiðlana 

sína. Þessi jákvæðu viðbrögð skiptu viðmælendur miklu máli og þeim þótti afar vænt um 

hverja jákvæða athugasemd. Þannig hafði einn miðillinn tekið upp á því að prenta út 

tölvupósta sem innihéldu hrós og/eða þakklæti fyrir störf miðilsins og hengdu 

útprentanirnar upp á vegg. Það sýnir hversu mikilvægt starfsmönnum miðilsins þótti að 

finna hlýhug bæjarbúa til miðilsins. Jákvæðu viðbrögðin virkuðu mjög hvetjandi á 

viðmælendur og margir túlkuðu þau sem svo að þeir væru að gera eitthvað rétt. Þó tóku 

viðmælendur sem störfuðu á gagnrýnum miðlum gjarnan fram að ekki væri ákjósanlegt 

að gagnrýnir miðlar fengju eingöngu jákvæð viðbrögð, þá væri sennilega eitthvað að. 

Einar lýsti þessu vel, 

 

við erum að fá viðbrögð frá fólki og auðvitað þá væri nú eitthvað að ef allir væru 

ánægðir. Þá væri maður nú að gera eitthvað rangt sko, ef allir væru sáttir við það sem 

ég skrifaði þá væri maður varla að skrifa eitthvað rétt. Þannig það er ágætt að hafa 

svona beggja blands.  

 

Þeir viðmælendur sem störfuðu á miðlum sem sinntu varðhundshlutverkinu upplifðu 

blandaðri viðbrögð en þeir sem störfuðu á miðlum sem einbeittu sér að uppbyggingu 

samfélagsins. Blönduðu viðbrögðin þóttu þeim þó góðs viti og þau sannfærðu 

viðmælendur um að þeir væru að gera eitthvað rétt í starfi sínu. Þeir voru þannig 

ánægðir með að fá stundum neikvæð viðbrögð við umfjöllunum því annars væru þeir 

ekki að sinna varðhundshlutverkinu nægilega vel. Þessum viðmælendum fannst því að 
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hluta til jákvætt að fá neikvæð viðbrögð því þeir vildu sinna varðhundshlutverkinu vel og 

gefa þannig af sér til samfélagsins.  

 

4.5.3 Krefjandi en þess virði 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í erfiðleika í starfi nefndu margir tímaleysi og að 

gjarnan væri erfitt að klára það sem þarf að gera á tilsettum tíma. Þetta bendir til þess 

að nóg sé af verkefnum en fjölga mætti starfsfólki á miðlunum. Það tók Einar sérstaklega 

fram en honum fannst miður hversu fá stöðugildi fjölmiðlar á Akureyri sköpuðu. 

Þorsteinn tengdi það við sjónvarpsdagskrárnar tvær sem koma út í hverri viku og eru 

fullar af auglýsingum. Honum fannst þessar dagskrár mikil hindrun fyrir frjálsa fjölmiðlun 

þar sem miklar auglýsingatekjur sem gætu runnið til fjölmiðla með sjálfstæðar 

ritstjórnir, lægju í þessum tveimur auglýsingablöðum. Eins og fram kom í skýrslu nefndar 

menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla (2005) og komið hefur fram á fleiri stöðum, 

er rekstrarlegur grundvöllur íslenskra fjölmiðla gjarnan veikur. Þetta veldur því meðal 

annars að margir miðlar eru undirmannaðir og geta því ekki eytt eins miklum tíma og 

mikilli orku og þeir vildu í hvert umfjöllunarefni. 

 Þorsteinn sagði að erfiðlega hefði gengið fyrstu tvö til þrjú árin í starfi hans. Þá 

var miðillinn nýstofnaður og viðbrögðin við miðlinum, sem tekur varðhundshlutverkið 

alvarlega, voru ekki alltaf jákvæð. Ritstjórnarstefnan var umdeild og viðbrögðin oft 

harkaleg. Þorsteinn sagðist persónulega hafa mætt mótlæti vegna umfjallana miðilsins 

og það fannst honum erfitt. Þrátt fyrir mikla byrjunarerfiðleika sagði Þorsteinn að hann 

myndi hiklaust gera þetta allt aftur. Hann sagðist hugsanlega hafa verið heppinn að 

miðillinn hefði komist yfir byrjunarerfiðleikana því eftir um tvö og hálft ár fór reksturinn 

að ganga betur. Þorsteinn var meðvitaður um að ekki hefði miklu mátt muna og 

miðillinn hefði eins getað lagst af án þess að komast yfir fyrsta hjallinn. Það að hann 

segðist tilbúinn að leggja þetta á sig aftur bendir til þess að starfið gefi honum mikið. 

Undir það tók hann og sagðist stoltur af miðlinum og ánægður með að taka þátt í að 

gera samfélagið að betri stað. Stolt var einnig áberandi hjá fleiri viðmælendum. Þeir 

voru stoltir af miðlunum sem þeir störfuðu hjá og upplifðu mikla gleði yfir því að ná að 

halda úti góðum fjölmiðlum þrátt fyrir ofantalda erfiðleika. Flestir voru þeir ánægðir 

með störf þeirra miðla sem þeir störfuðu hjá, þó margir hafi viljað gera betur. Allir voru 
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viðmælendur þó á því að þeirra miðill gerði eins vel og mögulegt væri miðað við 

efnahagsástand, starfsmannafjölda og fleira. Þá voru viðmælendur einnig stoltir af 

samfélagi sínu og vildu gjarnan benda öðrum á allt það jákvæða í samfélaginu.  

 Þorsteinn sagðist nær eingöngu vera í starfi sínu vegna hugsjónarinnar. Það 

virtist eiga við um fleiri viðmælendur, sem allir höfðu ákveðna hugsjón og sterkar 

hugmyndir um það hvernig fjölmiðlar eigi að starfa til að byggja upp samfélagið. Flestir 

viðurkenndu viðmælendurnir einnig að starfið væri erfitt og að til þess að gera vel þyrfti 

að leggja á sig mun meira en hin hefðbundna vinnuvika gerir ráð fyrir. Guðmundur talaði 

um að í litlum samfélögum þyrfti fólk gjarnan að „fórna sér” til að geta starfað við það 

sem það hefði áhuga á. Þá átti hann við að fólk þyrfti að leggja virkilega hart að sér og 

vinna langa vinnudaga. Jóhanna tók undir það og sagði að erfitt gæti verið að finna 

jafnvægi á milli vinnu og einkalífs því auðvelt væri að vera öllum stundum í vinnunni og 

vanrækja þannig einkalífið. Þrátt fyrir ofangreinda erfiðleika kvartaði enginn heldur 

töluðu viðmælendur allir um jákvæðu hliðarnar við starfið. Þó þeir hafi haft mismunandi 

hugmyndir um hvernig best væri fyrir fjölmiðla að hafa áhrif á samfélagið, störfuðu þeir 

allir samkvæmt sinni bestu sannfæringu. Hvort sem það var að auka tekjur vegna 

ferðamannastraums, fá fleiri til að taka þátt í viðburðum, segja frá skipulagsbreytingum 

eða veita stjórnvöldum í nærsamfélaginu aðhald, vildu viðmælendurnir sinna því vel. 

Vert er að benda á að þó viðmælendur hafi ekki endilega verið sammála því sem næsti 

fjölmiðill var að gera, voru þeir þakklátir fyrir að hver miðill fengi að hafa sína sérstöðu 

og fjalla um málin á sinn hátt. 
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5 Umræður 

Segja má að rannsóknin hafi að stórum hluta stutt niðurstöður þeirra rannsókna sem 

gerðar hafa verið á staðarmiðlum, bæði innanlands og erlendis. Framlag þessarar 

rannsóknar er þó aukinn skilningur á starfi staðarmiðla á Akureyri og hugmyndum þeirra 

sem þar starfa. Sambærileg rannsókn hefur ekki áður verið gerð á Íslandi og því má segja 

að þessi rannsókn bjóði upp á nýjar upplýsingar sem hingað til hefur ekki verið hægt að 

nálgast. Með því að ræða við starfsfólkið var hægt að fá innsýn í þeirra reynsluheim. 

Þannig má skilja betur ástæðurnar sem liggja á bak við viðhorf og hugmyndir 

starfsfólksins. Reynsluheimur hvers og eins hefur mikil áhrif á hugmyndir einstaklingsins 

og því var mikilvægt að fá tækifæri til að ræða máin við starfsfólk miðlanna og fá þannig 

tækifæri til að skilja hugmyndir þeirra á dýpri hátt. Þar sem starfsmennirnir eru þeir sem 

þekkja starfið öðrum betur, má gera ráð fyrir að lýsingar þeirra séu bæði réttar og 

nákvæmar. Viðmælendur voru opnir og töluðu af ákafa um starf sitt og það gerði 

rannsóknarvinnuna ánægjulega. Auðvelt var að hrífast með viðmælendum þegar þeir 

töluðu um háleitar hugmyndir sínar um að gera samfélagið betra. Einnig var sérlega 

áhugavert að heyra sögur af viðbrögðum fólks við staðarmiðlunum, hvort sem 

viðbrögðin voru jákvæð eða neikvæð. Ljóst er af sögum viðmælenda að Akureyringar og 

nærsveitamenn fylgjast vel með staðarmiðlunum og láta í sér heyra ef þeir eru ekki 

ánægðir. Gaman var þó að heyra að viðtakendur virðast líka láta í sér heyra þegar þeir 

eru ánægðir. Það gerði störf viðmælenda ánægjulegri og hvatti þá áfram. 

 

5.1 Hlutverk fjölmiðla 

Viðmælendur upplifðu að miðlarnir væru samfélaginu mikilvægir og að þeir hefðu áhrif 

á nærsamfélagið. Þeir upplifðu einnig að staðarmiðlar hefðu hlutverki að gegna þegar 

kemur að samfélagssamheldni og ímynd samfélagsins. Þetta fannst þeim mikilvægt 

hlutverk og allir voru þeir sammála um að hlutverki samfélagssmiðsins þyrfti að sinna 

vel. Þetta viðhorf endurspeglar að hluta til viðhorf almennings í rannsókn Heider, 

McCombs og Poindexter (2005) en í þeirri rannsókn kom fram að almenningi þætti 

hlutverk samfélagssmiðsins mikilvægt, jafnvel mikilvægara en hlutverk varðhundsins. 
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Þrátt fyrir það voru viðmælendur einnig á þeirri skoðun að mikilvægt sé að sinna 

varðhundshlutverkinu. Þá kom það skýrt í ljós að erfitt getur verið að sinna 

varðhundshutverkinu í litlum samfélögum. Það er ekkert sem kemur á óvart enda er 

nálægðin manna á milli gjarnan meiri í litlum samfélögum og líklegra er að fjölmiðlafólk 

þekki þá persónulega sem um er fjallað. Eins og fram kemur í bók Birgis Guðmundssonar 

frá 2004, er starfsfólk staðarmiðla líklegt til að leggja áherslu á hlutverk 

samfélagssmiðsins og segja því frekar frá því jákvæða og uppbyggilega í samfélaginu. 

Þetta átti við um flesta viðmælendur í rannsókninni. Þeim fannst mikilvægt að byggja 

samfélagið upp og stuðla að jákvæðri ímynd. Þó voru flestir viðmælendur einnig 

sammála um að mikilvægt væri að segja satt og rétt frá en ekki fegra raunveruleikann 

eða loka augunum fyrir því sem aflaga fer. Þá tóku viðmælendur gjarnan fram að 

nauðsynlegt væri að hafa jafnvægi í umfjöllun og að bæði varðhundar og 

samfélagssmiðir fái að sinna sínu hlutverki. Hlutverkin tvö virtust hafa nokkuð jafnt vægi 

í hugum viðmælenda. Þessar niðurstöður stangast á við hugmyndir viðmælenda í 

rannsókn Kanervo og Kanervo frá 1995, þar sem stjórnendur stórra fyrirtækja lýstu því 

hvernig þeir héldu að starfsmenn staðarmiðla sæju hlutverk miðlanna. Stjórnendurnir 

sögðu að fjölmiðlafólk legði mikla áherslu á hlutverk varðhundsins og takmarkaða 

áherslu á uppbyggingu samfélagsins. Stjórnendurnir voru þó á sömu skoðun og 

viðmælendur þessarar rannsóknar varðandi mikilvægi þess að jafnvægi ríki á 

fjölmiðlamarkaði. Rannsókn Kanervo og Kanervo bendir einnig til þess að stjórnendur 

fyrirtækja séu meðvitaðir um hlutverk fjölmiðla en viðmælendur þessarar rannsóknar 

nefndu einmitt að það væri mikilvægt svo fjölmiðlar gætu starfað í góðu sambandi við 

samfélagið. 

Þessi rannsókn sýnir að hluta til ástæður þess að staðarmiðlar kjósa gjarnan að leggja 

áherslu á hlutverk samfélagssmiðsins. Ljóst var að viðmælendum þótti mikilvægt að 

vinna að hagsmunum svæðisins, þó með mismunandi hætti. Markaðssetning svæðisins 

var mörgum ofarlega í huga og jákvæð ímynd þótti mörgum nauðsynleg til að geta 

markaðssett svæðið. Þannig má álykta að viðmælendum sem vilji markaðssetja svæðið 

þyki mikilvægt að byggja upp jákvæða ímynd svo auðveldara sé að markaðssetja svæðið. 

Þetta kom skýrt fram í nokkrum viðtölum og viðmælendur voru meðvitaðir um hversu 

sterkt markaðstæki fjölmiðlar geta verið. Þess vegna vildu margir þeirra nýta þetta 

markaðstæki til að stuðla að auknum ferðamannastraumi og þar af leiðandi aukinni 
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uppbyggingu í ferðaþjónustu. Með slíkri uppbyggingu skapast fleiri störf og miðað við 

hversu uppteknir viðmælendur voru af því að stuðla að betra samfélagi, má gera ráð 

fyrir að þessi uppbygging væri þeim að skapi. 

Birgir Guðmundsson, höfundur hugtaksins um samfélagssmiðinn, sagði hugtakið hafa 

orðið til í þeim tilgangi að undirstrika að fjölmiðlar geti haft mikilvægt hlutverk þótt þeir 

sinni ekki aðhaldsfréttum (Birgir Guðmundsson, munnleg heimild). Fjölmiðlafræðingar 

leggja margir hverjir áherslu á mikilvægi varðhundsins en erfiðara er að finna rannsóknir 

og fræðigreinar um samfélagssmiðinn. Þó hafa fjölmargar rannsóknir sýnt fram á að 

íbúar sem fylgjast með staðarmiðlum eru mun líklegri til að taka virkan þátt í 

samfélaginu (Birgir Guðmundsson, 2012a; Jeffres o.fl., 2007; McLeod o.fl.,1996; 

McQuail, 2010; Paek, Yoon og Shah, 2005; Smethers o.fl., 2007; Stam, 1988) og auka 

þannig félagsauð samfélagsins. Mikilvægt þykir að íbúar séu virkir samfélagsþegnar og 

því gefur augaleið að staðarmiðlar gegna mikilvægu hlutverki. Talað er um að 

félagsauður sé ein af forsendum þess að samfélag virki á sem bestan hátt og því er 

mikilvægi staðarmiðla gríðarlegt. Því má færa rök fyrir því að staðarmiðlar geti stuðlað 

að auknum félagsauði og þannig gert samfélagið betra. Um þetta voru viðmælendur 

meðvitaðir og þeir vildu gjarnan taka þátt í þessari uppbyggingu. Ekki er nóg með það, 

heldur sáu þeir miðlana hafa áhrif og það gladdi þá mjög. Áhrif miðlanna og viðbrögð 

almennings voru mikilvægur hluti af launum viðmælenda.  

Rannsóknir Putnam (1995) benda til þess að mikilvægt sé að íbúar taki þátt í 

samfélaginu, ekki einungis með því að nýta kosningarétt sinn heldur taki einnig þátt í 

félagsstarfi. Margir viðmælendur töluðu um að hlutverk staðarmiðla væri meðal annars 

að miðla því sem er að gerast í bænum svo fólk eigi auðveldara með að afla sér 

upplýsinga um það sem gerist. Þá talaði Kristín um að mikilvægt væri að fjalla um 

félagsstarf sem annars fengi litla umfjöllun. Ólafur talaði einnig um mikilvægi þess að 

segja frá íþróttaviðburðum og listasýningum því umfjöllunin myndi auka líkurnar á að 

fólk kæmi á viðburðina. Þessi ummæli viðmælenda styðja því við niðurstöður Putnam 

varðandi mikilvægi þátttöku íbúa í félagsstarfi. 

Áhugavert var að viðmælendur voru mjög meðvitaðir um verkaskiptingu miðlanna í 

bænum. Þannig voru ákveðnir miðlar sem lögðu áherslu á hlutverk samfélagssmiðsins 

en aðrir á hlutverk varðhundsins. Auk þess höfðu sumir miðlar aðra sérhæfingu, til 
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dæmis að fjalla um íþróttir eða aðra viðburði. Þessi sérhæfing miðla fannst 

viðmælendum jákvæð því hún leiddi til þess að fjallað var um flest svið samfélagsins. 

Viðmælendur voru ánægðir með þá fjölbreytni sem fjölmiðlamarkaðurinn á Akureyri 

bauð upp á og fögnuðu henni. Þrátt fyrir að ekki væru allir viðmælendur hrifnir af starfi 

allra miðlanna, sögðu þeir að heildin væri það sem skipti máli og heildarumfjöllunin um 

samfélagið fannst þeim góð. Þeir voru þakklátir fyrir að fá hver að sinna sinni sérhæfingu 

og voru því ánægðir með að aðrir miðlar sinntu annarskonar umfjöllunum. 

Birgir Guðmundsson, sem hefur lengi rannsakað íslenska staðarmiðla, bendir á að 

ákjósanlegt væri að sveitarfélög mótuðu fjölmiðastefnu til þess að tryggja 

rekstrargrundvöll staðarmiðla, því eins og fram hefur komið eru staðarmiðlar mikilvægir 

hverju samfélagi (Birgir Guðmundsson, 2012a). Sömu niðurstöður hafa komið fram í 

erlendum rannsóknum, til dæmis kanadískri rannsókn sem sýndi að lítil samfélög geta 

átt í erfiðleikum þegar engir eru staðarmiðlarnir (Smethers o.fl., 2007). Bressers (2000) 

sagði einnig frá því að íbúar smárra samfélaga væru meðvitaðir um nauðsyn þess að 

hafa staðarmiðla. Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þessar niðurstöður því ljóst er 

að staðarmiðlar eru mikilvægir í litlum samfélögum. Einnig sýndi rannsóknin að 

fjármagnsskortur á staðarmiðlum getur orðið til þess að erfitt sé fyrir miðlana að sinna 

hlutverki sínu á sem bestan hátt. Staðarmiðlar eru nauðsynleg upplýsingaveita og stuðla 

að heilbrigðara samfélagi, með því að vera vettvangur skoðanaskipta og 

upplýsingaflæðis. Því er mikilvægt að tryggja rekstrarumhverfi þeirra. Fram kom í 

viðtölunum að oft getur fjármagnsskortur orðið til þess að aðrir en fjölmiðlamennirnir 

fái að stýra umræðunni, til dæmis almannatenglar. Það fannst viðmælendum ekki gott 

enda ógnaði það ritstjórnarlegu sjálfstæði miðlanna. Þetta sjónarmið kemur einnig fram 

í ýmsum heimildum, þar sem áhersla er lögð á að sjálfstæði ritstjórna sé eins mikið og 

mögulegt er. Viðmælendur voru sammála um að með auknu fjármagni og fjölgun 

starfsfólks gætu staðarmiðlar sinnt hlutverkum sínum mun betur og haft alla umfjöllun 

nákvæmari og vandaðri. Það hlýtur að tejast ákjósanlegt og því er mikilvægt að tryggja 

rekstrarumhverfi staðarmiðla. Hér verða ekki lagðar fram nánari tillögur þess efnis en 

vert er að vekja athygli á þessari bágu stöðu staðarmiðlanna.  
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5.2 Landsdekkandi fjölmiðlar 

Áhugavert var að heyra upplifun viðmælenda á umfjöllun landsdekkandi fjölmiðla um 

landsbyggðina. Viðmælendur voru flestir sammála um að betur þyrfti að gera, þótt þeim 

hafi þótt ákveðnir miðlar standa sig ágætlega. Sérstaklega nefndu margir niðurskurðinn  

hjá Ríkisútvarpinu sem hefur orðið á síðasta áratug eða svo. Viðmælendur voru 

óánægðir með skerta þjónustu Ríkisútvarpsins við landsbyggðina og sögðu hann leiða til 

minnkandi þekkingar á landi og þjóð. Sérstaklega höfðu viðmælendur áhyggjur af minni 

stöðum á landsbyggðinni og sötðu þá fá allt of litla umfjöllun. Flestir voru þó sammála 

því að Akureyri fengi góða umfjöllun. Svo virðist sem viðmælendur hafi sterkar taugar til 

landsbyggðarinnar allrar en þeir voru almennt mjög ósáttir við skerta þjónustu við minni 

byggðir. Þetta sýnir ákveðna einingu innan landsbyggðarinnar, sem mögulega er til 

komin vegna þess að gjá virðist vera á milli landsbyggðar og höfuðborgar. Því vilji 

landsbyggðin öll standa saman og Akureyri, sem stærsti bærinn á landsbyggðinni, verði 

einskonar höfuðborg landsbyggðarinnar allrar. Að minnsta kosti töluðu margir 

viðmælendur þannig að þeir vildu sinna landsbyggðinni allri, óháð því hvar á landinu 

bæirnir eru. Það var sérlega áhugavert því í rau sögðust þessir viðmælendur vilja fjalla 

um allt landið, nema höfuðborgarsvæðið. 

Þegar talið barst að mikilvægi staðarmiðla almennt voru viðmælendur flestir á því að 

mikilvægt væri að staðarmiðlar fjölluðu um mál sem rata ekki á síður landsmiðlanna. 

Þannig hefði mikilvægi staðarmiðla aukist þegar Ríkisútvarpið og aðrir landsdekkandi 

fjölmiðlar minnkuðu þjónustu sína við landsbyggðina. Viðmælendur lögðu áherslu á 

mikilvægi þess að íbúar séu upplýstir um nærsamfélagið því þá gangi allt betur fyrir sig. 

Þetta er í samræmi við rannsóknir sem hafa sýnt samband á milli staðarmiðla og 

samfélagssamheldni. Þetta rímar einnig við rannsókn frá Kanada en þar kom í ljós að 

þegar engir voru staðarmiðlarnir áttu stjórnvöd í erfiðleikum með að koma upplýsingum 

til íbúa (Smethers o.fl., 2007). Gera má ráð fyrir því að viðmælendur hafi rétt fyrir sér og 

að erfitt væri að nálgast upplýsingar um nærsamfélagið ef engir væru staðarmiðlarnir. 

Þetta sýnir mikilvægi miðlanna því íbúar á Norðurlandi sem eingöngu fygjast með 

landsdekkandi fjölmiðlum fá sennilega lítið að vita um heimabyggð sína. Þetta hlutverk 

staðarmiðlanna, að fylla í eyðurnar sem landsmiðlarnir skilja eftir, kom rannsakanda 

örlítið á óvart og gaman var að sjá svo skýrt hversu mikilvægir staðarmiðlarnir eru 

samfélaginu. Það virtist líka veita viðmælendum, starfsmönnum miðlanna, aukna 
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hvatningu í starfi. Þeir vildu ekki bara sinna uppbyggingu eða aðhaldi heldur einfaldlega 

upplýsa fólk um það sem er í gangi í nærsamfélaginu. 

Þótt fáir hafi talað beint um dagskrárvaldið þá fannst viðmælendum greinilega 

mikilvægt að setja landsbyggðina á dagskrá. Viðmælendur vildu ekki eingöngu upplýsa 

íbúa svæðisins um nærsamfélagið heldur vildu þeir einnig miðla efni frá svæðinu til 

annarra landsmanna. Þeir vildu sýna hvað er að gerast á landsbyggðinni og auka þannig 

þekkingu og skilning á milli staða. Þeim fannst of mikil áhersla á höfuðborgarsvæðið í 

landsdekkandi fjölmiðlum og dagskrárvald fjölmiðla fyrir sunnan væri því að beina allri 

athygli að höfuðborginni. Það gefur í skyn að landsbyggðin sé ekki eins mikilvæg og með 

það voru viðmælendur ekki ánægðir. Viðmælendur lögðu mikla áherslu á að minnka 

bilið á milli landsbyggðar og höfuðborgar en vildu gera það á upplýstan og jákvæðan 

hátt en ekki með áróðri eða rifrildi.  

 

5.3 Fyrir sunnan og úti á landi 

Greinilegt var á viðmælendum að ákveðin gjá er til staðar á milli höfuðborgarsvæðisins 

og landsbyggðarinnar. Svokallaður hrepparígur var áberandi í mörgum viðtölum, bæði 

hjá viðmælendum sem sögðust finna fyrir rígnum og þeim sem ekki sögðust finna mikið 

fyrir honum. Þeir viðmælendur sem ekki töluðu mikið um hrepparíginn gátu samt sagt 

frá ummælum eða atvikum sem benda til þess að gjá sé á milli landsbyggðar og 

höfuðborgar. Viðmælendur voru ekki ánægðir með að þessi gjá væri til staðar og vildu 

gjarnan minnka hana. Margir viðmælendur töluðu um að mikilvægur þáttur í að minnka 

þessa gjá væri að sýna að á landsbyggðinni er venjulegt fólk að gera venjullega hluti og 

frábært fólk að gera frábæra hluti, rétt eins og í borginni. Þannig fannst þeim að mætti 

leggja áherslu á að fólk er bara fólk og Íslendingar eru bara Íslendingar, óháð því hvar 

þeir búa. Einnig fannst viðmælendum mikilvægt að hafa vandaða fréttamennsku á 

landsbyggðinni, meðal annars til að undirstrika að munurinn sé ekki eins mikill og margir 

halda fram. Þá fannst viðmælendum mikilvægt að fjölmiðlar stuðluðu að aukinni einingu 

í stað þess að stuðla að þvi að gjáin stækkaði. Í því samhengi má nefna sænskar 

rannsóknir (Eriksson, 2010; Stenbacka, 2011), sem hafa sýnt fram á að fjölmiðlar geti ýtt 

undir muninn á milli borga og bæja. Það gera þeir meðal annars með því að ýta undir 

staðalímyndir. Viðmælendur tóku það einmitt fram að mikilvægt væri að vinna gegn 
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staðalímyndum og sýna að „við erum ekkert það ólík“. Tveir viðmælendur tóku einmitt 

fram að of stór hluti frétta og umfjallana af landsbyggðinni væri um „furðufugla“. Þeim 

þótti það skemmtilegt efni en höfðu jafnframt áhyggjur af þvi að það ýtti undir 

staðalímyndir og breikkaði þannig bilið á milli landsbyggðar og höfuðborgar. Þessi 

umræða er mikilvæg því ef landsdekkandi miðlar hafa neikvæð áhrif á samband 

landsbyggðar og höfuðborgar ber að vekja athygli á því. Þá fyrst er hægt að grípa inn og 

stuðla frekar að því að miðlarnir byggi upp þekkingu og eyði fordómum. 

Áhugavert var að sjá hversu uppteknir viðmælendur voru af muninum á landsbyggð 

og höfuðborg. „Fyrir sunnan” og „úti á landi” virðast mjög rótgróin hugtök og þau komu 

upp í hverju einasta viðtali. Það kom reyndar ekki á óvart þar sem Íslendingar tala 

gjarnan um „fyrir sunnan“ og „úti á landi“ eins og um tvo ólíka staði sé að ræða. Sú 

staðreynd er áhugaverð þar sem augljóst er að sveitarfélögin á landsbyggðinni eru hvert 

öðru ólíkt, misstór og hvert með sína einstöku sögu. Svo virðist sem ákveðin 

minnimáttarkennd sé til staðar á landsbyggðinni og að minni staðir upplifi að 

höfuðborgin steli frá þeim athygli og lífsgæðum. Þetta hefur orðið til þess að margir 

miðlar vilja leggja áherslu á ákveðna varnarbaráttu landsbyggðarinnar og veita þannig 

höfuðborgarmiðaðri umfjöllun mótvægi. Einnig kom upp umræða um opinbert fjármagn 

og að hversu stórum hluta skatttekjur landsbyggðarinnar skili sér til baka út á land. 

Viðmælendur voru ekki allir ánægðir með þjónustu þess opinbera á landsbyggðinni og 

þeim fannst gjarnan eins og litið væri á framkvæmdir á landsbyggðinni sem óþarfa. Í 

þessu samhengi nægir sennilega að nefna Vaðlaheiðargöng en um þau stóð mikil deila í 

fjölmiðlum. Stór orð voru gjarnan notuð í umræðunni, bæði af þeim sem töluðu gegn 

göngunum og þeim sem börðust fyrir þeim. Slíkur málaflutningur ýtir sennilega ekki 

undir annað en sundrung innan þjóðarinnar. Einnig má nefna Héðinsfjarðargöng en þau 

mættu einnig mikilli mótspyrnu í umræðunni. Jóhönnu fannst viðhorfið gjarnan vera „af 

hverju erum við að setja einhver göng þarna? Fyrir alveg tvær hræður til þess að bara 

sleppa þaðan”. Þetta er umræða sem flestir Íslendingar ættu að kannast við og líklegt er 

að Jóhanna hafi ekki búið þessa tilvitnun til heldur hafi hún heyrt þessa umræðu í 

fjölmiðlum landsins. Hún var óánægð með þetta viðhorf og sagði mikilvægt að minna á 

að öll erum við hluti af þjóðinni og eigum að hafa sömu tækifæri, óháð búsetu. Það var 

viðhorf sem endurspeglaðist í mörgum viðtölum, viðmælendur vildu meina að þrátt fyrir 

að fólk sé alls staðar bara fólk, væri þarna búið að búa til veggi sem þyrftu alls ekki að 
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vera til staðar. Óhætt er að fullyrða að gjá manna á milli er ekki ákjósanleg. Markmið 

margra viðmælenda, að eyða fordómum með því að auka þekkingu, mættu gjarnan 

heyrast víðar í samfélaginu því eins og Þorsteinn orðaði það, erum við Íslendingar 

einfaldlega of fáir til að hafa efni á að setja upp girðingar.  

 

5.4 Takmarkanir á rannsókninni 

Töluverðar hræringar urðu á markaði staðarmiðla á Akureyri meðan rannsóknin fór 

fram. Segja má að þessar hræringar hafi haft áhrif á alla viðmælendur, á einn eða annan 

hátt. Breytingar urðu á samstarfi netmiðla við prent- og ljósvakamiðla. Þessar breytingar 

áttu sér stað á milli viðtala svo sumir viðmælendur tala um samstarf sem ekki er lengur 

til staðar og aðrir viðmælendur tala um glænýtt samstarf. Þá voru ritstjóraskipti hjá öðru 

vikublaði bæjarins og blaðamönnum þar var jafnframt fækkað úr tveimur í einn. Að 

lokum ber að nefna að eigandi og framkvæmdastjóri eins miðilsins barðist við erfið 

veikindi meðan gagnasöfnunin fór fram og tapaði hann baráttunni stuttu eftir að talað 

hafði verið við starfsmenn miðilsins. Því er ljóst að starfsmenn þess miðils voru undir 

auknu álagi á þeim tíma sem viðtölin fóru fram.  

Segja má að markaður staðarmiðla á Akureyri sé helst til lítill. Ákjósanlegt hefði verið 

að rannsaka staðarmiðla á stærra svæði, til dæmis á Norður- eða Norðausturlandi. Það 

er einmitt það svæði sem margir miðlarnir skilgreina sem sitt starfssvæði, frá Hrútafirði 

að Bakkafirði. Með því að tala við fleiri starfsmenn á fleiri og fjölbreyttari miðlum mætti 

fá heildstæðari niðurstöður. Þá væri einnig hægt að hafa viðmælendahópinn einsleitari 

og tala til dæmis einungis við blaðamenn eða einungis við þá sem hafa ákveðið mikla 

reynslu af starfi í fjölmiðlum. Hópurinn sem talað var við hafði mjög mismikla reynslu af 

starfi við fjölmiðlun og það getur haft áhrif á sýn þeirra á starfið. Viðmælendur störfuðu 

við mismunandi miðla en hugsanlega væri ákjósanlegt að takmarka viðmælendahóp við 

þá sem starfa við ljósvaka-, vef- eða prentmiðla. Þannig mætti einnig fá nákvæmari 

niðurstöður fyrir hvern hóp fyrir sig. Greiniegt var að starfsmenn netmiðla höfðu aðra 

reynslu en starfsmenn prentmiðla, starfsmenn ljósvakamiðla höfðu aðra reynslu en 

starfsmenn netmiðla og svo framvegis. Miðlarnir eru í eðli sínu ólíkir og ná til ólíkra hópa 

og því væri ákjósanlegt að takmarka viðmælendahópinn við eina tegund miðlunar.  
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Lítið er til af rannsóknum á staðarmiðlum á Íslandi og ekki er vitað til þess að 

sambærileg rannsókn hafi verið gerð á landinu. Því er fræðilegur bakgrunnnur þessarar 

rannsóknar ekki eins sterkur og margra annarra rannsókna. Erfitt er að bera íslenskan 

raunveruleika saman við raunveruleika fólks í Bandaríkjunum en þaðan koma flestar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á staðarmiðlum. Þessi skortur á sambærilegum 

rannsóknum er takmarkandi og því má segja að ákveðinn skortur sé á sambærilegum 

heimildum í fræðilega hluta ritgerðarinnar. 

 

5.5 Frekari rannsóknir 

Eins og fram kom í fræðilega hluta þessarar ritgerðar, er takmarkað til af rannsóknum á 

íslenskum staðarmiðlum. Þetta er efni sem er sérlega áhugavert að rannsaka því það 

snertir flesta ef ekki alla landsmenn. Fjölmiðlar hafa gríðarleg áhrif á líf hvers 

einstaklings í nútímasamfélagi og staðarmiðlarnir eru engin undantekning. Áhugavert 

væri að gera megindlega rannsókn í framhaldi af þessari. Hægt væri að gera rannsókn 

meðal bæjarbúa og spyrja þá út í notkun sína á staðarmiðlum og viðhorf til ýmissa þátta 

og/eða virkni og þátttöku í samfélaginu. Þannig væri hægt að fá hugmynd um þau áhrif 

sem miðlarnir virkilega hafa á íbúa. Þá væri jafnframt hægt að gera rannsókn 

sambærilega þeirri sem Heider, McCombs og Poindexter (2005) gerðu, þar sem viðhorf 

almennings voru borin saman við viðhorf fjölmiðlafólks. Einnig væri áhugavert að gera 

rannsókn sambærilega þessari á öðrum stöðum á landinu. Akureyri er langstærsti 

bærinn utan höfuðborgarsvæðisins og því væri áhugavert að gera svipaða rannsókn á 

öðrum og minni stöðum. Viðmælendur töluðu um að Ísafjörður og Egilsstaðir fengju 

ágæta umfjöllun í landsdekkandi fjölmiðlum en aðrir staðir fengju of litla athygli. 

Áhugavert væri að gera sambærilega rannsókn á þeim stöðum, þar sem samfélögin eru 

fámenn og miðlarnir því bæði minni og færri. Hver er upplifun fjölmiðlafólk á slíkum 

stöðum? 
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6 Lokaorð 

Staðarmiðlar eru stofnanir sem síst ætti að vanmeta. Þetta sýna bæði alþjóðlegar 

rannsóknir og niðurstöður þessarar rannsóknar. Þessi rannsókn hefur gefið aukna innsýn 

í starf staðarmiðla og hugarheim og markmið þeirra sem þar starfa. Fram kom að 

starfsmenn staðarmiðla eru ánægðir í starfi sínu en þó eru ýmis áhyggjuefni varðandi 

starf miðlanna. Ritstjórnarlegu sjálfstæði er ógnað, bæði vegna nálægðarvanda og vegna 

þess hversu fáliðaðir miðlarnir eru. Þetta er áhyggjuefni því landsdekkandi fjölmiðlar 

segja einungis frá stærri málum í litlum samfélögum. Því er mikilvægt að staðarmiðlar 

sinni varðhundshlutverkinu á sem bestan hátt. Mikilvægi varðhundshlutverksins er 

gríðarlegt og því er það afar óæskilegt ef því er ekki sinnt í minni samfélögum.  

Upbygging og jákvæðni voru mörgum viðmælendum ofarlega í huga. Það er í 

samræmi við það sem rannsóknir hafa sýnt, að staðarmiðlar leggi gjarnan áherslu á það 

jákvæða í samfélaginu. Þó má ekki líta svo á að með því að sinna hlutverki 

samfélagssmiðsins séu miðlar að skorast undan þeirri ábyrgð sem fylgir 

varðhundshlutverkinu. Hlutverkin eru bæði mikilvæg og ákjósanlegt er að jafnvægi sé á 

milli þeirra. Viðmælendur voru sammála um að jafnvægi hafi náðst á fjölmiðamarkaði á 

Akureyri og hæfilega mikið væri af aðhaldsfréttum og hæfilega mikið af uppbyggjandi 

umfjöllun. Þetta töldu viðmælendur leiða til betra samfélags og undir það má 

auðveldlega taka.  

Gjáin á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis kom greinilega í ljós í rannsókninni 

og viðmælendur lögðu áherslu á að brúa bilið. Það vildu þeir gera til að þjóðin geti 

staðið sem sterkari heild. Þeir vildu brúa bilið með upplýsandi umfjöllun og auka þannig 

þekkingu á landi og þjóð. Þesi nálgun er áhugaverð og telja má líklegt að hún muni með 

tímanum leiða til aukins umburðarlyndis og minnkandi fordóma. Áhersla viðmælenda á 

að auka þekkingu og þannig minnka fordóma, er jákvætt skref í áttina að því að stuðla 

að einingu innan þjóðarinnar.  
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Viðauki 1 - Munnleg heimild 

Erfitt reyndist að finna heimildir um uppruna hugtaksins um samfélagssmiðinn. Einungis 

var minnst á hugtakið í verkum Birgis Guðmundssonar og hjá þeim sem í hann vitnuðu. 

Hugtakið virtist ekki notað á ensku og því var erfitt að nálgast heimildir. Því ákvað ég að 

hringja í Birgi og spyrja hann um uppruna hugtaksins. Birgir sagðist hafa búið hugtakið til 

fyrir nokkrum árum síðan. Hugtakið sagðist hann hafa smíðað til þess að leggja áherslu á 

að fjölmiðlar geti gegnt mikilvægu hlutverki þótt þeir sinni ekki aðhaldi við stjórnvöld 

eða gagnrýnum fréttum. Síðan hugtakið varð til hefur það verið notað töluvert í 

íslenskum fjölmiðlarannsóknunum og greinum. Símtalið fór fram 11. ágúst 2014. 
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Viðauki 2 - Samþætting 

Viðtölin voru lesin yfir, hvert fyrir sig. Fyrst voru þau lesin yfir án þess að gera nokkrar 

athugasemdir, þá voru þau lesin í annað sinn með yfirstrikunarpenna að vopni. Þá var 

strikað undir helstu setningar og hugtök sem skiptu máli í viðtalinu. Að lokum var 

viðtalið lesið yfir í þriðja sinn og þemu í hverju viðtali fyrir sig voru skrifuð niður. Hér 

birtast viðtölin ekki í heild sinni en mögulegt er að nálgast þau með því að hafa samband 

við rannsakanda. Fyrst má sjá fyrstu fjögur þemun sem komu upp í huga rannsakanda 

þegar viðtölin voru lesin yfir.  

 

Viðtal 1:  

- Hugsjón (hlutverk blaðamanns, varðhundur) 

- Þörf (gat á markaði, nógu margir í samfélagssmiðnum) 

- Viðbrögð/breytingar (allt brjálað þá, gengur vel í dag, breyta hefðinni) 

- Nálægðarvandi 

 

Viðtal 2: 

- Fólk vill umfjöllum 

- Sterkt Norðurland 

- Tvö ólík en jafnmikilvæg hlutverk 

- Setja í fókus (landsbyggðin úr fókus í landsmiðlum) 

 

Viðtal 3:  

- Önnur nágun (jávæð, róleg, um venjulegt fólk) 

- 2 hlutverk (samfélagssm. mikilvægari, minni spilling á minni stað) 

- Markaðssetning á svæðinu 

- Rödd landsbyggðarinnar 
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Viðtal 4: 

- Opna glugga (Rvk-landsbyggð, auka þekkingu og skilning) 

- Sérstaða, finna sinn stað (rólegri umfjöllun um venjulegt fólk) 

- Ólík hlutverk en jafn mikilvæg 

- Miðjan er undir iljum þínum, mikilvægt að hafa ritstjórn úti á landi. 

 

Viðtal 5: 

- Sannur vinur (segja frá + og -, vinna af heilindum, sanngirni) 

- Veikir miðlar (blankir, litlir, 24/7 vinna, copy-paste vandi) 

- Rvk-landsbyggð (ferðamálafulltrúar? fólk vill umfj, mikilvægt að fjalla um landsb) 

- Fjölbreytileiki (bakgrunnur fréttamanna ,frétttir, umfjöllunarefni) 

 

Viðtal 6: 

- Viðburðir (myndir, markaðssetning á svæðinu 

- Íþróttir (vantar í aðra miðla, myndir) 

- Sjálfshjálp (öryrki, hjálpar honum sjálfum) 

- Uppbyggjandi (taka púlsinn á bænum, jákvæð umfjöllun) 

 

Viðtal 7:  

- Ráðhúsið (aðhald, fundargerðir, vekja athygli fólks) 

- Viðburðir (litlu málin, puttinn á púlsinum) 

- Gefandi starf (krefjandi, 24/7, viðbrögð fólks, gefa fólki rödd) 

- Upplýsingar (mikilvægar, hugsjón, umræðuvettvangur) 

 

Viðtal 8: 

- Aðald (mikilvægast!) 

- Upplýsa (eyða ríg, auka þekkingu og skilning) 

- Veikir miðlar (staðarmiðlar veikir, nálægðarvandi) 
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- Landsdekkandi (lókal sjónarhorn á landsfréttir, sinna öllu landinu -misvel) 

 

Viðtal 9: 

- 2 hlutverk (sinnir báðum, aðhald mikilvægara) 

- Erfitt rekstrarumhverfi (litlir og blankir miðlar, bara 1 blaðamaður, landsmiðlar skera 

niður) 

- Upplýsa um nærsamfélag (fylla í eyðurnar, annað efni en aðrir miðlar, mikilvægi 

staðarmiðla) 

- Heilindi (gefa rétta mynd, sanngjarnt aðhald) 

 

Þegar þessi þemu höfðu verið skoðuð nánar, voru hin endanlegu þemu mótuð. Þá var 

farið aftur yfir viðtölin og öll ummæli sem áttu við hvert þema voru afrituð í eitt 

þemaskjal. Þessi þemaskjöl verða heldur ekki birt hér því með því að birta þau væri lítil 

nafnleynd í ritgerðinni. Þær tilvitnanir sem notaðar eru í ritgerðinni eru þó þær 

tilvitnanir sem þóttu mestu máli skipta í hverju þema fyrir sig. Eins og fram hefur komið, 

munu viðtölin ekki birtast hér í heild sinni. Ef, af einhverum ástæðum, þörf er á að sjá 

viðtölin í heild sinni má hafa samband við rannsakanda. 
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Viðauki 3 – Viðtalsrammi 

 

Rannsóknarspurning: Hvernig upplifa starfsmenn staðarmiðla á Akureyri hlutverk 

miðlanna? 

 

Opnun / upphitun 

1. Bakgrunnsspurningar 

A. Hvaðan ert þú? 

B. Hversu lengi hefur þú unnið hjá miðlinum? 

C. Fyrri störf/menntun? 

2. Hvernig er að vinna hjá miðlinum? 

A. Hvað gerir þú í vinnunni, hvaða verkefnum sinnir þú og hvert er 

ábyrgðasvið þitt? 

3. Hvers vegna finnst þér mikilvægt að halda þessum miðli úti?  

A. Ef þarf: Hvað bjóðið þið upp á sem aðrir miðlar á Akureyri bjóða ekki upp 

á? 

4. Hvað finnst þér um flóru staðarmiðla á Akureyri?  

A. Er markaðurinn mettaður eða er pláss fyrir fleiri?  

B. Eitthvað sem vantar í þá flóru sem er til staðar? 

5. Hvers vegna finnst þér mikilvægt að halda úti fjölmiðlum á Akureyri? 

6. Upplifir þú miðilinn sem miðil fyrir Akureyringa eða landsbyggðina í heild sinni? 

A. Ef þarf: Er ólíkt samband tveggja lítilla bæja annars vegar og lítils bæjar 

og höfuðborgar hins vegar? 

B. Ef þarf: Mögulegur rembingur, landsbyggð vs. höfuðborgarsvæði? 

 

Dýpri spurningar 

7. Hvers vegna starfar þú hjá staðarmiðli? 

A. Hvað er skemmtilegast / áhugaverðast við starfið? 
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B. Hvað er erfiðast / mest krefjandi við starfið? 

C. Ef þarf: Hugsjón, að bæta samfélagið? 

D. Ef þarf: Viðbrögð við miðlinum, hvatning frá bæjarbúum? 

8. Hvernig finnast þér landsmiðlarnir sinna hlutverki sínu gagnvart landsbyggðinni? 

Finnst þér hæfilega mikið fjallað um það sem gerist utan höfuðborgarsvæðisins? 

9. Hvert finnst þér hlutverk miðlisins vera, bæði gagnvart: 

A. Íbúum? 

B. Stjórnvöldum í nærsamfélaginu? 

10. Hvers vegna finnst þér mikilvægt að halda úti þessum miðli? Hvað er það sem 

skiptir mestu máli? 

A. Samfélagssamheldni 

B. Aðhald við stjórnvöld 

C. Landsbyggðin vs. höfuðborgin 

11. Hvernig finnst þér miðillinn sinna hlutverki sínu gagnvart stjórnvöldum? 

12. Hvernig finnst þér miðillinn sinna hlutverki sínu gagnvart samfélaginu í heild 

sinni? 

A. Ef þarf: samheldni, ímynd og menning 

13. Hvaða efni finnst þér mikilvægt að sé til umfjöllunar í miðlinum? 

A. Ef þarf: hvernig velur þú efni til umfjöllunar? 

14. Hvernig myndir þú lýsa áhrifum miðilsins á samfélagið? 

A. Samheldni 

B. Aðhald við stjórnvöld 

C. Annað? Dæmi? 

15. Hvernig upplifir þú viðbrögð stjórnvalda við miðlinum? 

A. Ef þarf: Finnst þér stjórnmálamenn / ráðamenn taka nægan þátt í 

umræðu fjölmiðilsins? 

B. Ef þarf: Finnst þér gagnrýni á stjórnvöld skila sér í breytingum? 

C. Dæmi? 

16. Hvernig upplifir þú viðtökur bæjarbúa við miðlinum? 

A. Ef þarf: ábendingar, vilji til að koma fram 

B. Ef þarf: Aðsendar greinar 

C. Ef þarf: Áhrif miðlsins á orðið á götunni. 
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Auka spurningar, ef þarf 

17. Hvernig lítur þú á framtíð miðilsins? Björt eða erfið? Nýmiðlar eða hefðbundin 

fjölmiðlun? 

18. Hvernig gengur rekstur miðilsins eins og staðan er í dag? 


