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Útdráttur  

Tilgangur þessa verkefnis var að komast að því hvort greina mætti mun á viðhorfum hjá 

ritstjórum fréttablaða í bæjarfélögunum á Akureyri á Íslandi annars vegar og Grimsby á 

Englandi hins vegar um mikilvægi og hlutverk staðarfjölmiðlunar. Framkvæmd var 

viðtalsrannsókn þar sem rætt var við fjóra ritstjóra á staðarblöðum, tvo á Akureyri og tvo í 

Grimsby. Allir ritstjórarnir hafa talsverða starfsreynslu úr fjölmiðlaumhverfinu eða frá sex 

árum til 25 ára. Þeir voru spurðir sömu spurninga tengdra mikilvægi og hlutverki staðarmiðla. 

Þrjú þemu komu sterklega í ljós og var búið til greiningarlíkan til að skoða þau í samhengi við 

rannsóknarspurninguna. Einnig var fjallað fræðilega um þætti eins og fjölmiðla almennt, 

staðarfjölmiðlun og nálægðarvandann og niðurstöður tengdar við það. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að ekki er mikill viðhorfsmunur á milli þessara 

staða en þó mátti greina mun á ákveðnum þáttum. Leiða má að því líkum að muninn megi að 

hluta til skýra með ólíkum ritstjórnarlegum áherslum en einnig gæti munur á menningu og 

þjóðarvenjum, sem breiðist út í fjölmiðlana og fjölmiðlaumhverfið, spilað þar inní. 

Efnisorð: Fjölmiðlafræði, staðarfjölmiðlun, viðhorfskönnun 

 

 

 



 

 

iii 

Abstract 

The aim of this project was to find out if there is a difference in what editors in Akureyri, 

Iceland and Grimsby, England think of the role of the local media and it´s importance. 

Interview research was performed where four editors were interviewed, two in Akureyri and 

two in Grimsby. All of the editors have good experience working in the media environment or 

from six to 25 years. They were all asked the same questions about the role and importance of 

the local media. Three strong themes appeared and an analysis model was made to examine 

the themes in context with the research question. Furthermore, topics such as local media,  

media in general and problems of closeness in small communities were discussed 

theoretically and linked to the conclusion. 

The conclusion of the research indicated that there isn´t much of a difference in thoughts 

about the role of the local media and it´s importance, between the two towns investigated 

although a slight difference was identifiable in some factors. Most likely these differences 

could be explained by variation in editorial emphasis and also it could be attributed to the 

difference in culture and tradition between the nations, which diffuses into the media 

environment. 

Keyword: Media studies, local media, sentiment survey 
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1 Inngangur 

Fjölmiðlar spila stórt hlutverk í lífi okkar hvort sem okkur líkar betur eða verr. Þeir upplýsa 

um það sem gerist í kring um okkur og um málefni úti í hinum stóra heimi. Tækninni fleygir 

áfram og hefur orðið gríðarleg breyting á fjölmiðlaumhverfinu á síðastliðnum árum og 

áratugum. Fjölmiðlar eru taldir móta skoðanir fólks og endurspegla þau viðhorf sem ríkja í 

þjóðfélaginu þ.e. vera einskonar samfélagsspegill. Þeirra hlutverk er einnig að veita 

stjórnvöldum aðhald og vera einskonar varðhundur fyrir samfélagið. Í flestum bæjarfélögum 

eru starfræktir fjölmiðlar af einhverjum toga sem fjalla fyrst og fremst um málefni þess 

svæðis og flokkast þeir þá sem staðarmiðlar. Þeir eru samkvæmt rannsóknum taldir 

mikilvægir samfélögum og hafa ákveðin félagsleg hlutverk innan þeirra. Að þessum 

upplýsingum gefnum er áhugavert að skoða hvert viðhorf þeirra sem vinna á staðarmiðlum er, 

hvort viðhorf þeirra styðji það sem rannsóknir hafa gefið til kynna þ.e. að staðarmiðlar séu 

mikilvægir samfélögum og gegni mikilvægu hlutverki innan þeirra. Ákveðið var því að taka 

fyrir tvo staði og gera samanburðarrannsókn. Áhugavert þótti að bera saman þau viðhorf sem 

ríkja á Íslandi við viðhorf sem ríkja í öðru landi. Þar sem höfundur er búsett í Grimsby á 

Englandi en fædd og uppalin á Akureyri á Íslandi og þekkir því vel til þessara bæjarfélaga lá 

beinast við að velja þá. Þessir tveir bæir henta vel til samanburðar þrátt fyrir að Grimsby sé 

stærri og fjölmennari því að hann telst vera lítill landsbyggðarbær á enskan mælikvarða. Þá 

má einnig nefna að báðir þessir bæir eru þekktir útgerðarbæir svo ýmislegt eiga þeir 

sameiginlegt ef rýnt er í söguna. Í ljósi þessa verður leitast við að skoða hvert viðhorf þeirra 

sem starfa í fjölmiðlaumhverfinu er á hvorum staðnum fyrir sig og niðurstöðurnar svo bornar 

saman. Talað verður við fjóra ritstjóra staðarmiðla, tvo á Akureyri og tvo í Grimsby og sömu 

spurningar um mikilvægi og hlutverk staðarmiðla verða lagðar fyrir alla aðila. Þá verður 

skoðað hvort greina megi mun á viðhorfum milli þessara staða. Fyrst verður fjallað fræðilega 

um fjölmiðla almennt, ýmis hugtök þeim tengd skilgreind og ljósi varpað á ólík hlutverk sem 
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fjölmiðlar gegna í nútíma þjóðfélagi. Þá verður fjallað ýtarlega um staðarmiðla og rannsóknir 

á mikilvægi þeirra skoðaðar. Rýnt verður í þætti eins og nálægðina við menn og málefni og 

hugsanleg tengsl við hagsmunaaðila sem gjarna loðir við staðarfjölmiðlun í litlum 

bæjarfélögum. Að fræðilegu yfirferðinni lokinni verður farið í að kynna viðtalsrannsóknina. Í 

aðferðafræðikaflanum er farið ýtarlega yfir hvernig rannsóknin er framkvæmd, val úrtaks, 

kosti og galla, markmið með rannsókninni og annað slíkt. Þrjár tilgátur verða settar fram með 

tilliti til þess sem fram kemur í fræðilega kaflanum. Til að varpa ljósi á sannleiksgildi 

tilgátnanna verður lögð fram rannsóknarspurningin; Er munur á viðhorfum 

blaðamanna/ritstjóra héraðsfréttablaða í Grimsby annars vegar og Akureyri hins vegar til 

mikilvægis og hlutverks staðbundinna miðla? Að því búnu kemur niðurstöðukafli, þar sem 

niðurstöður rannsóknarinnar eru ýtarlega kynntar og í kjölfarið er umræðukafli um 

niðurstöður. Þar er reynt að varpa ljósi á hvort munur er á viðhorfum á milli viðmælenda 

minna á Akureyri annars vegar og Grimsby hins vegar til mikilvægis og hlutverks 

staðbundinna miðla. Að lokum verður gerð samantekt á því helsta sem fram kemur í þessari 

ritgerð. 
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2 Almennt um fjölmiðla 

Fjölmiðill er hugtak sem er erfitt að skilgreina en hefur þó verið gert með þeim hætti að talað 

er um að fjölmiðill sé einskonar fyrirtæki eða stofnun sem safnar saman upplýsingum, metur 

þær og setur fram reglulega með það að markmiði að dreifa þeim til nokkurs fjölda fólks á 

einhverju ákveðnu svæði (Menntamálaráðuneytið, 2005).  Með orðinu „fjöl“ er verið að vísa 

til ákveðins mannfjölda og orðið „miðill“ er í þessu samhengi notað yfir það tæki sem notað 

er til að miðla upplýsingunum áfram (Páll Sigurðsson, 1997). Hefðbundnir fjölmiðlar í 

daglegu tali eru sjónvarp, útvarp, dagblöð og tímarit. Margir líta einnig á internetið sem 

fjölmiðil en það flokkast fremur sem tæki til miðlunar. Bækur, kvikmyndir, hljómdiskar, 

veggspjöld, auglýsingabæklingar og annað slíkt eru allt miðlar sem slíkir en flokkast ekki sem 

hefðbundir fjölmiðlar (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006). Miðlar hafa verið flokkaðir eftir eðli 

þeirra. Þegar talað er um ljósvakamiðla er átt við sjónvarp og útvarp, prentmiðlar eru dagblöð 

og tímarit og svo eru það netmiðlar og er þá átt við heim internetsins (Þorbjörn Broddason, 

2005). Talað er um internetið sem gífurlega stórt netkerfi, sem tengi saman önnur smærri 

netkerfi í heiminum og að þau séu óáþreifanleg (Páll Sigurðsson, 1997). Hlutverk fjölmiðla í 

nútíma lýðræðisríki er margþætt. Páll Sigurðsson segir í bók sinni Fjölmiðlarétti „Hafið er yfir 

efa, að heimsmynd almennings mótast fyrir tilstilli fjölmiðla og reyndar um leið skoðanir 

okkar á mönnum og málefnum, nær og fjær, sem uppi eru á hverjum tíma og ekki varða 

beinlínis allra nánasta umhverfi okkar, svo sem heimili og vinnustað“ (Páll Sigurðsson, 1997, 

bls. 39).  Megin hlutverk fjölmiðla er að upplýsa og fræða almenning, mennta og skemmta 

honum auk þess að vera vettvangur fyrir auglýsingar og tilkynningar. Þeir eiga að veita 

stjórnvöldum aðhald þ.e. að standa vörð um þær ákvarðanir sem valdamenn þjóðarinnar taka, 

bæði sem varða almenning og hvað varðar persónulega hegðun þeirra (Páll Sigurðsson, 1997). 

Fjölmiðlar gegna það mikilvægu hlutverki í lýðræðissamfélögum að þeir hafa stundum verið 

nefndir fjórða valdið. Þar er verið að vísa til þrískiptingar ríkisvaldsins þ.e. löggjafarvalds, 
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framkvæmdavalds og dómsvalds. Fjórða valdið verður þá ákveðin viðbót í valdakerfi 

samfélagsins. Líta má á fjölmiðlana sem einskonar varðhunda almennings (Þorbjörn 

Broddason, 2005). 

Fjölmiðlar í dag eru margir og fjölbreyttir eftir því. Þeir hafa ólíkar og mismunandi áherslur, 

til að mynda reyna sumir að höfða til sem flestra og flokka sig almenns eðlis á meðan aðrir 

reyna að höfða til ákveðinna markhópa. Þegar um mikilvæg þjóðfélagsmál eða pólítísk 

álitamál er að ræða taka sumir fjölmiðlar afdráttarlausa afstöðu með eða á móti á meðan aðrir 

leitast við að fjalla um málið á hlutlausan hátt. Markviss og skipuleg fjölmiðlaumfjöllun getur 

verið mikill áhrifavaldur í þjóðmálum og þannig orðið virkt þjóðfélagsafl. Allir fjölmiðlar eru 

eða eiga að vera opinn vettvangur fyrir skoðanaskipti (Páll Sigurðsson, 1997; Lög um 

fjölmiðla, 2011). En eins og Páll bendir á í bók sinni Fjölmiðlarétti „Í lýðræðisþjóðfélagi er 

stutt leið frá skoðunum til ákvarðana“(Páll Sigurðsson, 1997, bls. 39).  Ör þróun hefur verið á 

sviði tölvutækni og fjarskipta á undanförnum áratugum sem hefur haft mikil áhrif á það 

fjölmiðlaumhverfi sem við búum í. Í dag er hægt að horfa á sjónvarp, hlusta á útvarp, lesa 

dagblöð í nettengdri heimilistölvu og verða því mörkin milli ólíkra fjölmiðla óljósari. 

Fjölbreytni verður æ meiri en miðstýring eykst að sama skapi þar sem einn fjölmiðill getur 

náð til sífellt fleiri viðtakenda. Neytendur hafa meira frelsi til að velja það efni sem þeim 

hentar vegna gagnvirkni, sveigjanleika og fjölbreytni netsins (Þorbjörn Broddason, 2005). 

2.1 Héraðsfréttamiðlar 

Hlutverk fjölmiðla er margþætt, þeir eru til að mynda taldir gegna mikilvægu hlutverki fyrir 

staðbundin samfélög bæði hvað varðar lýðræðislega þátttöku sem og almenna þátttöku í 

samfélaginu. Héraðsfjölmiðlar hafa samkvæmt fræðimönnum verið taldir vera mikilvæg 

stofnun í viðkomandi byggðarlagi og gegna ákveðnu félagslegu hlutverki sem endurspeglar 

tengsl þeirra við samfélagið (Birgir Guðmundsson, 2012). Í nágrannalöndum okkar hefur 
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dagblaðamarkaðurinn tekið miklum breytingum á undanförnum árum þar sem lestur dagblaða 

hefur minnkað töluvert. Þannig hafa margir eigendur dagblaða brugðið á það ráð að fjárfesta í 

annarskonar miðlum samhliða og skilgreina sig frekar sem upplýsingaveitur en dagblöð eða 

prentmiðla. Ástæða kaupanna er ekki síst til að fá aukinn aðgang að auglýsingum. Einnig hafa 

dagblöð nýtt sér internetið og reka flestir einhverskonar miðil þar samhliða blaðinu, sem gefur 

þeim möguleika á að birta nýjar fréttir um leið og þær eru tilbúnar. Þessir netmiðlar bjóða 

einnig upp á ýmsa möguleika sem áður þekktust ekki t.d. beina þátttöku lesenda á 

umræðuvettvangi samfélagsins (Menntamálaráðuneytið, 2005).   

Gríðarlegar breytingar hafa átt sér stað í héraðsfjölmiðlun á undanförnum áratugum. Í 

Bretlandi er talað um sjö megin þætti í því samhengi sem taldir eru hafa haft mikil áhrif á 

þróunina þar. Ber þar fyrst að nefna mikinn samdrátt í útgáfu héraðsblaða og dreifingu þeirra, 

en einnig tilkoma fríblaða sem hefur haft mikil áhrif á áskriftarblöðin og þann markað, mikil 

aukning í kostuðum umfjöllunum þ.e. mjúkum umfjöllunum sem eru mitt á milli að vera 

auglýsingar og ritstjórnargreinar, þróun í tækni, ógnun á starfsöryggi blaðamannastéttarinnar 

vegna fleiri sjálfstætt starfandi ómenntaðra blaðamanna, tilhneiging til að minnka blöðin og 

breyta áherslum þeirra þ.e. fleiri mýkri umfjallanir og slúður og að lokum breytingar á 

eignarhaldi þeirra (Franklin og Murphy, 1998). Gera má ráð fyrir því í allri dagblaðaflórunni 

að efni þeirra og innihald þjóni ólíkum hópum lesenda eftir áhuga og staðsetningu en ekki er 

talið að héraðsfréttablöð komi í stað stóru landsblaðanna nema þá í einhverjum tilvikum sem 

innihald þeirra uppfyllir þarfir lesenda hvað almennt efni varðar. Samkeppni er á milli stóru 

landsblaðanna bæði hvað varðar lesendur og auglýsendur en þau geta einnig veitt 

staðarblöðum og sérefnisblöðum samkeppni að því gefnu að innihald þeirra sé af svipuðum 

toga  (Menntamálaráðuneytið, 2009). Héraðsfjölmiðlar reyna að höfða til sem flestra og 

leggja því gjarna upp með að hafa efni miðilsins fjölbreytt. Áherslumunur getur þó verið milli 

miðla og leggja til að mynda sumir meiri áherslu á varðhundshlutverkið þ.e. eru gagnrýnir á 
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stjórnvöld og stunda rannsóknarblaðamennsku og fleira í þeim dúr á meðan aðrir leggja meiri 

áherslu á samfélagssmiðshlutverkið þ.e. sé spegill samfélagsins og lýðræðislegur umræðu- 

vettvangur fyrir almenning í nærsamfélaginu. Staðbundnir fjölmiðlar hafa þó verið taldir 

líklegri til að leggja meira upp úr samfélagssmiðshlutverkinu (Birgir Guðmundsson, 2012). 

Héraðsfjölmiðlar gegna lykilhlutverki í að byggja upp, efla og viðhalda menningu og 

séreinkennum í samfélögum. Á meðan almennt er viðurkennt að fjölmiðlar spili stórt hlutverk 

í því ferli að móta samfélög og skapa þeim einkenni og að sú mynd sem þeir draga fram sé oft 

kraftmikil og varanleg, þá er ekki eins ljóst hvernig þetta gerist í raunverulegum skilningi. Þó 

svo að ekki megi vanmeta þátt miðla í stærri samfélögum (e. metropolitan media), þá er það á 

vettvangi héraðsmiðla sem samfélög fá sín sterkustu og lífseigustu einkenni og skapa sér 

rótgróinn sess í hugum samfélagsþegna (Ewart, 2000). 

Samfélag öðlast eigin viðurkenningu og lærir þar af leiðandi að þekkja sig í gegnum þá mynd 

sem dregin er upp af því í staðarfjölmiðlinum. Hluti af þessu þekkingarferli felur í sér ákveðið 

viðmið á því hvað telst eðlileg eða viðurkennd hegðun, framkoma og eiginleikar. Þessi 

viðmið eiga bæði við þá sem búa innan samfélagsins og utan þess. Þessi viðmið eru höfð að 

leiðarljósi við ritstjórn og skína í gegn á héraðsmiðlunum. Þeir sem umbera eða samþykkja 

þessi viðmið sem stjórnað er af fjölmiðlum, hugmyndafræðilega séð, eru í náðinni en þeim 

sem samþykkja þau ekki er haldið utan við það (Ewart, 2000). 

Því er haldið fram að merkja megi að eiginleikauppbygging héraðsmiðla sé stundum 

varanlegri og öflugri heldur en hjá miðlum í stærri samfélögum og jafnvel ýmsum menningar- 

stofnunum (Ewart, 2000). Að hluta til má segja ástæðuna vera til komna vegna þess hve 

fjölmiðlar hafa mikil áhrif almennt séð en einnig sú sérstaða sem staðarmiðlar hafa í 

nærsamfélaginu, sem og almennt þjóðfélagslegt hlutverk þeirra. Almenningur, stjórnendur og 

leiðtogar, bera gjarnan mikið traust til staðarmiðla, en vantreysta oft að sama skapi 
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landsmiðlunum. Það hvernig héraðsmiðlar móta skilning samfélagsins segir mikið til um 

væntingar blaðamanna til samfélagsins (Ewart, 2000). Fram kemur í viðtölum við 55 breska 

ritstjóra staðbundinna fréttablaða að 78% þeirra telja að blöð þeirra séu samfélagsspegill 

gagnvart nærsamfélaginu (Birgir Guðmundsson, 2004). 

Ian Richards rannsakaði samband milli héraðsblaðamennsku og félagslegs auðs í suður 

Ástralíu (2012). Þar kom m.a. fram að ekki einungis myndast náið og persónulegt samband á 

milli blaðamanna og íbúa í minni staðbundnum samfélögum, heldur hálfgert eigna íbúarnir 

sér staðarmiðilinn eða miðlana og ætlast til að fjölmiðillinn flytji einungis fréttir sem koma 

samfélaginu vel. Þetta er túlkað á þann hátt að þegninn ætlast til að fjölmiðillinn beiti sér til 

að minnka ósamræmi og klofningstilhneigingu innan samfélagsins og skapa þegnunum 

aðstöðu til að standast ögranir frá hinum stóra heimi. Í staðinn finnst héraðsfréttamönnum þeir 

vera skyldugir til að flytja fréttir og upplýsingar á þann hátt að það styðji við þessa 

afstöðu/skoðun og geri ekki lítið úr samfélagsstoltinu og viðhaldi þannig sátt í samfélaginu. 

Þetta gefur því til kynna að héraðsfréttamenn, ólíkt flestum fjölmiðlum í stórum 

þéttbýliskjörnum, búi til eða myndi heimsmynd sem þeir miðla til þeirra sem þeir skrifa um, 

heimsmynd sem hefur það að megin markmiði að koma á framfæri bestu eiginleikum 

nærsamfélagsins (Richards, 2012). Þannig má segja að framlag staðarfjölmiðla til menningar 

samskipta og félagslífs í litlum bæjarfélögum og héruðum sé mikilvægt og hjálpi eða auðveldi 

einstaklingum og samfélögum að meta stöðu sína á heimsvísu. Rannsóknin gaf einnig 

vísbendingar þess efnis að til að staðarfjölmiðill skili slíku framlagi til samfélagsins þurfi 

blaðamennirnir að nálgast vinnu sína með öðrum hætti en starfsbræður þeirra á stóru 

blöðunum sem aftur veki upp spurningar um faglega og siðfræðilega nálgun (Richards, 2012). 

Þetta er í takt við niðurstöður úr könnun sem Birgir Guðmundsson gerði árið 2004 á meðal 

allra ritstjóra starfandi héraðsfréttablaða á Íslandi þar sem hann m.a. spurði út í hlutverk 

héraðsmiðla (Birgir Guðmundsson, (2004). 
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2.2 Nálægðin og tengslin 

Staðbundnir miðlar eru vissulega mjög ólíkir eftir löndum hvað varðar hefðir og aðstæður en 

þegar fjallað er fræðilega um þá beinist athyglin yfirleitt að tengslum þeirra við samfélagið og 

því félagslega hlutverki sem þeir gegna innan þess (Birgir Guðmundsson, 2004). Fyrri 

rannsóknir sýndu fram á að dagblöð í stærri og flóknari samfélögum höfðu tilhneigingu til að 

birta fleiri fréttir af félagslegum vandamálum heldur en dagblöð í minni og einsleitari 

samfélögum. En með tímanum hefur félagslega kerfið orðið stærra og flóknara og hefur 

fréttaflutningur aukist gríðarlega af slíkum málum í héraðsblöðunum samhliða því, óháð stærð 

samfélaganna (Hindman, 1996).  

Í gegnum tíðina hefur verið talið að faglegum vinnubrögðum sé ábótavant á héraðsmiðlum og 

viðmiðunarmörkin séu lægri þar en almennt á stærri miðlunum. Efnistök og vinnubrögð hafa 

verið nokkuð umdeild og er gjarnan vísað til tengsla við eigendur, auglýsendur og umhverfið 

og áhrif þeirra á fréttamatið (Birgir Guðmundsson, 2004). Í litlum samfélögum er nálægðin 

mikil sem getur leitt til ýmissa vandamála þegar kemur að blaðamennsku. Algengt er að 

eigendur miðlanna séu einnig starfsmenn þeirra og líklegt er að þeir tengist með einhverjum 

hætti því málefni sem fjallað er um (Birgir Guðmundsson, 2012). „Boðleiðir eru því stuttar 

um efnahagslegt mikilvægi þess sem er skrifað, og nær ógerningur að ímynda sér að 

ritstjórar/eigendur geti í öllum tilfellum haldið aðskildri ábyrgð sinni á rekstri og hugsanlega 

efnahagslegri afkomu sinni annars vegar og ritstjórnarlegri ábyrgð hins vegar“ (Birgir 

Guðmundsson, 2004, bls. 49). Fram kom í könnun Birgis Guðmundssonar frá 2004 að 

ritstjórar íslenskra staðarmiðla leggja áherslu á að segja mikilvægar fréttir, óháð því hvort um 

jákvæða eða neikvæðra frétt sé að ræða (2012). Héraðsfréttablöð eru órjúfanlegur hluti af 

samfélagi og hafa tilhneigingu til að endurspegla bæði viðhorf og gjörðir leikmanna í 

valdastiga samfélagsins (e. local power structure). Þessi valdastigi samfélags er í mörgum 

tilfellum og í auknum mæli aðþrengdur af utanaðkomandi öflum sem getur leitt af sér 
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ágreining á milli yfirstétta eða kjörhópa nærsamfélagsins og opinberra stofnana annars vegar 

og sérhagsmunasamtaka hins vegar. Þegar embættismenn nærsamfélags lenda í ágreiningi við 

fulltrúa stofnana eða sérhagsmunasamtaka, er líklegt að umfjöllun um málefnið birtist í 

staðarfjölmiðlinum (Hindman, 1996).  

2.3 Akureyri og Grimsby  

Akureyri er bær staðsettur á norðanverðu Íslandi. Þar búa um 18.000 manns og er hann stærsti 

og fjölmennasti bærinn utan höfuðborgarsvæðisins. Akureyri er gjarna nefnd höfuðstaður 

Norðurlands. Bærinn er mikill skólabær og er þar mikið menningar- og listalíf. Bærinn er 

einnig þekktur fyrir að vera mikill útgerðarbær (Akureyrarstofa, e.d.). Nokkrir 

staðarfjölmiðlar eru í bænum: Tvö vikublöð, annað fríblað en hitt áskriftarblað, samhliða eða í 

samstarfi við blöðin er haldið úti fréttavefsíðum (Útgáfufélagið Fótspor, e.d.;Vikudagur, e.d.). 

Staðarsjónvarpsstöð er í bænum en útsendingum hennar má ná um allt land (N4, e.d.) og 

ríkisútvarpið er með starfsstöð á Akureyri (RUV, e.d.). 

Grimsby er staðsettur á norðaustur Englandi. Íbúar bæjarins eru um 88.000 ef taldir eru með 

minni bæir á svæðinu sem liggja að eða tilheyra Grimsby (City population, 2011). Grimsby er 

líklega hvað þekktastur fyrir að vera öflugur hafnarbær með mikla fiskverkunarframleiðslu en 

um 70% af fiskframleiðsluiðnaði Bretlands fer fram í Grimsby. Í seinni tíð hefur einnig 

annarskonar matvælaframleiðsla færst í aukana í bænum (Townsend, 2013). Nokkrir 

staðarfjölmiðlar eru í Grimsby og nágrenni. Eitt stórt blað kemur þar út daglega ásamt því að 

gefið er út sérblað einu sinni í viku.  Samhliða blaðinu er rekin fréttavefsíða. Eitt fríblað 

komur út einu sinni í viku og er því dreift frítt á Grimsbysvæðinu. BBC er með starfsstöð, hún 

þjónar þó stóru svæði og horfir meira til Hull í sínum fréttaflutningi. Einnig hóf göngu sína 

fyrir um ári síðan staðbundin héraðssjónvarpsstöð, hún sendir þó einnig út á töluvert stóru 
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svæði sem og nokkrar útvarpsstöðvar sem einnig þjóna stærra svæði (David Laister, munnleg 

heimild, 13. apríl 2015). 
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3 Aðferð  og rannsóknarspurningar 

Notast var við eigindlega aðferðafræði við gerð þessar rannsóknar. Framkvæmd var 

viðtalsrannsókn við fjóra ritstjóra staðarblaða, annars vegar á Akureyri á Íslandi og hins vegar 

í Grimsby á Englandi. Kannað var viðhorf  þeirra til mikilvægis og hlutverks staðbundinna 

miðla. Leitast var við að viðmælendur hefðu talsverða reynslu úr starfsstéttinni. Um var að 

ræða karl og konu í Grimsby, sem starfa bæði sem ritstjórar á dagblaði þar og tvo karlmenn á 

Akureyri, sem starfa báðir sem ritstjórar á staðarmiðlum þar í bæ. Allir ritstjórarnir eru með 

töluverða starfsreynslu úr fjölmiðlaumhverfinu, einn með átta ára og hinir þrír með 19-25 ára 

starfsreynslu. Sem ritstjórar hafa þau starfað á bilinu eitt til 10 ár. Viðtöl við ritstjórana í 

Grimsby fóru fram augliti til auglitis en viðtölin við ritstjórana á Akureyri voru tekin 

símleiðis. Öll viðtölin voru hljóðrituð. Sömu spurningar voru lagðar fyrir alla aðila og voru 

viðtölin skrifuð upp og síðan þemagreind. Búið var til greiningarlíkan til að skoða þemu í 

samhengi við rannsóknarspurninguna. Spurningarnar snérust í grófum dráttum um hlutverk og 

mikilvægi staðarmiðla, samkeppni, nálægðarvandann og fleira í þeim dúr (sjá fylgiskjal). 

Kosturinn við þessa aðferð er að oft koma aðrar og ýtarlegri upplýsingar fram þegar rætt er 

við fólk heldur en ef notast er við megindlega spurningakönnun. Í þessari rannsókn hentaði 

þessi aðferð mjög vel, þar sem viðmælendur voru fáir eða einungis fjórir. Þá skiptir sköpum 

að rýna vel í svörin við greiningu og úrvinnslu gagnanna (Denzin and Lincoln, 2005). 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvort munur væri á viðhorfi ritstjóranna á 

Akureyri annars vegar og Grimsby hins vegar til mikilvægis og hlutverks staðbundinna miðla 

og ef svo er þá í hverju munurinn liggur. Akureyri og Grimsby henta vel til samanburðar og 

eiga margt sameiginlegt þegar rýnt er í söguna, má þar helst nefna tengingu beggja staða við 

sjávarútveginn. Þrátt fyrir að Grimsby-svæðið sé töluvert stærra og með fleiri íbúa en 

Akureyrarsvæðið þá kemur það ekki að sök því að litið er á Grimsby sem lítinn bæ ef tekið er 

mið af Englandi og því ríkjandi staðarbragur í samfélaginu.  
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Í ljósi þess sem áður hefur komið fram í fræðilega hlutanum má ætla að rannsóknin muni sýna 

fram á að ritstjórarnir á báðum stöðum leggi mikla áherslu á samfélagssmiðshlutverk sitt og 

leitist við að segja jákvæðar fréttir fremur en neikvæðar en minni áhersla sé lögð á 

varðhundshlutverkið, það að stunda gagnrýna ritstjórnarstefnu. Einnig má ætla að nálægðin 

við menn og málefni hafi áhrif á efnistök og umfjöllun fjölmiðlanna á báðum stöðum og að 

áhrifanna gæti meira á Akureyri þar sem það er minna og fámennara bæjarfélag og nálægðin 

því meiri. Í ljósi þess hve miklar breytingar hafa átt sér stað á fjölmiðlaumhverfinu á síðustu 

árum og áratugum og með samdrætti í sölu dagblaða má gera ráð fyrir að aðilar á báðum 

stöðum hafi orðið þess varir og það hafi áhrif á rekstur staðarblaðanna. Til að kanna 

sannleiksgildi þessara tilgátna verður sett fram rannsóknarspurningin; Er munur á viðhorfum 

blaðamanna/ritstjóra héraðsfréttablaða í Grimsby annars vegar og Akureyri hins vegar til 

mikilvægis og hlutverks staðbundinna miðla?   
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4 Niðurstöður 

Í þessari viðtalsrannsókn var lagt upp með það markmið að kanna hvort viðhorfsmunur væri 

milli ritstjóra í Grimsby annars vegar og Akureyri hins vegar hvað varðar hlutverk og 

mikilvægi staðbundinna miðla. Eftir greiningu á viðtölunum má segja að þrjú sterk þemu hafi 

birst með skýrum hætti.  

1. Allir töldu afar mikilvægt fyrir samfélög að hafa staðarmiðil/staðarmiðla og að þeir 

gegndu mjög mikilvægu hlutverki fyrir samfélög. 

2. Allir aðilar sögðu að nálægðin við menn og málefni hefði vissulega áhrif á umfjallanir 

fjölmiðla í litlum bæjarfélögum en þó var örlítill munur þar á með hvaða hætti það 

hefur áhrif en mikill samhljómur var um að hagsmunaárekstrar í formi auglýsenda eða 

eigenda hefðu ekki áhrif á fréttaflutning hjá miðlunum. 

3. Sterklega komu í ljós þær breytingar sem hafa orðið á nærfjölmiðlaumhverfinu 

síðastliðin ár eða áratugi, bæði hvað varðar markaðsbreytingar almennt og breytingar á 

hugsunarhætti þ.e. hvernig starfseminni er háttað. Einnig töldu allir ritstjórarnir líklegt 

að internetið yrði enn sterkara í framtíðinni og alls óvíst hversu lengi prentið héldi. 

Sterkasta þemað, sem kom fljótlega í ljós og er nátengt rannsóknarspurningunni, var það 

hversu mikilvægir staðarmiðlar í raun eru fyrir samfélög og einnig það mikilvæga hlutverk 

sem þeir gegna. Mikill samhljómur var um þetta og má segja að hafi verið gegnumgangandi 

tónn út viðtölin. Í greiningarlíkaninu má sjá hvernig þemun birtust með skýrum hætti, sjá 

Mynd 1.  
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Mynd  1  Greiningarlíkan 

sýnir niðurstöður úr viðtalsrannsókn flokkaðar gróflega eftir mikilvægi og/eða hvort samhljómur var um 

ákveðin málefni 

 

4.1 Um hlutverk og mikilvægi héraðsfjölmiðla 

Allir viðmælendurnir voru sammála um mikilvægi þess fyrir samfélög að hafa staðarmiðla í 

hvaða formi sem þeir eru; dagblöð, vefsíður, útvarp eða sjónvarp. Það væri algerlega 

ómissandi og héldi samfélaginu saman. Staðarmiðlar segðu fréttir af því sem gerist í 

samfélaginu sem annars almenningur hefði ekki aðgang að eða eins og annar ritstjóranna á 

Akureyri komst að orði „ Já ég tel að það sé afar mikilvægt, þar er fyrst að nefna til sögunnar 

að hinir svokölluðu landsfjölmiðlar, þeir dekka aðra tegund af fréttum heldur en 

staðarmiðlar“. Báðir ritstjórarnir á Akureyri vitnuðu til þess að rannsóknir sýndu fram á að 

fólk sem notar staðarmiðla sé mun meðvitaðra um eigið samfélag og einnig að staðarmiðlar 
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segi annarskonar fréttir en landsmiðlarnir, annar þeirra sagði „Nú fjöldi rannsókna sýnir fram 

á að staðarvitund og jafnvel virk lýðræðisþátttaka helst í hendur við blómlega 

staðarfjölmiðlun þannig að bæði segja vísindin okkur heilmargt um gildi staðarmiðla og svo 

er það reynsla mín, sem ritstjóri hjá staðarblaði núna í fjögur ár að staðarmiðill hafi mjög 

mikið hlutverk“. Allir ritstjórarnir töldu að staðarblöð gegni mikilvægu hlutverki í 

samfélögum og hefðu í raun fleiri hlutverk en almennt væri rætt. Þeir hefðu ekki einungis það 

hlutverk að fræða og skemmta fólki og flytja því fréttir af því sem er að gerast í 

nærumhverfinu, sem þeir vissulega töldu mikilvægan þátt, heldur séu staðarmiðlar einnig 

einskonar lím þ.e. þeir lími samfélög saman með þeirri dagskrá sem þeir bjóða upp á. Á 

Akureyri talaði annar ritstjórinn um að dagblöðin séu einnig einskonar samfélagsspegill og 

dragi fram það jákvæða og uppbyggilega í samfélaginu og sagði hann varðhundshlutverkið, 

þ.e. aðhalds- og eftirlitshlutverk staðarmiðla, svona almennt ekki skipta eins miklu máli og 

samfélagssmiðshlutverkið. Annar ritstjóranna í Grimsby hafði þetta um málið að segja “það 

eru fullt af staðbundnum ákvörðunum teknar og ef ekki væri fyrir staðbundna fjölmiðla, 

dagblöð, heimasíðu, útvarp yrði fólk ekki upplýst um þessar ákvarðanir og það mundi ekki 

vita hvað færi fram eða væri að gerast í staðbundna samfélaginu þeirra“. Einnig kom fram 

hjá öðrum ritstjóranum í Grimsby að þeir hefðu ákveðnu hvatningarhlutverki að gegna í 

samfélaginu þegar upp komi mál af þeim toga sem kalla á einhverskonar aðgerðir „við getum 

stigið fram og hjálpað til við að hafa áhrif á málefni og verið einskonar drifkraftur í málum 

sem skipta fólk máli“. Mikill samhljómur var um það að héraðsblöð almennt þyrftu að bjóða 

upp á fjölbreytt efni til að höfða til sem flestra en fram kom að blöðin hafa þó mismunandi 

áherslur. Annar ritstjórinn á Akureyri lagði til að mynda mikla áherslu á að mikið væri lagt 

upp úr sjálfstæðum fréttum og rannsóknarblaðamennsku á hans miðli „við viljum frekar hafa 

einn mann í því að vinna í þrjá daga að einni frétt sem okkur finnst skipta mjög miklu máli að 

segja og afhjúpa en að láta sama manninn skrifa fimm jákvæðar litlausar fréttir, sem bæta 
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engu við það sem áður hefur komið fram með fallegum myndum af brosandi fólki að gefa 

öndunum brauð“ Annar ritstjórinn í Grimsby sagði að þau legðu mikla áherslu á íþróttir á 

hans miðli, að yfirleitt væri höfð hörð frétt á forsíðunni því þær fréttir seldu best og inní 

blaðinu væru umfjallanir um samfélagsmál, myndir úr samfélaginu og annað slíkt. 

Samhljómur var um það að allar fréttir færu í blaðið óháð því hvort um jákvæða eða neikvæða 

frétt væri að ræða „frétt er bara frétt hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð sko“ sagði annar 

Akureyringurinn. Flestir töluðu um mikilvægi þess að hafa efnið blandað og annar ritstjórinn í 

Grimsby benti til að mynda á það að ef þeir tækju upp á því að birta neikvæðar fréttir af 

einhverju t.d. bæjaryfirvöldum dag eftir dag þá myndi fólk fljótlega verða þreytt á því og 

hætta að lesa blaðið. Það þyrfti því alltaf að passa vel uppá að hafa ákveðið jafnvægi á milli 

jákvæðra og neikvæðra frétta í blaðinu.  

Fyrirfram var gert ráð fyrir að ritstjórarnir á báðum stöðum legðu meiri áherslu á 

samfélagssmiðshlutverkið en varðhundshlutverkið og að þeir myndu leitast við að segja 

jákvæðar fréttir fremur en neikvæðar. Ljóst er að sú tilgáta stenst ekki þar sem annar 

ritstjórinn á Akureyri lagði á það áherslu að hans miðill héldi uppi gagnrýnni ritstjórnarstefnu 

og stundaði rannsóknarblaðamennsku. Einnig voru allir ritstjórarnir sammála um það að þeir 

birtu fréttir hvort sem um jákvæða eða neikvæða frétt væri að ræða. 

4.2 Nálægðin við menn og málefni, áhrifin sem það hefur á umfjallanir hjá 

staðarfjölmiðlum 

Allir ritstjórarnir fundu fyrir því að það hefði áhrif með einhverjum hætti að starfa í litlu 

bæjarfélagi þar sem nálægðin við menn og málefni er mikil. Flestum var tíðrætt um muninn á 

því starfsumhverfi að starfa á staðarmiðli þar sem nálægðin er mikil borið saman við það að 

starfa hjá stórum landsfjölmiðli, hvar fjarlægðin er meiri og þar af leiðandi starfsumhverfið 

töluvert annað. Þrír af fjórum ritstjórum töldu að nálægðin hefði vissulega einhverskonar áhrif 
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á umfjallanir hjá miðlunum en sá fjórði sem starfar á Akureyri, taldi það ekki hafa áhrif með 

beinum hætti, hann fyndi að sjálfsögðu fyrir því að vera nær fólkinu sem hann væri að fjalla 

um heldur en t.d. landsfjölmiðlarnir sem væru þá í meiri fjarlægð frá sínu umfjöllunarefni. 

Hann sagði það geta verið erfitt að fjalla um einhvern nálægan „það getur alveg verið erfitt 

sko en engu að síður er það mín skoðun að ef maður gerir það ekki, þá eigi maður bara að 

vera að gera eitthvað annað“. Hinir þrír ritstjórarnir voru sammála um að það hefði töluverð 

áhrif „Já vissulega, nálægðarvandi blaðamanns á staðarmiðli er meiri heldur en 

nálægðarvandi blaðamanns í stórri byggð“ hafði ritstjórinn á Akureyri á orði. Einnig nefndi 

hann að það væri ákveðin áskorun fólgin í því að stunda gagnrýna ritstjórnarstefnu í litlu 

bæjarfélagi og þegar fjallað væri um viðkvæm samfélagsleg málefni þá kæmi 

nálægðarvandinn vel í ljós. Ritstjórarnir í Grimsby töluðu mikið um hvað það væri mikilvægt 

að hugsa vel um samfélagið þ.e. fara varlega í allri umfjöllun um málefni og að vera í góðu 

sambandi við lesendur sína, starfið snérist að miklu leyti um það að byggja upp sambönd og 

viðhalda þeim „Við þurfum að fara varlega gagnvart staðbundna samfélaginu ólíkt stóru 

blöðunum, sem geta komið, unnið vinnuna sína og farið, á meðan þurfum við að vera í góðu 

sambandi við lesendur okkar, sem þýðir að við megum ekki við því að styggja þá of mikið. Við 

þurfum að byggja upp þetta samband og halda því, það er ákaflega mikilvægt fyrir okkur“. 

Þeir segjast almennt hafa góðar heimildir fyrir fréttum sem þeir birta og þeir myndu t.d. aldrei 

birta frétt byggða á orðrómi, heldur bíða þangað til niðurstaða væri komin í málið og segja þá 

frá því. Annar ritstjórinn á Akureyri talaði um að þeir legðu áherslu á svokallaðar greinandi 

fréttir og fjölluðu stundum um mál sem væru í ferlum innan his opinbera. Mjög sterkur 

samhljómur var hjá öllum um það að hvorki nálægð við menn og málefni né það að 

rekstrarafkoma miðilsins hefði einhver áhrif á möguleika hans á að fjalla um ákveðin málefni, 

ættu við á þeirra miðli. Allir tóku mjög skýrt fram að auglýsingadeildin og ritstjórnin væru 

algerlega aðskildar og töluðu báðir Akureyringarnir um eldvegg í því samhengi „Það er sem 
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sagt þykkasti eldveggur í heimi, held ég á milli ritstjórnar og auglýsinga“. Í Grimsby var 

talað um að þar þurfa þau annað slagið að eiga við fyrirtæki sem hóta að hætta að auglýsa hjá 

þeim vegna frétta en í slíkum málum sé það útskýrt vel fyrir viðskiptavinunum hvernig 

starfseminni er háttað þ.e. að ritstjórnin og auglýsingadeildin séu aðskilin. Einnig kom þar 

fram að þrátt fyrir að ritstjórn og auglýsingadeild væru aðskildar ynnu þessar deildir saman í 

einstökum tilfellum að ákveðnum verkefnum en það hefði ekki áhrif á fréttamat  „Ef við 

höfum frétt um ákveðinn einstakling, þá fer það í blaðið án tillits til neins“.   

Fyrirfram var gert ráð fyrir að nálægðin við menn og málefni hefði áhrif á efnistök og 

umfjallanir fjölmiðlanna á báðum stöðum og að áhrifanna yrði meira vart á Akureyri þar sem 

um minna og fámennara bæjarfélag er að ræða. Ljóst er að sú tilgáta stenst ekki að fullu, 

vissulega hefur nálægðin áhrif en þó ekki með þeim hætti sem átt var við þ.e. að hún hafi 

beinlínis áhrif á efnistök og einnig að áhrifanna verður meira vart í Grimsby en Akureyri. 

4.3 Samkeppni og breytingar í nærumhverfinu 

Hvað samkeppni varðar þá voru ritstjórarnir á hvorum stað fyrir sig ekki sammála. Annar 

ritstjórinn í Grimsby og annar á Akureyri töldu ekki vera um neina samkeppni að ræða á 

meðal staðarmiðlanna í bænum, töluðu frekar um að miðlarnir væru ólíkir og legðu áherslu á 

ólíka hluti og væru því með annarskonar fréttir. Ritstjórinn í Grimsby bætti við að helsta 

samkeppnin þeirra væru netsíðurnar, Facebook og samfélagsmiðlarnir „Ef eitthvað gerist þá 

er það komið á samfélagsmiðlana innan fimm eða tíu mínutna og við erum að keppa við það, 

alltaf“. Ritstjórinn á Akureyri talaði um að hann fyndi ekki fyrir veraldlegri samkeppni né 

ritstjórnarlegri samkeppni en hann saknaði þess að samstaða blaðamanna í bænum væri ekki 

meiri „Samkeppnin kannski birtist manni helst svona móralskt að maður svona finnur kannski 

ekki fyrir því að við blaðamenn staðarmiðlunar hérna á Norðurlandi séum hópur sem hver og 

einn gætir hagsmuna annars“. Hinn ritstjórinn á Akureyri og hinn í Grimsby töluðu hins 
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vegar um að þeir fyndu fyrir samkeppni meðal staðarmiðlanna. Ritstjórinn á Akureyri talaði 

um að það væri af hinu góða að aðrir miðlar væru að keppast um það sama og það héldi þeim 

á tánum og ritstjórinn í Grimsby sagði þá fylgjast vel með hinum miðlunum og að það væri 

mikil samkeppni bæði hvað varðar fréttir og auglýsingar. Hann talaði einnig um samkeppnina 

frá netmiðlunum „Það eru ekki bara þessir hefðbundnu miðlar heldur eru það Facebook og 

Twitter, allt í einu er þar hellingur af fréttamönnum sem vilja segja fólki hverju þeir verða 

vitni að“ Hann bætti við að í dag væri lykilorðið „nýtt“ ef þeir væru ekki að segja fólki 

eitthvað nýtt þ.e. væru að segja fólki fréttir sem það hefði þegar heyrt, þá hefði það ekki 

áhuga. Hvað varðar breytingar á nærfjölmiðlaumhverfinu var sterkur samhljómur meðal 

þriggja ritstjóranna um að miklar breytingar hafi átt sér stað undanfarin ár og áratugi. Annar 

ritstjóranna á Akureyri taldi þó ekki miklar breytingar hafa orðið þar á. Héraðsfjölmiðlar væru 

þó farnir að taka meira á málum, segja harðari fréttir í stað þess að einblína á jákvæða 

umfjöllun. Varðandi sölu á dagblöðum talaði hann um að á sínum miðli hafi salan aukist 

talsvert „blaðið er að seljast mun meira í lausasölu heldur en það hefur gert, það eru miklar 

breytingar þar á“. Hinir þrír ritstjórarnir töluðu um miklar breytingar á fjölmiðlaumhverfinu. 

Annar Akureyringurinn talaði um að fólk væri hætt að borga fyrir fréttir „áskriftarblaðið er 

dautt“ það væru dæmi um það að áskriftarblöð breyttust í fríblöð, vefurinn væri orðinn 

sterkari en það sem varðaði mest staðarmiðlana væri sú markaðsbreyting sem hefur átt sér 

stað, að blöðin njóti ekki baklands lengur frá almenningi „það kemur kannski út blað einu 

sinni í viku og það er svolítið það sem borgar brúsann, auglýsingatekjur eru ennþá töluvert 

meiri í prentaðri útgáfu af blöðum heldur en á vefnum“. Í Grimsby töluðu þau einnig um 

mjög miklar breytingar „ Já mjög miklar, internetið og samfélagsmiðlarnir hafa breytt 

miklu“. Einnig fundu þau fyrir mjög miklum samdrætti í sölu dagblaða og töluðu um að salan 

hafi verið að minnka undanfarin 15 ár og jafnframt mikilli aukningu í notkun fólks á 

internetinu, starfsmönnum hefði fækkað og auglýsingatekjur minnkað. Auglýsingar sem áður 
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voru einungis í blaðinu t.d. fasteignaauglýsingar, bílaauglýsingar og fleira eru nú komnar á 

netið. Vinnuferlið sjálft hefur þó ekki breyst þ.e. að koma fréttinni saman fyrir utan ákvörðun 

sem þarf svo að taka um hvar hún á að birtast „þegar þú vinnur frétt, siturðu við borðið, 

hringir í fólk, færð myndefni og þegar allt er orðið klárt þá er spurningin, siturðu einn að 

þessu og setur í dagblaðið daginn eftir eða eru aðrir með þetta líka þannig að þú setur þetta á 

netið“. Annar ritstjórinn talaði um að það væri kosturinn við internetið þ.e. að hafa getu til að 

birta frétt eins fljótt og hver annar og jafnvel vera fyrstir, ef því væri að skipta. Mikill 

samhljómur var hjá öllum ritstjórunum um það að algengt væri að staðarfréttir væru teknar 

upp í landsmiðlunum og töldu ritstjórarnir á Akureyri það vera mjög jákvætt og góða 

augýsingu fyrir miðilinn og annar þeirra talaði um að það hefði haft mikið að segja fyrir 

velgengni blaðsins. Annar ritstjórinn í Grimsby hafði á orði „Já við erum mikil uppspretta 

fyrir þá tel ég. Það getur verið pirrandi að lesa nákvæmlega það sama og var í þínu blaði eða 

heyra í útvarpinu eins og ég heyrði í gær en við tökum því og það er ljúft að finna það að það 

erum við sem erum við stjórnvölinn“ Hinn minntist á að það væri jafnvel ennþá auðveldara 

núna því vegna internetsins gætu þeir gert „copy –paste“ áður fyrr hefðu þeir þurft að hringja 

og senda þeim svo ávísun fyrir. Þeir fengju þó ennþá borgað fyrir myndir ef blöð birtu þær 

„allar okkar myndir eru í boði ef eitthvert blað vill kaupa þær“. Hann sagði þá oft fá hrós 

fyrir þegar landsmiðlar birta fréttir frá þeim og að það gæfi þeim gott orðspor. 

Mikill samhljómur var meðal allra ritstjóranna um að hlutverk héraðsfréttamiðla muni ekki 

taka miklum breytingum í framtíðinni, það yrði alltaf þörf fyrir héraðsmiðla en spurningin 

væri hins vegar í hvaða mynd þeir yrðu eða eins og annar ritstjórinn í Grimsby komst að orði 

„ekki hlutverkið endilega heldur formið, held ég“. Hann talaði einnig um að sölutölur hefðu 

dregist saman en daglegum heimsóknum á síðuna væri alltaf að fjölga og núna væri brýnt 

verkefni hjá þeim að sannfæra auglýsendur um að það væru lesendurnir sem þeir þyrftu að ná 

til. Hinn ritstjórinn í Grimsby talaði um að aðalatriðið væri alltaf að fólk myndi lesa 
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viðkomandi miðil, það skipti ekki máli hvort það væri á netinu eða á prenti. Lesendum að 

netsíðu þeirra væri alltaf að fjölga og lestur dagblaðsins að sama skapi að dvína en samanlagt 

næðu þau til fleiri lesenda en þau hefðu gert í tuttugu, þrjátíu eða jafnvel fjörtíu ár. Í sama 

streng tóku ritstjórarnir á Akureyri þ.e. að hlutverkið myndi ekki breytast mikið en meiri 

óvissa væri með prentið hins vegar og sagði annar þeirra „ég held það verði alltaf 

grundvöllur fyrir svæðisbundna miðla, ég er alveg sannfærður um það og vona auðvitað að 

prentútgáfan, já hún er auðvitað búin að lifa af töluvert lengur heldur en menn voru að tala 

um og það var talað um það fyrst fyrir einhverjum 10-15 árum að prentmiðlarnir væru að 

fara að líða undir lok á næstu árum. En það hefur ekki gerst, þeir tóra ennþá og ég vona að 

það verði bara áfram en eins og ég segi, það verður alltaf svæðisbundin miðlun í einhverju 

formi“. Hinn ritstjórinn talar um að erfitt sé að sjá fyrir sér framtíðina en spáir því að innan 

örfárra ára verði þeir steinhættir að prenta og hvað auglýsingar varðar, sé í raun bara beðið 

eftir því að verðið á þeim hækki á netinu og verðið á auglýsingum í prentuðu miðlunum 

lækki. Hann talar um algera tímaskekkju hvað þetta varðar en jafnframt að þetta sé kannski 

ástæðan fyrir því að staðarmiðlar séu ennþá að prenta blöð, haldi ekki einungis úti vefsíðum 

„Þótt prentkostnaður sé sumstaðar töluverður, dreifingarkostaður einhver og allt það þá er 

það ennþá þrátt fyrir allt hjartað í starfsemi staðarmiðla, er sá peningur sem fæst fyrir 

prentaðar auglýsingar og þannig að ég held að það væri náttúrulega mjög miður ef 

blaðaútgáfa legðist af að mínu viti, svona fyrir utan það að regnskógarnir myndu gleðjast yfir 

því“. Hann telur það samt bara tímaspursmál hvenær þeir hætti að prenta í ljósi þess að þeir 

gefi út pdf útgáfu af blaðinu á netinu sem tugir þúsunda Íslendinga lesa á hverju ári sem séu 

mikið fleiri en þeir sem lesa blaðið í pappírsútgáfunni.  

Fyrirfram var gert ráð fyrir að vegna þeirra breytinga sem átt hafa sér stað á 

fjölmiðlaumhverfinu í síðustu árum og áratugum og samdrætti í sölu dagblaða að aðilar á 

báðum stöðum hefðu orðið þess varir og að það hefði áhrif á rekstur staðarblaðanna. Ljóst er 
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að sú tilgáta stenst að mestu leyti þar sem þrír af fjórum ritstjórum finna fyrir þeim 

breytingum sem átt hafa sér stað í fjölmiðlaumhverfinu og telja það hafa áhrif á rekstur 

miðlanna. 
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5 Umræður 

Þessar rannsóknarniðurstöður byggja á fjórum viðtölum sem tekin voru við ritstjóra 

staðarmiðla, tveggja á Akureyri á Íslandi og tveggja í Grimsby á Englandi. Gott er að hafa það 

bak við eyrað þegar lagt er mat á alhæfingargildi þeirra. Niðurstöður þessara viðtalsrannsókna 

gefa til kynna að ekki sé mikill munur á viðhorfum til hlutverks og mikilvægis staðarmiðla 

milli þessara tveggja staða en þó má greina mun á ákveðnum þáttum. Mjög sterkt kom fram 

hjá öllum viðmælendum mínum að þeir telja það afar mikilvægt að hafa staðarmiðla í hvaða 

formi sem er og að þeir hafi jafnvel fleiri hlutverk innan samfélaga en fólk geri sér almennt 

grein fyrir. Fólk sem notar staðarmiðla sé almennt meðvitaðara um eigið samfélag auk þess 

sem þeir lími samfélög saman og gegni mikilvægum félagslegum hlutverkum fyrir samfélög. 

Þetta viðhorf er í samræmi við það sem áður hefur komið fram hjá fræðimönnum um það að 

fjölmiðlar eru taldir vera mikilvæg stofnun í byggðarlögum og gegna ákveðnu félagslegu 

hlutverki sem endurspegli tengsl þeirra við samfélagið (Birgir Guðmundsson, 2012). Allir 

ritstjórarnir töluðu um að staðarmiðlar segja fréttir af málefnum sem varða hið daglega líf 

fólks, sem stóru landsfjölmiðlarnir myndu ekki segja frá og fólk þar af leiðandi myndi ekki fá 

fréttir af. Þetta gerir það að verkum að fólk verður meðvitaðara um eigið samfélag og hefur 

ákveðið viðmið á þeim viðhorfum sem gilda í samfélaginu en talað var um í kaflanum um 

staðarfjölmiðla að samfélög læri að þekkja sig í gegnum þá mynd sem dregin er upp af þeim í 

fjölmiðlum (Ewart, 2000). Viðhorfin um mikilvægi staðarfjölmiðla voru þau sömu milli 

ritstjóranna á Akureyri og Grimsby og einnig að þeir gegndu mikilvægu hlutverki innan 

samfélaganna og nefndu þeir þau hlutverk sem talað var um hér að ofan. Ritstjórarnir í 

Grimsby nefndu þó báðir það mikilvæga hlutverk sem fjölmiðlar hefðu, það að beita sér í 

málefnum innan bæjarins þ.e. taka eitthvert ákveðið málefni sem þykir mikilvægt innan 

samfélagsins og fjalla um það og vera eins konar drifkraftur og hvetja til aðgerða. Þetta væri 

mjög mikilvægt hlutverk sem þeir þyrftu að sinna. Páll Sigurðsson talar um þetta í bók sinni 



 

 

24 

Fjölmiðlarétti að markviss og skipuleg fjölmiðlaumfjöllun geti haft mikil áhrif í þjóðmálum 

og orðið virkt þjóðfélagsafl (1997). Ritstjórarnir á Akureyri töluðu ekki um þetta hlutverk 

með beinum hætti en þó er ekki hægt að fullyrða um að þeir beiti sér ekki í ákveðnum málum 

þótt það hafi ekki komið fram í samtali okkar. Ritstjórarnir í Grimsby töluðu einnig um að 

blaðið tæki þátt í herferðum ýmiskonar, söfnunum til góðgerðarmála og fleira í þeim dúr. 

Akureyringarnir minntust ekki á neitt slíkt, líklegt er þó að þar sé um samfélagslegan mun að 

ræða þar sem rík hefð er fyrir því í Bretlandi að almenningur og skólar taki þátt í að safna 

peningum fyrir ýmis góðgerðarsamtök og félög og því ekkert óeðlilegt að í ákveðnum 

tilfellum taki dagblöðin einnig þátt í því. 

Hvað aðhaldshlutverkið varðar talaði annar ritstjórinn á Akureyri og annar í Grimsby um 

þann þátt og sagði þá vissulega sinna því mikilvæga hlutverki en ritstjórinn á Akureyri talaði 

þó um að svona almennt séð teldi hann hinsvegar að staðarmiðlar vanræktu það hlutverk. 

Fram hefur komið að nálægðin við menn og málefni geti haft þau áhrif að staðarmiðlar leggi 

meiri áherslu á samfélagssmiðshlutverkið heldur en eftirlitshlutverkið (Birgir Guðmundsson, 

2012). Fram kemur einnig í kafla 2, Almennt  um fjölmiðla, að eitt af skilgreindum  

hlutverkum fjölmiðla er sagt vera að veita stjórnvöldum aðhald (Páll Sigurðsson, 1997). 

Líklegt er þó að það fari talsvert eftir áherslum miðlanna hversu vel þeir sinni þessu hlutverki 

þ.e. ætla mætti að fjölmiðill sem leggur áherslu á beitta gagnrýna ritstjórnarstefnu sé 

meðvitaðri um aðhaldshlutverkið heldur en fjölmiðill sem leggur meira upp úr 

skemmtanagildi með það að markmiði að styggja engan.  

Mikill samhljómur var hjá ritstjórunum að efnistök hjá staðarmiðli þurfa að vera fjölbreytt til 

að höfða til sem flestra og einnig töluðu allir um það að þeir birtu fréttir hvort sem um 

jákvæða eða neikvæða frétt væri að ræða. Það er í samræmi við niðurstöður úr könnun frá 

árinu 2004 sem Birgir Guðmundsson gerði meðal ritstjóra á Íslandi (2012). Allir töluðu um að 

stóru landsfjölmiðlarnir væru duglegir að taka fréttir úr staðarmiðlum og birta á sínum 
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miðlum. Örlítill viðhorfsmunur var hvað þetta varðar, þeir á Akureyri töldu það mjög jákvætt 

og töluðu um það að koma fréttum í stóru blöðin, sögðu þetta gríðarlega góða auglýsingu og 

fleira í þeim dúr. Í Grimsby talaði annar ritstjórinn um að það gæti verið pirrandi að lesa eða 

heyra frétt, alveg eins og þau sögðu hana, annars staðar. Hinn ritstjórinn talaði um að þetta 

væri mun auðveldara fyrir stóru miðlana í dag sem tækju fréttir af netinu. Hér áður fyrr hefðu 

þeir fengið borgað fyrir slíkt en í dag væri það einungis ef um myndir er að ræða. Hann taldi 

þetta þó vera góða auglýsingu fyrir miðilinn og yki á gott orðspor. Þarna má greina örlítinn 

viðhorfsmun þ.e. ritstjórarnir á Akureyri voru mun jákvæðari gagnvart því að stóru miðlarnir 

birtu fréttirnar þeirra heldur en í ritstjórarnir í Grimsby sem töldu það bæði jákvætt og 

neikvætt. 

Birgir Guðmundsson talar um það í bók sinni Miðjan er undir iljum þínum að nálægðin við 

menn og málefni geti leitt til ýmissa vandamála í litlum samfélögum (2004). Ritstórarnir fjórir 

sem rætt var við sögðust allir vissulega finna fyrir nálægðinni og að hún hefði áhrif. Það væri 

talsvert annað umhverfi að vinna á staðarmiðli en á stórum landsmiðli þar sem fjarlægðin við 

menn og málefnin væri meiri. Í Grimsby töluðu ritstjórarnir mikið um tengslin við lesendur 

sína, að þau þyrftu að fara varlega í allri umfjöllun sinni og vera hugulsöm gagnvart 

staðbundna samfélaginu. Starfið snérist að miklu leyti um tengsl og tengslamyndun og að 

viðhalda þessum samböndum og þar af leiðandi mætti ekki styggja lesendur of mikið. Þeir 

myndu til að mynda ekki birta frétt um málefni sem væri eingöngu byggt á orðrómi eða mál 

sem væri í ferli innan kerfisins og ekki komin niðurstaða í. Ritstjórarnir á Akureyri töluðu um 

að það væri oft erfitt að fjalla um ákveðin málefni því nálægðin væri mikil. Þeir voru 

sammála um að það væri þó eitthvað sem staðarblað sem stundaði gagnrýna ritstjórnarstefnu í 

litlu samfélagi þyrfti að takast á við enda væri það hlutverk fjölmiðla að upplýsa og veita 

aðhald og ef þeir gerðu það ekki gætu þeir allt eins snúið sér að öðru. Annar ritstjórinn tók 

fram að þeir fjölluðu um málefni sem væru jafnvel enn í ferlum innan hins opinbera og það 
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gæti valdið ákveðnum titringi innan samfélagsins. Þarna tel ég að birtist ákveðinn 

viðhorfsmunur á milli ritstjóranna á Akureyri annars vegar og Grimsby hins vegar. Þá helst 

hvað þeir í Grimsby lögðu mikla áherslu á mikilvægi þess að styggja ekki lesendur sína og 

viðhalda góðum tengslum við fólk til að mynda í viðskiptalífinu því það væri tvennt ólíkt að 

hringja í einhvern sem þau þekkja og hann þekkir þau og fá ákveðnar upplýsingar hjá þeim 

aðila heldur en að hringja í alls ókunnugan aðila og ætla að fá upplýsingar með stuttum eða 

engum fyrirvara. Viðhorfsmunurinn liggur eflaust að einhverju leyti í menningarmun á milli 

þessara tveggja landa og jafnvel áherslumun á miðlunum hvað ritstjórnarstefnu, starfs- og 

siðareglur varðar en ef horft er til fræðanna þá eru viðhorfin í Grimsby í beinu samræmi við 

það sem kom fram í rannsókn sem gerð var milli héraðsblaðamennsku og félagslegs auðs í 

suður Ástralíu en þar kom m.a. fram að ekki einungis myndast náið og persónulegt samband á 

milli blaðamanna og íbúa í minni staðbundnum samfélögum, heldur hálfgert eigna íbúarnir 

sér staðarmiðilinn eða miðlana og ætlast til að fjölmiðillinn flytji einungis fréttir sem koma 

samfélaginu vel. Í staðinn finnst héraðsfréttamönnum þeir vera skyldugir til að flytja fréttir og 

upplýsingar á þann hátt að það styðji við þessa afstöðu/skoðun og geri ekki lítið úr 

samfélagsstoltinu og viðhaldi þannig sátt í samfélaginu (Richards, 2012). Einnig kom fram 

munur á því hvað varðar að fjalla um mál sem eru enn í ferli innan hins opinbera en sá munur 

er kannski fremur ritstjórnarstefnulegs eðlis.  

Allir ritstjórarnir voru sammála um að ekki yrði vart við hagsmunaáreksta á miðlunum hvorki 

hvað varðar eigendur né auglýsendur og tóku allir það skýrt fram að ritstjórnin og 

auglýsingadeildin væru alveg aðskildar, ekkert samband væri þar á milli fyrir utan að annar 

ritstjórinn í Grimsby nefndi þau stundum vinna saman að ákveðnum verkefnum er varðaði 

herferðir og annað slíkt en þetta tvennt væri algerlega aðskilið. Í fræðunum hefur verið ýjað 

að því að vinnubrögð á staðarmiðlum hafi oft og tíðum verið umdeild og jafnvel ábótavant og 

er gjarnan vísað til tengsla við eigendur, auglýsendur og umhverfið og áhrif þess á fréttamatið 
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(Birgir Guðmundsson, 2004). Niðurstöður rannsóknar minnar sýna fram á hið gagnstæða, allir 

ritstjórarnir sögðu þetta vera alveg skýrt á þeirra miðli þ.e. að auglýsingadeild og ritstjórn 

væru aðskilin, þar væri þykkur eldveggur á milli. 

Þegar rætt var um fjölmiðlaumhverfið töldu þrír af fjórum ritstjórum þar hafa orðið gríðarlega 

miklar breytingar, ekki síst með tilkomu internetsins. Það er í beinu samræmi við það sem 

áður hefur komið fram um þá öru þróun sem hefur verið á sviði tölvutækni og fjarskipta á 

undanförum áratugum, sem hefur haft gríðarleg áhrif á það fjölmiðlaumhverfi sem við búum í 

(Þorbjörn Broddason, 2005). Annar ritstjórinn á Akureyri sagðist þó ekki finna mikla 

breytingu en talaði þó um að héraðsfjölmiðlarnir væru orðnir beittari þ.e. tækju meira á 

málum heldur en áður. Gera má ráð fyrir að hann hafi verið að horfa meira til eigin fjölmiðils 

og þeirra breytinga sem þar hafa orðið fremur en fjölmiðlaumhverfisins í heild því hann talaði 

einnig um mikla aukningu í sölu hjá eigin staðarblaði í þessu samhengi. Þetta er ólíkt því sem 

hefur verið að gerast t.d. í nágrannalöndum okkar en þar hefur dagblaðamarkaðurinn tekið 

miklum breytingum á undanförnum árum þar sem lestur dagblaða hefur minnkað töluvert 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). Hinir ritstjórarnir töluðu um að miklar breytingar hefðu átt 

sér stað undanfarin ár eða áratugi og nefndu marga þætti til sögunnar. Gífurlega mikinn 

samdrátt í sölu staðarblaða, aukningu í notkun fólks á internetinu bæði í lestri frétta og notkun 

á samfélagsmiðlunum, markaðsbreytingar sem hafa átt sér stað, áskriftarblaðið sé liðið undir 

lok, breytingar á hugsunarhætti þ.e. hvernig starfseminni er háttað og fækkun starfsmanna. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem hefur verið að gerast víðast hvar í heiminum og 

er til að mynda talað um í Bretlandi að sjö megin breytingar hafi átt sér stað í 

héraðsfjölmiðlun á undanförum áratugum (Franklin og Murphy, 1998).  Áhugavert var hversu 

ósammála ritstjórarnir voru á hvorum stað fyrir sig þegar talið barst að samkeppni milli miðla 

í bænum. Þar var greinilegur munur á viðhorfi milli ritstjóra í sama bæjarfélagi þar sem 

annars vegar kom fram það viðhorf að miðlarnir væru það ólíkir að þeir skiptu fremur 
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markaðinum á milli sín heldur en að um samkeppni væri að ræða. Hins vegar kom einnig 

fram það viðhorf að það væri mikil samkeppni milli miðla í bænum og einnig frá Facebook, 

Twitter og öðrum netmiðlum. Þessi viðbrögð tel ég að styðji það að viðhorfin eru af svipuðum 

toga á báðum stöðum og endurspegla kannski frekar það að persónuleg viðhorf geta verið 

mismunandi þótt fólk sé búsett á sama stað. 

Hvað varðar framtíð héraðsfréttamiðla voru viðhorfin þau sömu. Allaf yrði þörf fyrir 

héraðsmiðla í einhverju formi. Ritstjórarnir voru sammála um það að hlutverkið myndi ekki 

breytast mikið heldur formið og vísuðu til internetsins í því samhengi. Alls óvíst væri með 

prentið, hversu lengi blöðin kæmu út í prentuðu formi. Athyglisvert var að á báðum stöðum 

var talað um það að þrátt fyrir sífellt minni lestur á prentuðum blöðum og gríðarlega aukningu 

á lestri frétta á netinu skilaði það sér ekki í auglýsingasölu á netinu. Gríðarlegur verðmunur er 

á auglýsingum á netinu og í prentuðu blöðunum þar sem prentaðar auglýsingar kosta margfalt 

meira en auglýsingar á netinu. Töldu ritstjórarnir á báðum stöðum það aðeins vera 

tímaspursmál hvenær þetta breytist og þá verði alls óvíst með framtíð prentaðra blaða. 

Áhugavert væri að skoða þetta betur þ.e.a.s. af hverju auglýsingar á netinu ná ekki eða þykja 

ekki ná nógu vel til fólks en auglýsingar í blöðum, sem þó mun færri lesa skila betri árangri. 

Þarna gætir ákveðins ósamræmis og er áhugavert sér í lagi því hér er ekki um staðbundið 

fyrirbæri að ræða heldur virðist þetta vera raunin víðar.  

Heilt yfir má segja að ekki sé mikill munur á viðhorfi milli þessara staða en þó má greina 

ákveðna þætti sem gefa til kynna ákveðinn mun. Eflaust liggur munurinn að einhverju leyti í 

ólíkum ritstjórnarstefnum en einnig gæti verið munur á menningu og þjóðfélagslegum 

venjum, sem breiðist út í fjölmiðlana og fjölmiðlaumhverfið spilaði þar inní. 
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6 Samantekt 

Þegar litið er til niðurstaðna rannsóknarinnar ber að hafa í huga að viðmælendur í þessari 

rannsókn eru fáir en gefa þó góða innsýn í það viðhorf sem ríkir í hvoru bæjarfélaginu fyrir 

sig og má því segja að rannsóknin gefi góðar vísbendingar um hvort greina megi viðhorfsmun 

á milli þessara tveggja staða. Í raun má segja að þegar tekið er mið af stærð Akureyrar og 

Grimsby, séu starfandi blaðamenn ekki það margir að stærra úrtak myndi breyta miklu um 

niðurstöður rannsóknarinnar. Áhugavert væri þó í framtíðinni að bera saman viðhorf á fleiri 

stöðum bæði á Íslandi og á Englandi sem og jafnvel á einhverju af Norðurlöndunum til 

mikilvægis og hlutverks staðbundinna miðla til að fá enn betri mynd af samfélagslegri stöðu 

þeirra og því hlutverki sem þeir gegna sem mótvægi við stóru landsmiðlana. 

Mjög mikilvægt er að fylgjast vel með hvernig þróunin verður í staðarfjölmiðlun til jafns á 

við hvernig þróunin verður hjá stóru miðlunum. Komið hefur fram hversu mikilvæg 

staðarfjölmiðlun er fyrir samfélög og því er rannsókn líkt og þessi góð viðbót við aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið og má segja að sýni staðarmiðlunarumhverfið út frá öðru 

sjónarhorni sem fólgið er í viðhorfum sem niðurstöður gefa til kynna.  

Við gerð þessarar rannsóknar voru þrjár tilgátur lagðar fram í byrjun með tilliti til þess sem 

fram hafði komið í fræðilegu umfjölluninni. Gert var ráð fyrir að ritstjórarnir á báðum stöðum 

legðu meiri áherslu á samfélagssmiðshlutverkið en varðhundshlutverkið og þeir myndu leitast 

við að segja jákvæðar fréttir fremur en neikvæðar. Einnig að nálægðin við menn og málefni 

hefði áhrif á efnistök og umfjallanir fjölmiðlanna á báðum stöðum og að áhrifanna yrði meira 

vart á Akureyri þar sem um minna og fámennara bæjarfélag er að ræða. Að lokum að með 

þeim breytingum sem átt hafa sér stað á fjölmiðlaumhverfinu í síðustu árum og áratugum og 

samdrætti í sölu dagblaða að aðilar á báðum stöðum hefðu orðið þess varir og að það hefði 

áhrif á rekstur staðarblaðanna. Til að kanna sannleiksgildi þessara tilgátna var lagt upp með 
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rannsóknarspurninguna  Er munur á viðhorfum blaðamanna/ritstjóra héraðsfréttablaða í 

Grimsby annars vegar og Akureyri hins vegar til mikilvægis og hlutverks staðbundinna 

miðla?  

Heilt yfir var ekki mikill munur á viðhorfi milli þessara tveggja staða en þó mátti greina það í 

ákveðnum þáttum. Allir töldu afar mikilvægt fyrir samfélög að hafa staðarmiðil/staðarmiðla 

og að þeir gegndu mjög mikilvægu hlutverki fyrir samfélög. Einnig var mikill samhljómur um 

að nálægðin við menn og málefni hefði áhrif á umfjallanir fjölmiðla í litlum bæjarfélögum en 

greina mátti þó mun á með hvaða hætti áhrifanna gætti en mikil samstaða var um að 

hagsmunaárekstrar í formi auglýsenda eða eigenda hefðu ekki áhrif á fréttaflutning hjá 

miðlunum. Skýrt komu í ljós þær breytingar sem hafa orðið á nærfjölmiðlaumhverfinu 

síðastliðin ár eða áratugi, bæði hvað varðar markaðsbreytingar almennt og breytingar á 

hugsunarhætti þ.e. hvernig starfseminni er háttað. Einnig töldu allir ritstjórarnir líklegt að 

internetið yrði enn sterkara í framtíðinni og alls óvíst hversu lengi prentið héldi. Ýmsar 

ástæður geta verið fyrir því að greina mátti viðhorfsmun á ákveðnum þáttum á milli 

ritstjóranna á Akureyri og í Grimsby. Hluti af skýringunni má ætla að sé fólginn í mun á 

ritstjórnarlegum áherslum. Einnig gæti munur á menningu og þjóðarvenjum, sem breiðist út í 

fjölmiðlana og fjölmiðlaumhverfið spilað þar inní. Athyglisvert var að greinilegur 

viðhorfsmunur var á milli ritstjóra í sama bæjarfélagi þegar talið barst að samkeppni milli 

miðla í bænum sem endurspeglar kannski það að persónuleg viðhorf geta verið mismunandi 

þótt fólk sé búsett á sama stað. 

Hvað varðar tilgáturnar sem settar voru fram í byrjun, þá fyrstu um það að fjölmiðlar legðu 

meiri áherslu á samfélagssmiðshlutverkið heldur en varðhundshlutverkið og segðu fremur 

jákvæðar en neikvæðar fréttir stóðst sú tilgáta ekki þar sem annar ritstjórinn á Akureyri lagði 

á það áherslu að hans miðill héldi uppi gagnrýnni ritstjórnarstefnu og stundaði rannsóknar-

blaðamennsku. Einnig voru allir ritstjórarnir sammála um það að þeir birtu fréttir hvort sem 
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um jákvæða eða neikvæða frétt væri að ræða. Hvað varðar tilgátuna um að nálægðin við menn 

og málefni hefði áhrif á efnistök og umfjallanir fjölmiðlanna á báðum stöðum og að áhrifanna 

yrði meira vart á Akureyri er ljóst að sú tilgáta stenst ekki að fullu, vissulega hefur nálægðin 

áhrif en þó ekki með þeim hætti sem átt var við þ.e. að hún hafi beinlínis áhrif á efnistök og 

einnig að áhrifanna varð meira vart í Grimsby en Akureyri. Að lokum tilgátan hvað varðar 

breytingar á fjölmiðlaumhverfinu og samdrátt í sölu dagblaða og að það hefði áhrif á rekstur 

staðarblaðanna má segja að sú tilgáta hafi staðist að mestu leyti þar sem þrír af fjórum 

ritstjórum sögðust finna fyrir þeim breytingum sem átt hafa sér stað í fjölmiðlaumhverfinu og 

töldu það hafa áhrif á rekstur miðlanna. 

Þessi rannsóknarritgerð veitir ákveðna innsýn í nærfjölmiðlaumhverfið og sýnir ágætlega 

fram á hversu mikilvægt það er í raun fyrir samfélög að hafa staðarfjölmiðil/fjölmiðla. Þó 

staðarfjölmiðlar komi kannski ekki í staðinn fyrir landsfjölmiðla eru þeir nauðsynleg viðbót. 

Þeir gegna félagslegu hlutverki innan samfélaga, hafa skemmtanagildi og veita fólki 

upplýsingar um málefni sem það annars fengi ekki. Það gildir einu hvar fólk býr, hvort 

samfélag er stórt eða lítið, þörfin hjá fólki fyrir að vita hvað er að gerast í nærumhverfi þess er 

og verður alltaf til staðar. 
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8 Fylgiskjal I 

Sæll Xxxxxx, 

Ég heiti Freydís Eir Freysdóttir og er á 3. ári í fjölmiðlafræði við HA. Ég er að vinna BA 

verkefni mitt sem er samanburður á viðhorfum blaðamanna/ritstjóra í Grimsby á Englandi 

(sem ég er búsett) og á Akureyri til mikilvægis og hlutverks staðbundinna miðla. 

Leiðbeinandi minn er Birgir Guðmundsson og benti hann mér á að tala við þig. Ég er að gera 

viðtalsrannsókn þar sem ég tala við tvo ritstjóra í Grimsby og tvo á Akureyri. Ég var því að 

velta fyrir mér hvort ég mætti taka viðtal við þig um hlutverk og mikilvægi staðarmiðla. Þetta 

eru 8-10 spurningar og viðtalið yrði að fara fram á Skype þar sem ég er staðsett á Englandi. 

 Með von um jákvæð viðbrögð 

Bestu kveðjur 

Freydís Eir 
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9 Fylgiskjal II 

Good afternoon David. 

  

I am hoping you can help me. I am studying Media studies at University of Akureyri (UNAK) 

in Iceland through distance learning. I am working on my final thesis, the topic is how 

editors/journalists of the local media (in Iceland and UK for comparison) are approaching the 

local communities, the role and their thoughts about the importance of the local media. If you 

could point my in the right direction as to whom I could talk to at Grimsby Telegraph to get a 

short interview about the topic. Appreciate all help you can give. 

 Best regards, 

Freydis 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

37 

10 Fylgiskjal III 

1) Telur þú að það sé mikilvægt fyrir samfélög að hafa staðarmiðla? 

2) Telur þú að staðarmiðlar gegni ákveðnu hlutverki í samfélaginu? 

3) Á hvernig fréttir leggið þið áherslu? 

4) Telur þú að nálægð við menn og málefni hafi áhrif á umfjallanir fjölmiðla í bænum? 

5) Finnur þú fyrir mikilli samkeppni milli miðla í bænum? 

6) Finnurðu fyrir að nærfjölmiðlun eða nærfjölmiðlaumhverfið hafi tekið breytingum 

undanfarin ár? 

7) Hefur rekstarafkoma miðilsins áhrif á efnisval og möguleika hans á að fjalla um einhver 

ákveðin málefni?  

8) Eru fréttir úr staðarmiðlunum teknar upp í landsmiðlum? 

9) Telur þú að hlutverk héraðsfréttamiðla munu breytast í framtíðinni? 
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11 Fylgiskjal IV 

1) Do you think it´s important for a community to have local media? 

2) Do you think local media plays a certain role in the community? 

3) What kind of news do you focus on? 

4) Do you think that closeness with members of your local community could affect the news 

coverage that you publish?  

5) Are you aware of competition between local media in the general area?  

6) Have there been many changes in the local media environment these past few years? 

7) Do you think that the media´s financial operating result/profit has an impact on the choice 

of content in your media? 

Meaning is local media more vulnerable to cover news about possible financial supporters in 

the local community 

8) Do the big regional media pick up news from local media? 

9) Do you think the role of the local media will change in the future? 

 

 


