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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hvernig hafa fréttir og 

fréttaflutningur breyst á Íslandi með tilkomu Internetsins? 

Markmiðið með þessari rannsókn er að komast að því í gegnum eigindlega 

viðtalsgreiningu hvort tilkoma Internetsins hefi breytt fréttum og fréttaflutningi og hvernig 

það hefur haft áhrif á störf fréttamanna. Við heimildaöflun er stuðst við ýmsar 

fræðikenningar.  

Til þess að fá svör við þessum spurningum voru tekin fimm eigindleg viðtöl við 

ritstjóra helstu fréttavefja hér á landi og þrjú eigindleg viðtöl við sérfræðinga á sviði 

vefmála. Viðtölin voru síðan greind eftir ákveðnum þemum til þess að komast að 

niðurstöðu.  

Niðurstöðurnar benda til þess að með tilkomu Internetsins sé fréttamennskan orðin 

hraðari og kæruleysislegri. Einnig má draga þá ályktun að fréttamiðlar í dag séu farnir að 

starfa meira eftir því sem markaðurinn vill. Þar sem veffréttamiðlar eru að einhverju leyti 

farnir að keppa um athygli almennings við blogg og annarskonar afþreyingu.   

 

Lykilorð: fréttir, fréttamennska, fréttamenn, blogg, Internetið, veffréttamiðlar 

 



Abstract 

This study looks at how news and news broadcast has changed in Iceland with the advent 

of the Internet. The research question is: How has news and news broadcast changed in 

Iceland with the advent of the Internet? 

The goal of this study is to examine whether the advent of the Internet has changed 

news and news broadcast, and whether this has affected the work of news journalists, 

through analysis of qualitative interviews. Data collection is in accordance with various 

scholarly theories. 

To answer these questions a total of eight qualitative interviews were carried out, five 

with editors of leading Icelandic news sites and three with experts in the field of web 

communication. During analysis themes were identified in order to reach a conclusion. 

Results suggest that news journalism, with the advent of the Internet, has increased in 

speed and carelessness. In addition, it is possible to infer that contemporary news media 

are increasingly structuring their operations around market forces, as web-based news 

media are to some extent competing with blog sites, and other entertainment sites, for 

readership. 

 

Key words: News, news journalism, journalists, blog, Internet, web-based news media 
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Formáli 

Fréttavefurinn www.student.is leit dagsins ljós 9. október 2008. Vefurinn er verklegi hluti 

lokaverkefnis míns í MA- námi í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands. 

Hugmyndin að fréttavefnum kviknaði í tíma hjá Guðmundi Hermannssyni ritstjóra mbl.is 

og stundakennara við Háskóla Íslands. Hann hafði mikinn áhuga á verkefninu og hvatti 

mig til þess að gera meira úr þessari hugmynd. 

Eftir að hugmyndin kviknaði fór ég að skoða möguleika á vef sem þessum innan 

Háskóla Íslands. Ég ræddi meðal annars við Valgerði Jóhannsdóttur sem þá var að taka við 

stöðu verkefnastjóra í blaða- og fréttamennsku og við Jón Örn Guðbjartsson yfirmann 

markaðs- og samskiptasviðs Háskóla Íslands og leist þeim báðum mjög vel á hugmyndina.  

Næst gerði ég þarfagreiningu fyrir notkunarmöguleikum student.is (sjá í viðhengi I) og 

það sem vefurinn ætti að bjóða upp á. Þarfagreining er gerð til þess að átta sig á því hver 

markhópur vefsins er, hvernig aðgengi er háttað, hvaða framtíðaráform eru fyrir vefinn og 

hvernig vinnan á honum fer fram. Á þessum tíma var ég í rauninni ekki viss um það sjálf 

hvað það væri sem hugsanlegir lesendur myndu sækjast í á vef sem þessum. Því ákvað ég 

að kalla saman nokkra nemendur úr námi á ýmsum sviðum við Háskóla Íslands í rýnihóp 

(e. Focus Group) til þess að athuga hvað þeir vildu sjá á fréttavef stúdenta. Sjá nánar í 

Viðhengi II.  

Í framhaldi af því var ákveðið að hrinda þessu verkefni í framkvæmd. Ég var ráðin til 

vinnu við Vefdeild Háskóla Íslands og fólkið þar vann með mér að því að setja þennan vef 

upp. Með þrautseigu og mikilli hjálp tókst að koma vefnum í loftið. Student.is hefur síðan 

í október nýst vel sem kennslutæki fyrir nemendur í blaða- og fréttamennsku og sem 

fréttavefur sem sameinar lífið í Háskóla Íslands. Sjá nánar í fréttatilkynningum í viðhengi 

III. 

Mig langar til þess að nýta þetta tækifæri og þakka öllum þeim sem komu að gerð 

student.is með mér og það á þá sérstaklega við Gunnar Grímsson og hans starfsfólk við 

Vefdeild Háskóla Íslands. Án þeirra vinnu hefði vefurinn student.is aldrei farið í loftið. 
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Jón Örn Guðbjartsson á lof skilið fyrir framtakssemi og fyrir það að gefa mér tækifæri, því 

án þess hefði hugmynd mín aldrei náð að verða að veruleika. Einnig vil ég þakka Valgerði 

Jóhannsdóttur kærlega fyrir alla hjálpina. Með dugnaði sínum og krafti er hún á við þrjá. 

Henni hefur tekist að breyta öllu náminu í blaða- og fréttamennsku á örskömmum tíma og 

gert student.is að málpípu Háskólans sem hann getur staðið stoltur að.  
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Inngangur  

Áður en Internetið varð að einum aðalmiðli okkar tíma var áhugi á rannsóknum á 

fréttamiðlum farinn að dala allverulega. Rannsakendum fannst velflestar hliðar blaða, 

útvarps og sjónvarps hafa verið kannaðar, eða að verið væri að kanna þær. En um leið og 

Internetið kom til sögunnar lifnaði yfir rannsóknum á fjölmiðlum (Gauntlett, 2000).  

Með því að búa til fréttavefinn Stúdent.is vöknuðu margar spurnigar um fréttavefi 

almennt og hvað þeir bjóða upp á. Til dæmis fór ég að velta því fyrir mér hvað  það er sem 

dregur lesendann að. Er það afþreyingin eða fréttirnar? Ætli störf blaðamanna hafi breyst 

mikið með tilkomu Internetsins? Hafa fréttaskrifin sjálf breyst? Og allar þessar spurningar 

sameinast í rannsóknarspurningunni; Hafa fréttir og fréttamennska breyst með tilkomu 

Internetsins hér á landi?  

Til þess að svara þessari spurningu voru tekin fimm eigindleg viðtöl við ritstjóra 

stærstu fréttavefja á Íslandi þ.e. www.mbl.is, www.visir.is, www.ruv.is, www.dv.is og 

www.eyjan.is. Framvegis verður vitnað í þá án www. á undan. Auk þess var leitað til 

stjórnarmanns Samtaka vefiðnaðarins (SVEF) og tveggja sérfræðinga hjá SJÁ- 

viðmótsprófunum.  

Markmiðið með þessari ritgerð er að rýna í þær breytingar sem hafa átt sér stað á 

fréttaflutningi með tilkomu Internetsins, hvort blogg teljast vera fréttavefir og hvort hægt 

er að reka fréttavef án allrar afþreyingar. Einnig verður fjallað um þær breytingar sem 

blaðamenn hafa upplifað í sínu starfi með tilkomu Internetsins.  

Byrjað verður á því í kafla tvö að skilgreina hugtökin fréttir og Internetið. Einnig 

verður stiklað á stóru í sögu Internetsins og hugtökin fréttavefur eða veffréttamiðill verða 

skilgreind. Einnig verða skoðaðar helstu tölur um Internetnotkun og hversu mikið hún 

hefur breyst frá árinu 2002 og  hversu mikið fólk nýtir sér Netið til fréttaöflunar.  

Í kafla þrjú verður farið yfir þá aðferðafræði sem notast var við í rannsókninni. Notast 

var við eigindlegar rannsóknaraðferðir og mun ég segja frá þeim í örstuttu máli. Gerð 

verður grein fyrir undirbúningi og framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnslu. Einnig verður 
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gerð grein fyrir viðmælendum,  bæði þeim sjálfum og fyrirtækjunum sem þeir vinna hjá.  

Því næst verða viðtölin, sem tekin voru í mars og nóvember 2008 við ritstjóra helstu 

fréttamiðla landsins, tekin fyrir og greind. Viðtölin eru flokkuð niður í ákveðin þemu sem 

síðan er  unnið eftir.  

Í fimmta kafla verður rannsókninni að lokum fléttað saman við fræðilegu umræðuna úr 

öðrum kafla og niåurstöður settar fram. Af þeim niðurstöðum má loks draga ályktun um 

það hvort fréttir og fréttaflutningur hefur breyst með tilkomu Internetsins. 
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2 Fréttir og Internetið 

Áður en hægt er að svara því hvort fréttir og fréttaflutningur hafa breyst með tilkomu 

Internetsins hér á landi er rétt að skoða fyrst almennar skilgreiningar á því hvað er 

Internetið og hvað eru fréttir. Internetið hefur verið í þróun allt fá því árið 1969 og jókst 

notkun þess gríðarlega um 1989 þegar Veraldarvefurinn (e. The World Wide Web) var 

settur á laggirnar. Upp úr því fara fréttirnar að koma á vefinn. Einnig verður farið yfir það 

hvað fólk telur vera fréttamiðil og kastað er fram  spurningunni hvort blogg eru 

fréttamiðlar. Auk þess verður lauslega rýnt í Internetnotkun Íslendinga og hversu mikið 

fólk les, hlustar eða horfir á fréttir á Netinu.   

2.1 „Hér geta allir verið saman með því að ýta á einn takka“ 

David Gauntlett (2000) lýsir sinni fyrstu upplifun af Internetinu frá árinu 1995 sem 

stjórnlausu bókasafni þar sem upplýsingar flæða út um allt en enginn veit hvað á að gera 

við þær. Hann segir frá upplifun sinni af Netinu í bókinni Web.studies en þar kemur fram 

að hann hélt að Internetið myndi fljótlega falla um sjálft sig því enginn gæti lært að nota 

það. John Herbert (2000) tekur í sama streng og segir að Internetið minni um margt á 

bókasafn þar sem á hverjum hálftíma komi nýr farmur af bókum og á hverjum degi 

breytist staða bókanna í hillunum (Herbert, 2000).  

En annað kom á daginn og voru menn fljótir að éta þessi orð ofan í sig aftur (Gauntlett, 

2000). Fólk hræðist það sem það þekkir ekki og hæðist að því, en fljótlega lærði Gauntlett 

á Internetið og í dag getur hann ekki án þess verið (Gauntlett, 2000).  

Ef við förum stuttlega yfir sögu tölvunnar og þaðan yfir í sögu Internetsins þá kemur í 

ljós að fyrsta tölvan var sett á laggirnar 1939 og nefndist hún Atanasoff- Berry (Iowa State 

University, 2008). Z3 tölvan kom síðan á sjónarsviðið árið 1941 og er hún sögð vera fyrsta 

tölvan sem hægt var að forrita (Computer Museum, 2009). ENIAC tölvan var hönnuð af J. 

Presper Eckert og John Mauchly árið 1946. Hún var 50 tonn að þyngd og um 1800 

fermetrar að stærð (Computer Hope, 2009). Árið 1977 kom hin almenna heimilistölva á 
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markaðinn en voru þá vísindamenn og skólar búnir að hafa þesskonar tölvur hjá sér frá því 

1970 (Cnet.com, 2009). Fyrsta ferðatölvan var gerð árið 1979. Hún var notuð af NASA en 

fyrsta ferðatölvan sem var hugsuð fyrir almenning kom á markaðinn árið 1983 (Inventors, 

2009a). Árið 1969 var  fyrsti vísirinn að Internetinu gerður sem nefndist Arpanet og 

netpóstur fór á flug árið 1971 (Inventors, 2009b). Veraldarvefurinn var settur á laggirnar af 

Tim Berners- Lee og hans fólki árið 1989 (Inventors, 2009c). Á þessari stuttu yfirferð sést 

að tölvutæknin og Internetið hefur náð gríðarlega mikilli þróun á ekki lengri tíma en hvað 

olli þessari hröðu þróun? 

Upphaflegt markmið Internetsins var hernaðarlegt og notað í hernaðarlegum tilgangi á 

tímum kalda stríðsins. Bandaríkjamenn höfðu áhyggjur af  því að miðlægt tölvukerfi 

þeirra yrði eyðilagt og því þyrfti að dreifa tölvukerfinu á marga staði (Inventors, 2009b). 

Árið 1969 voru síðan þrír bandarískir háskólar tengdir saman og árið 1971 voru þeir 

orðnir fimmtán. Eftir það fór Internetið á flug, @-merkið varð til 1972 og árið 1973 voru 

flest skilaboð sem flugu á Netinu einkaskilaboð fólks á milli í stað faglegrar notkunar eins 

og Netinu var ætlað (Inventors, 2009b). Notendur voru óánægðir með það hversu 

takmarkað Netið var og fóru að þróa það sjálfir og eru enn að því (Stein, 1996). 

Það var svo ekki fyrr en með tilkomu veraldarvefsins (e. The World Wide Web) einnig 

skammstafað www, árið 1989 sem Internetið tók kipp og varð alheimsvætt (Inventors, 

2009b). Veraldarvefurinn er oft á tíðum nefndur barn Internetsins þar sem hann hefði 

aldrei orðið að veruleika án þess (Stein, 1999). Veraldarvefurinn var fyrst hannaður af Tim 

Berners- Lee og hans fólki hjá Miðstöð Evrópu um orku (e. European high- energy 

physics center) skammstafað CERN til þess að vísindamenn gætu auðveldlega fundið sín 

gögn á Netinu. Veraldarvefnum var ætlað að vinna að því að binda saman allt sem var á 

vefnum með einni leit em áður þurftu vísindamennirnir að leita í hverju prógrammi fyrir 

sig (Stein, 1999). Það var þó ekki fyrr en árið 1993 þegar vafrinn (e. Browser) Mosaic var 

stofnaður að veraldarvefurinn fór á flug (Gauntlett, 2000). Með vafranum var hægt að slá 

inn leitarorði og hann náði í öll gögn sem tengdust því orði (Stein, 1999).  

Ísland tengdist Netinu árið 1989 og fyrstu lénin sem var úthlutað voru www.hi.is, fyrir 

Háskóla Íslands, www.hafro.is fyrir Hafrannsóknarstofnun Íslands og www.or.is fyrir 

Orkustofnun Íslands en þessir þrír aðilar mynduðu fyrsta vísinn að neti á Íslandi 

(Vísindavefurinn, 2008b).  

Orðið vefheimur (e. Cyberspace) var fyrst notað árið 1949 af Norbert Weiner í bókinni 
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Cybernetics or Control and Communication in the Animal and Machine, en þar lýsir hann 

vefheiminum sem hugarórum og segir að Netið sé ekki staður og rými heldur staður 

skapaður í ákveðnu rými. Í þessu rými getum við öll verið frjáls saman með því að ýta á 

einn takka á tölvunni okkar (Watson, J. 2003). En það er einmitt það sem Internetið er í 

dag, það er staður án landamæra, þar geta allir „heimsótt“ hvaða stað sem er í heiminum á 

hvaða tíma sólarhrings, orðin staður og stund skipta þar engu máli (Watson, 2003).  

Alla tölvur eru merktar með ákveðnu númeri og þess vegna getur vefheimurinn fylgst 

með öllum okkar ferðum um heiminn án þess að við verðum þess vör. Oft er því fleygt 

fram að Netið sjái þig og viti hvað þú ert að gera (Watson, 2003 

Netið getur ekki aðeins fylgst með öllum okkar ferðum, heldur hafa ýmsir aðilar eins 

og Google og Yahoo nýtt sér þessa tækni og mata nú okkur hin á fréttum. Þessir miðlar 

hafa enga fréttamenn á sínum snærum, heldur fylgjast þeir með fréttum annarsstaðar frá. 

Safna saman á einn stað og deila því síðan aftur út til okkar hinna. Á þetta hefur Neil 

Henry (2007) bent á og finnst þessi aðferð ekki gera blaðamennskunni sjálfri hátt undir 

höfði. En hefur þetta einhver áhrif á fréttirnar sjálfar?  

2.2 Hvað eru fréttir? 

Því hefur stundum verið haldið fram að fréttir séu allir viðburðir sem teljast nýir. En 

samkvæmt Rudin sem skrifaði bókina An Introduction to Journalism, er það rangt því 

fréttir þurfi að vera unnar og framsettar sem slíkar til þess að teljast til frétta (Rudin, 

2002). Jafnvel þó að fræðimenn og almenningur séu ekki alltaf sammála um það hvað sé 

fréttnæmt þá má ætla að allir séu á eitt sáttir um að fréttir þurfi að vera unnar á ákveðinn 

hátt til þess að hægt sé að vitna í þær. Eða eins og Þorbjörn Broddason svarar 

spurningunni hvað eru fréttir á Vísindavef Háskóla Íslands: 

Fréttir verða ekki til eins og fullvaxta ávextir á tré. Þær þarf að búa til og 
skapa og hægt er að gera það á fleiri en einn hátt. Oft er talað um að fólk sé 
með nef fyrir fréttum og er það fólkið sem við treystum til þess að segja 
okkur fréttirnar (Vísindavefurinn, 2008c).  

En margar mismunandi skilgreiningar eru til þess að svara spurningunni hvað er frétt. 

Algengasta og víðtækasta útskýringin er að fréttir séu eitthvað nýtt, áhugavert og satt 

(Rudin, 2002). Þorbjörn Broddason svarar spurningunni á þá leið að frétt sé frásögn af 

atburði eða fyrirbæri sem almenning varðar um og var ekki kunnugt um áður 
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(Vísindavefurinn, 2008c). Atburðir sem gerast í nærumhverfinu fá oftast meira rými í 

fréttatímum vegna þess að það sem er að gerast í nágrenninu varðar fólk meira en það sem 

gerist í fjærumhverfinu. Blaðamennska snýst um að setja atburði, hugmyndir, upplýsingar 

og deilur í samhengi. Það snýst um val og framsetningu. Umfram allt, e.t.v., snýst það um 

mat á gildum, sannleika eða það að vera mälsvari verknaåar (Rudin, 2002). 

Samkvæmt fréttaforsendum Galtung og Ruge, frá árinu 1965, skipta nokkrir þættir   

höfuðmáli varðandi öflun frétta og hvað telst vera frétt ( í Þorbjörn Broddason, (2005)). 

Þau útskýra fréttaforsendur m.a. sem atburð sem gerist á milli útgáfu tveggja blaða eða 

milli fréttatíma í sjónvarpi. Atburðir þurfa einnig að hafa lágmarksstyrk til þess að ná 

athygli og nálægð við atburðinn skiptir einnig máli. Ef fjallað er um fólk í tengslum við 

atburðinn þá þykir hann merkilegri. Ef valdafólk kemur við sögu þá þykir atburðurinn enn 

merkilegri. En ekkert af þessu skiptir máli ef of mikið af eins fréttum er sama daginn því 

að einnig þarf að gæta þess að einsleitni frétta sé ekki of mikil (Galtung og Ruge (1965) í 

Þorbjörn Broddason, (2005)).  

Eins og sést á þessum skilgreiningum þá ættu fréttir að vera mjög nýjar, ferskar og 

spennandi til þess að áhugi sé fyrir þeim. Eftir að hafa gert gróflega grein fyrir því hvað er 

Internetið og hvað eru fréttir er ekki úr vegi að setja þessi tvö hugtök saman og skoða 

veffréttir eða veffréttamiðil.  

2.3 Veffréttamiðlar 

Hér á Íslandi eru nokkrir starfandi veffréttamiðlar. Mbl.is hefur verið starfandi síðan árið 

1997 (mbl.is, 2009). Visir.is hefur starfað með hléum frá því árið 1999 en í núverandi 

mynd frá árinu 2004 (Björn Gíslason, munnleg heimild, 2009). Vefurinn dv.is var opnaður 

árið 2007 en áður var dagblaðið DV með síðuna visir.is áður en að 365 miðlar tóku við 

léninu (Þórarinn Þórarinsson, munnleg heimild, 2008). Eyjan.is opnaði árið 2008 og var 

þá eini vefmiðillinn á landinu sem hafði ekki annan miðil á bak við sig (Pétur Gunnarsson, 

munnleg heimild, 2008).  

Í dag er mun meiri óreiða í kringum miðlana heldur en áður var og er það meðal annars 

vegna þess að tæknin er að breytast segir Andrew Currah (2009) í nýrri skýrslu What´s 

Happening to Our News, sem gefin er út af Reuters Institute for the Study of Journalism. 

Hann segir einnig að undirliggjandi breytingar á miðlunum séu vegna tveggja áhrifaþátta 

þ.e. að almennt ýti (e. push) fjölmiðlar (e. mass media) efni til neytandans og að neytendur 
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togast (e.pull) almennt nær nýju miðlunum (e. New media) eins og blogg, félagsnetsíður 

(e. Social networks) og að heimum tölvuleikja (e. Virtual Worlds), en þess konar nýmiðlun 

hefur oft á tíðum verið kölluð afþreying. Áður en lengra er haldið er best að skoða hvernig 

Íslenska orðbókin skilgreinir orðið afþreying. Afþreying er þar skilgreind sem 

dægrastytting, hugarhægð eða huggun (Árni Böðvarsson, 1963).  

Þorbjörn Broddason (2005), veltir upp þeirri spurningu í bók sinni Ritlist, prentlist, 

nýmiðlar hvað eru veffréttir, þar sem nú er hægt að lesa, hlusta og horfa á fréttir á vefnum 

og því eru landamærin á milli þessara þriggja ólíku miðla svo til horfin. Hin hefðbundna 

dagskrárgerð dettur upp fyrir og notandinn býr jafnóðum til sína eigin dagskrá. 

Að sama skapi segir Herbert (2000), að hægt sé að segja að í dag séu allar fréttastofur 

stafrænar. Ekki aðeins þær sem fara með fréttir á Netið heldur líka hinar, því að í dag er 

upplýsingum safnað stafrænt, gögn eru send stafrænt. Í rauninni er allt fréttaferlið stafrænt 

(Herbert, 2000). Bresku dagblöðin The Sun og The Mirror fóru á Netið árið 1999. 

Forsvarsmenn The Sun trúðu því að Internetið væri ekki lengur fyrir nörda heldur fyrir 

almenning og reyndi þeir því að ýta undir það hversu skemmtilegt og aðgengilegt Netið 

væri (Herbert, 2000).  

Um aldamótin 2000 fóru fræðimenn mikið að velta fyrir sér stöðu frétta og fréttamanna 

og þá sérstaklega þeirra í prentmiðlunum, þar sem tækniþróun gerði öllum  kleift að 

opinbera sínar skoðanir og hugsanir. Enn og aftur hafði fólk rangt fyrir sér þar sem blöðin 

héldu sínum sessi segir Rudin í bók sinni An Introduction to Journslism frá árinu 2002. En 

nýlega greindi Wall Street Journal frá því að dagblaðið The Seattle Post-Intelligencer í 

Seattle í Bandaríkjunum ætli nú að hætta útgáfu dagblaðsins og einbeita sér að vefnum. 

Mun þetta vera fyrsta stóra dagblaðið svo vitað sé til sem leggur blaðið á hilluna og 

einbeitir sé eingöngu að vefnum (Wall Street Journal, 2009).  

Á vef BBC News er talað um að þetta sé aðallega gert vegna þess hversu dýrt það er að 

reka dagblað í dag. Með því að fara á Netið er hægt að einbeita sér að fréttum af 

nærumhverfinu og tengja í fréttir frá öðrum miðlum úti í heimi í staðinn fyrir að fjalla um 

allt sjálfir (BBC News, 2009). Fjölmiðlamaðurinn Rubert Murdock gengur skrefinu lengra 

og segir að það séu ekki aðeins dagblöðin sem eigi í erfiðleikum með reksturinn. Hann 

segir að það verði að fara rukka fyrir lestur á Netinu því ekki sé hægt að reka miðil af 

auglýsingatekjum einum saman (dv.is, 2009).  

Í rauninni er hægt er að sjá áhrif Internetsins í allri fréttamennsku. Myndir eru sendar í 
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gegnum Netið og geta verið komnar í birtingu á innan við mínútum frá því að þær eru 

teknar, sama hvort þær fara á Netið eða í blað. Áður fyrr var það margra manna vinna að 

koma einni mynd í birtingu og tók tíma að senda filmurnar á milli staða (Herbert, J. 2000). 

Að sama skapi virkaði fréttamennskan aðeins aðra leiðina (e. One-way news) þar sem 

lesandinn þurfti að treysta því algjörlega að ritstjórnin, fréttamaðurinn og ljósmyndarinn 

færu með réttar upplýsingar. Með fréttamennsku á Netinu getur almenningur nú tjáð sig 

um einstök málefni og bætt við upplýsingum nánast þar sem það vill (Herbert, 2000).  

Vefurinn hefur verið þekktur fyrir slúður og hálfsannleik. Því þarf blaðamaður að fara 

varlega með heimildir á vefnum því að oft á tíðum er vefurinn einn og sér ekki nægileg 

heimild. Blaðamenn þurfa að staðfesta heimildina og tilvist hennar (Jónas Kristjánsson, 

2008). 

Einnig hefur fréttamennskan mikið breyst með tilkomu hinnar svokölluðu 

bloggmenningar (e. Weblogs) þar sem allir geta nú birt það sem þeir vilja hvenær sem þeir 

vilja (Blood, 2007). Áhugavert er að skoða hvort bloggið hefur í rauninni haft einhver 

áhrif á fréttamennskuna í heild sinni.  

2.3.1 Blogg notað sem fréttamiðill, eru þá bloggarar fréttamenn? 
Spurningin; Eru bloggarar fréttamenn? á sannarlega rétt á sér, þar sem hingað til hefur allt 

það sem gefið er út verið á einhvern hátt fjölmiðill. Aldrei hefðu dagbækurnar sem 

geymdar voru undir koddanum hér áður verið kallaðar fjölmiðill. En nú eru þessar 

dagbækur ekki lengur undir koddanum heldur opnar öllum þeim sem hafa áhuga á að lesa 

þær. Guðbjörg Hildur Kolbeinsdóttir kallar bloggið áhugaverðar dagbókafærslur og 

vettvang til þess að koma skoðunum sínum á framfæri (Morgunblaðið, 2008). En hvenær 

hættum við að setja dagbækurnar okkar undir koddann og fórum að setja þær á vefinn? 

Bloggið byrjaði árið 1997, en það var Dave Winer sem er sagður vera upphafsmaðurinn 

af því. Árið 1999 tókst síðan bloggið á flug með síðum eins og www.blogger.com, 

www.weblogger.com og www.livejournal.com (Blood, 2002).  

Dan Gilmor, blaðamaður fyrir the Mercury News, í San Jose í Kaliforníu í 

Bandaríkjunum, var fyrsti blaðamaðurinn til þess að gera blogg og birta það á vefsíðu 

fréttablaðsins. Bloggið hans er virkt allan daginn en úr því birtast styttri útgáfur á vef 

fréttablaðsins. Gilmor segist taka eftir því að í dag virðist almenningur búa yfir miklu 

meiri vitneskju en áður, jafnvel meiri en ég sjálfur segir Gilmor. Hann segist jafnvel 
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stundum setja fram ákveðna fullyrðingu eða spurningu og biðja aðra að segja sér hvað þeir 

viti um málið. Það er alltaf hægt að treysta á það að lesendur mínir vita meira en ég og 

þeir hika ekki við það að láta mig vita, segir Gilmor. Gilmor heldur því jafnframt fram að 

þetta sé það eina rétta fyrir blaðamann, þar sem blaðamannastéttin sé að breytast, fólk sé 

að verða upplýstara og blaðamenn eigi á að nýta sér það (Gilmor í Blood, 2002).  

Margir hafa velt því fyrir sér hvort bloggið muni vera hinn nýi fjölmiðill. Lasica 

(2001a) segist halda að bloggið sé rétt að byrja og að það sé vagga viðvaningslegrar 

blaðamennsku þar sem fólk gengur í störf dálkahöfunda, blaðamanna og útgefenda. Lasica 

(2001b) segir að bloggið muni alltaf bæta við fréttir en muni aldrei ná að taka yfir sem 

fjölmiðill. Á meðan bloggið hefur blómstrað hefur hinn hefðbundna fréttamennska farið 

dalandi. Samkvæmt Lasica þá kemur það ekkert á óvart þar sem bloggið er andstæðan við 

fréttablöðin. Á blogginu er hver og einn sinn eigin ritstjóri og getur þar af leiðandi sagt 

hvað sem honum sýnist þegar honum sýnist (Lasica, 2001b). 

Samkvæmt Gilmor (í Lasica, 2001b), ættu vefmiðlar og aðrir miðlar að íhuga þann 

möguleika að hafa blogg og birta úr bloggi á síðunum sínum þar sem blaðamenn verði að 

fá að prufa sig áfram sem hópur og fá að nota þetta nýja verkfæri sem komið er upp í 

hendurnar á þeim. Blaðamennskan á að hafa opinn huga fyrir nýjum aðferðum og nýrri 

framsetningu því það er þannig sem heimurinn þróast og nýjar dyr opnast fyrir nýtt fólk 

með nýjar hugmyndir (Gilmor í Lasica, 2001b). Fleiri fréttamenn sem blogga eru sammála 

Gilmor um þessa skoðun hans og segja að það sé orðið of seint að taka bloggið í burtu 

núna, heldur verði að halda áfram að þróa það og nota þannig að fjölmiðlar skilji virkni 

þess og möguleika (Gilmor í Lasica, 2001b).  

Winter (í Lasica, 2001b), segir að allir sem hafa eitthvað að segja eigi að segja það því 

þeir hafa núna vettvang til þess að tala. En einnig varar hann fólk við því að ætla sér að 

verða stór fjölmiðill og uppáhald allra, því að þá byrjar það að ritskoða sjálft sig. En í 

heimi Netsins, og það á sérstaklega við um bloggið, þá virkar umferð um síðuna sem  

gjaldmiðill. Það er þessi umferð sem drífur fólk áfram í að blogga segir Winter (í Lasica, 

2001b). 

2.4  Allir eru fréttamenn á stafrænni öld 

Samkvæmt Herbert (2000) þá eru „allir“ orðnir fréttamenn í dag þar sem nú orðið geta 

allir þeir sem vilja miðlað sínu efni til fjöldans. Tim Gardam spyr sig þeirrar spurningar 
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hver sé framtíð faglegrar blaðamennsku þegar verðmætamat upplýsinga er komið niður í 

ekki neitt og allir sem geta bloggað geti nú kallað sig fréttamenn (Gardam, 2009 í Currah, 

2009). Það sama bendir Neil Henry á og segir að það virðist vera svo að í þessum nýja 

miðli skipti fagleg vinnubrögð ekki eins miklu máli. Hann segir fólk í dag ekki gera mun á 

því hvort fréttirnar þeirra koma frá fagmönnum eða viðvaningum. Henry segir einnig að 

fólk í dag virðist trúa því að því fleiri sem sega frá atburðum og því fleiri sjónarhorn sem 

koma fram því betri og réttari sé fréttin. Almenningur virðist halda að hann geti sagt 

fréttirnar betur en fréttamennirnir og er það uppspretta þessa nýja miðils (Henry, 2007). 

Hér áður fyrr borguðu margir til þess að fá að lesa það sem fáir skrifuðu, en núna geta allir 

skrifað og lesið það sem þeir vilja og enginn borgar (Gardam, 2009, í Currah, 2009).  

Í dag er staðan einfaldlega sú að áheyrandinn er hættur að taka aðeins á móti fréttinni 

heldur er hann orðinn þátttakandi í gerð og dreifingu á fréttinni sjálfri en það þótti 

óhugsandi fyrir fáum árum síðan (Currah, 2009). Með þessu móti hefur skapast nýtt 

samband á milli þeirra sem neyta fréttanna og þeirra sem gera fréttirnar. Þetta er algjörlega 

nýtt samband fyrir blaðamenn. Þó svo að þeir hafi hingað til alltaf fengið einhverja svörun 

við fréttum sínum, þá hefur það aldrei verið í sama magni, né hraða og það er í dag 

(Currah, 2009). 

Mismunandi er hvaða viðhorf fréttamenn hafa til vefsins sem fréttamiðils. Á síðu 

Jónasar Kristjánssonar, fréttamanns, kemur fram að ein af ástæðum þess að fréttamenn eru 

óánægðir með að þurfa að setja fréttir sínar líka inn á vefinn er sú hve oft þeir þurfa að 

vinna og meðhöndla sömu fréttina, á meðan aðrir eru ánægðir með það hve góða dreifingu 

fréttin þeirra fær (Jónas Kristjánsson, 2008). 

Neil Henry (2007), segir að veffréttamenn séu litnir öðrum augum en aðrir fréttamenn. 

Hann segir að veffréttamenn verði aldrei þekkt nöfn og njóti ekki sömu virðingar og 

fréttamenn hérna áður fyrr. „Áður fyrr voru menn einhver nöfn sem skrifuðu fréttirnar, en 

núna veit enginn hverjir þetta eru“ segir Henry. Einnig spyr hann: Hvar eru hetjurnar? Og 

bendir á þá staðreynd að fréttamenn hér áður fyrr hafi verið tilbúnir að missa allt sitt fyrir 

ákveðna grein eða upplýsingar. Hvar er þetta fólk í dag, spyr hann. Það hringir enginn í 

fréttablöðin í dag og býst við því að heyra í hetju á hinum enda línunnar, hetjan er dáin og 

í stað hennar er komið talhólf (Henry, 2007). 

Neil Henry (2007), bendir á að þessar breytingar séu ekki aðeins vandamál 

veffréttamennskunnar. Allt frá því á níunda áratugnum hafi þeim fréttamönnum sem 
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fjölluðu um erlendar fréttir verið skipt út fyrir slúðurfréttamenn sem fjalla um fræga 

fólkið, heilsu og skraut. Henry (2007) segir að þesskonar fréttir séu næstum því ókeypis 

þar sem það sé yfirleitt ungt óreynt fólk sem skrifar þær og kostnaðurinn við gerð 

fréttanna sé lítil sem enginn.  

Fréttamenn framtíðarinnar þurfa að vera úrræðagóðir og kunna að leita að upplýsingum 

á annan og betri hátt en almenningur gerir. Þeir þurfa að ná að upplýsa fólk með dýpri 

vitneskju og samtímis spara því tíma. Þetta er spurning um það, eftir 10 eða 20 ár, hvort 

fólk leitar til fréttamanna þegar það vantar greiða leið að upplýsingum. Fréttamenn verða 

að vinna sér inn fyrri virðingu aftur til þess að stétt þeirra deyi ekki út vegna bloggsins 

(Fulton, 1996).  

Henry segir að hæft fólk hætti vegna þess hve mikið sé verið að skera niður allsstaðar 

og því blöskri vinnubrögðin eftir það. Fréttamennskan er lögð í einelti af Wall Street 

kenningum um að allt þurfi að skila ákveðnum hagnaði í kassann. Því sé verið að hámarka 

hagnað með því að lágmarka gæðin á efninu og með því tapist allt besta fólkið til annarra 

starfa (Henry, 2007). Neil Henry (2007) segir að hans nemendur hafi oft velt því fyrir sér 

hvað sé rangt við 20% hagnað af dagblaði? Og af hverju það sé aðalmálið að uppfylla 

kröfur fjárfestanna en ekki að uppfylla kröfur fagmennskunnar? (Henry, 2007).  

En hversu margir ætli notfæri sér Internetið dagsdaglega og hversu margir afla sér 

frétta á Netinu á degi hverjum? Þetta eru spurningar sem þarf að skoða betur til þess að 

átta sig á umfangi veffrétta hér á landi.   

2.5 Internetnotkun í tölulegum upplýsingum  

Áhugavert er að skoða Internetnotkun Íslendinga og hvað Íslendingar eru að gera á 

Internetinu til þess að sjá hversu mikilvægur fréttaflutningur á Netinu er hér á landi. 

Hagstofa Íslands hefur frá árinu 2002 mælt Internetnotkun Íslendinga og skoðað ástæður 

þess að fólk er á Netinu. Athygli skal vakin á því að ekki voru til eldri mælingar hjá 

Hagstofunni en frá árinu 2002. 
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Á mynd 1 sést Internetnotkun Íslendinga frá árinu 2002- 2008. Þar sést að jöfn og þétt 

aukning og eru nú um 91% Íslendinga sem hafa notað Internetið. Það er um 12% aukning 

frá árinu 2002 eða um 2% aukning á ári .  

Mynd 1: Internetnotkun einstaklinga (Hagstofa Íslands, 2009a).  

Ef tölurnar eru skoðaðar eftir aldri notenda árið 2008, sést að allir sem spurðir voru á 

aldrinum 16-24 ára hafa notað Internetið. Rétt rúmlega 52% þeirra sem eru 65-74 ára hafa 

hingað til notað Internetið. Ekki kemur fram í upplýsinum Hagstofu hvort um er að ræða 

notkun á árinu 2008 eða notkun almennt til ársins 2008. 

Þegar Ísland er borið saman við hin Norðurlöndin þá sést að Ísland er með um 5% 

meiri Internetnotkun heldur en Noregur sem þar sem 86% aðspurðra hafa notað Internetið. 

Finnland kemur þar á eftir með 83% Internetnotkun en Svíþjóð og Danmörk eru með 

svipaða Internetnotkun hjá sér eða um 80%. 
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Mynd 2. Internetnotkun á Norðurlöndunum (Internet World Stats, 2009).  

Til að gera sér betur grein fyrir umfangi frétta á Netinu er best að skoða tölur 

Hagstofunnar yfir ástæður Internetnotkunar einstaklinga á árunum 2002 og 2008. Á töflu 

3 sést að ljósvakamiðlarnir hafa tekið verulega við sér á þessu sex ára tímabili, á meðan 

lestur dagblaða og tímarita á Netinu hefur svo til staðið í stað.  

Mynd 3: Ástæða Internetnotkunar 2002-2008 (Hagstofan, 2009a)   

Ef betur er rýnt í tölurnar sýna þær okkur að af þeim 286. 575 manns sem bjuggu á 
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16 ára og eldri fréttir á Netinu og um 68% hlustuðu eða horfðu á fréttir á Netinu og er 

þetta um 53% aukning á sex árum (Hagstofan Íslands, 2009a).  

Til þess að gera betur grein fyrir því á hvaða aldri þeir eru sem nota Internetið í þeim 

tilgangi að hlusta á útvarp, horfa á sjónvarp eða lesa dagblöð og tímarit er best að skoða 

þessa töflu hér fyrir neðan. Þar sést að flestir eða um 82% þeir sem lesa blöðin á Netinu 

eru á aldrinum 35-44 ára. Á aldrinum 16-44 ára hlustuðu á útvarpið eða horfðu á 

sjónvarpið á Netnu um 72% aðspurðra.  

Mynd 4: Ástæður Internetnotkunar 2008 skipt eftir aldri (Hagstofan, 2009c).  

Til þess að átta sig aðeins betur á umfangi fréttavefja er best að skoða þessar myndir 
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Á mynd 5 sést hversu margar heimsóknir þessa vikuna hver vefur fékk og er mbl.is 

með tæplega 350.000 heimsóknir á viku. Heimsókn telst vera í hvert skipti sem nýr 

notandi fer inn á síðuna á einum sólahring þannig að þegar talað er um 350.000 

heimsóknir þá er ekki átt við 350.000 einstaka notendur (Modernus, 2009b).  

16-24 ára 
25-34 ára 

35-44 ára
45-54 ára

55-64 ára
65-74 ára

0

10

20

30

40

50

60

70

80
90

Ástæður Internetnotkunar
Skipt eftir aldri

Hlusta á 
útvarp/horfa á 
sjónvarp
Lesa eða ná í 
dagblöð/tímarit



 22

Hér sést á mynd 6 að mbl.is er með yfirburðarstöðu hvað varðar flettingar með yfir 20 

milljón flettingar á viku. en flettingar eru mældar í hvert skipti sem ný frétt er opnuð. Vísir 

kemur þar á eftir með um 13 milljónir flettinga á viku og kemur dv.is þar á eftir með 2 

milljónir flettinga. 

Mynd 5. Fjöldi heimsókna (Modernus, 2009a) Mynd 6. Fjöldi flettinga (Modernus, 2009a) 
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árum og heimsóknafjöldi ruv.is þrettánfaldast.  

Mynd 7. Aukning í heimsóknafjölda frá árinu 2001-2009 (Modernus, 2009a). 
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En ætli þetta hafi haft áhrif á störf blaðamanna? Ætli fréttaskrif þeirra hafi breyst með 

tilkomu Internetsins? Hafa fréttirnar sjálfar breyst með tilkomu Internetsins? Allt eru þetta 

spurningar sem við munum skoða nánar í köflunum hér á eftir. En fyrst verður gerð grein 

fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Hér verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við gerð rannsóknarinnar, 

markmiðum hennar, undirbúningi, framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Einnig 

verður stuttlega gerð grein fyrir bakgrunni viðmælenda og þeim fréttavef, fyrirtæki eða 

félagi sem þeir vinna hjá.   

3.1 Eigindlegar aðferðir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. Qualitative reserch methods) hafa löngum verið 

notaðar af fræðimönnum. Uppruna þeirra má rekja til mannfræðingsins Bronislaw 

Malinowski en hann var fyrsti fræðimaðurinn til að dveljast langdvölum meðal fólksins 

sem hann rannsakaði (Bogdan og Biklen, 2003). Með eigindlegum rannsóknaraðferðum er 

reynt að öðlast dýpri skilning á lífi og aðstæðum einstaklinga og áherslan er ekki lögð á 

tölfræðilegar upplýsingar eða megindlegar rannsóknaraðferðir (e. Quantitative reserch 

methods). Lagt er upp með réttmæti (e. Validity) rannsóknarinnar en ekki að alhæfa út frá 

niðurstöðunum. Því er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar úr eigindlegum aðferðum, 

heldur einungis hægt að gera ráð fyrir réttmæti þeirra. Þar er einnig reynt að upplifa 

veruleika annarra eins og þeir upplifa hann en ekki reynt að að leggja mat á hann út frá 

eigin hugmyndum (Esterberg, 2002). Engar staðlaðar spurningar eru notaðar, heldur 

spurningar sem gengið er út frá í viðtölunum. Reynir spyrjandinn með því að halda 

viðmælandanum á réttu brautinni án þess að stjórna viðtalinu. Markmið með rannsókn 

sem þessari er að skilja viðhorfin út frá sjónarhóli viðmælandans (Esterberg, 2002). 

Rannsóknarspurningar í eigindlegum rannsóknum innihalda orð eins og hvað, hvernig og 

hvenær og er reynt með því að spyrja viðmælandann nánar út í svörin sem hann gefur. 

Markmið með rannsókn sem þessari er að skilja viðhorfin út frá sjónarhóli viðmælandans. 

Eins og fram kom í inngangi er markmið rannsóknarinnar að fá að vita hvernig fréttir 

og fréttamennska hér á landi hafa breyst með tilkomu Internetsins. Því er 

rannsóknarspurningin þessi: Hafa fréttir og fréttaflutningur hér á landi breyst með tilkomu 
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Internetsins? Aðeins var talað við ritstjóra fimm stærstu fréttavefja á landinu. Aðrar 

rannsóknaspurningar sem lagt var upp með í viðtölunum voru: Er hægt að reka fréttamiðil 

án allrar afþreyingar? Hefur starf fréttamannsins breyst mikið eftir tilkonu Internetsins? 

Nýta Íslendingar  sér alla möguleika Netsins þegar kemur að fréttum? 

3.2 Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningur á þessari rannsókn hófst í mars 2008 með söfnun upplýsinga um vefi 

almennt. Til þess að afla sem bestrar þekkingar á vefjum almennt talaði ég við formann 

SVEF- Samtaka vefiðnaðarins, Jóhönnu Símonardóttur á skrifstofu hennar. Í því viðtali 

spruttu upp nokkrar spurningar og benti Jóhanna mér á að ræða við þær Áslaugu 

Friðriksdóttur framkvæmdarstjóra SJÁ ehf. og Sigrúnu Þorsteinsdóttur sérfræðing í 

aðgengismálum fatlaðra á Netinu hjá SJÁ ehf. Það viðtal fór fram 15. mars 2008 í 

húsakynnum SJÁ ehf. á Klapparstíg.   

Viðtölin við ritstjórana voru öll tekin í október og nóvember 2008. En frá mars 2008 til 

október 2008 var unnið að uppsetningu á fréttavefnum Student.is. Viðtölin fóru þannig 

fram að hringt var í ritstjóra miðlanna og þeir beðnir að tjá sig um vefmál og fréttaflutning 

síns fyrirtækis. Viðtölin fóru i öllum tilvikum nema einu fram innan veggja viðkomandi 

fyrirtækis, þetta eina viðtal var tekið á kaffihúsi við Lækjargötu.  

3.3 Viðmælendur  

Ákveðið var að tala við ritstjóra fimm helstu fréttavefja á Íslandi í dag en einnig að fá álit 

sérfræðinga í vefmálum hér á landi. Talað var við þrjá sérfræðinga á sviði vef- og 

aðgengismála og fimm ritstjóra fréttavefja. Þessir aðilar eru SJÁ, SVEF, mbl.is, dv.is, 

ruv.is, visir.is og eyjan.is. Ekki er stuðst við gervinöfn eða dulnefni í þessari rannsókn eins 

og oft er  gert í eigindlegum rannsóknum þar sem hér var ekki verið að vinna með 

viðkvæmar upplýsingar.  

SVEF 
Samtök vefiðnaðarins eða SVEF voru opinberlega stofnuð þann 14. desember 2005. SVEF 

eru fagsamtök þeirra er starfa að vefmálum á Íslandi. Samtökin hafa það að markmiði að 

miðla þekkingu og efla fagleg vinnubrögð í greininni, vera samræðuvettvangur 

félagsmanna og andlit stéttarinnar út á við. SVEF sér árlega um veitingu Vefverðlauna, í 
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samstarfi við ÍMARK, en vefverðlaunin voru fyrst veitt árið 2000 (SVEF, 2009). Jóhanna 

Símonardóttir hefur starfað fyrir samtökin frá upphafi og er nú gjaldkeri félagsins.  

SJÁ  
Fyrst var talað við sérfræðinga í Internetmálum hjá fyrirtækinu SJÁ- viðmótsprófanir. Þar 

var talað við þær Áslaugu Friðriksdóttur, framkvæmdarstjóra og Sigrúnu Þorsteinsdóttur, 

sérfræðing í aðgengismálum fatlaðra á Netinu. SJÁ ehf. – viðmótsprófanir var stofnað árið 

2001 og er fyrsta fyrirtækið sinnar tegundar hér á landi. SJÁ aðstoðar fyrirtæki við að 

meta vefi sína og gera þá betri, en SJÁ hefur unnið fjölda verkefna fyrir ýmis fyrirtæki á 

þessu sviði (Sjá, 2008).  

Mbl.is 
Vefurinn mbl.is var opnaður árið 1997 og var fyrsti fréttavefurinn á Íslandi. Mbl.is er 

sprottinn upp frá Morgunblaðinu en í dag er vefurinn rekinn sem sjálfstæð deild innan 

Morgunblaðsins. Ritstjóri mbl.is er Guðmundur Hermannsson og hefur hann starfað sem 

ritstjóri vefsins frá upphafi (mbl.is, 2008). Hjá mbl.is var talað við Guðrúnu 

Hálfdánardóttur aðstoðarritstjóra. Ástæðan fyrir því að talað var við aðstoðarritstjórann í 

stað ritstjórans er sú að ritstjóri mbl.is er einn af leiðbeinendum mínum við verklega 

hlutann af lokaverkefni mínu við Háskóla Íslands. Guðrún hefur mikla reynslu af 

blaðamennsku. Hún hefur starfað sem fréttastjóri Viðskiptablaðs Morgunblaðsins um 

nokkurt skeið sem og verið blaðamaður hjá Morgunblaðinu áður en hún tók við stöðu 

aðstoðarritstjóra mbl.is árið 2004.  

Dv.is 
Dv.is er frekar nýr vefur en hann var opnaður fyrst þann 14. september 2007 en hefur á 

þessum stutta tíma tekið nokkrum breytingum. Dv.is er rekið samhliða dagblaðinu DV. 

Ekki er rekin eiginleg fréttastöð í fyrir vefinn sjálfan heldur er vefurinn unninn samhliða 

blaðaútgáfunni. Ritstjórinn segir að mun meira flæði frétta sé á vefnum heldur en í blaðinu 

og þessir miðlar eru ólíkir að mörgu leyti.  

Fréttastjóri og ritstjóri DV og dv.is er Þórarinn Þórarinsson. Hann hefur starfað sem 

blaðamaður í um 10 ár. Hann hefur unnið sem blaðamaður á visir.is, strik.is, Fréttablaðinu 

í um sex ár, sem aðstoðarritstjóri og ritstjóri Mannlífs áður en hann tók við starfi ritstjóra 

DV.  
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Ruv.is 
Ruv.is er vefur Ríkisútvarps og sjónvarps. Eins og staðan er í dag rekur ruv.is ekki sína 

eigin fréttastofu heldur setur inn þær fréttir sem birtast í Ríkissjónvarpinu og 

Ríkisútvarpinu. Vinna við vef þeirra stendur yfir. Bergljót Baldursdóttir er nýráðinn 

ritstjóri ruv.is. Bergljót hefur unnið lengi á Ríkisútvarpinu sem dagskrágerðarmaður og 

sem fréttamaður.  

Visir.is 
Vísir.is er næst vinsælasti fréttavefurinn á Íslandi á eftir mbl.is og er í eigu 365 miðla. 

Vísir.is hefur verið starfræktur í mismunandi myndum frá árinu 1998 en vefurinn hefur 

verið starfræktur í núverandi mynd frá árinu 2004.  

Björn Gíslason hefur starfað hjá fyrirtækinu frá árinu 1999 en þar byrjaði hann sem 

prófarkalesari. Hann færði sig yfir í fréttirnar á Vísi árið 2004 og starfaði þar sem 

fréttamaður til ársins 2007 en þá tók hann við sem fréttastjóri Vísis og sinnti því starfi þar 

til í nóvember 2008. Björn var nýhættur sem fréttastjóri vísis þegar þetta viðtal var tekið.  

Eyjan.is 
Fréttavefurinn eyjan.is er um margt mun sérstæðari fréttavefur heldur en hinir fjórir. Eyjan 

er frétta- og bloggvefur sem er sjálfstætt starfandi. Eyjan.is spratt ekki upp í tengslum við 

aðra miðla, hvorki blöð né ljósvakamiðla. Pétur Gunnarsson ritstjóri eyjan.is segir að með 

þessu framtaki hafi eigendur eyjan.is ætlað að reyna nýta alla möguleika Internetsins eins 

og hægt var, en ekki aðeins að nota það sem sýningarglugga að annarri afurð sinni, eins og 

hann orðaði það. Eyjan.is er fyrsti vefur sinnar tegundar á Íslandi, þar sem hann er 

stofnaður án þess að hafa annan miðil á bak við sig. Í dag væri hægt að flokka vef eins og 

amx.is, smugan.is og pressan.is í sama flokk.  

3.4 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Eigindlegu viðtölin voru öll tekin upp á segulband og afrituð yfir í tölvu að degi loknum. 

Hvert viðtal var um 30-45 mínútur að lengd. Viðtölin sem tekin voru við ritstjórana fimm 

og sérfræðingana hjá SJÁ ehf. voru síðan kóðuð og út úr þeim voru fundin fjögur megin 

þemu sem ákveðið var að vinna eftir.  

Þessi þemu eru breytingar á fréttum og fréttamennsku með tilkomu Internetsins, fréttir 

og afþreying, fréttir og bloggmenningin, og breytingar á starfi fréttamannsins með tilkomu 
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Internetsins. Viðtölin voru greind samkvæmt þessum þemum og verða þeirri greiningu 

gerð skil í kafla 4 „Hraðari vinnubrögð í takt við hraðari tíma“. 
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4 „Hraðari vinnubrögð í takt við hraðari tíma“ 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir svörum viðmælenda samkvæmt þeim þemum sem 

rannsóknin var greind eftir og talin voru upp hér að framan. Fyrst verður gerð grein fyrir 

því hvernig fréttavefir eru flokkaðir innan vefiðnaðarins. Næst verður gerð grein fyrir því 

hvað vefur þarf að hafa til að bera til þess að geta starfað sem fréttavefur og hvernig 

fréttamennska hefur breyst með tilkomu Internetsins. Einnig verður skoðað hvernig 

fjölmiðlar hafa notað sína vefmiðla sem sýningarglugga að annarri afurð miðilsins. Auk 

þess veður það skoðað hvort að bloggarar geti talist fréttamenn og hvort blogg sé  

fjölmiðill í ljósi þess hvernig starf fréttamannsins hefur breyst með tilkomu Internetsins.  

4.1 Fréttir flokkaðar sem afþreying 

SVEF- Samtök vefiðnaðarins veita árlega verðlaun fyrir bestu vefina á Íslandi. Árið 2008 

voru veitt verðlaun í átta flokkum þ.e. besti sölu- og þjónustuvefurinn, besti 

afþreyingarvefurinn, besti fyrirtækjavefurinn, besti vefur í almannaþjónustu, besta útlit og 

viðmót, besti einstaklingsvefurinn, bjartasta vonin og besti Íslenski vefurinn (SVEF, 

2009c). Eins og sjá má en hér ekki boðið upp á flokkinn besti fréttavefurinn. Aðal ástæðan 

fyrir því segir Jóhanna Símonardóttir, sem starfar í stjórn SVEF, vera að of fáir keppi í 

hverjum flokki hér á landi. „Við erum einfaldlega of fá til þess að halda úti keppni með 

mörgum flokkum“ segir Jóhanna og bætir við að þó séu vissulega margir fréttavefi hér á 

landi eins og bb.is, vikurfrettir.is, skessuhorn.is, austurlandid.is og fleiri þá eru svo fáir 

stórir fréttavefir. Árið 2007 vann visir.is í flokknum besti afþreyingavefurinn á Íslandi 

(SVEF, 2009b). En þess má geta að árið 2008 vann vefurinn kvikmyndir.is flokkinn besti 

afþreyingavefurinn á Íslandi (SVEF, 2009a).  

Í viðtali við Áslaugu Friðriksdóttur hjá SJÁ ehf. kemur í ljós að heitið fréttavefur hefur 

ekki verið skilgreint á Internetinu vegna þess að fréttamiðlar flokkast sem 

afþreyingarmiðlar. Áslaug segir að mjög erfitt sé að greina þarna á milli því að að 

einhverju leyti séu fréttir líka afþreying „Ég er t.d. algjör fréttafíkill eins og margir aðrir 
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og er þetta mín eina afþreying því ekki les ég blogg eða annað sem í boði er inni á þessum 

vefjum“. Áslaug segir að ef reyna ætti að skilgreina hvað eru fréttavefir þá séu það þeir 

vefir sem hafa fréttir að sínu aðalmarkmiði og aðalafurð en ekki aukaafurð. Hún bendir á 

vef BBC sem dæmi en þar eru aðeins birtar fréttir og engin önnur afþreying er í boði. 

Hún telur að Íslendingar nýti sér ekki alla þá möguleika sem Netið býður upp á. „Netið 

mun verða til þess að það verða ekki lengur einhverjir útvaldir sem segja okkur hvað er í 

fréttum. Það er enn verið að mata okkur, en framtíðin er ekki sú“ segir Áslaug og er þar að 

vísa í það frjálsræði sem bloggið veitir fólki.  

Fólk í dag er orðið fréttafíklar og ég held að það sé frekar stór hópur. Við 
upplifum það að fréttirnar sem birtast í dagblöðunum eru orðnar gamlar því 
við erum alltaf búin að sjá þær allar á Netinu daginn áður, og þetta er 
eitthvað sem á eftir að finna lausn á, 

segir Áslaug og heldur áfram og segir; „Blaðamenningin er ennþá svo mikið á eftir 

netmenningunni, þeir eru enn að hugsa aðeins um það að fólk les bara blaðið og því þurfi 

þeir að setja allt í blaðið líka“.  

Sigrún Þorsteinsdóttir, aðgengissérfræðingur vefmála hjá SJÁ ehf. bendir á það að 

Netið nái til stærri hóps fólks en blöðin gera, t.d. þeirra sem eru blindir, sjónskertir og 

lesblindir. Fyrir þann hóp eru komnar lesvélar sem geta lesið allt sem á vefnum stendur. 

Einnig er hægt að tengja inn á aðrar fréttir, skýrslur eða tengt efni en það er ekki hægt að 

gera í blaði. Tekur hún sem dæmi að á vef ruv.is sé hægt að hlusta á fréttatíma útvarpsins 

og sé þá oft búið að skrifa smá texta með til þess að koma bæði til móts við heyrnarlausa, 

blinda og lesblinda. Mbl.is er svo til nýlega búinn að taka í gagnið lesvél sem les fréttirnar 

og þeir á visi.is hafa verið duglegir að vísa í tengdar fréttir sem fjalla um sama málefni. 

Einnig bendir hún á að talgervillinn Ragga sé nýlega kominn út og les talgervillinn allt 

það sem er á tölvu viðkomandi einstaklings, hvort sem um er að ræða á Netinu eða 

annarsstaðar. „Þetta eru auðvitað tæknibyltingar sem blöðin geta ekki keppt við“, segir 

Sigrún.  

Í framhaldi af þessu er forvitnilegt að skoða hvernig og hvort fréttamennska hefur 

breyst með tilkomu Internetsins. Því er vert að byrja á því að skoða hvað ritstjórar 

fréttamiðlanna telja að fréttavefur þurfi að hafa.  
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4.1.1 Blaðamennska snýst um að skúbba og það er hvergi auðveldara en á 
Netinu 

Ritstjórarnir sem rætt var við voru ekki sammála um hvað fréttavefur þarf að hafa. Einn 

þeirra nefndi fólk, sá næsti segir örar uppfærslur og sá þriðji ábyrgur miðill, en í raun þarf 

fréttavefur að hafa allt þetta.  

Bergljót Baldursdóttir nýráðinn ritstjóri ruv.is, segir að til þess að fréttavefur virki þá 

þurfi hann númer eitt, tvö og þrjú að hafa fólk sem skilji miðilinn og trúi á hann. Hún 

segist aðallega nefna þetta vegna þess að þetta er henni mjög nærtækt dæmi þar sem RÚV 

rekur einnig sjónvarpsmiðil og nokkra útvarpsmiðla í sama húsi og segist hún finna fyrir 

því að fólk skilji oft á tíðum ekki vefinn. Bergljót segir:    

Við erum hér í húsi sem rekur tvo aðra miðla og þar er komin löng saga. 
Annar hefur starfað í um 70 ár og hinn í um 50 ár og því komin rótgróin 
hefð. Sumir eiga því erfitt með að tengjast þessum nýja miðli.  

Þórarinn Þórarinsson fréttastjóri DV og dv.is, segir að örar uppfærslur þurfi að vera af 

fréttum allan daginn á Netinu, „Blaðamennska snýst nú um að skúbba [vera fyrstur með 

fréttirnar] og er það hvergi auðveldara en á netinu“ segir hann. Guðrún Hálfdanardóttir, 

aðstoðarritstjóri mbl.is, segir að fréttavefur þurfi að vera ábyrgur ef notandinn á að geta 

tekið mark á honum. „Ekki hlaupa af stað með allt um leið allavega ekki í þessu umhverfi 

sem við búum við á Íslandi í dag, því hér þarf maður að vera mjög fljótur að koma með 

fréttirnar“, segir Guðrún.  

4. 2 Hraðari, kærulausari og gulari fréttamennska  

En ætli fréttamennskan hafi breyst í kjölfarið á því að svona auðvelt er að leita að 

upplýsingum á netinu og þeim hraða sem einkennir fréttamennskuna? Guðrún segir að það 

sem geri fréttamennskuna sérstaka hér á landi sé einmitt hraðinn á fréttunum. Hún segir:  

Hér á Íslandi þarf maður að vera mjög fljótur að koma með fréttirnar, 
helstið bara strax [aðalatriðin]. Síðan er hægt að vinna fréttirnar áfram, en 
aðalmálið er að koma þeim í loftið.  

Guðrún segir að vefir t.d. stórblaðsins New York Times, nytimes.com og breska 

ríkisútvarpsins bbc.com séu ekki með þetta endalausa flæði frétta sem íslenskir fréttavefir 

bjóði flestir upp á. Þeirra fréttir lifi mun lengur. „Þar er ekkert óvanalegt að sama fréttin sé 
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fyrsta frétt í jafnvel 12 tíma eða svo, en hér á landi er það bara hraðinn sem skiptir máli“ 

segir Guðrún. Hún telur helstu ástæðuna vera þá að á Íslandi líti fólk á fréttavefina sem 

hálfgerðar fréttaveitur (e. digest). „Fólk hér er ekki að leita að mjög djúpum fréttum, 

heldur bara hvað er í gangi hverju sinni“ segir Guðrún.  

Björn Gíslason, þáverandi ritstjóri visir.is, tekur undir þau orð Guðrúnar og segir að 

íslenskir fréttamiðlar séu mjög snöggir til. „Þeir eru fljótir og viðbragðið er mikið, ef 

eitthvað er að gerast þá er það komið á Netið“ segir Björn og heldur áfram og segir „Ég 

veit ekki hvort þetta er meira hér á landi eða út í heimi, en það er eðli fréttamennskunnar 

að vera fyrstur með fréttirnar“.  

Þórarinn er einnig sammála þeim Guðrúnu og Birni og segir að með tilkomu 

Internetsins sé fréttamennskan orðin hraðari og kannski kærulausari. „Áður fékkstu 

kannski bakþanka eftir að hafa birt eitthvað en í dag er það ekki þannig. Þú bara setur 

fréttina inn, hefur ekki tíma til að hugsa út í það og fá bakþanka“. Guðrún tekur undir það 

og bendir á að í þessari hröðu fréttamennsku sem er í dag þurfi menn í rauninni að passa 

sig meira en áður á því sem sett er í birtingu.  

Bergljót minnist þess að hér áður fyrr hafi útvarpið alltaf verið fyrst með fréttirnar, 

síðan sjónvarpið og loks blöðin daginn eftir. En með tilkomu Internetsins þurfi útvarpið að 

sætta sig við að vera í öðru sæti. Bergljót segir einnig að það geti verið erfitt fyrir marga 

að venjast þessum nýja miðli og þeim nýju vinnureglum sem vefnum fylgja. „Fólk verður 

bara að sætta sig við það að í dag er vefurinn alltaf fyrstur með fréttirnar“, segir hún.  

Guðrún er þeirrar skoðunar að í dag sé blaðamennskan mun gulari heldur en hún var 

áður. Guðrún segir  Morgunblaðið birta mikið af efni í dag sem hefði aldrei farið í gegn 

fyrir 12 árum síðan þegar hún byrjaði hjá blaðinu. „Ég held t.d. að netvæðingin hafi breytt 

því mikið. Í dag er t.d. farið meira inn í einkalíf fólks og nafnbirtingar og svoleiðis“ segir 

hún. Einnig tekur hún sem dæmi að fyrir 12 árum síðan hefði Morgunblaðið ekki birt 

nöfnin á fólki áður en búið væri að dæma það. Staðan í dag er einfaldlega önnur þar sem 

fólk er farið að blogga um allt. „Því lítur stundum út fyrir að blaðamenn Morgunblaðsins 

séu ekki að vinna vinnuna sína, en oft á tíðum erum við einfaldlega að reyna að vernda 

fjölskyldur þeirra grunuðu“, segir Guðrún.  

Ekki er þó allt neikvætt við Netið því Guðrún segir einnig að Netið hafi þann kost í för 

með sér að þar sé hægt að skrifa heilu ræðurnar eftir forsætisráðherra og líma við fréttina. 

„Ég meina, þetta er ekki hægt í blaði þar sem hver grein fær úthlutað ákveðnu plássi“.  
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Bergljót tekur í sama streng og segir að fréttirnar séu oft á tíðum efnismeiri eftir að þær 

fóru að birtast á Netinu því þar sé hægt að bjóða upp á meira með fréttinni og segir hún:  

Ég held að fólk skrifi alveg sérstakan texta fyrir vefinn, fólk gekk í 
gegnum smá tímabil þar sem allt átti að vera svo stutt á vefnum, en í dag 
sér maður þvílíkar dræsur af texta [langan texta] og fólk hefur bara vanist 
því.  

Að þessu gefnu er ekki úr vegi að velta fyrir sér þeirri spurningu hvort þessi þróun 

frétta á Netinu muni endanlega ganga af dagblöðunum dauðum?  

4.2.2 Eru blöðin að deyja út? 

Þar sem Internetið hefur svona marga kosti og fréttirnar á Netinu virðast á margan hátt 

verða efnismeiri eins og bent var á hér að framan, virðist ekki vera úr vegi að spyrja hvort 

blöðin séu að deyja út? Þórarinn segist vera svo rómantískur í hugsun að hann voni að svo 

verði ekki. Hann segist halda að það séu um 50 ár eftir af pappír hér á landi þó svo að 

pappírs- og prentkostnaður sé gjörsamlega að sliga fyrirtækin. Þórarinn segir:  

Það er bara svo þægilegt að fletta blaðinu. Við erum komin í ákveðna rútínu 
með það og það er erfitt að hætta því, en það deyr auðvitað út með 
kynslóðum og þegar síðasti Moggaáskrifandinn hrekkur upp af verður þetta 
allt komið á Netið.  

Bergljót er ekki alveg sammála Þórarni hvað þetta varðar „Það sama var nú sagt áður 

þegar sjónvarpið kom að útvarpið myndi deyja, og þegar Netið kom að bækur myndu 

hætta að koma út“. Hún segist jafnframt halda að þörfin fyrir blöðin sé öðruvísi í dag og 

að þeir sem yngri eru noti vefinn á annan hátt en hinir. „Ég veit um ungt fólk sem er ekki 

einu sinni með sjónvarp og horfir á allt á netinu“, segir Bergljót.  

Bergljót heldur áfram og segir að blöðin eigi eftir að breytast mikið og verða öðruvísi, 

kannski minni. 

Í framhaldi af því er ekki úr vegi að spyrja hvort þessi staða með blöðin og Internetið sé 

séríslensk og hvort fréttaumfjöllun og framsetning frétta sé eitthvað öðruvísi hér á landi 

heldur en út í heimi. Pétur Gunnarsson, þáverandi ritstjóri eyjan.is og einn af eigendum 

hennar, segir það sérstöðu fjölmiðlunar hér á landi hve samþjappað eignarhaldið sé. Hann 

segir að hvergi í heiminum séu jafn fá fyrirtæki með jafn mikla yfirburðarstöðu og hér á 

landi og tekur sem dæmi að 365 miðlar eigi Fréttablaðið sem yfir 70% landsmanna lesa 

og þeir eiga líka Stöð 2 og nokkrar útvarpsstöðvar. Morgunblaðið á 24 Stundir (sem lagt 
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var niður í október 2008) og Skjá 1 og eru í samstarfi við RUV og reka síðan einn mest 

lesna vef landsins mbl.is. 

Bergljót tekur í sama streng og Pétur og segir það nokkuð ljóst að sjálfsritskoðun fari 

fram hjá miðlum. Tekur hún sem dæmi að starfsmaður fjalli ekki á jafn gagrýnin hátt um 

eiganda sinn og aðra. Einnig segir hún að staðan hér á landi sé jafnvel mun erfiðari heldur 

en annarsstaðar vegna þess hversu samþjappað eignarhaldið er.  

Eru þau Bergljót og Pétur einnig sammála um að við nýtum okkur ekki alla möguleika 

Netsins hvað fréttaskrif varðar og segir Bergljót: 

Ég held að það einkenni miðlana svolítið hérna hvað það er vinsælt að vera 
með blogg og koma því á vefinn. Mbl.is og visir.is eru mjög fljótir að koma 
með fréttirnar og síðan smellir þú á nánar og þá kemur eitthvað smá meira.  

En Þórarinn virðist vera ósammála þeim Bergljótu og Pétri hvað þetta varðar og segist 

ekki halda að fréttamennskan hér á landi sé eftir á. Björn segir aftur á móti að erfitt sé að 

dæma um það því að því miður sé ekki sama fjármagnið í boði hér á landi og úti í heimi. 

„En hvað varðar grunnþjónustu þá held ég að þeir standi sig bara vel. Þeir eru fljótir og 

viðbragðið er mikið, ef það er eitthvað að gerast þá er það komið á Netið“. Hann heldur 

áfram og segir að það vanti svolítið upp á fréttaskýringar en segir það hafa verið að aukast 

smám saman upp á síðkastið. Björn segir jafnframt að það vanti að fréttamenn notist við 

gröf og skýringamyndir en þar eru þau Björn og Bergljót sammála. Kenna þau bæði 

tímaleysinu um. 

Það leiðir að þeirri spurningu hvort Netmiðlarnir séu e.t.v. ekki hugsaðir sem 

sjálfstæður miðill hér á landi heldur frekar eins og einhvers konar gátt til þess að ná til 

fleiri eins og Guðrún tók fram áðan þegar hún líkti fréttavefjum hér á landi við hálfgerðar 

fréttaveitur.  

4.3  Netið notað sem sýningargluggi að annarri afurð miðilsins 

Í dag er það svo hér á landi að flest dagblöðin sem gefin eru út, og flestar útvarps- og 

sjónvarpsstöðvar sem fara með fréttir á Netinu eru einnig með vef. En framleiðir vefurinn 

sínar fréttir sjálfur? Er hann fréttavefur eða fréttaveita á aðra afurð miðilsins? 

Pétur segir að eyjan.is hafi aðallega verið hugsuð öðruvísi en allar aðrar fréttasíður á 

Íslandi í dag, því þær eru reknar í tengslum við aðra miðla, blöð eða ljósvakamiðla. Meira 
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að segja fréttavefirnir úti á landi eru reknir í samstarfi við blað, en eyjan.is átti að vera 

öllum óháð, segir Pétur og heldur áfram;  

Þau [það er hinir miðlarnir] voru á einhvern hátt hrædd við Netið, notuðu 
það ekki eins og hægt væri að gera, heldur notuðu Netið sem einhvers 
konar sýningarglugga á annarri afurð sinni en fullnýttu það ekki eins og 
hægt væri að gera.  

Pétur segir að þau á eyjan.is reyni að taka þær fréttir sem eru í miðlunum og matreiða 

þær upp á nýtt með því að taka ný sjónarhorn á fréttirnar í staðinn fyrir að vera alltaf að 

afla nýrra frétta.  „Við erum ekki mikið í því að afla frétta með því að fara út og við 

hringjum örugglega minna en aðrir gera“ segir hann. Þórarinn tekur undir þessi orð Péturs 

og viðurkennir að þeir noti netið svolítið sem sýningarglugga fyrir aðra afurð sína:  

Já við verðum bara að passa okkur á því að drepa ekki blaðið, við setjum út 
Teaser [stutt ágrip] af fréttinni og síðan vísum við í blaðið. RÚV hefur þetta 
líka bæði með útvarpinu og sjónvarpinu en það er auðvitað mikið gert af  því 
að setja út sömu fréttirnar á marga staði, nýta það sem við höfum.  

Þórarinn segir einnig að ef það eigi að halda úti stórum og öflugum fréttavef þá þurfi 

mikið af fréttum. Hann bendir á að visir.is geti notað fréttir úr Fréttablaðinu sem er frítt 

fréttablað og að þetta hafi mbl.is einnig geta gert þar til nýlega með 24 Stundum. Hann 

útskýrir ástæðu þess af hverju þetta tekst svona vel hjá eyjan.is  

En ástæðan fyrir því að eyjan.is getur þetta án þess að hafa neinn annan miðil 
á bak við sig er sú að þeir frumvinna ekki  mikið, þetta er meira svona 
fréttaveita sem fólk gengur að.  

Pétur tekur undir þessi orð Þórarins og viðurkennir að þeir frumvinni efnið ekki mikið. 

„Við viljum vera digest [fréttaveita] og gefa umræðunni einhvern lit“, segir hann. Á 

eyjunni er talað um eitt og annað sem kemur fram í blogginu og reynt að draga það fram í 

umræðuna sem er í gangi hverju sinni.  

Bergljót viðurkennir að ekki sé mikið lagt í vefinn hjá þeim á ruv.is. „Við erum með 

ákveðna stefnu hérna sem er svona lágmarks“ segir hún og heldur áfram. „Við nýtum 

okkur ekki vefinn eins og við gætum gert“. En með ráðningu hennar sem ritstjóra vefsins 

er verið að breyta þessu eitthvað. „Við erum fyrst og fremst að taka það efni sem birtist í 

sjónvarpinu og útvarpinu, endurvinnum það aðeins áður en við birtum“, segir hún. En 

vinnslan gengur þannig fyrir sig að fréttamaður á vakt lýkur sinni vinnu með því að setja 
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fréttina sína inn á vefinn og segir hún; 

Við í rauninni bíðum eftir því að efnið sé fyrst birt annarsstaðar áður en það 
er sett á vefinn. Ef við værum alvöru miðill, og ég set gæsalappir utan um 
það, og það sem ég er að meina er að ef við værum að keppa á þessum 
markaði þá væri þetta allt annað. 

Bergljót útskýrir einnig hversvegna það er erfitt fyrir nýja aðila að byggja upp 

traustverðugan miðil á netinu og segir; 

Ég held að þetta tengist svolítið prestige, [orðspori]. Á netinu er svo mikið 
af rusli og drasli að fólk veit ekki hvar það á að leita, og til þess að fá 
eitthvað af viti þá vill fólkið fá eitthvert brand [vörumerki] sem það treystir.  

Hún tekur sem dæmi að RUV sé með mjög vel kynnt vörumerki og þeir sem fari 

inn á vefsíðuna treysti því sem þeir lesi þar. „Þú veist því alveg hvað þú ert að fá, 

t.d. þegar þú ferð inn á dv.is þá veistu alveg við hverju er að búast eftir að hafa áður 

lesið blaðið“. Bergljót tekur eyjan.is sem dæmi og segir að þeir séu að hluta til að 

byrja á byrjuninni og þurfi því að byggja sitt brand upp frá grunni og það sé jafnvel 

erfiðara fyrir þá þar sem þeir hafi ekki annan miðil á bak við sig. Eins og raunin er 

með flesta aðra vefmiðla hér á landi.   

Björn tekur í sama streng og segir að vísir.is sé á einhvern hátt andlit fyrirtækisins. „Já 

hann er það, ég hugsa að hann myndi einhvern veginn andlit fyrirtækisins“, segir Björn. Á 

visir.is er hægt að nálgast svo til allt sem 365 miðlar gefa út. Þar er hægt að nálgast 

Fréttablaðið og fréttir Stöðvar 2 og hlusta á Bylgjuna. Björn segir einnig:  

...en þar er líka mjög mikið verið að frumvinna efnið. Það eru vaktir frá 
klukkan sex á morgnana. Á nóttinni detta Fréttablaðsfréttir inn þannig að 
það má eiginlega segja að það sé sólahringsfréttaþjónusta á vísir.is 
náttúrulega samvinna að einhverju leyti við Stöð 2.  

Eins og sést á þessum viðtölum virðast allir ritstjórarnir gera sér grein fyrir því að 

vefmiðillinn þeirra sé notaður sem sýningargluggi af annarri afurð sem fyrirtækið 

framleiðir. Annað sem vefmiðlarnir bjóða einnig upp á er annars konar afþreying en fréttir 

og lék mér forvitni á að vita hvort viðmælendur mínir teldu hægt að reka vefmiðil án allrar 

afþreyingar.  
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4.4  Britney, blog og barnaland 

Misjafnt var hvernig viðmælendur mínir tóku í það að sleppa allri afþreyingu og 

afþreyingartengdum fréttum og hvort hægt væri að reka fréttamiðill án allrar  afþreyingar. 

Guðrún segist trúa því að það ætti að vera auðvelt að sleppa þeim og tók sem dæmi að 

ruv.is og Financial Times væru ekkert í slúðrinu. „Eflaust myndi umferðin minnka, en það 

er líka bara vegna þess að við erum endalaust að elta það sem við höldum að fólk vilji sjá, 

en það er forvitnin sem leiðir fólk áfram“.  

Bergljót styður fullyrðingu Guðrúnar og segir að hjá ruv.is dragi fréttirnar einar og sér 

að,  en viðurkennir að þau mættu vera duglegri að benda fólki á annað sem er að gerast á 

Netinu hjá þeim. Nokkrir útvarps- og sjónvarpsþættir eru með heimasíður og mikla 

afþreyingu er að fá þar. Hún telur að alltaf  þurfi að vera einhver afþreying með. „Við 

erum ekki með neinar slúðurfréttir. En bjóðum aftur á móti upp á hreinræktaða 

afþreyingu“ og tekur hún þar sem dæmi pistlana hans Eiríks Guðmundssonar í Víðsjá. 

Einnig segir hún að ruv.is muni aldrei bjóða upp á stefnumótavef því þau hafi einfaldlega 

svo margt annað í boði.  

Bergljót tekur auk þess fram að ruv.is sé ekki í neinni vinsældakeppni, heldur að bjóða 

fólki upp á val. „Mér er svo sem alveg sama þó ég fái færri flettingar inn á vefinn ef ég 

sleppi þessu“ segir Bergljót, og á þar við að sleppa slúðrinu. Þórarinn segir aftur á móti að 

það virki ekki að hafa fréttavefi án afþreyingar; 

Eins og við sjáum á mbl.is og visir.is að þá eru það enn brjóstin á Britney 
sem trekkja að. Mér dettur ekki í hug að fara halda úti sterílum [hreinum] 
vef með bara fréttum, svo eru náttúrulega bara markhópar að breytast.  

Hér er Þórarinn að nota bandarísku söngkonuna Britney Spears sem samlíkingu fyrir 

almennar slúðurfréttir af fallega og fræga fólkinu í Hollywood.  

Þar sem dv.is er með mjög mikið af afþreyingarfréttum þá er ekki úr vegi að spyrja 

hvort sækist lesandann frekar eftir á dv.is, fréttunum eða afþreyingunum? Þórarinn segist 

halda að það séu fréttirnar sem dragi lesendur að. Hann vísar þar í að með hruni bankanna 

þá hafi dv.is verið búinn að þefa það uppi fyrstir og fengið mikla umferð um vefinn í kjöl-

farið. „En einar og sér mundu fréttirnar ekki halda sér“ segir Þórarinn. Er það í takt við 

það sem Pétur Gunnarsson sagði um eyjan.is „nei það er glatað, það er ótrúlega lítill hópur 

í landinu sem fylgist bara með fréttum og pólitík, mjög lítill“ segir hann og bætir við: 
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Traffíkin [umferðin] hjá okkur byggist upp á því að farið sé inn á bloggin 
líka og við reynum að þjónusta þá sem hafa áhuga á viðskiptum og pólitík 
og gera það vel. Samt sér maður alltaf á kvöldin að mest lesna fréttin er 
alltaf Paris Hilton, Britney Spears eða Lindsey Lohan.   

Pétur segir að þetta sé ekkert séríslenskt heldur eigi við um fjölmiðla allstaðar. „Ef 

maður ætlar að byggja upp fjölmiðil verður maður bara að vita hvað það er sem fólkið vill 

lesa“ segir Pétur.  

Guðrún segist ekki mikið vera inni í þessum auglýsinga- umferðarheimi og segist gera 

ráð fyrir því að auglýsendur vilji einfaldlega auglýsa á þeim vefjum þar sem umferðin er 

mest og auðvitað hlýtur fólk þá að bjóða upp á það sem flestir vilja sjá. En Guðrún segist 

ekki vera dómbær á þetta þar sem hún les ekki slúðurfréttir,  „ég les ekki Britney og það 

eru tvö ár síðan ég fór síðast inn á Barnaland“.  

Pétur segir að hugsanlega sé einhvers staðar hægt að reka veffréttamiðil án þess að vera 

með blað og ljósvakamiðil á bak við sig og sleppa því að vera með auka afþreyingu en það 

sé ekki hægt hér á landi. „Reksturinn yrði alltaf í basli því hópurinn er það lítill“ segir 

hann og bætir við að hugsanlega væri það hægt annars staðar en það yrði dýrt. Pétur telur 

að ekki sé hægt að selja pólitík eina og sér hér á landi, heldur þurfi að stækka fréttahópinn 

með viðskiptum og svo stækka aftur með bíómyndum og svoleiðis. „Maður verður að 

reyna að segja fólki fréttir af eins mörgum sviðum og snerta líf þeirra“, segir hann.  

Björn bendir á að bæði fréttirnar og afþreyingin laði fólk að visir.is. Því þegar visir.is er 

opnaður þá blasa fréttirnar við, en um leið er tiltölulega auðvelt að komast annað með því 

að smella einu sinni eða tvisvar.  

En segir jafnframt að það sé kannski meira í seinni tíð að fréttirnar dragi fólk að því að 

það er búinn að vera svo mikill stígandi í aðsókn í fréttir. „Þú getur bara farið inn á 

Modernus og lesið það, gríðarleg fjölgun svona á síðustu mánuðum“. Þá aukningu er hægt 

að sjá á mynd 7 í kafla 2.5.  

Ein af þeim afþreyingum sem Björn talar um hér að ofan er blogg og bloggfærslur. 

Einnig hefur verið bent á að blogg sé í raun hin nýja gerð fréttamennsku. 

4.5  Eru blogg fréttir?  

Mér lék forvitni á að kanna hverjum augum ritstjórarnir líta blogg og bloggmenninguna og 

spurði þá því: Eru blogg fréttir? Ekki voru allir sammála um það hvort hægt væri að 
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flokka blogg sem fréttir, en aðrir voru á því að ekki væri hægt að líta framhjá þeirri 

staðreynd að blogg væri ný gerð af fréttamennsku.  

„Nei blogg eru ekki fréttir, en bloggarar skúbba oft og gera það vel“ segir Þórarinn og 

bætir við að ekki sé hægt að gera sömu kröfu um fagleg vinnubrögð til bloggara og gerð 

eru til fréttamanna. „Þess vegna geta þeir látið eins og fífl og birt t.d. nöfn meintra 

barnaníðinga og svoleiðis“ segir Þórarinn og á þar við að bloggarar gangi oft of langt. 

Hann bætir einnig við að blogg sé auðvitað fjölmiðill og að bloggarar gleymi oft að hugsa 

út frá því.  

Guðrún er ekki sammála Þórarni um að blogg sé fjölmiðill en hún segir að hægt sé að 

vera með blogg sem þróist út í það að vera fjölmiðill eins og bloggið hans Óla Björns 

Kárasonar sem byrjaði sem bloggsíða á mbl.is og er nú orðið að fréttamiðlinum t24.is.  

„Ég held að þú getir verið með blogg sem hluta af fréttum, ég hef séð það erlendis, en 

bloggskrifin sjálf eru ekki fréttaskrif“ segir Bergljót og vitnar í Washington Post en þar er 

farið að nota bloggið á mjög skemmtilegan hátt og segir: 

Í staðinn fyrir að skrifa fréttina strax og skila inn, þá bloggar fréttamaðurinn 
fyrst um atburðinn á meðan hann er að safna heimildum og svona, en hér 
erum við bara að nota bloggið til þess að kjafta“ segir hún.  

Pétur er aftur á móti því og segir að bloggið sé ný gerð  fréttamennsku og sé ákveðinn 

fjölmiðill. „Ég trúi því ekki að blaðamennska þurfi að vera einhver stofnun hún er bara 

þekkingargrein“ segir hann og bætir við:  

Hér áður fyrr var nauðsynlegt að hafa prentsmiðju og ljósvakamiðil til þess að 
geta komið frá sér efni, í dag er það ekki þannig, í dag geta allir farið á Netið sem 
miðil og það er líka vinnustaðurinn þinn, átt í samskiptum og nærð þér í efni eins 
og þér hentar“.  

Pétur segir einnig að hin hefðbundnu landamæri á milli frétta og þess sem almenningur 

segir séu þurrkuð út með Internetinu og blogginu „við tengjum (e. link) iðulega í 

bloggsíður ef fréttaefnið er tekið þaðan og þurrkum þannig út þessi hefðbundnu 

landamæri“.  

Björn segir að blogg geti verið fréttaefni, en bloggið sem slíkt sé ekki fréttir og 

bloggarar ekki fréttamenn. „Bloggið er meira svona skoðanavettvangur“, segir hann og 

tekur Þórarinn í sama streng og segir að bloggið hafi komið í staðinn fyrir 
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athugasemdirnar (e. comments) og segir hann; 

Flestir miðlar eru búnir að loka fyrir athugasemdirnar hjá sér þar sem 
endalaust bull og vitleysa var að streyma þarna inn og endalaust verið að 
henda út ærumeiðingum og annarri vitleysu.  

Guðrún tekur í sama streng og Þórarinn og segir að í upphafi hafi henni fundist þessi 

gagnvirkni alveg frábær, en í dag nennir hún ekki að lesa þetta.  

Bergljót segir aftur á móti að gagnvirkni á Netinu sé komin til að vera og segir hún að 

hjá ruv.is sé fyrirhugað að byrja á þessu þannig að fólk geti sett athugasemdir sínar við 

þættina sem eru á Netinu hjá þeim. „Það eru margir að bíða eftir þessu hjá okkur“ segir 

Bergljót. Henni finnst gagnvirknin einnig skipta miklu máli á fréttunum sjálfum og segir 

að þessi gagnvirkni verði tekin upp þar innan tíðar.  

Pétur virðist vera sammála Bergljótu í þessu og segir að einn af möguleikunum sem 

fylgir því að vera á Netinu sé aukin þátttaka lesenda og lesandinn fyllir oft á tíðum inn í 

eyðurnar sem hægt er með athugasemdum og mótar þá fréttina á staðnum. 

Eins og sjá má eru mikil skoðanaskipti á því hvort blogg er fréttir eða fjölmiðill, bæði 

eða hvorugt. En flestir virðast vera á því að bloggið sé komið til að vera.  

En ætli starf fréttamannsins hafi ekki breyst mikið með þessari nýju tækni og þessari 

þróun?  

4.6 Dead-line á hverri sekúndu 

Með tilkomu Internetsins hefur fleira en aðeins fréttir og fréttaflutningur breyst. Með 

breyttum fréttum hlýtur starf fréttamannsins líka að breytast. Guðrún segist hafa fundið 

fyrir stéttaskiptingu á milli blaðamanna og veffréttamanna hérna áður fyrr. Vinnubrögðin 

eru líka allt önnur segir Guðrún: 

Þegar unnið er á blaði þá hefur viðkomandi tækifæri til þess að tala við 
mjög margt fólk allan daginn og taka síðan saman í eina frétt kannski átta 
klukkutímum seinna og þá þarf e.t.v. einungis að skila inn þremur til fimm 
fréttum á dag en ég held að ég skili inn ekki  undir 30 fréttum á dag þannig 
að þú getur rétt ímyndað þér hvað það er mikið af fréttum sem fara aðeins 
fimm mínútur í.  

Þórarinn er sammála Guðrúnu hvað þetta varðar og segir að starf blaðamannsins hafi 
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breyst mikið með tilkomu Netsins: 

Það er náttúrulega meiri hraði núna heldur en var í blaðamennskunni fyrir 
tíu árum þegar ég var að byrja, þá var talað um eitt dead- line [ein 
lokaskil] á dag, en núna er það á hverri sekúndu.  

Þórarinn virðist samt ekki halda að hraðinn skemmi fyrir fréttamennskunni „heldur 

verður fólk bara að temja sér hraðari vinnubrögð í takt við hraðari tíma“ segir hann.  

RUV hefur breytt fréttavöktunum hjá sér og í staðinn fyrir að reka tvær aðskildar 

fréttavaktir, eina fyrir sjónvarpið og aðra fyrir útvarpið, þá er verið að sameina þær í eina 

fréttastofu. Með þessari hagræðingu munu útvarpsmenn og sjónvarpsmenn ganga í sömu 

stöður. Útvarpsmenn þurfa að fara að hugsa fréttir í mynd og sjónvarpsfréttamenn þurfa að 

hugsa sínar fréttir án myndar, „en allir munu þeir líka setja sínar fréttir inn á vefinn“ segir 

Bergljót.  

En það voru einmitt þessi vinnubrögð, að allir ganga í öll störf og gera það sama, sem 

Guðrúnu fannst skrítin þegar hún byrjaði aftur á mbl.is og segir; 

Ég get alveg sagt að þegar ég byrjaði aftur á mbl.is þá fannst mér það fyrir 
neðan mína virðingu að skrifa þessar fréttir um Britney og félaga, en núna 
þá finnst mér þetta bara fyndið og maður fer að leyfa sér ýmislegt sem 
maður hefði annars aldei leyft sér í fréttaskrifum. 

Tekur hún þar sem dæmi að aldrei myndi blaðamaður segja um Jón Ásgeir að hann 

væri helst þekktur fyrir að vera ríkur, en það finnst engum neitt að því að segja um París 

Hilton að hún sé fræg fyrir að vera fræg. Guðrún segir; „Maður verður kaldhæðnari í 

þessum fréttum því fólk lítur þær öðrum augum“ 

Bergljót tekur í sama steng og Guðrún en báðar vinna þær í húsi þar sem rekinn er fleiri 

en einn miðill. „Hvað stigskiptingu blaðamanna varðar þá held ég að það sé svolítið 

kynslóðabundið“ segir Bergljót og heldur áfram og segir;  

Fréttamenn í sjónvarpinu eru alveg miður sín yfir því að fara vinna bara á 
vefnum en ég held nú samt að fréttamenn séu bara ánægðir ef þeir fá að 
vinna sína vinnu. En um leið og þeir þurfa að endurgera og endurskrifa 
það sem einhver annar hefur gert þá verða þeir bara þunglyndir.  

Guðrún telur samt þennan ríg á milli fréttamanna hafa minnkað upp á síðkastið. Hún 

segist halda að fréttamönnum sem vinna á Morgunblaðinu finnist gaman að sjá fréttina 

sína birtast strax á vefnum. „Það hefur meiri áhrif heldur en eins dálks frétt á blaðsíðu 18 í 
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Morgunblaðinu“ segir Guðrún. Pétur er þessu ekki sammála og segir; 

Sko, annaðhvort ertu blað og þá ertu fínn, eða blogg og þá þá ertu ekki 
fínn. Þetta er bara kjaftæði frá stofnunum og blaðamönnum sem óttast að 
missa völd og áhrif.  

Pétur tekur sem dæmi að einu sinni hafi verið til tunnusmiðir en svo hafi tæknin breyst 

og þá misstu tunnusmiðir vinnuna. Hann segist halda það sé að gerast með 

fréttamennskuna núna og tekur sem dæmi að allar lesendakannanir sýni að ungt fólk 

kemur ekki inn í staðin fyrir þá gömlu sem eru að detta út, og á hann hér við áskrift að 

blöðum. „Ég er alveg sannfærður um að Netið á eftir að koma sterkara inn“, segir Pétur.  

Björn er honum alveg sammála hvað þetta varðar og segir að á síðustu fjórum árum 

ættu fjölmiðlarnir að vera búnir að átta sig á því að áherslan sé farin af blöðunum yfir á 

vefinn. Björn segir; „ég held að fjölmiðlarnir séu svolítið seinir að átta sig á þessu“, og 

tekur sem dæmi: 

Ég man það allavega á Stöð 2 og vísir.is að ef að það vantaði mann yfir á 
Stöð 2 þá var alltaf einhverjum kippt af vísir.is þetta er svona miðillinn 
sem er látinn mæta afgangi.  

Björn bætir því við að það sé minni vinna við fréttirnar að því leyti að á vefnum eru 

aðeins skrifaðir textar og myndir settar inn. En annars þurfi að taka mynd og hljóð, „ég 

hugsa að menn horfi á það þannig, að þá sé hægt að afkasta meiru með minni mannskap, 

það snýst nú svolítið um það að afkasta sem mest“, segir hann.  

Þórarinn virðist vera sammála Pétri hvað þetta varðar og segir að blaðamennskan sé 

orðin eitthvað sem fólk dettur inn í smá tíma. En hann segir einnig „það mun aldrei neinn 

netblaðamaður verða að nafni“. En með þessu  meinar hann að netfréttamenn eigi aldrei 

eftir að verða þekktir fyrir vinnu sína.  

Bergljót er ekki sammála Þórarni hvað þetta varðar og segist trúa því að veffréttamaður 

eigi að geta verið nafn og þekktur fyrir vinnu sína. Hún nefnir í því sambandi að 

útvarpsmenn hafi oft orðið þekkt nöfn án þess að hafa nokkurn tímann unnið í sjónvarpi. 

Bergljót segir;  

Enn sem komið er þá er vinnan sem fer á vefinn dálítil copy/paste [afrita 
og líma] vinna hjá okkur á ruv.is, en því ætlum við að breyta, enda höfum 
við ekki haft eiginlega fréttamenn sem hafa verið að sinna vefnum. 
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Björn er á sama máli og Bergljót og tekur sem dæmi að t.d. sé Þóra Kristín á mbl.is 

orðin frekar þekkt sem netfréttamaður. Hann segir síðan að reyndar sé hún á mörkum þess 

að vera fréttamaður á ljósvakamiðli og vefmiðli sem sýnir vel hve mörkin þarna á milli eru 

orðin óljós. En Björn tekur einnig dæmi um það hversu lélegir veffréttamenn eru að skrifa 

undir nafni og að þeir séu ekki þekktir fyrir vinnu sína sé þeim sjálfum að kenna en ekki 

miðlinum: 

Einhverra hluta vegna eru fréttamenn misduglegir að skrifa undir nafni. 
Ég var ekki nógu duglegur við það, en ég held að ef við skrifum alltaf 
undir nafni og vöndum vinnubrögðin þá ætti miðillinn ekki að koma í veg 
fyrir að við verðum þekkt fyrir okkar vinnu. 

Ritstjórarnir virðast allir vera á því að blaðamennskan hafi breyst með tilkomu 

Internetsins en þeir eru ekki á einu máli um það hvort hún hefur breyst til betri eða verri 

vegar.  
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5 Niðurstöður og umræður 

Í þessum hluta mun rannsóknin verða tengd við fræðilegu umræðuna í kafla 2.  Með þeirri 

tengingu er reynt að svara rannsóknarspurningunni Hafa fréttir og fréttamennska breyst 

með tilkomu Internetsins hér á landi? Auk annarra spurninga sem lagt var upp með í kafla 

3.1.  

Allt frá því að dagblaðið The Sun fór á Netið ýttu þeir undir það hversu skemmtilegt og 

aðgengilegt Netið væri (Herbert, J. 2000). Um aldamótin 2000 fór fólk mikið að velta fyrir 

sér stöðu frétta og fréttamanna og þá sérstaklega þeirra í prentmiðlunum, þar sem mikil 

aukning í tækni gerði öllum kleift að opinbera sínar skoðanir og hugsanir. Sú staðreynd að 

dagblaðið The Seattle Post-Intelligencer er eingöngu að fara að einbeita sér að fréttum á 

vefnum og sé að ráða til sýn yngra og reynsluminna starfsfólk, ýtir óneitanlega undir þá 

kenningu Herbert (2000) að starf fréttamanna sé í hættu.  

Þörfin fyrir dagblöð mun verða önnur en hún er í dag segir Bergljót og tekur sem dæmi 

að unga fólkið í dag horfi ekki lengur á sjónvarpið heldur horfi á allt á netinu. Það sama 

segir Þorbjörn Broddason (2005) í bók sinni Ritlist, prentlist, nýmiðlar, þegar hann talar 

um að hin hefðbundna dagskrá sé dottin upp fyrir og að notandinn búi til sína dagskrá í 

dag. Herbert, J. (2000) bendir á það að í dag séu allar fréttastofur orðnar stafrænar, ekki 

bara þær sem eru á Netinu heldur sé allt fréttaferlið stafrænt.  

Eins og Sigrún Þorsteinsdóttir hjá SJÁ ehf. bendir á þá eru netmiðlarnir í rauninni mun 

aðgengilegri fjöldanum heldur en dagblöðin, og tekur hún þar sérstaklega dæmi um 

blinda, sjónskerta og lesblinda. Því er í rauninni ekki skrítið að miðlarnir séu farnir að nýta 

sér vefinn meira en áður.  

En miðlarnir eru ekki þeir einu sem notfæra sér Netið meira en áður því eins og Herbert 

(2000) segir þá eru „allir“ í dag orðnir fréttamenn því nú geti allir miðlað sínu efni til 

fjöldans. Viðmælendur mínir voru ekki á eitt sáttir um þessa staðhæfingu. Til dæmis segir 

Þórarinn að blogg sé fjölmiðill en bloggarar séu ekki fréttamenn, Guðrún segir að blogg sé 

ekki fjölmiðill og bloggarar ekki fréttamenn, en segir aftur á móti að blogg geti stundum 
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orðið að fjölmiðli. Eins tekur Björn dæmi um að blogg geti orðið að fréttaefni þó svo að 

bloggarar sjálfir séu ekki fréttamenn.  

Dan Gilmor var fyrstur til þess að blogga og birta það á vefsíðu fréttablaðsins Mercury 

News. Hann segist nýta sér bloggið þannig að hann setji oft fram fullyrðingar eða 

spurningar og biðji síðan aðra að fylla inn í eyðurnar. Bergljót er alveg sammála Gilmor 

um þetta og segir að þetta sé mjög skemmtileg leið til þess að nota sér bloggið. Pétur segir 

einnig að einn af möguleikunum sem fylgja því að vera á Netinu sé aukin þátttaka 

lesandans þar sem lesandinn fyllir oft inn í eyðurnar með athugasemdum og mótar þannig 

fréttina á staðnum. Bergljót er sammála og segir að gagnvirkni á Netinu sé komin til að 

vera. Lasica (2001), er sammála Gilmor (2002) og segir að hin hefðbundna fréttamennska 

hafi farið dalandi á meðan bloggið hafi blómstrað. Gilmor (2002) segir jafnframt að 

blaðamennskan verði að hafa opin augu fyrir nýjungum, nýjum aðferðum og nýrri 

framsetningu. Pétur er sammála þeim og segir að bloggið sé ný gerð af fréttamennsku og 

ákveðinn fjölmiðill. Hann segir einnig að hin hefðbundnu landamæri á milli frétta og þess 

sem almenningur segir hafi verð þurrkuð út með Internetinu. Winter (2002) segir að allir 

sem hafi eitthvað að segja eigi að segja það og hafi núna vettvang til þess að tala.  

Þórarinn er því sammála og bætir við að ekki sé hægt að gera samskonar kröfur um 

sömu faglegu vinnubrögðin til bloggara og gerð eru til fréttamanna. Hann er þá meðal 

annars að vísa í skilgreiningu Rudin (2002), um að fréttamennska snúist um að setja 

atburði, hugmyndir, upplýsingar og deilur í samhengi. Bloggarar setja oft ekki hlutina í 

samhengi, heldur segja það sem þeim finnst eins og Guðrún talar um með 

nafnbirtingarnar.  

Þórarinn, Guðrún og Björn eru öll sammála um að bloggið sé búið að taka við af 

athugasemdum sem hægt var að hengja við fréttirnar því það hafi verið mikið af 

misgáfulegum orðum sem streymdu þar inn. En Bergljót segist bíða spennt efir því að 

starfsfólkið á ruv.is taki þetta upp hjá sér og skarast það dálítið á við reynslu allra hinna af 

athugasemdum. En hvort sem um er að ræða blogg eða athugasemdir þá er áhreyrandinn 

hættur að taka aðeins á móti fréttunum, heldur en hann orðin þátttakandi í gerð og 

dreifingu á fréttinni sjálfri (Currah, 2009). Þá er spurningin þessi: Hver er orðinn 

áhorfandi í dag? Því hér áður fyrr borguðu margir fyrir að fá að lesa það sem fáir skrifuðu. 

Í dag geta allir skrifað og lesið það sem þeir vilja án þess að borga. Því veltir Gardam (í 

Currah, 2009) upp þeirri spurningu hvar sé þá framtíð faglegrar fréttamennsku þegar 
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verðmætamat upplýsinga er komið niður í ekki neitt og hver sem er að blogga getur kallað 

sig fréttamann. 

Jónas Kristjánsson (2008) segir fréttamenn misánægða með að að þurfa að setja 

fréttirnar sínar líka á vefinn, sumir eru ánægðir með það hversu góða dreifingu fréttin 

þeirra fær, á meðan aðrir séu óánægðir með það hversu oft þeir þurfi að vinna og 

meðhöndla sömu fréttina. Bergljót tekur undir með Jónasi Kristjánssyni, (2008) og segir 

að um leið og fréttamennirnir þurfi að fara endurskrifa efnið eða vinna það oft fyrir 

mismunandi miðla þá verði þeir þunglyndir.  

Eins og Henry (2007) segir þá eru veffréttamenn litnir öðrum augum en aðrir 

fréttamenn og heldur hann því fram að veffréttamenn verði aldrei þekkt nöfn og muni ekki 

hljóta sömu virðingu og fréttamenn hér áður fyrr. Pétur tekur undir þetta og segir að í dag  

sértu annaðhvort að vinna fyrir blað og þá sértu fínn, eða að vinna fyrir blogg og þá sértu 

ekki fínn. En Pétur tekur ekki mikið mark á því og bendir hann á að allar lesendakannanir 

sýni að ungt fólk lesi blöðin blöðin ekki eins mikið og þeir sem eldri eru. Eins og sést í 

mynd 4, þá les unga fólkið meira af fréttum á Netinu heldur en þeir sem eldri eru og mætti 

þá ganga út frá því að þeir lesi blöðin ekki jafn mikið. 

Þórarinn er einnig sammála Henry (2007) og segir að blaðamannastéttin sé orðin 

eitthvað sem fólk dettur inn í og svo út aftur og hann segir einnig að það muni aldrei neinn 

veffréttamaður verða þekktur. En þau Bergljót og Björn eru ekki sammála. Bergljót segir 

að útvarpsmenn hafi orðið þekkt andlit í þjóðfélaginu og Björn segir að það sé 

fréttamönnunum sjálfum að kenna ef þeir verði ekki þekktir í þessum bransa því að þeir 

skrifi sjaldan undir nafni. Björn heldur því einnig fram að það sé ekki miðlinum að kenna 

heldur verði fólk að vanda vinnubrögðin og skrifa undir nafni. En það er einmitt það sem 

Fulton (1996) bendir á. Hann segir að fréttamenn framtíðarinnar verði að vera úrræðagóðir 

og kunna að leita að upplýsingum á annan og betri hátt heldur en almenningur gerir. 

Fulton segir einnig að fréttamenn verði að vinna sér aftur inn fyrri virðingu til þess að stétt 

þeirra deyi ekki út. Það er einmitt það sem Pétur benti á með sögunni um tunnusmiðina, en 

þeirra starf datt einmitt út með tilkomu nýrrar tækni.  

Fréttamennskan hér á landi verður að einhverju leyti strax hraðari fréttamennska árið 

1997 þegar mbl.is var opnað. Þá strax komu fréttirnar fríar inn á heimili allra þeirra sem 

voru með tölvu og Internetið. En það er ekki það eina sem átt er við með hugtakinu 

hraðari fréttamennska heldur einnig að fréttamenn fá minni tíma til þess að vinna fréttina 
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sína. Henry (2007) segir að fréttamennskan sé lögð í einelti af Wall Street kenningunni. En 

hún gengur út á það að hámarka hagnaðinn og lágmarka kostnaðinn. Guðrún tekur gott 

dæmi um þetta og segir að þegar maður vinni á blaði sé hægt að hringja nokkur símtöl yfir 

daginn og safna saman upplýsingum um málið og skila síðan inn fullunninni frétt átta 

tímum síðar. Þetta sé ekki hægt á Netinu því þar sé skilafrestur á hverri mínútu. Á blaði 

skilaði hún u.þ.b. 3-5 fréttum á dag, en á vefmiðli skilar hún um 30 fréttum á dag. Þetta 

styður einmitt það sem Henry (2007) segir um að fólk sé að hætta í sinni vinnu vegna þess 

að því blöskri vinnubrögðin því það er alls staðar verið að skera niður störf og leggja meiri 

vinnu á færri herðar. Eða eins og Þórarinn orðar það þá þarf hraðari vinnubrögð í takt við 

hraðari tíma.  

Currah (2009) talar um þá áhrifaþætti sem eru undirliggjandi hjá miðlunum og skapast 

af ýti- og togþáttum. Það er eins og Pétur segir; „ef maður ætlar að byggja upp fjölmiðil  

verður maður að vita hvað fólkið vill lesa“. Þórarinn, Pétur og Guðrún taka öll sem dæmi 

að mest lesna fréttin á hverjum degi sé Britney og eiga þá við fréttir af fallega og fræga 

fólkinu í Hollywood. Guðrún tekur undir þetta og segir að auðvitað hljóti vefirnir að bjóða 

upp á það sem fólkið vill lesa því að auglýsendur vilja auglýsa á þeim vefjum þar sem 

umferðin er hvað mest. Því má gera ráð fyrir því að í rauninni sé afþreyingin sé í rauninni 

bæði orðin að ýti og togþáttum.  

Því segir Guðrún að eitt af aðal vandamálum vefmiðlanna hér á landi sé að litið sé á þá 

sem hálfgerðar fréttaveitur. Fólk ætlist til þess að fá allar fréttir frá þessum miðli og er það 

þá hraðinn sem skiptir máli. Hún segir einnig að fólk hér á landi sé ekki að leita að 

djúpum fréttum heldur bara því sem sé að gerast hverju sinni. En þetta er einmitt það sem 

Google News og Yahoo News eru að gera. Þeir eru að starfa sem fréttaveitur fyrir einmitt 

þennan markhóp sem vill aðeins fá að skima fréttirnar og fá að vita það helsta sem er að 

gerast í heiminum í dag. Reyndar hafa þeir verið verulega gagnrýndir fyrir það og segir 

Neil Henry  þetta ekki gera fréttamennskunni hátt undir höfði. 

Þórarinn er sammála Guðrúnu og segir að með tilkomu Internetsins sé fréttamennskan 

orðin hraðari og kærulausari. Bergljót segir að í dag verði fólk einfaldlega að sætta sig við 

að Netið verði alltaf fyrst með fréttirnar. Guðrún bætir við að fréttamennskan í dag sé 

gulari en hún var og kemur það heim og saman við það að allir vilji nú frekar lesa um 

brjóstin á Britney heldur en póltík eins og Pétur orðar það. Þar er það aftur markaðurinn 

sem stjórnar eftirspurn. 



 48

Af þessu má draga þá ályktun að með tilkomu Internetsins sé markaðurinn farinn að 

stjórna eftirspurninni. Áður fyrr voru það ritstjórar miðlanna sem matreiddu fréttirnar ofan 

í okkur hin. En í dag eru allir orðnir sínir eigin ritstjórar á sínum eigin miðli og sníða sér 

sitt eigið efni eftir því sem hentar. Þessu hafa ritstjórar miðlanna þurft að bregðast við með 

því að bjóða upp á samskonar efni á sínum vefmiðli og fólk er að sækjast eftir, s.s. meiri 

afþreyingu til þess að halda uppi umferð á sínum síðum því umferð á síðurnar er sama og 

gjaldmiðill þar sem auglýsendur vilja aðeins auglýsa hjá þeim sem eru með mestu 

umferðina. Því eru vefmiðlarnir farnir að skrifa gulari fréttir til þess að mæta 

afþreyingarþörf neytendanna og birta fréttir oftar og hraðar til þess að geta virkað eins og 

fréttaveita og segja fólki frá mörgum þáttum sem snerta líf þeirra.  

Ef við þetta bætist að fólk ílengist ekki í þessari vinnu og það nær ekki að byggja sér 

upp jafn mikla virðingu í sínu starfi og áður og að nýja fólkið er yfirleitt sett fyrst í það að 

skrifa á vefinn þá fáum við kærulausari miðil. 

Niðurstöðurnar sýna því að Íslendingar nýta sér möguleika Internetsins að mestu leyti 

hvað fréttir varðar. En starf fréttamannsins hefur breyst verulega með tilkomu Internetsins, 

og til þess að stéttin haldi sínum sessi þurfa blaðamenn að sýna að það sé enn þörf fyrir 

þá. En það sem hefur aðallega dregið stéttina niður eru allar afþreyingafréttirnar. 

Viðmælendur mínir virtust vera sammála um að ef að miðill eigi að standa undir sér þá 

þurfi hann að bjóða upp á afþreyingu. Af þessu má því draga þá ályktun að með tilkomu 

Internetsins sé fréttamennskan orðin hraðari, gulari og kærulausari.  

Gaman væri að rannsaka hvort fréttamenn á öðrum miðlum eru einnig að upplifa sig á 

svipaðan hátt og fréttamenn á vefmiðlum gera. Einnig væri hægt að rannsaka hvernig 

fréttir neytandinn vill lesa og sjá hvort gul fréttamennska er þar ofan á. Auk þess væri 

gaman að skoða hvort ljósvakamiðlarnir eru einnig að ganga í gegnum einhverjar 

breytingar með tilkomu Internetsins.  
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6 Viðaukar 

Viðauki I : Þarfagreining fyrir vefinn student.is 

Kynning á verkefninu 

Hugmyndin að því að gera síðu sem yrði fréttasíða skrifuð af nemendum Háskóla Íslands 

fyrir nemendur Háskóla Íslands kviknaði í tíma hjá Guðmundi Hermannsyni ritstjóra 

mbl.is í nóvember 2007. Við vorum fjórar saman í hóp og unnum að þeirri hugmynd sem 

ég fékk  að gera vef fyrir hákólanema með fréttum og fréttatengdu efni. Síðan þá fór ég að 

vinna að því að móta þessa hugmynd og spyrjast fyrir um notagildi vefs sem þessa. Allar 

undirtektir voru góðar og nú er þetta liður í lokaverkefni mínu í mastersnámi í blaða- og 

fréttamennsku undir handleiðslu Valgerðar Jóhannsdóttur og Guðmundar Hermannsonar.  

Hugmyndin að verkefninu er í raun tvíþætt. Annarsvegar er þetta hugsað sem 

fréttavefur fyrir Háskóla Íslands og hinsvegar sem kennslutæki og vettvangur til þess að 

gera nám í blaða- og fréttamennsku markvissara, þar sem nemendur koma til með að 

skrifa fréttir inn á síðuna. 

Við athugun mína á uppbyggingu hugmyndarinnar að vefnum voru nokkrir nemendur 

úr ólíkum deildum háskólans og á mismundandi stað í sínu námi kallaðir á rýnifund. Því 

er heildar útlit og hugmyndirnar sem koma hér fram margar hverjar sprottnar upp af þeim 

fundi.  

Markhópar 

Markhópur vefsins er allt háskólasamfélag Háskóla Íslands í heild sinni. Hvort sem það 

eru nemendur, kennarar, almennir starfsmenn, erlendir nemendur eða tilvonandi nemendur 

og fjölmiðlar. Allir þessir aðilar eiga að geta farið inn á vefinn og fundið eitthvað sem 

vekur áhuga þeirra og séð að Háskóli Íslands er fullur af lífi.  

Nemendur 

• Nemendur í grunnnámi 
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• Nemendur í framhaldsnáni 

• Erlendir nemendur 

• Fjarnemendur 

• Tilvonandi nemendur 

 

Starfsmenn 

• Innan akademíunnar 

• Innan stjórnsýslunnar  

• Stundakennarar 

• Aðrir starfsmenn 

• Fjölmiðlar 

Markmið 

Markmið með vefnum er einkum tvíþætt. Annarsvegar er vefnum ætlað að vera lifandi 

fréttavefur og upplýsingaveita fyrir nemendur og starfsmenn Háskóla Íslands og verða 

partur af daglegri notkun þeirra. Þar sem vefurinn stuðlar að því að háskólasamfélagið 

virki sem ein stór heild og verði lifandi umhverfi.  

Hinsvegar er vefnum ætlað að vera kennslutæki fyrir nemendur á fyrsta og öðru ári 

í MA- námi í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands og stuðli þar með að því að 

betra og markvissara námi.   

Leiðir að markmiðum 

Til þess að hugmynd af þessu tagi virki þarf vefurinn að vera í stöðugri þróun. Nýjar fréttir 

þurfa að koma inn á vefinn daglega til þess að viðhalda  stöðugleika og gera hann lifandi. 

Ætlunin er að inni á vefnum verði sambland af hörðum og mjúkum fréttum þannig að 

vefurinn nýtist bæði til afþreyingar sem og hafi ákveðið upplýsingagildi.  

Vefurinn verður að vera gagnvirkur. Í fyrsta lagi vegna þess að allir aðrir miðlar í dag 

eru gagnvirkir. Einnig til þess að láta nemendur og kennara skólans vita að þetta er þeirra 

vefur og að þeir hafi rétt á að tjá sig um málefni líðandi stundar inni á vefnum. Til þess að 

taka þátt í málefnum þarf einfaldlega að skrá sig inn með notendanafni og lykilorði, því 

sama og notað er á Uglunni sem er innri vefur Háskóla Íslands. Þannig er hægt að tryggja 

það að fólk sé ekki að setja inn einhverja vitleysu.  



 54

Um nafnið á síðunni  

Nafnið student.is varð fyrir valinu þar sem vefurinn er ætlaður stúdentum, hannaður af 

stúdentum og unnin af stúdentum. Einnig vegna þess að Stúdentaráð hefur haldið úti sinni 

síðu undir þessu nafni síðustu árin og því ætti þetta nafn að vera búið að skapa sér 

ákveðinn sess innan háskólasamfélagsins.  

Auk þess virkar nafnið student.is á öllum tungumálum og auðvelt að bera fram. Því er 

síðan aðgengileg erlendum nemendum sama hvaðan þeir koma.  

Forsíða 

• Tillögur að uppsetningu forsíðu:  

• Sé einföld   

• Boðið sé upp á leit bæði innan Háskólans sem og á akademískum grundvelli 

• Forsíða sé ekki meira en einn skjár 

• Forsíðan sé lifandi þar sem myndir í haus breytist. Myndirnar eiga að sýna 

nemendur innan háskólans að leik og starfi.  

• Ein stór frétt með mynd er á forsíðu og svo 5 minni þar fyrir neðan sem hægt er að 

smella á og lesa meira. 

• Að viðburðadagatal nemenda sé virkt og sýni það sem í boði er fyrir nemendur 

þannig að allar þær upplýsingar séu saman á einum stað. 

• Ef ég læri... hvað get ég orðið? Er ákveðinn dálkur þar sem myndum af nemendum 

sem hafa klárað nám við Háskóla Íslands á mismunandi sviðum og sýnir hvað 

þetta fólk er að vinna við í dag.  

• Glósubanki þar sem nemendur geta sjálfir sent inn sínar glósur í pdf eða word  

• Mig vantar.. þar geta nemendur sett sjálfir inn auglýsingar og auglýst frítt eftir að 

selja eða kaupa  bækur, húsgögn og annað.  

• Samsafn af öllum orðabókum á öllum tungumálum sem kennd eru innan háskóla 

Íslands. Sama hvort þarf að borga fyrir það eða ekki. 

• Nemendur geta sjálfir sent inn tilboð og sagt öðrum nemendum frá því að góð 

tilboð séu í gangi. Vinna þarf þetta í samvinnu við Stúdentakortin sem Stúdentaráð 

sér um.  
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• Ætlunin er að hafa sér glugga þar sem sjónvarps- og útvarpsverkefni nemenda í 

blaða-og fréttamennsku fá að njóta sín. En þau verða þá öll sett upp sem fréttir af 

háskólasamfélaginu.  

• Ætlunin er að gera matseðil Hámu aðgengilegan þar sem nemendur geta kíkt á 

matseðilinn og tekið þannig ákvörðun um það hvort þeir vilja ganga yfir á 

háskólatorgið.  

• Könnun verður í gangi þar sem einu sinni í viku er sett inn ný spurning. 

• Boðið verður upp á villuleit þar sem nemendur geta sett inn texta og púki leiðréttir.  

• Nemendum verði boðið upp á að senda sms frítt í boði einhvers ákveðins 

símafyrirtækis. 

• Um stúdentavefinn, þar verður m.a. ritstjórnin kynnt á hverju ári og haldið utan um 

það hverjir sátu í ritstjórn árin á undan. Til þess að nemendur geti sett vinnu á 

vefnum inn á ferilsskrár sínar. Þar verður einnig tengill inn á nám í blaða- og 

fréttamennsku.  

• Hægt verður að skoða síðuna í stærra letri. 

Hlutverk aðila sem koma að vefnum 

Þar sem margir aðilar koma að vefnum þarf að skipuleggja hver sér um hvað og hver ber 

ábyrgð á því að allir þættir vefsins gangi upp. Þeir aðilar sem koma að vefnum eru: 

Nemendur í blaða- og fréttamennsku, Stúdentaráð, Jafnréttismál, AIESEC og 

Félagsstofnun Stúdenta. 

Hlutverk Blaða- og fréttamennsku 

Nemendum í Blaða- og fréttamennsku er ætlað að halda uppi aðalsvæðinu á forsíðunni. 

Fréttir og góð fréttaöflun er stór hluti af vefnum og í raun sá þáttur sem tengir hina hlutina 

og afþreyinguna saman. Nemendur munu skrifa fréttir, taka útvarps- og sjónvarpsviðtöl 

sem og halda úti spurningu vikunnar; einskonar örviðtöl með mynd,  könnun vikunnar og 

fleira sem tengist náminu. 

Aðrar fréttir 

Stúdentaráð mun einnig halda úti fréttasíðu á sinni undirsíðu og munu þær fréttir sjálfkrafa 

fara inn á forsíðu vefsins. Þær fréttir eiga að vera merktar stúdentaráði til þess að ekki sé 

um að villast hver hér sé að skrifa hverju sinni, án þess þó að mikið beri á því við fyrstu 
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sýn.  

Á undirsíðunni um jafnréttismál verða einnig fréttir er varða jafnrétti innan Háskóla 

Íslands. Þær fréttir munu einnig fara inn á forsíðu vefsins.  

Félagsstofnun stúdenta mun hugsanlega einnig koma við sögu í þessu ferli og fá 

undirsíðu, það sama verður um fréttir og tilkynningar sem þeir senda frá sér, þær eiga 

einnig að birtast  á forsíðu vefsins.  

Á þessu má sjá að mikið magn  frétta berst inn á vefinn og því enginn hætta á að 

vefurinn verði dauður.  

Hlutverk og aðkoma Stúdentaráðs 

Stúdentaráð mun hafa aðgang að sinni síðu og sjá um hana sjálft að öllu leyti.  

Þeir sem starfa innan stúdentaráðs munu þó fara eftir almennum verklags- og 

vefstjórnarreglum sem vefurinn leggur upp með. Að öðru leyti stunda þeir sjálfstæð 

vinnubrögð á sínu svæði.  

Þeir þættir sem stúdentaráð sér um munu bæði vera á forsíðunni og á forsíðu undirsíðu 

þeirra. Ástæðan fyrir því er í raun tvíþætt: í fyrsta lagi vegna þess að sumt af því sem er 

núna á forsíðu Stúdentaráðs ætti ekki að þurfa að leita að og ætti að vera með því fyrsta 

sem stúdentar sjá á forsíðunni. Í öðru lagi vegna þess að mikið af þeim hugmyndum sem 

ég lagði upp með í byrjun hafa þróast í samstarfi við Stúdentaráð og þau hafa samþykkt að 

hafa yfirumsjón með.   

Þau verkefni sem Stúdentaráð sér um og falla undir forsíðu student.is:  

• Félagslífið og allt sem því tengist 

o Hagsmunafélög stúdenta verða undir jafnréttismálum en ekki beint undir 

félagslífi.  

• Erlendir nemendur: Survival Kit, málefni erlendra nemenda  og ESN 

• Stúdentakortin: Tilboð handa nemendum 

• Stúdentablaðið : Ritstjórn, ritstjórnarstefna og  saga Stúdentablaðsins 

• Námslán: Lín, úthlutunarreglur og reiknivélar 

• Atvinnulífið:  HÍ í samstarfi við  Náms- og starfsráðgjöf  og ferilsskrár 
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• Einnig hefur Stúdentaráð aðgang að myndaalbúminu  

Þættir sem Stúdentaráð sér um og verða á undirforsíðu Stúdentaráðs: 

• Fréttir af starfi stúdentaráðs- sem falla sjálfkrafa inn á aðalfosíðuna 

• Nefndir á vegum Stúdentaráðs 

o Auk þess mun Jafnréttisnefnd SHÍ einnig falla undir síðuna Jafnréttismál 

• Réttindi  og réttindaskrifstofan 

• Um stúdentaráð: Um formann, aðra starfsmenn og  sögu SHÍ 

Jafnréttismál 

Aðkoma jafnréttismála inn á síðuna þróuðust þegar Arnar Gíslason koma að máli við mig 

vegna þess að hann var óánægður með það hvernig jafnréttismál voru sett fram á nýju HÍ- 

síðunni. Því var hugmyndin að sameina alla þá þætti sem snúa að jafnréttismálum á einni 

síðu á Stúdentasíðunni.  

Inni á síðunni verða:  

• Jafnréttisnefnd SHÍ: sem Stúdentaráð mun sjá um  

• Jafnréttisnefnd HÍ: sem Jafnréttisfulltrúi HÍ mun sjá um 

• HÍ kennir jafnrétti: upplýsingar teknar upp úr Kennsluskrá 

• Rannsóknasetur innan HÍ sem snúa að jafnrétti  sem Jafnréttisfulltrúi HÍ mun sjá 

um 

• Hagsmunafélag stúdenta: sem Stúdentaráð mun sjá um 

Tenglar 

Nokkrir gagnlegir tenglar verða á síðunni til þess að auðvelda nemendum og væntanlegum 

nemendum aðgengi að þeim upplýsingum. Þær hugmyndir sem hafa komið eru 

eftirfarandi, en tekið skal fram að ekkert er endanlegt í þeim málum og alltaf hægt að bæta 

við og breyta þeim tenglum. 

• Inn á nemendafélög Háskólans þar sem þeim verður skipt eftir deildum og nafn 

deildarinnar komi á undan nafni félagsins sjálfs 

• Félagsstofnun Háskólans 
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• Íþróttahúsið  

• Tungumálamiðstöð 

• Skiptinemasamtök sem nemendum býðst að fara með 

Aðgengi nemenda 

Undir hnöppunum Tilboð, Mig vantar, Glósubanki, Viðburðardagatal, Orðabækur,  verður 

gluggi þar sem nemendur geta sett sjálfir inn upplýsingar með því að skrá sig inn á sama 

hátt og þeir gera inn á Ugluna. Þannig er hægt að tryggja að ekki sé verið að misnota 

vefinn og að trúverðugleiki haldist.  

Einnig er það gert til þess að nemendum finnist þeir geta tekið þátt í vefnum og séð 

viðbrögð strax. 

Vefurinn sem kennslutæki 

Sem nemandi í Blaða- og fréttamennsku hefur mér fundist vanta vettvang þar sem 

nemendur sjá um eitthvern fjölmiðil eða taka þátt í fjölmiðlastarfi með náminu. 

Stúdentablaðið hefur nú þegar eigin ritstjórn og þannig hefur málum verið háttað um 

allnokkurt skeið og því ekki grundvöllur fyrir því að blanda saman námi innan skólans og 

Stúdentablaðinu í heild sinni. 

Rekstur  sjónvarps- eða útvarpsstöðvar er frekar stórt og viðamikið verkefni og ekki 

víst að lítil námsbraut eins og Blaða- og fréttamennskan er, geti staðið í því. Fyrir utan það 

hversu dýr þesskonar rekstur er. 

Því er vefsíða besti kosturinn þar sem nemendur geta spreytt sig á því að skrifa fréttir, 

taka viðtöl, gera sjónvarpsfréttir og útvarpsfréttir eða innslög. Hugmyndin er sú að í 

upphafi hverrar annar verði vefurinn kynntur fyrir nemendum og þeir beðnir að koma með 

sínar hugmyndir að umfjöllunarefni. Nemendur á öðru ári munu sitja í ritstjórn og munu 

þeir skiptast á að sjá um vefinn í heild sinni. Flest verkefni nemenda í blaða- og 

fréttamennsku munu verða unnin fyrir vefinn.  

 

Dæmi:  

Nemendur á fyrsta ári (10-20 nemendur) eiga að taka viðtal og skrifa 2ja 

blaðsíðna viðtal við kennara innan Hákólans. Á næstu 10-20 vikum verður einn 

kennari kynntur sem kennari vikunnar á vefnum.  
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Í námskeiði sem nefnist Sjónvarp, gera nemendur, eins og staðan er núna, þrjú til fjögur 

sjónvarpsinnslög á mann,  sem gerir í heildina um 40 sjónvarpsinnslög sem hægt er að 

setja á vefinn með reglulegu millibili.  

Það sama er hægt með útvarpskúrsinn. En þar er jafnvel hægt að setja oftar inn Vox-

pop og svo venjuleg útvarpsviðtöl með reglulegu millibili. Þar eru því um 40 útvarpsviðtöl 

sem hægt væri að framleiða.  

Í raun er hægt að framleiða efni fyrir vefinn í flest öllum námskeiðum og því þarf 

aðeins að hafa einhvern yfir vefnum í hverri viku sem sér til þess að efni fari inn á 

hverjum degi.  

Framtíðarsýn 

Hugsunin er sú að í framtíðinni verði þessi vefur stór partur af háskólalífinu. Vefur sem 

Háskóli Íslands á að geta bent á með miklu stolti því að vefurinn sýni hversu mikið líf á 

sér stað innan veggja háskólans.  

Í framtíðinni er einnig hægt að sýna beint frá viðburðum sem eiga sér stað innan 

skólans. Bjóða til beinnar útvarpsútsendingar á netinu og ræða málefni sem brenna á 

nemendum. Einnig væri hægt að leyfa öðrum nemendum skólans að senda inn efni, sögur 

og annað sem yrði flokkað sem aðsent efni.  

Eitt af aðalmarkmiðum vefsins er að nemendur í blaða- og fréttamennsku geti sett 

vefinn á ferilsskrá sína og sýnt fram á að þeir hafi unnið á fréttamiðli og hafi því einhverja 

reynslu af skrifum, útvarpsvinnu sem og sjónvarpsfréttagerð.  
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Viðauki II: Rýnihópur 

Þann 6. mars 2008 var settur saman rýnihópur (e. Focus group) til þess að komast að því 

hvað það er sem nemendur Háskóla Íslands vilja sjá inni á vefnum Háskólafréttir og hvort 

nemendum finnst  vera þörf fyrir vef af þessu tagi. Rýnihópur er  fólk sem kemur úr 

ýmsum áttum, með mismunandi markmið, og er beðið um að koma með skoðanir sínar á 

einu og sama efninu (Esterberg, 2001).  

Nemendurnir voru átta og komu þeir úr námi háskólans eins og hér segir: Sagnfræði, 

ferðamálafræði, sálfræði, viðskiptafræði, verkfræði, stjórnmálafræði, ljósmóðurfræði og 

blaða- og fréttamennsku. Fjórir voru í MA námi eða annarskonar framhaldsnámi. Fjórar 

konur voru í hópnum og fjórir karlar.  

Byrjað var að spyrja hvort fólk vildi almennt sjá vef af þessu tagi innan háskólans og 

hvort fólki fannst vera þörf á því. Í framhaldi af því var fólk beðið að svara nokkrum 

spurningum og koma með tillögur um það sem ætti að vera á síðunni. Hægt er að sjá 

spurningarnar sem lagt var upp með í viðhengi aftast í ritgerðinni.  Loks var fólki skipt í 

tvo hópa og þau unnu að því að hanna síðuna eins og þau  vilja sjá hana og þau kynntu 

sína síðu fyrir hinum hópnum. 

Aðalniðurstöðurnar voru þær að fólk vildi sjá síðuna sem .is síðu en ekki sem 

hi.is/háskolafrettir vegna þess að fólk sagðist almennt síður fara á síður sem væru  undir 

hi.is/. Þátttakendurnir vildu einnig sjá að hausinn á síðunni yrði ekki ólíkur vef Háskóla 

Íslands, þ.e. með merki háskólans öðru megin og tengil inn á vísindavefinn hinu megin 

eins og vefur Háskóla Íslands hefur verið hingað til. Aðalástæðan fyrir því var sú að 

þátttakendur vildu að síðan hefði sama hausinn og síða Háskólans  til þess að tryggja 

trúverðugleika hennar og fagleg vinnubrögð þeirra sem skrifuðu inn á hana. Mikil umræða 

skapaðist um það hvort síða af þessu tagi yrði skoðuð ef nemendur, kennarar og aðrir 

vissu ekki hver bæri ábyrgð á henni og ef faglegum vinnubrögðum yrði ekki beitt.  

Gagnvirk þátttaka var einn af þeim punktum sem báðir hóparnir komu með og vildu 

gera að skilyrði. Flestir vefmiðlar eru með gagnvirkni af einhverju tagi inni á sínum síðum 

og var mikið lagt upp úr því í starfi rýnihópsins. Þátttakendum fannst mikilvægt að 

lesendur síðunnar gætu sett sína skoðun þar inn og skráð sig inn á hana eins og gert er á 

síðu háskólans með veffangi og lykilorði. Ekki kom til greina að skoðanir yrðu nafnlausar 
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því að þá er hægt að missa tökin á því sem þar fer fram og vildu þátttakendur tryggja það 

frá byrjun.  

Aðrar hugmyndir komu upp eins og viðburðadagatal til þess að fylgjast með öllum 

viðburðum sem nemendum standa til boða og eiga það til að týnast í vefpósti nemenda. 

Einnig fannst þeim mikilvægt að hægt væri að lesa síðuna bæði á íslensku og ensku þar 

sem skólinn er að reyna marka sig sem alþjóðaskóli á alþjóðavettvangi. Þátttakendum 

fannst mikilvægt að á vefnum væri hægt að nálgast öll blöð og pésa sem gefin eru 

reglulega út á háskólasvæðinu því að oft á tíðum eru þetta sniðug blöð sem týnast í 

upplýsingaflæði til nemenda. 

Oft á tíðum er verið að gera háskólanemum einhver sérstök tilboð, en eins og áður kom 

fram vill allur sá vefpóstur sem nemendur fá fara forgörðum. Þess vegna fannst 

nemendum sniðug lausn að hafa einn stað fyrir öll tilboð sem nemendur fá og gera þau 

þannig aðgengilegri fyrir nemendur og kennara.  

Ein af hugmyndunum var að hafa orðabókasafn á vefnum þar sem tengill inn á allar 

helstu veforðabækur væri aðgengilegur fyrir nemendur sem og villuleit eins og Púki sem 

hægt væri að hafa tengil inn á. Einnig kom upp sú hugmynd að hafa glósubanka inni þar 

sem nemendur gætu deilt glósum sín á milli úr ákveðnum námskeiðum. Þessi hugmynd 

var ekki samþykkt einhljóða og því er hún aðeins lögð fram sem hugmynd en er ekki inni 

á endanlegri útkomu vefsins að svo stöddu.  

Þátttakendur vildu að félagslíf almennt í háskólanum yrði gert sýnilegra og því ætti að 

vera tengill inn á nemendafélagssíðurnar og öðru skipulögðu starfi háskólans. Því kom 

upp sú hugmynd að gera einn dálk sem bæri heitið „fréttir af fólki“ og væri þar hægt að 

segja frá þeim einstaklingum sem sköruðu fram úr á einhverju sviði hvort sem það væri 

innan eða utan veggja Háskóla Íslands. Með því móti er verið að gera Háskólann að 

persónulegra umhverfi fyrir nemendur sem og verðandi nemendur skólans.  

Önnur hugmynd sem kom upp til þess að gera skólann að persónulegra umhverfi var sú 

að gera sérstakan dálk með mynd af útskrifuðum nemendum háskólans þar sem spurt er 

hvað hægt sé að starfa ef viss námsgrein er valin. Með því móti er hægt að sýna verðandi 

nemendum að hægt er að læra margt í Háskóla Íslands og fá atvinnu af því vegna þess að 

oft á tíðum vita nýnemar ekki hvað hægt er að gera með menntun í ákveðnu fagi.  

Margar hugmyndir komu upp og voru þær allar með það að leiðarljósi að koma 

háskólanum nær nemendum sínum. Eins og vefurinn er í dag er hann ekki nógu 
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aðgengilegur nemendum og því var reynt að ganga út frá þeim hugrenningum þátttakenda 

að gera vefinn nemendavænan. 
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Viðauki III: Fréttatilkynningar vegna student.is 

 

Fréttir Hi.is: Nýr fréttavefur: stúdent.is 

 

 

Kristín Ingólfsdóttir rektor opnaði nýjan frétta- og þjónustuvef  fyrir háskólasamfélagið á 

háskólatorgi í dag. Hún sagði að vefurinn yrði veftorg sem gæfi glögga sýn á fjölskrúðugt 

mannlíf háskólans. Hann yrði einskonar háskólatorg, miðja á vefnum, þar sem nemendur 

gætu sameinast. Vefurinn er hugmynd Díönu Víglundsdóttur, M.A nema í blaða- og 

fréttamennsku og hluti af lokaverkefni hennar. Meistaranemar í blaða- og fréttamennsku 

ritstýra vefnum, sjá um fréttaöflun og fréttaskrif á vefnum (Háskóli Íslands, 2008).  
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Fréttir student.is: Nýr fréttavefur: Student.is 

Kristín Ingólfsdóttir rektor og Díana Dögg Víglundsdóttir, meistaranemi, opnuðu nýjan 

frétta- og þjónustuvef fyrir háskólasamfélagið á háskólatorgi í dag. 

Rektor sagði að vefurinn yrði veftorg sem gæfi glögga sýn á fjölskrúðugt mannlíf 

háskólans. Hann yrði einskonar háskólatorg, miðja á vefnum, þar sem nemendur gætu 

sameinast. 

Vefurinn er hugmynd Díönu Víglundsdóttur, M.A nema í blaða- og fréttamennsku og 

hluti af lokaverkefni hennar. Meistaranemar í blaða- og fréttamennsku ritstýra vefnum, sjá 

um fréttaöflun og fréttaskrif á vefnum.  

Valgerður Jóhannsdóttir, verkefnastjóri meistaranámsins, segir að vefurinn hafi mikið 

gildi fyrir námið. Nemendur fái nú tækifæri til að skrifa fyrir alvöru miðil í stað þess að 

skrifa í tómið eins áður. Vefurinn sé bæði frábært kennslutæki og tækifæri til að vekja 

athygli á því sem gerist innan Háskólans. Fjölbreytt starf eigi sér stað innan skólans sem 

full ástæða sé til að segja fréttir af.  

Á vefnum eru einnig vefsíður Stúdentaráðs, Félagasstofnunar stúdenta, jafnréttisfulltrúa 

háskólans,  og fleiri. Að opnun og ræðhöldum loknum bauð Félagsstofnun stúdenta öllum 

viðstöddum upp á kaffi og kökur (student.is, 2008). 
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Fréttir visir.is: Nýr og spennandi fréttavefur 

Stúdentar og aðrir flykkjast á student.is sem er fréttavefur þar sem fjallað er um 

háskólalífið frá öllum hugsanlegum sjónarhornum. Vefurinn er hluti af lokaverkefni Díönu 

Daggar Víglundsdóttur meistaranema í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands. 

„Eitt af verkefnum mínum í náminu var að búa til fréttavef. Þá fékk ég hugmyndina að 

vef sem fjallaði um háskólalífið. Kennaranum mínum leist vel á þetta og ég bar 

hugmyndina síðan undir markaðs- og samskiptasvið HÍ. Ég sá líka fyrir mér að vefurinn 

væri gott námstæki fyrir nema í blaða- og fréttamennsku.“ 

Díana Dögg starfar nú sem verkefnastjóri í vefdeild háskólans og hefur meðal annars 

umsjón með student.is. Hún segir að vefurinn láti sér fátt óviðkomandi og að þar sé fjallað 

um allt sem viðkemur háskólalífinu. „Þetta er 16.000 manna samfélag og hér gerist svo 

margt áhugavert.“ 

Meistaranemar í blaða- og fréttamennsku ritstýra vefnum og þar má meðal annars finna 

útvarps- og sjónvarpsfréttir. Einnig koma fjölmargir aðrir að vefnum, til dæmis er þar 

bókmenntagagnrýni frá nemum í bókmenntafræði, stúdentaráð og félagsstofnun stúdenta 

kemur þar ýmsum upplýsingum á framfæri 

Á vefurinn einungis erindi við stúdenta við Háskóla Íslands? „Nei, alls ekki. Þó að 

fréttirnar fjalli vissulega að mestu leyti um háskólasamfélagið, þá er ekki þar með sagt að 

þær eigi ekkert erindi við aðra,“ segir Díana Dögg (mbl.is, 2009).  
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Fréttir mbl.is: Fréttavefur stúdenta lítur dagsins ljós 

 

 

Nýjum fréttavef - www.student.is - var hleypt af stokkunum í gær, en vefurinn mun beina 

sjónum sínum að fjölbreyttu lífi nemenda við Háskóla Íslands. 

„Student.is er alhliða þjónustu- og fréttavefur. Þarna er undir einum og sama hattinum 

flest það sem varðar stúdenta,“ segir Valgerður Anna Jóhannsdóttir, verkefnastjóri MA- 

náms í blaða- og fréttamennsku, sem situr jafnframt í ritstjórn vefsins. 

Auk þess að vera fréttamiðill verður þar að finna upplýsingar um stúdentaráð, 

jafnréttisfulltrúa háskólans, alþjóða skiptinemasamtökin AIESEC, Félagsstofnun stúdenta 

o.fl. segir Valgerður. 

„Það eru nemendur í blaða- og fréttamennsku sem sjá um að afla frétta fyrir vefinn og 

skrifa hann,“ segir Valgerður í samtali við mbl.is. „Þetta er frábært tækifæri fyrir þau að 

spreyta sig á því sem blaðamenn eru að gera á hverjum degi í sínum störfum.“  

Vefurinn er hugmynd Díönu Víglundsdóttur, M.A nema í blaða- og fréttamennsku, og 

hluti af lokaverkefni hennar. Díana og Kristín Ingólfsdóttir rektor HÍ opnuðu vefinn með 

formlegum hætti í gær. Um 16.000 manns eru skráðir í Háskóla Íslands. (mbl.is, 2008).  
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