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Útdráttur 

 

Nýmiðlar eru kærkomin viðbót við hefðbundna miðla eins og sjónvarp, dagblöð, tímarit 

og útvarp og fátt bendir til hvarfs þeirra síðarnefndu af markaði. Mestar áhyggjur tengjast 

framtíð prentmiðla og þá sérstaklega dagblaða af því að veruleiki margra dagblaða er sá að 

netútgáfur þeirra eru að taka við af prentaðri útgáfu blaðsins. Staða dagblaða er samt sem 

áður sterk vegna þess að blaðs, sem ekki hefur verið borið út, er saknað, ekki vegna 

innihaldsins heldur vegna þess að það truflar mynstur hins hversdagslega lífs að blaðið 

vantar. Framtíðarhorfur tímarita eru einnig bjartar þar sem sérstaða þeirra og sérhæfing 

gera það að verkum að Internetið getur illmögulega keppt við þau. Markhópur er 

lykilatriði í velgengni tímarita og því kemur það ekki á óvart að það komi fram í 

niðurstöðum úttektar á tímaritamarkaðinum á Íslandi sem gerð var fyrir þessa ritgerð, að 

fjöldi almennra tímarita virðist standa í stað í meira en hálfa öld, en sérritafjöldinn 

sveiflast upp.  
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Abstract 

New media is an addition to the traditional media like televison, newspapers, magazines 

and radio but there are few indications regarding their disappearance from the market. 

Most worries are affiliated with the future of the print media, in particular newspapers 

because the reality of many newspapers is the fact that their internet versions are taking 

over the printed version of the paper. Newspapers are none the less a strong medium 

because the fact is that an undelivered newspaper is missed not because of its content but 

because it disrupts the structure of everyday life. The future is also looking bright in the 

magazineworld becaause their distinctiveness and specialization makes it profusely hard 

for the Internet to compete with them. Target group is key in the success of magazines and 

therefore it does not come as a surprise, that the findings of the appraisal of the Icelandic 

magazine-market that was constructed for this paper, shows that the numbers of common 

magazines appears to have been the same for over a half a century, but the numbers of the 

specialized magazines are much higher now than they where over sixty years ago.  

  



5 

 

Formáli 

 

Lokaverkefni þetta í M.A. námi í blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands skiptist í 

tvo hluta sem hvor um sig eru jafngildi 15 eininga. Fyrri hlutinn er fræðileg ritgerð en 

seinni hlutinn er sjálfstæð fjölmiðlaafurð, fullbúin til útgáfu. Hlutarnir tveir tengjast á 

þann að ritgerðin fjallar um alþýðleg tímarit og tímaritamarkaðinn á Íslandi og 

fjölmiðlaafurðinn er alþýðlegt íslenskt tímarit. Leiðbeinendur fræðilega hlutans eru 

Þorbjörn Broddason, prófessor og Valgerður Anna Jóhannsdóttir, aðjúnkt og þakkar 

höfundur þeim mikið og innilega fyrir. Fjölmiðlaafurðin eru tvö tölublöð af tímaritinu 

Fyrstu skrefin, sem komu út í nóvember 2007 og febrúar 2008. Höfundur var ritstjóri 

tímaritsins á þeim tíma og því er blaðið metið í heild sinni en ekki einungis textinn sem 

skrifaður var í blaðið. Auk tveggja tölublaðanna er ritstjórnarstefna tímaritsins einnig lögð 

fram og gert grein fyrir ástæðunum sem liggja henni að baki. Leiðbeinandi verklega 

hlutans er Pétur Blöndal.  
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1  Inngangur  

Framtíðarheimur Internetsins og stafrænna miðla blasir við okkur og ekki sér fyrir 

endann á þeirri þróun. Prentmiðlar virðast vera sérstaklega viðkvæmir fyrir þessari 

framgöngu tölvutækninnar og dæmi eru um dagblöð, sem hætt hafa prentútgáfu sinni, og 

eru nú eingöngu starfrækt á Netinu. Internetið er þó ekki fjölmiðill framtíðarinnar heldur 

er það eins konar dreifileið sem dreifir óteljandi miðlum. Tímarit eru um margt ólík 

dagblöðum og þess vegna getur verið að þau standi betur að vígi í viðureigninni við 

Internetið.  

Tímarit samkvæmt íslenskri orðabók er skilgreint sem „Rit með föstu heiti (í 

bókarformi) sem kemur út með (nokkuð) reglulegu millibili (t.d. mánaðarlega, árlega) og 

er ekki hugsað sem fyrirfram ákveðið ritverk í heftum“ (Árni Böðvarsson, 1993). Tímarit 

eru oft og tíðum myndskreytt og útlit þeirra allt annað en dagblaða. Einnig eru í þeim 

upplýsingar sem eru þess eðlis að fólk hefur ekki þörf fyrir að fá þær án tafar. Annað er 

með fréttir í dagblöðum þar sem margir eru á þeirri skoðun að dagblað gærdagsins sé 

úrelt. Fréttir birtast sjaldan fyrst í tímaritum, þess í stað er frekar kafað dýpra ofan í 

tiltekna umræðu (Róbert Hlynur Baldursson, 2007). En tímarit eru ekki einungis 

frábrugðin öðrum prentmiðlum heldur eru þau mismunandi sín á milli og á íslenska 

tímaritamarkaðinum má finna hinar ýmsu tegundir tímarita. Þessi ritgerð beinir kastljósinu 

að svokölluðum alþýðlegum tímaritum sem seld eru á almennum markaði og teljast hvorki 

til fræði- né sértímarita. Eigendur alþýðlegra tímarita hafa flestir arðsemiskröfu að 

leiðarljósi og því er ekki um að ræða tímarit, fréttabréf eða kynningarbæklinga fyrirtækja, 

félaga eða skóla.  

1.1 Val viðfangsefnis 

Tímarit hafa ekki fengið jafn mikla athygli í virtum fjölmiðlafræðum eins og sjónvarp, 

dagblöð og útvarp. Önnur ástæða fyrir vali á viðfangsefni er sú að höfundur er einnig 

fyrrverandi ritstjóri tímaritsins, Fyrstu skrefin og hefur því mikinn áhuga á öllu því er 

viðkemur tímaritaútgáfu og einnig reynslu sem nýtist við gerð þessa lokaverkefnis. 
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1.2  Markmið  

Markmiðið með þessu lokaverkefni er aðallega tvíþætt. Í fyrsta lagi er leitað svara við því 

hver sé framtíð prentaðra tímarita af alþýðlegu tagi í framtíðarheimi Internets og stafrænna 

miðla? Í öðru lagi verður gerð úttekt á tímaritamarkaðinum á Íslandi. Viðfangsefnið, 

íslenskur tímaritamarkaður, er afmarkað með þeim hætti að tímabilið nær frá árinu 1948 

til 2008, sem gefur góða mynd af þróuninni síðustu 60 árin. Úttektin verður einnig 

markvissari með því að leggja áherslu á eina tegund tímarita, alþýðleg tímarit. 

1.3  Fyrirkomulag 

Í ljósi þess að rannsóknarspurningin kemur inn á framtíðarheim Internetsins og stafrænna 

miðla þá er í byrjun ritgerðarinnar fjallað um nýmiðla, tækninýjungar, Internetið og 

tölvuvæðinguna. Munu nýir miðlar taka við af þeim hefðbundnu? Þótt flest bendi til þess 

að nýmiðlar séu aðeins viðbót við aðra rótgróna fjölmiðla, þá er veruleiki margra dagblaða 

sá að netútgáfur þeirra eru að taka við af prentuðu útgáfu blaðsins. Koma Internetsins í 

fjölmiðlaheiminn er ekki eina ástæða þess að lestur á prentmiðlum fer minnkandi, lestur 

Íslendinga hefur almennt séð farið minnkandi síðustu ár.  Í lok kafla tvö er einnig komið 

inn á tölvu- og internetnotkun Íslendinga og athugað hvort landsmenn lesi frekar dagblað 

eða afli sér upplýsinga um nýjustu fréttir á netinu? Sívaxandi vinsældir Internetsins er 

staðreynd á sama tíma og lestur á tveimur stærstu dagblöðum landsins er að aukast. 

Kafli þrjú er tileinkaður tímaritum þar sem hlutverk þeirra er skilgreint og sérstaðan 

útlistuð. Leyndardómurinn á bak við velgengni tímarita er geta þeirra til að búa til 

markhópa og höfða til auglýsenda. Með öðrum orðum, flest tímarit eru sérhæfð og laða 

því að tiltekna lesendahópa, sem höfða svo aftur á móti til auglýsenda. Þessi sérstaða 

tímarita er einkar mikilvæg í samkeppninni við Internetið. Til að varpa enn betra ljósi á 

framtíð tímarita þá skiptir hversdagsleg notkun þeirra gríðarlega miklu máli. Rannsókn á 

lestri kvennatímarita hefur leitt í ljós að lesendur þeirra finna meiri ánægju í því að lesa 

blaðið í bókstaflegri merkingu heldur en að meðtaka innihaldið. Að síðustu er skyggnst 

inn í heim alþjóðlegra glanstímarita, vinsælustu tegund tímarita sem gefin hefur verið út.  

Kaflinn um íslensk tímarit byrjar á sögulegri þróun frá upphafi tímaritaútgáfu í 

landinu. Hann skiptist svo í fjóra meginhluta sem afmarkaðir eru af ártali, 1948, 1968, 

1988 og 2008. Í þeim hlutum eru tiltekin öll alþýðleg tímarit sem gefin voru út á tilteknu 

ári og í framhaldinu eru þau aðgreind eftir því hvaða tegunda þau flokkast sem. Í lokin er 

samantekt sem leiðir í ljós að í 60 ár hefur fjöldi almennra tímarita staðið í stað á meðan 
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að fjöldi sérhæfðra blaða hefur aukist mjög. Farið verður einnig inn á mikilvægi sýnileika 

tímarita, hvaða tímarit hafa verið vinsælust, og þýðingarmikil atriði varðandi rekstur 

útgáfufyrirtækja.  
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2  Frá prentuðum pappír til nettengdra tölva 

Framtíð prentaðra tímarita hlýtur að vera samofin að einhverju leyti framtíð annarra 

prentmiðla. Hvernig dagblöðum reiðir af á 21. öldinni, sem einkennist af samvirkni og 

gagnvirkni í fjölmiðlum, skiptir máli fyrir aðra prentmiðla. Nauðsynlegt er að skoða þróun 

og framtíð prentmiðla almennt til að svara rannsóknarspurningunni: Hver er framtíð 

prentaðra tímarita af alþýðlegu tagi í framtíðarheimi Internets og stafrænna miðla?  

Fallegur sunnudagsmorgunn. Rjúkandi heitur kaffibolli, ristað brauð og fréttir 

dagsins á nýprentuðum pappír fljúga inn um bréfalúguna í formi dagblaðs. Rólegur 

laugardagseftirmiðdagur, svefn færist yfir börnin og foreldrar setjast í sófann með fætur 

upp í loft og tímarit í hendi. Þeir sem vilja njóta lestursins velja yfirleitt lesefni á 

áþreifanlegum pappír. Það er ekki sama tilfinningin að lesa góða grein af tölvuskjá eins og 

af pappír. Að lesa dagblað við eldhúsborðið er til dæmis ákveðin helgiathöfn margra 

lesenda. Þótt sækja megi sömu fréttir á netinu er staðreyndin sú að tölvan er mun 

fyrirferðameiri og ekki er gott ef kaffi hellist á lyklaborðið. Skjárinn er einnig 

óhönduglegur og upplýsingarnar á honum eru minni, þar af leiðandi er meiri áreynsla að 

lesa þær. Að lesa blað í bókstaflegri merkingu getur veitt lesandanum meiri ánægju en að 

meðtaka innihaldið (Hermes, 1995).  

Pappírinn hefur sitt notagildi á sama hátt og nýmiðlar eru orðnir okkur notendum 21. 

aldarinnar nauðsynlegir. Ekki er heldur auðvelt að greina hina svokölluðu nýmiðla frá 

þeim sem teljast gamlir. Vefmiðillinn visir.is er dæmi um hvernig ýmsir miðlar hafa 

runnið saman í eitt og hefur þar myndast ákveðið veftorg þar sem hægt er að ná í rafrænar 

útgáfur af flestum þeim miðlum sem falla undir fjölmiðlafyrirtækið 365 miðla (Róbert 

Hlynur Baldursson, 2007). Eins og Denis McQuail (2005) orðar það hafa fjölmiðlar 

brugðist við nýju miðlunum með því að spila áhrifaríkan varnarleik og tekið nýju miðlana 

inn í starfsemi sína til að öðlast samvirkni. Tilgangurinn er að gera keppinautinn 

skaðlausan. Sem sagt mörkin á milli hinna svokölluðu gömlu og nýju miðla eru ekki 

lengur harla skýr.  
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2.1 Nýmiðlar 

Hugtakið nýmiðlar hefur verið brúkað síðan á sjöunda áratug tuttugustu aldar (McQuail, 

2005). En hugtakið nýmiðlar hefur ekki sömu merkingu fyrir allar kynslóðir. Eins og 

nafnið gefur til kynna er verið að vísa í þá miðla sem eru nýir hverju sinni. Þorbjörn 

Broddason (2005) tekur dæmi um roskinn Íslending, ef hann er beðinn um að nefna „nýjan 

miðil“ er líklegt að honum komi sjónvarp í huga vegna þess að hann var kominn á 

fullorðinsár þegar hann sá fyrst sjónvarp. Ungir og jafnvel miðaldra Íslendingar þekkja 

sjónvarp frá barnæsku og hugsa þar af leiðandi ekki um það sem nýjan miðil. Í þessu 

samhengi benda Hirst og Harrison (2007) á að fleira breytist en tæknin og fjölmiðlarnir, 

kynslóðirnar breytast líka. Kynslóðirnar mótast af mismundandi tíðaranda og þar af 

leiðandi eru viðhorf þeirra ólík. Vert er að geta að kynslóðanöfnin sem fjallað er um hér í 

ritgerðinni bera þess merki að vera upprunalega frá Bandaríkjunum. Kynslóðin sem 

fæddist á árunum 1946-1963 er oft og tíðum kölluð „baby boom“ kynslóðin eða 

eftirstríðskynslóðin og hefur mótast af Víetnam-stríðinu, Watergate-hneykslinu og 

Woodstock-hátíðinni. X-kynslóðin, sem fæddist á árunum 1964-1984, er lyklabörnin sem 

ólust upp við MTV-sjónvarpsstöðina og tölvuvæðinguna. Y-kynslóðin, sem einnig er 

kölluð þúsaldarkynslóðin og fædd á árunum eftir 1985, hefur mótast af gríðarlegum 

breytingum í þjóðfélaginu og tilkomu Internetsins. Þessi kynslóð hugsar hnattrænt og er 

öðrum kynslóðum fremri í að tileinka sér nýja tækni („Af hvaða kynslóð,“ 2007).  

Greinilegur aldursmunur lesendahópa, fækkun dagblaða og fjölgun vefmiðla er ekki 

ótengt þeirri staðreynd að „baby boom“ kynslóðin er seinasta kynslóðin sem les dagblöð 

af miklum móði. Hvorki X- né Y-kynslóðin er líkleg til þess að lesa dagblöð reglulega 

(Hirst og Harrison, 2007). X- og Y-kynslóðirnar eru mun móttækilegri fyrir nýrri tækni og 

þar með nýmiðlunum þar sem tölvur og Internet hafa fylgt þeim frá blautu barnsbeini.  

Skilgreining McQuail (2005) á nýmiðlum er í þrem hlutum. Í fyrsta lagi er 

tæknilegur búnaður. Í öðru lagi þarf að framkvæma ákveðna athöfn og nota sjálfan 

búnaðinn. Í þriðja og síðasta lagi er viss félagsleg tilhögun sem fylgir notkun búnaðarins. 

Skilgreiningin gæti einnig átt við hina svokölluðu gömlu miðla þó svo tæknibúnaðurinn, 

fyrirkomulagið og notkunin sé alls kostar ólík. Hefðbundnir fjölmiðlar, eins og tímarit, 

dagblöð, útvarp og sjónvarp, eru frábrugðnir nýmiðlum að því leytinu til að innan veggja 

Internetsins er til dæmis hægt að finna margar tegundir miðla, eins og útvarp, kvikmyndir 

og sjónvarp. Athygli þeirra sem lesa, horfa eða hlusta á fjölmiðla er að fara frá hinum 

hefðbundnu fjölmiðlum til svokallaðra hentugleika-miðla sem binda notendur ekki lengur 
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við útsendingar og útgáfu áætlanir (Hirst og Harrison,  2007). Eins og Þorbjörn Broddason 

(2005) orðar það þá eru nýir miðlar hin ýmsu boðskiptatæki sem tengjast samvirkum 

framförum á sviði tölvutækni og fjarskipta. Hefðbundin boðskipti einkenndust fyrst og 

fremst af einstefnu en ný form boðskipta og miðla eru að mestu gagnvirk. Með tilvísun í 

verk breska fjölmiðlafræðingsins Sonia Livingstone dregur Þorbjörn jafnframt þessa þróun 

saman í fjögur kenniorð: fjölgun, fjölbreytni, samleitni og gagnvirkni.  

Sú staðreynd, að nýmiðlar geti fræðilega séð tekið við af hinum hefðbundu 

fjölmiðlum, breytir ekki því að fátt bendir til að þeir síðarnefndu hverfi af vettvangi.  

(Þorbjörn Broddason, 2005). Ýmis tækni hefur að vísu þurft að lúta í lægra haldi og 

yfirgefið markaðinn eftir að nýrri og áhrifaríkari tækni leit dagsins ljós. Þar má nefna að 

vasadiskóið er nær horfið af markaði og tónhlaðan tekin við, VHS-spólurnar eru á 

undanhaldi þar sem DVD-diskarnir hafa rutt sér til rúms og sjónvarpið er hægt og bítandi 

að gera út af við teiknimyndablaðamarkaðinn. Þetta minnir okkur á, segja Hirst og 

Harrison (2007), að sum tækni deyr í raun og veru þegar annar skilvirkari kostur er í boði. 

En þetta gerist ekki á einni nóttu og oftast lifir gamla og nýja tæknin í einhvern tíma áður 

en sú gamla hverfur að mestu leyti af markaðinum og sú nýja verður ríkjandi.  

„Hinar öru og stigmögnuðu breytingar í heimi fjölmiðlanna tákna einungis áfanga á 

leið okkar inn í það elektróníska upplýsinga- og boðskiptasamfélag sem bíður okkar í 

næstu framtíð.“ Þetta sagði Þorbjörn Broddason (1983) fyrir 26 árum. Boðskiptabyltingin 

svokallaða byrjaði fyrir margt löngu og henni er hvergi nærri lokið. Hún er ekki bóla sem 

mun springa. Hún er afl sem taka verður tillit til. En samfara þessu er mikilvægt að muna 

að hinum hefðbundnu boðskiptum verður ekki einfaldlega kippt í burtu af markaðinum og 

leyst af hólmi með splunkunýrri tækni (McQuail, 2005). McQuail (2005) segir enn fremur 

að saga fyrri tæknibyltinga í boðskiptum hafi kennt okkur að vera varkár í spádómum um 

hvað sé tæknilega mögulegt. Of snemmt er að segja til um hvernig og hve langt tæknin 

mun í raun þróast. Nokkrar ástæður eru fyrir því af hverju nýmiðlar munu ekki taka alveg 

við af þeim hefðbundnu, að mati McQuail (2005). Í fyrsta lagi setur reynsla okkar af 

gömlu miðlunum svip sinn á það hvernig við notum nýmiðlana. Væntingar okkar og 

venjur breytast ekki svo auðveldlega. Í öðru lagi eru nýmiðlar flóknara fyrirbæri en svo að 

einungis þurfi að kaupa einfalda tækni. Í þeim felst bæði vélbúnaður og hugbúnaður sem 

nota þarf í sérstökum tilgangi. Ekki er nóg með þetta heldur fylgir í þriðja lagi 

nýmiðlunum tiltölulega hár kostnaður auk þess sem ákveðin fagkunnátta og fyrirhöfn er 

nauðsynleg til að njóta góðs af. Sem sagt eins og staðan er nú er ný boðskiptatækni hvorki 
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sérlega notendavæn né fullnægjandi. Þar af leiðandi styður reynslan hingað til ekki þá 

tilgátu að gera eigi ráð fyrir að boðskipti verði með öllu endurnýjuð (McQuail, 2005). 

Hafa ber þó í huga að McQuail skrifar þessi orð fyrir um fjórum árum og það getur verið 

feikna langur tími í heimi boðskipta og tækni. Á síðustu tveimur árum hefur til dæmis 

útgáfu fjölda prentmiðla verið hætt en vefútgáfur þeirra sækja í sig veðrið. Nánar verður 

fjallað um þetta hér síðar í kaflanum.  

2.2 Netfréttamiðlar 

Þrátt fyrir fækkun dagblaða, stórfjölgun sjónvarpsstöðva og hin auknu þægindi 

nýmiðlanna hefur fólk í grundvallaratriðum ekki breytt hefðum sínum og venjum þegar 

kemur að fjölmiðlanotkun. Fólk notar enn þá hina hefðbundu miðla frekar en nýmiðla til 

að uppfylla fjölmiðlaþarfir sínar. Nýmiðlar og þá sérstaklega Internetið hafa gert 

hugmyndina um „hið persónulega dagblað“ að raunverulegum möguleika. Hugmyndin er 

sú að innihaldinu er safnað saman eftir einstaklingsmiðuðum smekk og áhuga. Og „hið 

persónulega dagblað“ hefur orðið að veruleika en ekki vegna mikillar eftirspurnar heldur 

þrátt fyrir að það sé ekki mikil eftirspurn eftir því (Hirst og Harrison, 2005).  

Eftirfarandi dæmi sýnir vel að notkun Internetsins er enn þá nokkuð takmörkuð 

þegar kemur að fréttum, jafnvel þegar Netið gæti virst hafa nokkra yfirburði. McQuail 

(2005) fjallar um könnun sem gerð var árið 2002 á fjölmiðlanotkun eftir árásirnar 11. 

september í New York og sýndi litla notkun Internetsins strax í kjölfarið. Fáir 

einstaklingar fóru á Internetið til að leita sér upplýsinga um árásirnar en auk þess stóð 

mörgum það ekki til boða þar sem sumar fréttavefsíður lágu niðri vegna of mikils álags. 

McQuail (2005) segir að fyrrnefnd könnun gefi til kynna að þrátt fyrir hina miklu umræðu 

um að Internetið sé að gera út af við hið prentaða dagblað og jafnvel fleiri miðla, þá hafi 

það í raun ekki enn náð fótfestu. Einnig má nefna að þrátt fyrir að hægt sé að lesa um 

eldsvoða á netfréttamiðli á sama tíma og slökkviliðsmennirnir reyna að ráða niðurlögum 

hans, þá er sennilega horft á sjónvarpsfréttirnar um kvöldið til að fá nánari upplýsingar um 

eldsvoðann eða lesið um það í dagblaðinu daginn eftir.  

2.2.1  Dagblaðadauði?  
Flestir fræðimenn, og þar á meðal þeir sem vitnað er í hér að ofan, telja að nýmiðlar muni 

ekki leysa hina hefbðundnu miðla af hólmi, hvorki að öllu leyti né í náinni framtíð. 

Veruleiki margra dagblaða er hins vegar sá að netútgáfur þeirra eru að taka við af prentuðu 

útgáfu blaðsins. Ástæðan er ekki fyrst og fremst sú að lesendur vilji einungis lesa fréttir á 
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netinu heldur sú staðreynd að fjármálakreppa geisar núna í heiminum. Ódýrara er að gefa 

út blað á netinu en að prenta það. Í Speglinum á Rás 2 5. mars síðastliðinn flutti Gísli 

Kristjánsson pistil sem bar heitið Blaðadauði í Noregi. Þar í landi hefur fjöldi 

blaðaútgefenda litla trú á framtíð prentmiðla í fjármálakreppunni. Útgefendur spá vaxandi 

blaðadauða bæði vegna þess að lesendur og auglýsendur flykkjast á Netið. Netútgáfur 

sögfrægra blaða eru að vaxa pappírsútgáfunum yfir höfuð. Fyrir 10 árum sögðu útgefendur 

blaða að þeir yrðu að vera með á netinu til að auglýsa sig og fréttir voru settar á Netið sem 

eins konar auglýsingar fyrir blaðið sjálft. Útgáfan á Internetinu var útgjaldaliður sem 

hugsanlega gat þó borgað sig eins og annar auglýsingakostnaður. „Við verðum að vera 

með á netinu eins og allir hinir,“ sögðu útgefendur. Fram kemur í pistlinum að útgefandi 

Aftenposten, sem er stærsta fjölmiðlafyrirtæki Noregs, hafi tilkynnt að netútgáfa blaðsins 

borgi með pappírsútgáfunni. Lesendur vilja Netið fremur en pappírinn og auglýsendur 

vilja vera þar sem lesendur eru. Þetta eru mikil umskipti í fjölmiðlum, ekki bara í Noregi 

heldur virðist sem hið sama sé uppi á teningnum í öllum þróuðum löndum þar sem 

tölvueign er almenn og aðgangur að netinu greiður. Forstjóri Aftenposten-útgáfunnar 

kynnti þessa niðurstöðu og spáði því að mörg kunn dagblöð myndu hætta að koma út á 

næstu árum. Að hans sögn gengur þróunin hraðar fyrir sig en menn héldu. 

Fjármálakreppan hefur leitt til þess að minna er auglýst og auglýsendur eru sparir á 

peningana. Netnotkunin vex með hverjum mánuði og nú er auðveldast að ná til eftirsóttra 

viðskiptavina í gegnum Netið. Einnig er að draga úr sölu á dagblöðum og samdrátturinn er 

mestur í lausasölublöðunum. Í Noregi kaupa til dæmis helmingi færri dagblöð nú en fyrir 

aðeins fimm árum. Aftenposten, sem var áður annað stærsta síðdegisblað landsins, er nú 

vinsælla á netinu en á götunni. Áskriftarblöðin seljast enn með sama hætti og áður en 

tekjur af auglýsingum hafa minnkað. Fasteignaauglýsingar og vinnuauglýsingar eru að 

mestu komnar á Netið. Sömu sögu er að segja af blaðaútgáfu í Danmörku og Svíþjóð. Þó 

verður að viðurkenna að netfréttirnar eru oftast háðar ritstjórnum blaðanna. Þannig hefur 

ekkert umtalsvert sjálfstætt vefrit náð fótfestu. Hins vegar stækka vefritstjórnirnar á meðan 

ritstjórnir blaðanna minnka (Aamot, 2009; Hellstrøm, 2009). 

Þessi þróun á sér ekki stað aðeins á Norðurlöndunum. Pew Research Center’s 

Project for Excellence in Journalism hefur birt skýrslu ár hvert síðan 2004 um stöðu 

fréttamiðla í Bandaríkjunum. Skýrslan, sem kom út í ársbyrjun 2009, sýnir framtíð 

dagblaða í miður góðu ljósi. Samkvæmt henni eru bandarísk dagblöð í miklum 

rekstrarerfiðleikum og þurfa sem allra fyrst að finna nýtt viðskiptaform og hugsa starfsemi 
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sína upp á nýtt. Þær tegundir prentmiðla, sem virðast vera í hvað mestum vandræðum, eru 

dagblöð og vikurit. Netútgáfur þessara blaða draga til sín sífellt fleiri lesendur á kostnað 

pappírsblaðanna. Í skýrslunni kemur fram að blöðin þurfi að notfæra sér þær auknu tekjur, 

sem þau fá af netinu, og nýta þær til að halda lífinu í prentmiðlum sínum. Höfundar 

skýrslunnar nota ekki orðið blaðadauði í þessu samhengi heldur vilja þeir meina að núna 

sé rétti tíminn til að styrkja pappírsblaða útgáfuna með hjálp Internetsins. (Pew Research 

Center’s Project for Excellence in Journalism, 2009). 

Á sama tíma og fyrrnefnd skýrsla kom út tilkynnti útgefandi Seattle Post-

Intelligencer að dagblaðið væri hætt prentútgáfu sinni eftir 146 ár og væri framvegis 

eingöngu starfrækt á netinu (James og Richman, 2009). Í frétt sem birtist á vefmiðlinum 

Pressan um Seattle Post-Intelligencer kom einnig fram að búist er við að fleiri prentmiðlar 

vestanhafs grípi til sambærilegra aðgerða þar sem verulegur samdráttur hefur orðið á 

auglýsingatekjum undanfarna mánuði. Þannig hætti Rocky Mountain News í Denver 

útgáfu snemma á þessu ári, Tucson Citizen í Arizona-ríki er nýlagt niður, San Francisco 

Chronicle dregur verulega úr umsvifum og framtíð New York Times er í mikilli óvissu. Þá 

óskaði Tribune Company, sem gefur út dagblöðin Chicago Tribune, LA Times og 

Baltimore Sun, eftir gjaldþrotaskiptum í desember (Prentmiðlar í Bandaríkjunum, 2009).  

Eins og fram hefur komið verður áfram þrengt að pappírsmiðlunum og þeir munu 

halda áfram að taka margvíslegum breytingum en fátt bendir þó til að þau hverfi af 

vettvangi (Þorbjörn Broddason, 2005). Þrátt fyrir augljósa kosti og aðdráttarafl 

nýmiðlanna eru þeir ekki að útrýma gömlu miðlunum heldur eru þeir viðbót við þá. 

Margar tegundir fjölmiðla munu lifa þessar breytingar af, segir McQuail (2005). Hann 

segir ennfremur að ný samsetning af gömlum og nýjum miðlum eigi eftir að koma fram á 

sjónarsviðið. Möguleikar notenda munu aukast með sífellt fleiri nýjungum. 

Framtíðarkynslóðir munu nota hina gömlu miðla, eins og dagblöð og sjónvarp, minna en 

gert er í dag. En þessi þróun fer sér hægt og minni notkun á gömlu miðlunum er bætt upp 

með nýjum tegundum af nýtingu (McQuail, 2005).  
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bloggsíðum og 66% þeirra sem vöfruðu um á Internetinu fylgdust með bloggsíðum 

annarra (Bylgja Árnadóttir, 2008).  

2.4 Íslensk dagblöð og netfréttamiðlar  

Flestir tölvuvæddir og nettengdir einstaklingar fara á Netið daglega til að vita hvað er 

nýjast í fréttum. En þýðir það að þeir hætti að lesa dagblöðin á móti? Sjálfsagt er einhver 

hluti sem minnkar lestur sinn á dagblöðum samfara aukinni notkun fréttamiðla á netinu en 

eins og áður hefur komið fram er ólíklegt að fréttir á tölvuskjánum verði til þess að 

dagblaðalestur leggist af eða minnki stórlega.  

Mynd 4 Daglegur lestur dagblaða eftir titlum 1992-2005 (Karl Axelsson o. fl., 2005). 

Eins og sést á mynd 4 hefur lestur Morgunblaðsins dregist nokkuð saman á undanförnum 

árum og sérstaklega eftir að Fréttablaðið kom á markað og var dreift ókeypis í hús. Um 

svipað leyti og Fréttablaðið hóf útgáfu jókst einnig flutningsgeta nettenginga töluvert á 

Íslandi og fólk notaði Internetið bæði meira og í margvíslegri tilgangi (Guðfinna 

Harðardóttir, 2006). Greinilegt er að möguleikar til þess að afla sér frétta og upplýsinga 

jukust til muna á þessum tíma.   

Lestur bæði á Morgunblaðinu og Fréttablaðinu minnkaði að jafnaði á árunum 2005 

til 2009. Á árunum 2005 og 2006 gerði Capacent (Gallup) fjölmiðlarannsóknir sínar með 

svokölluðum dagbókarkönnunum. Eftir það var breytt um aðferð og símakannanir komu í 

staðinn. Þar af leiðandi lengdist tímaramminn í kringum framkvæmdina. Sem sagt 

upplýsingar um daglegan dagblaðalestur Íslendinga á aldrinum 12-80 ára eru frá febrúar 
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2005, nóvember 2006, nóvember 2007 til janúar 2008 og nóvember 2008 til janúar 2009. 

Hér eftir verður talað um þessi tímabil í sömu röð sem 2005, 2006, 2007 og 2008.  

 

 

Mynd 5 Daglegur lestur dagblaða eftir titlum 2002-2008.  

Lestur bæði Fréttablaðsins og Morgunblaðsins fór minnkandi á árunum 2005 til 2007 eins 

og sést á myndinni hér að ofan. Hins vegar jókst lestur á blöðunum tveimur milli áranna 

2007 og 2008. Sem sagt nýjustu tölur frá Capacent segja að 63,7% lesi Fréttablaðið 

daglega en 42% lesi Morgunblaðið. Enn fremur er hægt að segja að á tímabilinu nóvember 

2008 til janúar 2009 hafi 61,9% landsmanna á aldrinum 12-80 ára farið daglega á mbl.is 

miðað við 42% sem lásu fréttir Morgunblaðsins á pappír. Mun fleiri fara því á Netið til að 

lesa fréttir Moggans en lesa sjálft blaðið (Capacent 2009; Capacent 2008a; Capacent 

2006a). Að sögn rannsóknarstjóra 365 miðla eru þeir einnig fleiri sem nota visir.is en þeir 

sem lesa Fréttablaðið. Vikuna 8. til 14. mars 2009 var farið inn á visir.is í gegnum 266.316 

mismunandi tölvur. Fjöldi einstaklinga, sem fór á visir.is í þessari viku, er því nálægt 

þessari tölu en þó ögn lægri. Ástæðan er sú að sumir hafa til dæmis afnot af einni tölvu í 

vinnunni en eiga aðra heima. Um 220.000 manns lásu eða flettu Fréttablaðinu einhvern 

tímann í þessari sömu viku (Sverrir Agnarsson munnleg heimild, 18. mars 2009). 

Augljóst er að fleiri lesa fréttir á netinu heldur en af pappír. En nýjustu tölur benda 

einnig til þess að lestur á tveimur stærstu dagblöðum landsins sé að aukast. Þessi þróun 

sýnir að fréttamiðlar á netinu eru ekki að taka við af dagblöðum. Fréttaþyrsti forstjórinn 

mun að öllum líkindum alltaf hafa þörf fyrir að lesa Morgunblaðið með morgunkaffinu og 

fróðleiksfúsi námsmaðurinn vill geta gengið að fréttum sínum vísum á visir.is þótt hann 

hafi ekki tök á að lesa Fréttablaðið í miðri prófatörn. Sem sagt fréttamiðlar á netinu eru 

kær viðbót við prentuðu fréttaflóruna en munu ekki koma í hennar stað.   

0%

20%

40%

60%

80%

2005 2006 2007 2008

Dagblaðlestur

Fréttablaðið 

Morgunblaðið 



22 

 

3  Hlutverk tímarita   

 

Notendatímarit eru þau rit kölluð sem veita lesendum upplýsingar er varða frístundir og 

afþreyingu. Tímarit, sem teljast til viðskiptablaða eða fræðirita, veita upplýsingar sem 

skipta máli fyrir starf lesendans. Einnig eru á markaðinum sérhæfð tímarit sem beinast að 

lesendum með sérstök áhugamál eins og bíla, báta, útivist og svo framvegis (Briggs og 

Cobley, 1998). Tímarit eru því sértæk en dagblöð eru almenns eðlis. Lesandi finnur 

ákveðið tímarit sem hentar hans lífsstíl, áhugasviði eða starfsferli. Flestir geta fundið 

eitthvað við sitt hæfi í dagblöðum hvort sem það eru fréttir um stjórnmál, fólkið í landinu, 

viðskiptalífið, íþróttafréttir, slúðurfréttir og svo framvegis. Úr aragrúa greina, sem í 

blaðinu er, reynir lesandinn að finna það efni sem hann vill lesa en óhjákvæmilega er þar 

einnig að finna efni sem hann hefur engan áhuga á. Dagblöðin upplýsa lesendur um 

ástandið í heiminum og gera þeim meðal annars kleift að taka þátt í umræðum dagsins í 

kaffistofunni en markmið tímarita annað. Tímarit eru til þess fallin að veita lesandanum 

ákveðna ánægju á þann hátt að hann fær upplýsingar um mál sem hann hefur sérstakan 

áhuga á, hvort sem það eru nýjustu græjurnar fyrir sumarið í Golfblaðinu eða upplýsingar 

um 300 stærstu fyrirtækin á Íslandi í Frjálsri verslun.  

Lífsstíll er vinsælt hugtak og að miklu leyti samofið heimi tímaritaútgáfu. Eðli 

ritstjórna er að tengja sig við lífsstíl eða lífsmynstur þeirra lesenda sem tímaritið vill laða 

til sín. Til þess að tímaritaútgáfa standi undir sér og sé jafnvel arðbær er nauðsynlegt að 

selja mörg eintök af hverju tölublaði. Þess vegna skiptir meginmáli að höfða til stórs hóps 

af fólki. En fólk er eins misjafnt og það er margt og því getur það oft og tíðum verið flókið 

mál að höfða til allra. Tímarit, eins og aðrir fjölmiðlar, þurfa lesendur til að geta starfað og 

þar að auki vill útgefandi tímarits að öllum líkindum ná sem bestum árangri á þeim 

markaði sem hann hefur valið sér. Til að fá lesendur og jafnframt að halda þeim verða 

tímaritin að gera meirihluta markaðarins, sem þau hafa valið sér, til hæfis. En tímarit geta 

ekki sniðið sína vöru sérstaklega og nákvæmlega að þörfum hvers og eins einstaklings 
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sem þau vilja ná til, ekki frekar en fatahönnuður sem rekur búð á Laugaveginum. Almennt 

séð má segja að tímarit virðast endurspegla áhyggjur, gildi, skoðanir og smekk meirihluta 

markhóps síns. Tímarit treysta þess vegna á ákveðið mynstur í efnistökum sem haldast 

áfram tölublað eftir tölublað (Peterson, 1972).  

Kvennatímarit nota hugtakið lífsstíll áberandi mikið og fyrsta tímarit þeirrar 

tegundar, The Ladies Mercury sem kom út árið 1693, notaði hugtakið lífsstíll í sinni 

framsetningu. Tímaritið miðaði að því að svara öllum indælustu og forvitlegustu 

spurningunum sem vörðuðu ást, hjónaband, hegðun, klæðnað og skopskyn kvenna, hvort 

sem þær væru jómfrúr, eiginkonur eða ekkjur. Ritstjórnin leitaðist við að vegsama 

jákvæðan lífsstíl; ekki einungis kvenna, heldur jákvæðra og glaðra kvenna. Í gegnum árin 

hafa kvennatímarit skipt hugsanlegum lesendum í býsna breiða hópa, eins og 

húsmóðurina, útivinnandi konuna, íþróttakonuna, yfirstéttakonuna, konuna sem er 

meðvituð um tísku, stjórnmálakonuna, léttúðugu konuna, alvarlegu konuna eða glaðlyndu 

konuna. Hið sanna eðli tímaritaútgáfu er að notfæra sér þennan menningarlega mun 

ýmissa hópa (Briggs og Cobley, 1998).  

3.1 Sérstaða tímarita  

Leyndardómurinn á bakvið velgengni tímarita er geta þeirra til að höfða til auglýsenda. 

Þau skipa ákveðinn sess í flóru tímarita til að laða að og halda í tiltekna lesendahópa sem 

höfða svo aftur á móti til auglýsenda (Briggs og Cobley, 1998). Þetta er ástæða þess af 

hverju tímarit eru sér á báti meðal fjölmiðla. Tímaritið Fyrstu skrefin var með mikla 

sérstöðu á íslenska tímaritamarkaðinum. Aðalmarkhópurinn var verðandi og nýbakaðir 

foreldrar og þá sérstaklega mæður. Tímaritið var fyrir allar mömmur og alla pabba sem 

höfðu áhuga á öllu því er viðkæmi meðgöngu, fæðingu, nýburanum, fyrstu árum barnsins 

og foreldrahlutverkinu. Upplifun lesandans átti umfram allt að vera skemmtileg. 

Tilfinningin sem lesendur áttu að öðlast við lesturinn var tilhlökkun og ánægja. Fyrstu 

skrefin voru því í þeirri stöðu að skipa sér sess sem barna- og mæðratímarit til að laða að 

mömmur til að lesa blaðið og þær höfðuðu svo aftur til auglýsenda, eins og 

barnaverslanaeigenda, bleyjuheildsala, eigenda verslana sem selja meðgöngufatnað og 

snyrtivöruheildsala.  

Tímarit hafa sem sagt ákveðinn sess hjá markhópum eins og konum, karlmönnum, 

garðyrkjufólki, unglingum, eldri borgurum, tölvunördum, göngugörpum og ljósmyndurum 

svo fáeinir hópar séu nefndir. Svið alþýðlegra tímarita fyrir konur er einnig það vítt og 
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fjölbreytilegt að auglýsendur geta valið hugsanlega lesendur sína eftir aldri, félagslegri 

stöðu eða áhugamálum. Rannsóknir í tímaritaheiminum hafa leitt í ljós að lesendur sýna 

tímariti sínu mikla hollustu og milliliðalaust samtal milli ritstjóra og lesanda sýnir 

greinilega styrk þessa miðils (Briggs og Cobley, 1998). 

Önnur sérstaða tímarita snýr að fjölda útgáfudaga. Tímarit hafa nefnilega þann 

góða kost að þau endast mun lengur í söluhillum en til dæmis en til dæmis sjónvarps-, 

útvarps- eða dagblaðaauglýsingar. Útgáfutíminn getur verið til dæmis einu sinni í viku, 

eins og Vikan, eða nýtt blað á sex vikna fresti, eins og Fyrstu skrefin. Þegar ég var ritstjóri 

tímarits komst ég að því að sýnileiki er eitt það mikilvægasta í markaðssetningu blaðs. Ef 

líklegir kaupendur sjá ekki blaðið, og þá sérstaklega í helstu stórmörkuðunum, án þess að 

vera sérstaklega að leita eftir því þá getur baráttan orðið erfið. Sem sagt, aðalstaðurinn 

fyrir skyndikaup á síðustu mínútunum í verslunum er við afgreiðslukassann enda eru 

tímarit mjög áberandi þar (Briggs og Cobley, 1998).  

Briggs og Cobley (1998) halda því fram að tímaritaheimurinn sé mjög skapandi og 

að mun fleiri titlar muni líta dagsins ljós á næstu árum til að taka við af þeim sem úreltir 

eru. Sumir þeirra verði snilldarlega til fundnir og muni fanga hugarástand nýrra lesenda og 

nýs tíðaranda. Briggs og Cobley (1998) segja jafnframt að staðreyndin sé sú að fólk hafi 

mikið dálæti á tímaritum. Verið geti að Internetið verði meira áberandi í framtíðinni en 

tímarit muni halda áfram að teygja sig út til þeirra lesenda sem njóta enn áhrifamáttar orða 

og mynda á prentuðum pappír. Tímarit er auglýsingamiðill sem nær beinu sambandi við 

lesendur. Það sést greinilega á góðum og miklum viðbrögðum sem blöðin fá við tilboðum 

og afsláttarmiðum (Briggs og Cobley, 1998). Tímaritamarkaðurinn hefur ekki einungis 

verið skapandi í því að búa til nýja titla heldur einnig að notfæra sér áðurnefnd viðbrögð 

með hugvitssamlegum kynningarsíðum og ókeypis prufum. Sem dæmi um það er krem 

sem hægt er að hafa með hverju eintaki, hluta af síðu sem hægt er að rífa úr blaðinu og 

gegn framvísun afrifunnar er hægt að fá ákveðna vöru gefins eða með afslætti og svo 

mætti lengi telja. 

Þeir sem starfa í tímaritaheiminum eru sérstaklega naskir að finna lesendur fyrir 

hundruði tegunda tímarita. Hægt er að kaupa allskonar blöð eins og glansandi 

kvennatímarit, fræðileg tímarit og tímarit um tölvur, viðskipti, íþróttir og áhugamál svo 

fáeinar tegundir séu nefndar. Umræðan um tímarit snýst að miklu leyti um þær tegundir 

tímarita sem teljast til léttmetis. Það er að segja slúðrið um fræga fólkið í tímaritinu Hello! 

og kynferðislegu tilvísanirnar í tímaritinu Cosmopolitan fá mun meiri athygli en nýjustu 
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uppgötvanirnar í tímaritinu New Scientist. En það má ekki gleyma hversu mikilvæg 

viðskipta- og fagtímarit eru. Þessar tegundir tímarita eru bæði nauðsynlegar og 

grundvallarlesning á viðkomandi sviðum. Tímarit eins og The Economist, New Scientist 

og Nursing Mirror veita tímaritamarkaðinum einnig ákveðinn virðugleikablæ (Briggs og 

Cobley, 1998).  

Fagmennska tímarita er á hærra stigi nú en nokkurn tíma áður hvort sem um er að 

ræða ritstjórn, viðskiptahætti eða tækni, segja Briggs og Cobley (1998). Tímaritin setja 

háan gæðastaðal á framleiðsluna sjálfa og dreifingaraðferðir verða sífellt betri. 

Tímaritaheimurinn almennt séð virðist vita hvert hann stefnir og hefur einnig getuna til að 

keppa við gríðarlegt fjármagn sem dælt er í dagblöð og stafræna miðla. Sala á tímaritum 

mun líklega fara áfram vaxandi og fjöldi og úrval titla mun að sama skapi aukast (Briggs 

og Cobley, 1998). Sú staðreynd að mörg dagblöðin eru farin að gefa út „ókeypis“ tímarit í 

lit sem fylgja helgardagblöðunum (eins og Föstudagur sem fylgir helgardagblaði 

Fréttablaðsins) og þessi aukatímarit hafa iðulega vandaða ritstjórn á bak við sig. Dagblöð 

eru með almennan lesendahóp sem sker sig ekki úr að neinu marki og geta því ekki tekið 

við af tímaritum með þeirra ákveðna markhóp, ekki frekar en rafrænir miðlar, þeir munu 

ekki eyðileggja hið prentaða orð (Briggs og Cobley, 1998).  

3.2 Alþjóðleg kvennatímarit  

Í heimi tímarita fer mest fyrir þeim sem kalla mætti alþýðleg. Meðal alþýðlegra blaða eru 

kvennatímaritin mest áberandi. Þessi sömu tímarit og fleiri til ganga einnig undir nafninu 

glanstímarit vegna þess að þau eru prentuð á hágæða glanspappír. Á Íslandi mætti helst 

taka dæmi um Nýtt líf, Gestgjafann og Hús og híbýli. Einnig væri hægt að setja Fyrstu 

skrefin í þennan flokk. Blöð þessarar tegundar, sem njóta alþjóðlegrar hylli, eru til dæmis 

Cosmopolitan, Vogue, Elle og Marie Claire. Þessi blöð eru oft og tíðum flokkuð sem 

lágmenning í heimi fjölmiðla þegar þau eru borin saman við mun fræðilegri blöð. Þá 

skiptir ekki máli þótt til dæmis Vogue birti hátískuna í heimi fatahönnuða og birti fyrst af 

öllum glæsilegustu og virtustu klæðin sem teljast list. En margar ástæður eru fyrir því af 

hverju glanstímaritin teljast léttmeti og verður nánar vikið að því síðar í kaflanum. Þessi 

kafli sem er þriðji í röðinni er tileinkaður vinsælustu kvennatímaritunum sem gefin eru út 

á alþjóðlegum markaði en íslensku tímaritin verða tekin sérstaklega fyrir í þeim fjórða.  
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3.2.1 Að öðlast skilning á kvennatímaritum  
Kvennatímaritin eru mismunandi en þau eiga marga samnefnara. Nægir að líta á forsíðuna 

sem oft prýðir fáklædda kvenkyns fyrirsætu, poppstjörnu eða leikara. Myndirnar eiga það 

sameiginlegt að vera á mörkum fagurfræði og kláms. Fyrirsagnirnar eru með stóru letri, 

áberandi litum og að miklum hluta til með kynferðislegri tilvísun.  

En hvernig öðlumst við skilning á kvennatímaritum? Flestar rannsóknir á 

undanförnum árum hafa beinst að textanum sem birtist á síðum tímaritanna og hann 

greindur út frá hugmyndafræðilegu innihaldi. Aðrir fræðimenn, eins og Joke Hermes, 

halda því fram að hægt sé að öðlast skilning á kvennatímaritum með því að rannsaka á 

hvaða hátt lesendur nota tímaritin. Nokkrir fræðimenn til viðbótar, þar á með Anna Gouh-

Yates, telja að besta aðferðin sé að greina framleiðsluferlið (Gough-Yates, 2003).  

Margar rannsóknir á kvennatímaritum hafa verið framkvæmdar af fræðimönnum á 

sviði femínískra fræða. Í slíkum rannsóknum er því ávallt haldið fram að textar 

kvennatímaritanna séu konum til vansa. Mikill meirihluti þeirra  telur að fjölmiðlar eigi 

sinn þátt í því að styrkja umræðuna um ójafnræði kynjanna í nútímasamfélögum. 

Fræðimennirnir Joke Hermes og Anna Gough-Yates eru ósammála þessu. Í 

doktorsverkefni sínu rannsakaði Anna Gough-Yates breytingar á starfsháttum í 

framleiðslu, auglýsingum og markaðssetningu kvennatímarita á seinni hluta tuttugustu 

aldar í Bretlandi. Afraksturinn er bókin Understanding Women´s Magazines. Gough-Yates 

telur að hið „klassíska“ femíníska sjónarhorn hafi tilhneigingu til að líta fram hjá því 

hvernig málum er háttað í svokallaðri menningarlegri framleiðslu. Framleiðslu sem felur í 

sér eiginleg framleiðslutæki og aðföng og einnig skipulag vinnuafls (Gough-Yates, 2003).  

Anna Gough-Yates vildi komast að því hvernig þeir sem standa að tímaritunum skilja og 

tengjast sinni afurð. Hún rannsakaði hvernig bæði meðbyr og mótbyr í útgáfunni hafa 

áhrif á reksturinn og fyrirkomulagið í tímaritaheiminum, á hvaða hátt það hefur áhrif á 

sambandið milli kvennatímarita, auglýsenda og markaðsaflanna, og á hvaða hátt það 

mótar, þegar upp er staðið, einkenni tímaritsins sem blasir við okkur í sölurekkunum. Að 

mati Gough-Yates á einnig að líta á kvennatímaritaútgáfu sem menningarlegan vettvang. 

Útgáfan er að vísu á markaði sem þrífst á auglýsingum og markaðssetningu en þetta er 

einnig markaður sem þarfnast félagslegrar og menningarlegrar þróunar svo að starfsemin 

blómstri. Niðurstaða hennar er sú að breytingar á starfsháttum í framleiðslu, auglýsingum 

og markaðssetningu kvennatímarita hafi verið knúnar áfram af stjórnmálalegum og 

efnahagslegum breytingum, viðskiptaháttum og þörfinni á að komast nær lesandanum. 
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Þessi þróun hafi leitt til aukinnar áherslu á lífsstíl lesenda og tilraunir útgefenda til að gera 

sér grein fyrir og beina spjótum sínum að „nýju konunni“ (Gough-Yates, 2003). Þessi 

„nýja kona“ er konan sem útgefendur tímarita halda að lesendur sínir vilji vera. Eins og 

hún birtst okkur á myndum og í fyrirsögnum blaðanna mætti segja að hún væri falleg, 

grönn, gáfuð, útivinnandi, tískumeðvituð og síðast en ekki síst í sambandi við karlmann 

eða að leita sér að karlmanni.  

3.2.1.1  Rannsókn á lestri kvennatímarita  

Joke Hermes er fjölmiðlafræðingur og að eigin sögn póstmódernískur femínisti. Þegar hún 

var í doktorsnámi sínu gerði hún rannsókn á lestri kvennatímarita og úr varð bókin 

Reading Women´s Magazines. Hennar sýn er sú að barátta femínista ætti almennt séð að 

miða að því að krefjast virðingar. Þar af leiðandi hefur hún aldrei verið sátt við skrif 

femínista um kvennatímarit þar sem þau fjalli að mestum parti um áhyggjur út af þessari 

tegund fjölmiðlunar (Hermes, 1995). Flestar kannanir femínista benda til að 

rannsakendurnir hafi áhyggjur af lesendum kvennatímaritanna frekar en að þeir beri 

virðingu fyrir þeim. Af þessu tilefni minnist Hermes á að undanfarin ár sé umfjöllun um 

kvennatímarit í fræðiheiminum ávallt kölluð „nútímaleg umræða“. Í gagnrýnni umræðu 

um kvennatímarit er þeim lýst sem tvíhliða skrímsli, annars vegar eru þau undirrót 

breytinga og framfara en hins vegar eru þau djöfull í dulbúningi sem felur það í sér að 

kvennatímarit séu undirrót firringar og örvæntingar þeirra sem gefa blöðin út (Hermes, 

1995). Eins og Hermes orðar það nota femínistar hina „nútímalegu umræðu“ til þess að 

tala fyrir hönd þeirra sem eru, með óbeinum hætti, taldir vera ófærir um að sjá það sjálfir 

hversu slæm kvennatímarit eru sem fjölmiðill. Nauðsynlegt sé að upplýsa þessa aðila og 

bjarga þeim undan röngum skilaboðum og fölskum lýsingum sem miðlað er af 

kvennatímaritum um það hvar konan geti fundið hamingjuna. Besta aðferðin til þess er að 

sýna þeim góða femíníska texta. Hermes vill að hugtakið virðing sé ráðandi í umræðum 

um kvennatímarit, ekki áhyggjur. Jafnframt þurfi að viðurkenna að alls konar lesendur 

njóti texta í ákveðnu samhengi en séu gagnrýnir á sama textann í öðru samhengi. Í 

doktorsverkefni sínu reynir Hermes að skilja hvernig kvennatímarit eru lesin. Hún vill að 

borin sé virðing fyrir því að lesendur stjórni því hvernig þeir túlki merkingu tímaritanna en 

séu ekki menningarleg ginningarfífl fjölmiðlafyrirtækja (Hermes, 1995). Þessi skoðun 

Hermes tengist hversdagslegri notkun kvennatímarita og eðli þeirrar notkunar styrkir 

tímaritin í óformlegri samkeppni þeirra við Netið.  
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3.2.1.2  Hversdagsleg fjölmiðlanotkun  

Að lesa getur verið eins og að elda eða fara í gönguferð. Að lesa felur það í sér að gefa sér 

tíma fyrir sjálfan sig, það er að segja að nota frítímann sem gefst frá því að hugsa um börn 

til dæmis, eða einfaldlega eyða tímanum. Segja má að slíkur frítími komi „eðlilega“ og sé 

hluti af hinu hversdagslega amstri. Að því leytinu til er lestur flótti og hann fylgir 

hversdagslegum hrynjanda í lífi fólks. Fólk man hvernig dagsskipulagið var og hvað 

nauðsynlega þurfti að gera en gleymir hvað það gerði í frítímanum. Þar af leiðandi var 

þeim tíma eytt í að gera ekki neitt, hvort sem hann var til ánægju eða leiðinda. Að lesa 

kvennatímarit, jafnvel þótt það sé ekki mikilvægt í sjálfu sér, getur haft sinn stað og sitt 

mikilvægi í því að mynda skipulag dagsins. Sem sagt, það að lesa blaðið í bókstaflegri 

merkingu frekar en meðtaka innihaldið getur sett sitt mark á daginn (Hermes, 1995).  

Í rannsókninni tók Hermes viðtal við 80 einstaklinga, bæði konur og karla, um 

lestur þeirra á kvennatímaritum. Margar kvennanna byrjuðu að lesa tímarit eftir að þær 

eignuðust börn. Eins og Hermes (1995) orðar það þá virðist nútímabarnaumönnun fela í 

sér hárnákvæmar tímaáætlanir. Þar af leiðandi er ekkert rúm fyrir athafnir sem ekki er 

hægt að gera skyndilegt hlé á og taka aftur upp að nýju við hentugra tækifæri. Hermes 

tekur dæmi um annars konar lestur sem konur hafa dálæti á; ástarsögur. Erfiðara er að 

leggja þessar bækur frá sér og komast strax aftur inn í söguþráðinn, þar af leiðandi er betra 

að lesa þessar bækur í ró og næði. Margar konur hafa þess vegna byrjað að lesa 

kvennatímarit vegna þess hversu handhægt er að leggja það frá sér og byrja aftur að lesa 

án vandkvæða. Útivinnandi mæður hafa aðrar ástæður fyrir að lesa kvennatímarit. 

Tímaritin eru léttmeti að þeirra sögn sem hægt er að taka með upp í rúm og lesa í 

smástund. Tímaritin halda ekki fyrir manni vöku hálfa nóttina þótt spennandi geti verið 

(Hermes, 1995).  

Hermes (1995) segir að til þess að skilja lestur á kvennatímaritum verði að vera 

skilningur fyrir hendi á hinu hversdagslega lífi: ákveðnum vanagangi og röðun athafna. 

Hermes vísar í skilgreiningu franska heimspekingsins De Certeau um hið hversdagslega 

líf: „Ánægja finnst ekki í því sem sem við verðum að gera; aðeins þegar við komumst 

undan okkar skyldum og ábyrgð og getum eigrað um, erum við frjáls og finnum til 

ánægju“. Jafnvel þótt ánægjan sjálf endist ekki getur minningin um hana enst. Ánægja í 

slíku samhengi getur verið hluti af hversdagsleikanum. Sem sagt, fólk les kvennatímarit af 

því að það fellur að fastaverkum hins daglega lífs (Hermes, 1995).  
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Blaðs, sem ekki hefur verið borið út, er saknað, ekki vegna innihaldsins heldur 

vegna þess að það truflar mynstur hins hversdagslega lífs að blaðið vantar (Hermes, 1995). 

Hermes fjallar jafnframt um það að við sem viðtakendur samþættum innihald mismunandi 

fjölmiðla: útvarps, sjónvarps, dagblaða og tímarita. Sumir þátttakendur í rannsókn Hermes 

sögðust lesa tímarit á sama tíma og þeir horfðu á sjónvarp, að því gefnu að þeim fyndist 

ákveðið sjónvarpsefni annaðhvort leiðinlegt eða hægt væri að horfa á það með 

takmarkaðri athygli. Fjölmiðlar eru sjaldan notaðir með fullri einbeitingu. Þvert á móti eru 

fjölmiðlar samofnir hinu hversdagslega lífi og jafnvel samtvinnaðir öðrum athöfnum. Af 

þessum sökum er fjölmiðlanotkun ekki einangrað ferli heldur samfléttuferli. 

Fjölmiðlaboðskipti geta ekki verið skilin frá beinum persónulegum samskiptum (Hermes, 

1995).  

Af ofansögðu má leiða líkur að því að óhönduglegi tölvuskjárinn komi seint í stað 

glansandi pappírsins. Ánægjan af því að lesa tímarit felst einmitt í því að hafa blað á milli 

handanna og fletta pappírnum. Tölvan getur komið í stað tímarita að því leyti að sama 

innihaldið er á stafrænu formi. En eins og fram kom hér á undan er það ekki síður 

helgistundin, sem felst í því að lesa blaðið, en það að fá innihaldið sem er ástæða þess að 

fólk les tímarit. Sama tímaritsgreinin gefur lesendum mismikla ánægju eftir því hvort hún 

er á glanspappír eða tölvuskjá. Kvennatímaritin munu áfram lokka til sín lesendur með því 

að flagga glæsilegri fyrirsætu á forsíðunni með grípandi fyrirsögnum og á hágæða pappír.  

3.2.1.3 Hvers vegna verða kvennatímarit mikilvæg fyrir lesendur? 

Tölvunotkun getur oft verið tímafrek af því að tæknin á það til að stríða manni. Þar af 

leiðandi getur það farið mikið í taugarnar á notandanum þegar hann ætlar að grípa til 

tölvunnar og hún er rafmagnslaus eða nettengingin virkar ekki eða tölvan hitnar 

óheppilega mikið á lærum notandans í þægindunum í sófanum. Hentugra er að taka sér 

blað í hönd. Í þessu sambandi er vert að fjalla nánar um rannsókn Hermes (1995) en flestir 

viðmælendur hennar nefndu að kostur tímaritsins væri sá hve auðveldlega væri hægt að 

grípa til þess og leggja það aftur frá sér, einnig hvað það væri slakandi að lesa tímarit. 

Þetta á bæði við um blaðið sjálft sem og innihald þess. Hermes segir að tvö 

meginsjónvarmið hafi komið fram í viðtölum sínum. Auðvelt er að leggja tímarit frá sér 

og það að lesa tímarit er hin fullkomna ígripaafþreying. Tímaritalestur fyllir upp í lausan 

tíma og krefst ekki mikillar athygli. Konur með ung börn og konur, sem hafa alið upp 
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börn, lögðu mesta áherslu á þetta atriði. Öðrum viðmælendum fannst það bæði ánægjulegt 

og fljótlegt að lesa kvennatímarit.  

 

Hér á eftir fara nokkur atriði úr viðtölum Hermes:  

• „Þegar börnin voru lítil var ég áskrifandi og síðdegis settist ég niður og las í 
smástund.“  

• „Þegar ég kem heim legg ég innkaupapokana frá mér og sit með teið mitt og 
tímarit og fletti í gegnum það.“  

• „Þegar maður fær sér kaffibolla er hægt að kíkja í tímarit á meðan og leggja það frá 
sér um leið og seinasti sopinn rennur niður.“  

• „Ég hef mikinn áhuga á spennusögum en hef ekki tíma til að lesa þær því um leið 
og maður byrjar að lesa þarf maður að vera með hugann algjörlega við bókina. 
Þess vegna dýrka ég tímarit. Maður þarf að nota heilann við sumar greinarnar en 
samt ekki að einbeita sér fullkomlega. Það er yndislegt að lesa á kvöldin þegar 
börnin eru farin að sofa. Að liggja uppi í rúmi með tímarit er hreinn unaður.“  

Kvennatímarit er ein tegund fjölmiðlunar sem gerir ekki kröfur: það er jafnauðvelt að taka 

það upp og leggja það frá sér. Þar sem lesendur vita að tímarit mun ekki fanga þá 

algjörlega þá er tiltölulega þægilegt að lesa það. Afkastamikill fræðimaður, sem var 

þátttakandi í rannsókn Hermes (1995), sagðist ekki leyfa sjálfum sér að lesa skáldsögur sér 

til afþreyingar en hann fær ekki samviskubit yfir því að lesa tímarit því það tekur ekki svo 

langan tíma.  

Notkun á tímaritum má líkja við notkun á útvarpi, mörgun konum finnst gott að 

hafa viðtækið í gangi á meðan þær eru að vinna innan veggja heimilisins. Lestur á 

kvennatímariti er ekki einungis hægt að laga að hrynjanda heimilisverkanna, heldur 

samræmist það vel allri vinnu sem felur í sér stutt hlé hér og þar. Einnig er hægt að taka 

dæmi af fjölskyldu þar sem ekki er alltaf samkomuleg um hvað skuli horfa á í sjónvarpinu. 

Ef eiginmaðurinn vill til dæmis horfa á íþróttaþátt tekur eiginkonan jafnvel upp tímarit og 

les blaðið um leið og hún horfir á þáttinn. Sömu sögu er að segja ef kærastan vill horfa á 

sápuóperu, þá getur verið að kærastinn taki upp tímarit og lesi það fyrir framan sjónvarpið 

fremur en að horfa á sápuna (Hermes, 1995). Aftur komum við að ástæðu þess að tölvan 

getur illmögulega fyllt í skarð tímaritsins. Auðvitað er hægt að lesa af tölvuskjá á sama 

tíma og sjónvarpið er í gangi en almennt séð er hentugra að vera með tímarit við hendina.  

Viðmælendur Hermes (1995) sögðu einnig að þeir læsu mikið af tímaritum vegna 

þess hversu mikil afslöppun væri í því fólgin. Í því sambandi nefnir Hermes að afslöppun 
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sé gildishlaðið orð. Konur, sem töluðu um að tímaritalestur væri róandi,  notuðu það ekki 

síður til að verja þessa afþreyingu sína. Það er að segja, margir telja  kvennatímarit til 

lágmenningarfyrirbæra. Ef við gefum okkur það þá getur verið að konum finnist 

nauðsynlegt að taka það fram að tilgangur lestrarins sé afslöppun og af þeirri ástæðu velja 

þær frekar kvennatímarit en fagurbókmenntir. Konur töluðu mikið um að þær læsu í 

tómstundum sínum, þetta væri einkamál, og að umgjörðin í kringum lesturinn væri 

persónulegt yfirráðasvæði þeirra. Að mati Hermes sýnir þetta skýrt að fólk vill láta aðra 

vita að því þyki kvennatímarit léttvæg (Hermes, 1995).  

3.2.1.4  Huglægt notagildi   

Hermes fjallaði í niðurstöðum rannsóknar sinnar um tvenns konar þekkingu, annars vegar 

hagnýta þekkingu og hins vegar tilfinningalegan lærdóm. Hið fyrrnefnda snýr að því að 

konur réttlæta lestur kvennatímarita með því að benda á að til dæmis matar- og 

prjónauppskriftir sé að finna í blöðunum. Hið síðarnefnda felur í sér að hægt er að lesa í 

tímaritunum hvernig eigi að leysa hin ýmsu vandamál sem geta verið læknisfræðilega 

eðlis eða vandamál sem lúta að hjónaskilnuðum. Lestur tímarita er sem sagt gagnlegur að 

þessu leyti. Konur litu svo á að þær væru bæði tilbúnar fyrir hversdagsleg vandamál sem 

og undirbúnar fyrir hvers konar sambúðar- eða tilfinningaáfall. En fyrrgreind gagnsemi 

virðist ekki vera það sem lesendur meta mest við tímaritið. Hversu þversagnakennt sem 

það kann að virðast tengist ánægjan af því að lesa tímarit ekki raunverulegu og 

hversdagslegu notagildi. Uppskriftirnar voru til að mynda oft og tíðum ekki mjög góðar 

eða einfaldlega týndar. Hermes (1995) dregur þá ályktun að gildi kvennatímarita 

grundvallist ekki á uppskriftum og vandamálaúrlausnum. Í hinum fullkomna heimi er 

lesandinn vel skipulögð kona sem geymir uppskriftirnar og úrlausnirnar á vel völdum stað 

og getur því fundið réttu uppskriftina eða svar við vandamáli hvenær sem hún vill. En 

raunveruleikinn er í fæstum tilvikum fullkominn. Þess vegna er tímaritið ekki mikilvægt 

vegna raunverulegs og hversdagslegs notagildis heldur verður það mikilvægt þegar 

lesandanum langar til þess að vera hin fullkomna húsmóðir með uppskriftirnar í röð og 

reglu, og heldur að tímaritið hjálpi sér til þess (Hermes, 1995). 

Auðvelt er að verja notkun tímarita vegna þess að í þeim er fjöldinn allur af 

hagnýtum upplýsingum. Oft vekja hins vegar efnistök tímarita ekki mikla aðdáun en 

stundum er í blaði saga eða grein sem lesanda langar mikið til að lesa og það virðist vera 

nóg til þess að fá hann til að grípa í tímaritið. Tímaritalestur felur það í sér að hafa nægan 
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tíma, vera í skapi til þess að lesa, hafa efni á að kaupa blaðið og finna nógu mikið 

áhugavert efni í blaðinu svo haldið sé áfram að lesa næsta tölublað. Að lesa kvennatímarit 

getur stuðlað að ímyndaðri atburðarás, konur ímynda sér hvernig hlutir gætu verið ef þær 

til dæmis söfnuðu uppskriftunum. Þetta er athöfn sem er mikilvæg á þann hátt að hún 

viðheldur ákveðinni sjálfsmynd. Þessi athöfn er ekki eins nátengd eldamennsku eða 

prjónaskap og ætla mætti. Þó að lestur kvennatímarita eigi sér stað í daglegum hrynjanda 

þá er mikilvægi þeirra oft metið í ákveðinni fjarlægð frá hinu raunverulega notagildi 

(Hermes, 1995).  

3.2.2   Glanstímarit 
Tímarit er eins og klúbbur sem verður að hæla lesendum sínum, fá þá til að finnast sem 

þeir tilheyri klúbbnum og séu velkomnir í hann. Tímarit er eins og góður félagsskapur, 

það er samband og samskiptir í báðar áttir (Whitehorne, 2007).  

Kvennatímarit prentað á glanspappír, sem fjallar um tísku, fegurð og kynlíf, er oft 

og tíðum flokkað sem lágmenning í heimi fjölmiðla og telst vera léttmeti eins og fram 

hefur komið. Þekktustu tímaritin í þessum geira eru meðal annars Cosmopolitan, Vogue, 

Elle og Marie Claire. Oliver Whitehorn skrifaði bókina Cosmo Woman  og þar fjallar 

hann um þessa tegund tímarita sem oft eru kölluð glanstímarit og koma út einu sinni í 

mánuði. Hann gerir einnig grein fyrir öðrum tímaritum sem koma út vikulega og eru ekki 

með sama gæðastimpil og fyrrgreind blöð. Í bókinni beinir hann spjótum sínum aðallega 

að tímaritinu Cosmopolitan en segir að í meginatriðum gildi það sama um öll 

glanstímaritin. Að mati höfundar þessarar ritgerðar er ekki hægt að fjalla um alþjóðleg 

kvennatímarit án þess að skyggnast aðeins inn í glamúrheiminn.  

Flest kvennatímarit starfa á svipaðan hátt, með álíka aðferðum, þörfum og 

markmiðum. Þau eru öll háð auglýsingum, iðjusömum blaðamönnum og ritstjórum sem 

búa til  stöðugt flæði hugmynda og tillagna að nýjum vörum (kvikmyndum, bókum, 

snyrtivörum, bílum og svo framvegis). Þess utan þurfa þau öll að viðhalda og ef mögulegt 

er að stækka lesendahóp sinn. Segja má að tímarit sé mitt á milli lesandans og þess aðila 

sem ákvarðar hvað sé lagt borð fyrir hann. Tímarit hafa þess vegna ákveðið vald. Þau eru 

sífellt að flokka hvað er mikilvægt eða gagnlegt og hvað er það ekki, hvað er í tísku og 

hvað ekki, hvað er eftirsóknarvert og hvað ekki, hverju á lesandinn að hafa óbeit á og hvað 

verður hann að eiga. Tímarit krefjast þess að lesendur þeirra séu hæfir kaupendur, færir 

um að lesa úr ofgnægð af vörutegundum (Whitehorn, 2007).  
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Kvennatímarit í heild sinni hafa ekki mikið breyst í áranna rás eins og sannast 

þegar skoðuð er forsíða tímaritsins She árið 1955. Á henni var reynt að ná til lesenda með 

fyrirsögnum um sjónvarp, slúður, tísku, eldamennsku, fegurð, bækur, plötur, skáldskap, 

gátur, fatasnið, prjónaskap, heimavinnu og vandamál lesenda. Efnistök kvennttímarita 

hafa greinilega ekki breyst mikið í rúm fimmtíu ár (Whitehorn, 2007).  

3.2.2.1  Glamúrgellan  

Ameríska tímaritið Cosmopolitan skapaði hina svokölluðu glamúrgellu, konu sem er 

einhleyp, kynferðislega virk, útivinnandi og hefur áhuga á að bæta sjálfa sig á einhvern 

hátt. Þegar Cosmopolitan kom út í Bretlandi var breska glamúrgellan í grundvallaratriðum 

sú sama og hin bandaríska hvað varðaði áhugamál (starfsferill, karlmenn, ferðalög, 

líkaminn, kynlíf, tíska, snyrtivörur og listir) en þó með sálfræði- og félagslegu sjónarhorni 

sem samræmdist breskum viðhorfum. Tímaritið talar til kvenna á framabraut sem eru 

meðvitaðar um tísku og dýrka lífið, þær eru einhleypar en kynferðislega virkar. 

Glamúrgellan, sem kaupir glanstímaritið Cosmopolian, er að meðaltali 27,3 ára. Ritstjóri 

Cosmopolitan á níunda áratug tuttugustu aldar sagði að glamúrgellan hefði þróast í mjög 

veraldarvana unga konu; hún á sína eigin íbúð, hefur öðlast góðan starfsframa, hefur meiri 

peninga á milli handanna og langar að vera í ástarsambandi (Whitehorne, 2007).  

3.2.2.2  Glansinn er einsleitur  

Það er engin tilviljun sem ræður því að kvennatímaritin eru keimlík. Það hefur ekkert að 

gera með að sömu starfsmenn kunna að hafa starfað á mismunandi tímaritum eða 

starfsmenn mismunandi tímarita fari í sömu kokteilboðin og útgáfupartíin. Raunin er sú að 

lesendur hungra í meira af því sama. Tökum dæmi, á hverjum degi kaupa þrjár milljónir 

manna dagblaðið Sun. Innihaldið er að miklu leyti eins alla daga en samt sem áður kaupa 

þrjár milljónir manna blaðið daglega. Sömu sögu er að segja af kvennatímaritum. 

Efnistökin breytast kannski ekki mikið en þau virðast seðja eitthvert hungur meðal 

lesenda. Tískutímaritin síendurtaka sig og sömu greinarnar birtast í blöðunum á 20 milljón 

mismunandi vegu (Whitehorn, 2007).  

Kvennatímarit og sérstaklega glanstímarit byggjast á hugmyndafræði kynhvatar og 

glamúr. Í því samhengi grafast flest kvennatímarit fyrir um karlmenn í umfjöllun sinni. 

Hvernig eru karlmenn, hvað og hvernig hugsa þeir, hverju klæðast þeir og hvað girnast 

þeir? Í kvennatímaritum eru karlmenn aðalmarkmið einhleypra gagnkynhneigðra kvenna 

til að öðlast hamingju. Þannig að kvennatímarit eru stútfull af greinum eftir karlmenn um 
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karlmennn og eftir konur um karlmenn, gerðar fyrir lesendur sem einkum eru konur sem 

taldar eru hafa áhuga á körlum. Whitehorn (2007) fullyrðir einnig að öll glanstímarit, sem 

koma út mánaðarlega, noti kynlíf til að selja blaðið. Tímaritin bjóða jafnframt upp á 

sýndarheim sem á stundum lítið skylt við raunveruleikann, til dæmis greinin sem fjallar 

um það hvernig kona getur fengið  fullnægingu 15 sinnum á dag (Whitehorn, 2007).  

Konum finnst endalaust gaman að taka skyndipróf og það er nóg af þeim í 

kvennatímaritum eins og Cosmopolitan. Prófin segja til dæmis lesandanum, konunni, 

hvernig bólfélagi hún er. Hver blasíðan af annarri er tileinkuð tísku og fegurð. Hugmyndir 

um hverju skuli klæðast, hvernig er hægt að líta fallega út, hvernig er hægt að bæta húðina 

og koma á hormónajafnvægi, hvernig á að komst í gott form og svo frvamvegis. Lesendur 

senda inn greinar um alls kyns vandamál og efnið er sett upp sem einskonar angistargrein. 

Sjálfshálp er eitt af einkunnarorðum Cosmopolitan. Lærðu tungumál, breyttu andliti þínu á 

einum degi, losaðu þig við aukakílóin. Skilaboðin eru þau að lesandinn á að gera eitthvað í 

sínum málum, núna og sífellt. Cosmopolitan, eins og önnur blöð, leggja áherslu á táp og 

fjör og frískar konur. Sjálfstyrking og endurnýjun eru vinsælt umræðuefni. Með því að 

breyta varalitnum, klæðnaði, vextinum eða viðhorfi þá getur konan breytt lífi sínu. Á hinn 

bóginn, og í þversögn við áðurnefndar greinar, þá er mikið lagt upp úr því að konur eigi að 

vera þær sjálfar. Það þýðir jafnframt að þær verða hver og ein að hafa ákveðna eiginleika, 

eins og að vera frábær bólfélagi, frábær vinur, frábær ferðalangur, frábær kokkur, frábær 

stílísti, frábær kroppur, frábær húmoristi, frábær leikkona og frábær hæfileikakona. 

Cosmopolitan er hluti af persónulegum breytingum sem eiga sér stað frá ungdómi til 

hjúskapar og á endanum til sjálfsköpunar. Áhersla tímaritsins á einstaklinginn hunsar 

hugmyndina um að fólk starfi í hópum, eins og á skrifstofum eða verksmiðjum. Allt val er 

varðar félagslífið er á hendi einstaklingsins (Whitehorn, 2007).  

Ímyndir í tímaritum eru einmitt nákvæmlega það, ímyndir. Fólk lítur stórglæsilega 

út af nokkrum ástæðum. Í fyrsta lagi er hægt að breyta ljósmyndum á ótal vegu til að auka 

fegurð. Í öðru lagi eru ímyndir samlagaðar öðru efni blaðsins sem mynda 

heildarsamhengið, þessu er blandað saman með klókindalegri grafík og að lokum prentað 

á glanspappír. Í þriðja lagi er ímyndunum gert afar hátt undir höfði í textanum. 

Mikilvægast af þessu öllu er þó að lesendurnir vilja, og í raun krefjast þess, að ímyndirnar 

séu fallegar. Neysluaukning þrífst á löngun og lesandi tímarits hefur mikla löngun 

(Whitehorn, 2007).   



35 

Forsíðan skiptir gríðarlega miklu máli og hún er að hluta til auglýsing. Hún býður 

hugsanlegum lesenda inn í heim tímaritsins og verður að hafa bæði beint og tafarlaust 

aðdráttarafl fyrir hugsanlegan kaupanda. Bóksalar vita að söluvænleiki bókar snýst að 

mestu um kápuna. Tímarit hafa þróað forsíðuhönnun í fágað listform og hvert tímarit 

hefur sinn eigin stíl. Forsíða tímarits er þess vegna einkar glæsileg söluvara (Whitehorn, 

2007).   
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4  Íslensk tímarit  

Í þessum kafla verður gerð úttekt á íslenskri tímaritaútgáfa.. Fjögur tímabil verða skoðuð 

sérstaklega til að komast að því hvenær og við hvaða aðstæður hefur verið blómleg 

tímaritaútgáfa hér á landi. Árin eru 1948, 1968, 1988 og 2008. Leitast verður við að svara 

spurningunum, hvaða tímarit koma ný inn á markaðinum og hver þeirra hverfa af honum, 

jafnframt verður athugað hvaða tímarit lifa lengst. Aragrúi tímarita hefur verið gefinn út á 

Íslandi síðustu 60 ár og til þess að hafa markmiðið skýrt verða einkum og sér í lagi 

alþýðleg tímarit tekin fyrir. Þessi ritgerð rúmar ekki umfjöllun sem felur í sér allar 

tegundir tímarita sem komið hafa út frá upphafi. Ekki er heldur unnt að tiltaka hvert 

einasta tímarit sem gefið hefur verið út síðustu 236 ár. Því er ráð að afmarka ritgerðina 

með áðurnefndum hætti. Í byrjun þessa kafla er farið yfir sögulega þróun íslenskrar 

tímaritaútgáfu frá upphafi til 20. aldar. Að því loknu, og áður en fjallað verður um 

alþýðlegu tímaritin, verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru til þess að 

skilgreina alþýðleg tímarit sem og þeim ákvörðunum sem lágu að baki skráningu 

tímaritanna. Því næst er umfjöllunin um alþýðleg tímarit á fyrrgreindum fjórum 

tímabilum. Í leitinni að alþýðlegum tímaritum þurfti að fara yfir og skoða öll tímarit sem 

gefin voru út á árinu 1948 og síðar. Öll tímarit voru skráð og í viðauka er listi yfir öll 

tímarit sem seld voru á almennum markaði og hvorki teljast til fræði- né sértímarita frá 

árinu 1948 til 2008.  

4.1 Íslensk tímaritaútgáfa hefst  

Útgáfa tímarita á Íslandi á sér langa sögu eins og fram hefur komið og má rekja upphafið 

til ársins 1773. Hér verður því farið í stuttu máli yfir sögulega þróun íslenskra tímarita frá 

síðustu áratugum 18. aldar og til fyrstu áratuga 20. aldar. Fyrsta íslenska blaðið sem kom 

út á Íslandi getur með réttu talist fyrsta íslenska tímaritið. Blaðið hét Islandske Maaneds 

Tidender og var einkum ætlað dönskum embættismönnum til landkynningar (Þorbjörn 

Broddason, 2005). Nauðsynlegt var fyrir Dani að afla sér upplýsinga um Ísland þar sem 
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mikill áhugi var hjá þeim að efla framfarir á Íslandi. Islandske Maaneds Tidender varð því 

til, eins konar Iceland Review síns tíma. Ritstjóri blaðsins var Magnús Ketilsson og fær 

hann því titilinn fyrsti blaðamaðurinn á Íslands.(Guðjón Friðriksson, 2000). Sex árum 

síðar hófu Gömlu félagsritin göngu sína með eitt tölublað á ári og Magnús Stephensen 

byrjaði að gefa út Minnisverð tíðindi árið 1796. Sumir vilja meina að það sé fyrsta 

íslenska tímaritið en það var ársrit með annál innlendra og erlendra tíðinda og getur því 

sennilega fremur talist sögurit en fréttarit (Guðjón Friðriksson, 2000).  

Íslensk tímarit um og yfir aldamótin 1800 voru í hnotskurn ársrit sem prentuð voru 

í Danmörku. Embættisritin voru þó prentuð hér á landi (Þorbjörn Broddason, 2005). Um 

miðbik 19. aldar fór að bera mikið á tímaritum sem voru hugsuð sem áróðursrit fyrir 

sjálfstæði landsins eins og Ármann á Alþingi og Fjölnir. Síðar komu Ný félagsrit sem var 

málgagn Jóns Sigurðssonar í sama tilgangi. Árið 1848 kom út fyrsta tölublaðið af Þjóðólfi 

sem markar tímamót á margan hátt. Ólíkt öðrum blöðum sem mörg hver komu út einu 

sinni ár ári, kom Þjóðólfur út hálfsmánaðarlega. Með blaðinu hófst samkeppni á 

íslenskum blaðamarkaði og eins og Guðjón Friðriksson (2000) segir þá er ritið auk þess 

fyrsta atvinnublaðið. Því má segja að Sveinbjörn Hallgrímsson, blaðamaður Þjólólfs, hafi 

verið fyrsti atvinnublaðmaður á Íslandi. 

Skírnir er samkvæmt Guðjóni Friðrikssyni (2000) elst og virðulegast íslenskra 

tímarita og talið elsta tímarit á Norðurlöndunum sem komið hefur samfellt út. Blaðið hóf 

göngu sína árið 1827 og var gefið út af Hinu íslenska bókmenntafélagi. Skírnir flutti 

meðal annars yfirlit um hið helsta sem gerðist í hinum stóra heimi allt til ársins 1905. 

Bókmenntafélaginu var svo skipt í tvær deildir, Kaupmannadeildin gaf út Skírni og 

Reykjarvíkurdeildin gaf út tvö sérstök ársrit Fréttir frá Íslandi á árunum 1871 til 1890 og 

Tímarit Hins íslenska bókmenntafélags á árunum 1880 til 1904. Þau voru meðal fyrstu 

tímaritanna sem gefin voru út og prentuð í Reykjavík (Guðjón Friðriksson, 2000). Árið 

1874 setti Þjóðvinafélagið tímaritið Andvara á laggirnar. Blaðið lagði áherslu á 

persónufróðleik og sagnfræði og var birt vönduð ævisaga í hverju hefti. Svo má nefna 

Heimdall  sem kom fyrst út árið 1884 og hafði á sér blæ heimilisrits, eins konar skemmti- 

og fræðirit og Eimreiðina sem hóf göngu sína árið 1895 og var eitt víðlesnasta tímaritið á 

Íslandi. Nær öll fyrrnefnd tímarit og fleiri til voru gefin út í Kaupmannahöfn en árið 1918, 

sama ár og Ísland fékk fullveldi, var starfsemin flutt heim. Reykjavík var orðin 

miðpunktur íslenskrar menningar. Tímaritið Iðunn var þó prentað á Íslandi frá því það 
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byrjaði að koma út árið 1883. Blaðið var hugsað til skemmtunar og fróðleiks og naut 

vinsælda meðal almennings (Guðjón Friðriksson, 2000).  

4.2  Alþýðleg tímarit  

Eins og fram kom í inngangi ritgerðarinnar hafa verið gefnir út 7.276 titlar af blöðum og 

tímaritum frá upphafi og til ársins 1993. Höfundur þessarar ritgerðar ætlar að afmarka 

umfjöllun sína og taka fyrir alþýðleg tímarit sem gefin voru út á Íslandi á árunum 1948, 

1968 1988 og 2008. Þessi kafli byrjar á því að hugtakið alþýðlegt tímarit er skilgreint og 

jafnframt gert grein fyrir aðferðinni sem beitt var til að flokka og skrá tímaritin. Að því 

loknu verða fjögur fyrrnefndu árin tekin sérstaklega fyrir og byrjar hver umfjöllun á stuttri 

samantekt um ástandið og tíðarandann í íslensku samfélagi á þeim tíma. Í framhaldinu 

verður yfirlit yfir öll tímarit sem gefin voru út á tilteknu ári og í lokin verða tímabilin 

fjögur borin saman.   

4.2.1  Aðferðafræðileg úrlausnarefni  
Alþýðleg tímarit eiga það flest sameiginlegt að vera seld á almennum markaði og hvorki 

teljast til fræði- né sértímarita. Undanskilin eru því tímarit, fréttabréf eða 

kynningarbæklingar fyrirtækja, félaga eða skóla. Dæmi um það er Æskulýðsblaðið sem er 

málgagn æskulýðsstarfs Þjóðkirkjunnar og þess vegna ekki flokkað með alþýðlegum 

ritum. Það sama á við um tímaritið Listin að lifa sem er félagsrit Landssamtaka eldri 

borgara. Tímarit sem gefin voru út á landsbyggðinni og eingöngu ætluð íbúum tiltekins 

bæjarfélags eru ekki heldur talin með sem og krossgátublöð, handavinnublöð og 

teiknimyndablöð.  

Aðferðin sem var notuð til þess að finna öll tímaritin var fyrst og fremst 

gagnasöfnun í gegnir.is sem er samskrá íslenskra bókasafna á vefnum. Öll blöðin sem 

fjallað er um eru skilgreind sem tímarit í gegnir.is. Þau tímarit sem höfundur þekkti ekki 

til voru skoðuð nánar og í framhaldinu greind út frá innihaldi. Hinar ýmsu tegundir blaða 

geta flokkast sem tímarit hvort sem það er skólablað Listaháskóla Íslands, 

kynningarbæklingur frá Krabbameinsfélaginu eða Prjónablaðið Ýr. Enginn greinarmunur 

er gerður á þeim í gegnir.is. Auk þess er ekki hægt að fletta upp á öllum tímaritum sem 

komu út á ákveðnu ári, þess í stað er einungis hægt að biðja gegnir.is að sýna tímarit sem 

byrjuðu að koma út á tilteknu ári. Gagnasöfnunin grundvallaðist þess vegna á því að fara 

yfir allt efni sem hafði tímarit meðal efnisorða frá seinni hluta 19. aldar til dagsins í dag. 

Auk þess var notast við bækurnar Íslensk tímarit í 200 ár: 1773-1973 eftir Böðvar Kvaran 
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og Einar Sigurðsson, Íslensk blöð og tímarit 1974-1993: skrá um íslensk blöð og tímarit 

1974-1993 eftir Hallfríði Baldursdóttur og Nýjustu fréttir! eftir Guðjón Friðriksson.  

Við skráningu á upphafstíma útgáfunnar sem og endalokum var tekið mið af 

gögnum á gegnir.is. Þau tímarit sem eru enn í útgáfu eru, eins og gefur að skilja, ekki með 

síðasta útgáfudaginn skráðann. Í nokkrum tilfellum hins vegar var ekki skáður seinasti 

útgáfudagur þótt ljóst væri að tiltekið tímarit hefði ekki komið út í einhvern tíma, jafnvel 

ár. Ef ekki var hægt að hafa samband við þáverandi útgefanda eða finna upplýsingar á 

Internetinu þá var í örfáum tilfellum tekið mið af seinasta tölublaðinu sem var að finna í 

geymslum Landsbókasafns Íslands.  

4.2.2  Hvað er alþýðlegt 
Þegar öll tímaritin voru fundin þurfti að flokka þau enn frekar í alþýðleg tímarit. Það 

verkefni reyndist ekki auðvelt og eru skilgreiningar sem þessar oft umdeilanlegar. 

Höfundur ákvað í sameiningu með leiðbeinendum sínum að skilgreining alþýðlegra 

tímarita yrði þrengri en áðurnefndar forsendur sem fjallað var um í byrjun kafla 4.2. 

Alþýðlegt tímarit er blað sem höfðar til breiðs hóps og fjallar til dæmis um heimilishald, 

matreiðslu, listir og bókmenntir svo fátt eitt sé nefnt. Leiðarljósið er að alþýðleg tímarit 

hafi breiðari skírskotun en einungis til ákveðinna afmarkaðra áhugamála eins og tímaritin 

Fiskifréttir, Flugið, Eiðfaxi eða Karfan. Verið getur að mörkin á milli alþýðlega og 

sérhæfða tímaritsins séu stundum óskýr. Markhópur þess fyrrnefnda er breiður en 

síðarnefnda tímaritið höfðar til afmarkaðs hóps. Sem dæmi eru skotveiði, golf og útivist 

sérhæfð viðfangsefni og þar af leiðandi ekki alþýðleg. Jafnframt er pólitísk barátta, 

listiðkun í þröngum skilningi og stéttbundið efni ekki alþýðlegt. Barna- og unglingablöð 

voru ekki heldur skilgreind sem alþýðleg blöð.  

Tökum dæmi til nánari útskýringar. Munur er til dæmis á Sportveiðiblaðinu og 

Gestgjafanum þótt bæði tímaritin virðist fljótt á litið á svipuðu sérhæfingarstigi. Segja má 

að Sportveiðiblaðið höfði einungis til þeirra sem stunda sportveiði og það er mjög 

afmarkaður markhópur. Gestgjafinn hins vegar er með breiðari skírskotun þar sem flest 

fullorðið fólk þarf að hugsa um eldamennsku. Markhópurinn er aðallega kvenmenn sem 

hafa áhuga á hinum ýmsu hliðum matreiðslu hvort sem það er að elda jólamatinn, 

undirbúa barnaafmæli eða fá hugmyndir fyrir grillsumarið. Að jafnaði hefur fólk meiri 

þörf fyrir að borða en að skella sér í stangveiði. Annað dæmi er um tímaritið Hús og 

garðar sem varð til árið 1987 eftir sameiningu Byggingamannsins og Gróandans. Hin tvö 
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síðarnefndu teljast of sérhæfð til að vera alþýðleg en Hús og garður höfðar til breiðari 

hóps og er meira í ætt við blöð sem fjalla um heimilið eins og til dæmis Hús og híbýli.   

4.2.3  Tilhögun skráningar  
Viðamikil gagnasöfnun eins og þessi sem telur hátt í 300 tímarit felur það óhjákvæmilega 

í sér að gera þarf grein fyrir nokkrum atriðum sem þurfa nánari útskýringa við. Fyrst ber 

að nefna að efnahagskreppan hefur lagst þungt á íslenska tímaritaútgáfu. Auglýsingasala 

hefur dregist gífurlega saman en hún er forsenda þess að tímarit á almennum markaði geti 

lifað. Þar af leiðandi hafa færri tölublöð en áður komist alla leið í söluhillurnar árið 2009. 

Dæmi eru um fullbúin blöð sem bíða í pdf formum í tölvum útgefenda þar sem ekki var 

hægt að fylla auglýsingaplássið og einnig tímarit sem sitja föst í prentsmiðjum eða 

dreifingarstöðvum út af því að fyrirtækin höfðu ekki bolmagn til að borga fyrirfram eða þá 

að eldri skuld var ógreidd. Í þeim tilvikum þar sem blöð hafa ekki komið út á árinu 2009 

en komu út á síðari hluta 2008 var haft samband við útgefendur og spurt um stöðu mála. 

Nokkur tímarit eru núna, í apríl 2009, ennþá í biðstöðu frá því á seinasta ári en útgefendur 

halda í vonina um að geta hafið útgáfuna að nýju sem allra fyrst. Dæmi um slík blöð eru 

Matur & vín, Hann hún, Bílar og sport og Sumarhúsið og garðurinn. Síðasta tölublað 

hvers þessara tímarita er skráð árið 2008.  

Í gegnum tíðina hafa mörg tímarit breytt um nafn en haldið upprunalegri 

árgangsmerkingu. Í þeim tilvikum er blaðið skráð undir því nafni sem það bar seinast. 

Dæmi um þetta er Nýtt líf. Frá upphafi útgáfunnar árið 1978 bar tímaritið heitið Líf. 

Titillinn breyttist hins vegar í Nýtt líf  árið 1983 þar sem stórblaðið Life  höfðaði mál gegn 

blaðinu vegna nafnsins og vann það fyrir Hæstarétti. Tímaritið hét því eftirleiðis Nýtt líf 

(Guðjón Friðriksson, 2000). Öðruvísi dæmi er um Æskuna sem kom fyrst út árið 1897 en 

barnablaðið ABC var sameinað blaðinu árið 1994. Eftir það var titillinn Æskan og ABC. 

Til þess að sýna fram á hve lengi þetta merkilega tímarit hefur verið gefið út þá er Æskan 

skráð með útgáfu frá árinu 1897 til ársins 1994 þó svo að titillin hafi breyst. Útgáfa ABC 

er svo skráð frá 1980 til ársins 1994 þangað til það var sameinað Æskunni.  

4.3   Árið 1948   

Á fyrstu forsíðu Morgunblaðsins árið 1948 er fjallað um verðlækkun á ýmsum vörum og 

einnig margskonar þjónustu („Ýmsar vörur lækka“, 1948). Á blaðsíðunni þar á eftir er svo 

frétt um skömmtunarseðla en á þessum tíma voru vörur eins og kornvörur, kaffi, búsáhöld, 

sykur og hreinlætisvörur skammtaðar. Til gamans má geta að í fréttinni kom einnig fram 
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að hætt yrði að skammta lífstykki, brjóstahaldara, axlabönd og rafmagnsofna svo eitthvað 

sé nefnt („Gildi skömmtunarreita“, 1948). Fimmti áratagur tuttugustu aldar einkenndist 

nefnilega af miklum sveiflum varðandi kjör fólks í landinu. Fyrir seinni heimsstyrjöldina 

voru miklar efnahagsþrengingar og svokölluð kreppuárin. Hersetan færði Íslendingum 

tímabundna lausn frá þessu miður góða ástandi og stundum var talað um „blessað“ stríðið 

því það hafði í för með sér að landið fylltist af peningum og varningi, þjóðlífið varð 

fjölbreyttara og fólkið hafði það gott (Jakob F. Ásgeirsson, 2000). Eins og í góðærinu sem 

náði hámarki sínu á Íslandi árið 2007 þá var möguleiki á því að bæta húsakostinn og auka 

lífsþægindi. Í þéttbýlinu byrjuðu unglingar að hópast saman í sælgætisverslunum og 

amerísk hasarblöð voru áberandi en menningarlega sinnaðir foreldrar reyndu þó að halda 

börnum sínum frá þeim. Einnig voru öll stjórnarfarsleg tengsl slitin við Danmörku, 

Lýðveldið Ísland stofnað 17. júní árið 1944 og Sveinn Björnsson var kosinn forseti (Jakob 

F. Ásgeirsson, 2000). En eins og kom fram hér að ofan þá var þetta tímabundið ástand því 

um leið og stríðinu lauk versnuðu mjög viðskiptakjör og við blasti alvarleg 

gjaldeyriskreppa. Allsherjarmiðstýring var á öllum framkvæmdum í landinu og ríkið 

stjórnaði einnig öllum innflutningi. Með öðrum orðum verslunarhættir næstu ára 

einkenndust af biðröðum og svartamarkaði. Einu gilti hvað var til sölu, fólk stóð tímunum 

saman í biðröðum í von um að hreppa það sem nú telst til algengustu nauðsynja. Ólíkt 

ástandinu á Íslandi árið 2009 þá var mikil kaupgeta árið 1948 í landinu vegna hás gengis 

krónunnar, en allt var skammtað og innflutningsleyfi gengu því kaupum og sölum á 

margföldu verði (Jakob F. Ásgeirsson, 2000). 

 

 

  



42 

4.3.1  Tímaritin  

Tafla 1 Alþýðleg tímarit gefin út árið 1948.  

Tímarit 1948 1968 1988 2008 Útg. byrjar Útg. lýkur Tegund  

Laufásinn  x 1948 1952 Tímarit með léttum sögum  

Hjartaásinn  x 1947 1958 Kvikmynda- og tískurit  

Bergmál  x 1947 1957 Kvikmynda- og tískurit með nektarívafi  

Dægradvöl x 1947 1950 Tímarit með dægradvöl  

Syrpa x 1947 1949 Almennt afþreyingarblað  

Minkurinn x 1947 1948 Almennt afþreyingarblað  

Heilsuvernd  x x x 1946 1996 Tímarit um almenna heilsu  

Víðsjá  x 1946 1950 Almennt rit fyrir Reykvíkinga 

Stjörnur  x 1945 1953 Kvikmynda- og tískurit  

Embla  x 1945 1949 Kvennabókmenntarit  

Melkorka  x 1944 1962 Kvennatímarit  

Ófeigur  x 1944 1956 Stjórnmálarit  

Verðandi  x 1944 1950 Þjóðmála- og menningartímarit  

Heimilisritið  x 1943 1959 Almennt afþreyingarblað  

Stígandi  x 1943 1949 Tímarit um þjóðmál  

Úrval  x x x 1942 2003 Almennt afþreyingarblað með fréttagreinum  

Helgafell x 1942 1955 Bókmennta- og menningartímarit  

Nýtt kvennablað  x 1940 1967 Kvennatímarit 

Jörð  x 1940 1948 Afþreyingartímarit með menningarívafi  

Frjáls verslun  x x x x 1939 Í útgáfu Tímarit um verslun  

Tímarit Máls og 
menningar  x x x x 1938 Í útgáfu Bókmenntarit með þjóðfélagslegu ívafi  

Vikan  x x x x 1938 Í útgáfu Almennt afþreyingarblað  

Útvarpstíðindi  x 1938 1952 Heimilisblað tengt útvarpsdagskránni  

Samtíðin  x x 1934 1971 Afþreyingartímarit með menningarívafi  

Dvöl x 1933 1948 Afþreyingartímarit með menningarívafi  

Fálkinn  x 1928 1966 Almennt afþreyingarblað  

Samvinnan x x 1926 1986 Afþreyingartímarit með menningarívafi  

Spegillinn  x x 1926 1972 Gaman- og skopblað  

Stormur  x 1924 1950 Almennt þjóðmálablað með skoplegu ívafi  

Hlín  x 1917 1967 Kvennatímarit  

Heimilisblaðið x x 1912 1983 Kvennatímarit 

Eimreiðin  x x 1895 1975 Þjóðmála- og menningartímarit  

 

 

Eins og sést í töflu 1 voru gefin út 32 alþýðleg tímarit á árinu 1948 samkvæmt þeim 

skilgreiningum sem hér er beitt. Það sem kemur einna mest á óvart er að þrjú þessara 

tímarita koma ennþá út en eiga fátt annað sameiginlegt en að flokkast sem alþýðleg 
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4.3.1.2  Almenn afþreyingartímarit 

Til almennra afþreyingartímarita teljast Syrpa, Minkurinn, Heimilisritið, Úrval, Vikan og 

Fálkinn. Vel fer á því að fjalla nánar um hin þrjú síðastnefndu þar sem þau eru merkileg 

fyrir margar sakir. Fálkinn var fyrsta farsæla almenna afþreyingartímaritið sem kom út 

vikulega. Tímaritið náði fljótt mikilli útbreiðslu og átti miklum vinsældum að fagna meðal 

landsmanna. Í blaðinu mátti meðal annars finna kvennaefni, myndaskrítlur, gátur, leiki, 

teiknimyndasögu og það er fyrst allra íslenskra blaða til að birta krossgátu. Blaðið fjallaði 

ekki um stjórnmál eins og svo margir fyrirrennarar þess og voru myndir með stuttum texta 

látnar sjá um umfjöllunina (Guðjón Friðriksson, 2000). Eins og fram kom hér að ofan þar 

sem fjallað var um tíðarandann í kringum 1948, þá gekk á ýmsu í efnahagslífinu og tímarit 

hafa sjálfsagt ekki verið skilgreind sem nauðsynjavara. Til marks um vinsældir blaðsins 

var stofnað félag í Svarfaðardal til að kaupa eitt eintak, geta til tímaritakaupa var 

greinilega ekki meiri. Þegar nýtt tölublað kom í dalinn drógu félagarnir um hver ætti að fá 

að lesa blaðið fyrst og svo koll af kolli (Guðjón Friðriksson, 2000).  

Vikan var fjölbreytt blað og gátu flestir fundið eitthvað við sitt hæfi. Landsmenn 

tóku þess vegna vel á móti blaðinu og fór upplag þess fljótlega í 7000 eintök. 

Teiknimyndasögur voru rétt að byrja að birtast í íslenskum blöðum og í Vikunni mátti 

finna „Gissur gullrass“ og „Binni og Pinni“ (Knold og Tot). Á forsíðunni voru yfirleitt 

myndir af ungum stúlkum og áttu þær að túlka hina nýju kvenímynd tímans. Í blaðinu var 

ekki eingöngu léttmeti að finna því mörg af þekktustu skáldum þjóðarinnar léðu blaðinu 

lið. Sérstaða blaðsins fólst einnig í nýstárlegum uppátækjum eins og að efna til 

fegurðarsamkeppni og vera með skoðanakönnun um hver ætti að verða fyrsti forseti 

lýðveldisins (Guðjón Friðriksson, 2000).  

Eins og áður sagði fóru amerísk áhrif að gera vart við sig með hersetu 

Bandaríkjamanna og þar var útgáfa íslenskra afþreyingartímarita ekki undanskilin. Árið 

1942 var byrjað að gefa út tímaritið Úrval en það var bein hliðstæða við ameríska tímaritið 

Readers Digest. Efnistökin voru samanþjappaðar fréttagreinar um allt frá glæpamálum til 

vísinda og stjórnmála og einnig mátti finna í blaðinu gamansögur og ýmislegt annað 

smáefni (Friðrik Guðjónsson, 2000).  

4.3.1.3 Kvennatímarit  

Kvennatímaritin sem komu úr árið 1948 voru Heimilisblaðið, Nýtt kvennablað, Melkorka, 

Hlín og Embla. Tvö síðastnefndu blöðin voru ársrit, Embla birti ritverk kvenna en í Hlín 
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voru ýmsar greinar um ræktun, kvenfélög og heimilisiðnað svo fátt eitt sé nefnt. Í 

Melkorku var fjallað öðrum þræði um kvennabaráttuna og í fyrsta tölublaði þess var þetta 

meðal annars ritað: „Barátta konunnar gegn karlmanninum er ekki lengur til, heldur aðeins 

barátta hennar við hlið hans, fyrir réttlátara þjóðskipulagi. Á þann hátt öðlast hún fyrst 

frelsi og fullt jafnrétti“ (Rannveig Kristjánsdóttir, 1944). Heimilisblaðið fjallaði aðallega 

um matreiðslu en Nýja kvennablaðið fjallaði um hin ýmsu hugðarefni kvenna, allt frá 

tæknibreytingum til prjónauppskrifta. Til gamans má geta að fyrsta íslenska tímaritið, sem 

einkum var ætlað kvenfólki, bar titilinn Freyja og kom út á árunum 1928-1929. Í blaðinu 

mátti finna meðal annars smásögur, framhaldssögur og þætti um kvikmyndir, heimilishald 

og tísku (Guðjón Friðriksson, 2000). Eins og fram kemur á sýningu Landsbókasafns 

Íslands, Og íslenska konan eignaðist rödd: Kvennablöð og kvennatímarit á Íslandi, hvöttu 

fyrstu kvennatímaritin konur til dáða ásamt því að gefa holl ráð um það sem taldist á 

verksviði kvenna svo sem matargerð, saumaskap og barnauppeldi.  

4.3.1.4  Þjóðmála- og menningartímarit  

Sex tímarit sem gefin voru út árið 1948 eiga það sameiginlegt að fjalla aðallega um 

þjóðmál, menningu eða bókmenntir: Eimreiðin, Stormur, Tímarit Máls og menningar, 

Helgafell, Stígandi og Verðandi. Þrjú þessara tímarita eiga sérstakan stað í menningarsögu 

Íslands: Eimreiðin var eitt víðlesnasta tímaritið á Íslandi á sínum tíma, í Tímarit Máls og 

menningar skrifuðu meðal annars stórskáld eins og Halldór Laxness og Helgafell gerði sig 

mjög gildandi í bókmenntum og þjóðmálaumræðunni. Það tímarit sem sker sig að mestu 

leyti úr þessum hópi er Stormur því fyrir utan það að vera almennt þjóðmálablað með 

keim af flokkspólitík þá var oft mikið um grín og glens (Guðjón Friðriksson, 2000). 

4.3.1.5  Afþreyingartímarit með menningarívafi  

Á árinu 1948 komu út fjögur tímarit sem áttu það sameiginlegt að birta í senn alvarlegt og 

glaðlegt efni. Samvinnan, Dvöl, Samtíðin og Jörð birtu öll alvarlegt bókmennta- og 

fræðsluefni en í blöðunum mátti einnig finna getraunir, krossgátur, skák- og bridgeþætti, 

íþróttir, dægurlagatexta og kvennaþætti svo fátt eitt sé nefnt (Guðjón Friðriksson, 2000).  

4.3.1.6  Ýmis sérhæfðari tímarit 

Átta tímarit var ekki hægt að setja í fyrrgreinda flokka. Þessi blöð eru flest sérhæfðari en 

þau sem fjallað er um hér að ofan en eiga það sameiginlegt að höfða til breiðs hóps og 

teljast því til alþýðlegra tímarita. Spegillinn var gamanblað sem sló í gegn en samkvæmt 
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Guðjóni Friðrikssyni (2000) olli það tímamótum í íslenskri blaðasögu og gegndi heilmiklu 

hlutverki í þjóðlífinu. Í Speglinum mátti finna fullt af vel skrifuðu eða hnyttilega kveðnu 

spotti og spéi. Vel gerðar skopmyndir blaðsins áttu þar að auki ekki minnstan þátt í 

vinsældum blaðsins (Guðjón Friðriksson, 2000). Fjórum árum eftir stofnun Spegilsins, 

árið 1930, hóf Ríkisútvarpið útsendingar (Ríkisútvarpið, 2009). Útvarpið fór meðal annars 

inn á braut skopsins í sérstökum gamanþáttum eftir 1945 þar sem eftirhermur, 

gamanvísnasöngur og skoplegir þættir urðu vinsælir. Þar með var kominn keppinautur 

skopblaðanna. Styrkur útvarpsins var mikill og til marks um það var urðu Útvarpstíðindi 

vinsælt heimilisblað sem byggðist á dagskrárkynningu, gagnrýni og greinum sem beint 

eða óbent tengdust útvarpinu (Guðjón Friðriksson, 2000). Hin blöðin í þessum flokki eru 

Frjáls verslun, Ófeigur, Víðsjá, Heilsuvernd, Dægradvöl og Laufásinn. 

4.4 Árið 1968 

Mesta breytingin í íslensku samfélagi frá árinu 1948 sem breytti landslaginu í 

tímaritaútgáfu er tilkoma sjónvarpsins. Árið 1955 sáu fáir Íslendingar 

Keflavíkursjónvarpið en árið 1960 varð mikil breyting þegar útsendingarnar sáust vel um 

allt Faxaflóasvæðið, ekki var að spyrja að Íslendingum sem keyptu sjónvarpstæki 

unnvörpum, hópuðust fyrir framan viðtækin og fylgdust með dagskránni (Guðjón 

Friðriksson, 2000). Fyrsta útsending Sjónvarpsins fór síðan í loftið árið 1966 og í bók 

Guðjóns Friðrikssonar (2000) kemur einnig fram að mögnuð stemning hafi ríkt í 

Reykjavík enda hafi landsmenn verið á þröskuldi fjölmiðlaaldar sem átti eftir að hafa 

gífurleg áhrif á líf þeirra og lífsvenjur. Tímaritin eignuðust öflugan keppinaut þegar 

sjónvarpið kom á markaðinn og stóðust þau samkeppnina misvel. Lestur 

teiknimyndablaða til dæmis minnkaði töluvert fljótlega eftir að sjónvarpið bættist við 

fjölmiðlaflóruna því eins og gefur að skilja fannst lesendum hreyfimyndir vera meira 

töfrandi en myndir sem teiknaðar voru á pappír (Briggs og Cobley, 1998). Árið 1968 voru 

bíóferðir hluti af hinu daglega lífi, rokkið heillaði marga sem og bítlamenningin. 

Landsmenn upplifðu miklar breytingar í samfélaginu og ungmenni sérstaklega voru að 

marka sér sinn stað í tilverunni. Á sjöunda áratugnum jukust tekjur fólks um 25% að 

raungildi þrátt fyrir miklar efnahagsþrengingar á árunum 1967-1969 eftir hvarf síldarinnar 

og stórlækkandi verð á útflutningsafurðum (Jakob F. Ásgeirsson, 2000).  

Á sjöunda áratugnum börðust tímaritin um að fá besta viðmælandann í viðtal og 

má segja að viðtalatískan hafi verið í algleymingi (Guðjón Friðriksson, 2000). Enn þann 
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dag í dag snýst söluvænleiki blaða að miklu, mestu eða jafnvel öllu leyti um viðmælendur. 

Fer að vísu eftir tímaritum en staðreyndin er sú að öll berjast þau um að ná í ferskasta og 

flottasta viðmælandann, og fræga og fína fólkið er þar yfirleitt efst á lista. Oft er ekki um 

auðugan garð að gresja því Íslendingar eru fámenn þjóð, í byrjun árs 1960 voru 

Íslendingar um 173 þúsund en hefur fjölgað í um 319 þúsund í byrjun árs 2009 (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Fá tímarit börðust um viðmælendur á sjöunda áratugnum en eftir því sem 

landsmönnum fjölgaði, fjölgaði einnig blöðum í leit að viðmælendum.  

Á sjötta áratugnum voru mörg blöð með myndir af léttklæddum konum en á þeim 

sjöunda byrjuðu nektar- og klámmyndir að blómstra fyrir alvöru og upp úr 1965 fór mikið 

fyrir kynlífsbyltingunni og klámbylgjunni sem var um allan heim (Guðjón Friðriksson, 

2000). Ísland fór ekki varhluta af þessari þróun eins og sést í eftirfarandi umfjöllun 

4.4.1 Tímaritin  
Tafla 2 Alþýðleg tímarit gefin út árið 1968.  

Tímarit 1948 1968 1988 2008 Útg. byrjar Útg. lýkur Tegund  

Iceland Review x x x 1963 Í útgáfu Landkynningarrit  

Tígulgosinn x 1963 1980 Sjoppubókmenntir  

Ný vikutíðindi  x 1961 1975 Sjoppubókmenntir  

Eldhúsbókin  x 1958 1986 Kvennatímarit  

Eros x x 1958 1994 Sjoppubókmenntir  

Sannar sögur x x 1956 1994 Sjoppubókmenntir  

Birtingur x 1955 1968 Bókmennta- og listatímarit  

Eva x 1955 1969 Sjoppubókmenntir  

Amor x 1955 1968 Sjoppubókmenntir  

Tímaritið Satt  x 1953 1976 Almennt afþreyingarit 

Heima er bezt  x x x 1951 Í útgáfu Þjóðlegt heimililisrit  

19. júní  x x x 1951 Í útgáfu Kvenréttindatímarit  

Húsfreyjan  x x x 1950 Í útgáfu Kvennatímarit  

Heilsuvernd  x x x 1946 1996 Tímarit um almenna heilsu  

Úrval  x x x 1942 2003 Almennt afþreyingartímarit  með fréttagreinum  

Frjáls verslun  x x x x 1939 Í útgáfu Tímarit um verslun  

Tímarit Máls og 
menningar  x x x x 1938 Í útgáfu Bókmenntarit með þjóðfélagslegu ívafi  

Vikan  x x x x 1938 Í útgáfu Almennt afþreyingartímarit  

Samtíðin  x x 1934 1971 Afþreyingartímarit með menningarívafi  

Samvinnan x x 1926 1986 Afþreyingartímarit með menningarívafi  

Spegillinn  x x 1926 1972 Gaman- og skopblað  

Heimilisblaðið x x 1912 1983 Kvennatímarit 

Eimreiðin  x x 1895 1975 Þjóðmála- og menningartímarit  
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4.4.1.2  Almenn afþreyingartímarit 

Tvö af þeim fjóru almennu afþreyingartímaritum sem gefin voru út árið 1968 voru einnig í 

útgáfu 1948, það eru Vikan og Úrval. Þess má geta að á sjöunda áratugnum var Vikan aðili 

að Fegurðarsamkeppni Íslands og blaðið tók einnig upp á þeirri nýjung að birta „Póstinn“ 

sem fólst í því að lesendur sendu inn bréf og báðu um ráðleggingar við hinum ýmsu 

vandamálum sem þeir glímdu við. Þessar nýjungar og fleiri urðu til þess að blaðið varð 

léttara, líflegra og fjörlegra. Árið 1967 var forsíðan komin í lit og tímaritið náði hátindi 

sínum þegar upplagið fór í 17 þúsund eintök. Sala á blaðinu minnkaði hins vegar jafnt og 

þétt þegar sjónvarpið kom á markaðinn (Guðjón Friðriksson, 2000). Heima er bezt er blað 

á þjóðlegu nótunum og stofnað á þeim tíma er amerískir menningarstraumar fóru um 

landið, í blaðinu voru greinar tengdar Íslandi og tekin viðtöl við Íslendinga til sjávar og 

sveita (Guðjón Friðriksson, 2000). Tímaritið Satt var með létt söguefni eins og 

„sjoppubókmenntirnar“ en mikill munur var á efnistökum og framsetningu og það var 

álitið vandað tímarit (Guðjón Friðriksson, 2000).  

4.4.1.3  Kvennatímarit  

Kvennatímaritin eru Heimilisblaðið, sem kom einnig út árið 1948, Húsfreyjan, 19. júní og 

Eldhúsbókin. Öll eru þau flokkuð sem kvennatímarit þótt munur sé á þeim. Húsfreyjan 

var, eins og titillinn gefur til kynna, tímarit fyrir konur sem vildu lesa um allt það er 

viðkemur húsmóðurstörfunum eins og eldamennsku og þrif. Í þau 60 ár sem blaðið hefur 

komið út hefur það fylgt samtíma sínum og fjallar í dag ekki síður um réttindi kvenna eins 

og hefðbundin heimilisstörf. Útgefendur blaðsins segja það vera nútímalegt, jákvætt og 

hvetjandi rit sem er hluti af menningu og sögu þjóðarinnar allrar, blað sem hefur einnig 

varðveitt og endurspeglað íslenska kvennasögu í 60 ár (Húsfreyjan, 2009). 19. júní hins 

vegar hefur alltaf verið kvenréttindarit sem frá árinu 1993 hefur verið gefið út sem ársrit. 

Eins og nafnið gefur til kynna þá fjallaði Eldhúsbókin um matreiðslu og var fyrsta íslenska 

blaðið sem helgað var matargerðarlistinni (Guðjón Friðriksson, 2000).  

4.4.1.4  Þjóðmála- og menningartímarit 

Fyrir utan Eimreiðina og Tímarit Máls og menningar sem komu einnig út árið 1948 hóf 

Birtingur göngu sína árið 1955. Ungir róttækir formbyltingamenn í listum gáfu blaðið út 

og var það kröftugur málsvari módernismans í listum og þeirrar skáldakynslóðar sem oft 

hefur verið kennd við atómkveðskap (Guðjón Friðriksson, 2000). Samtíðin og Samvinnan 
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komu jafnframt út árið 1968 og þó þau eigi menninguna sameiginlega með fyrrnefndum 

blöðum þá eru þau flokkuð sér þar sem almenna afþreyingin er fyrirferðarmeiri en 

menningin.  

4.4.1.5  Ýmis sérhæfðari tímarit 

Iceland Review, Heilsuvernd, Spegillinn og Frjáls verslun teljast til sérhæfðari tímarita 

sem gefin voru út árið 1968. Iceland Review er landkynningarrit fyrir útlendinga og 

samkvæmt Guðjóni Friðrikssyni (2000), tímarit sem olli þáttaskilum í íslenskri 

tímaritaútgáfu. Fyrsta tímaritið þar sem mikið var lagt upp úr útliti þess, pappír og öllum 

prentgæðum, segja má að blaðið hafi verið undanfari hinna glæsilegu tímarita sem komu á 

sjónarsviðið á áttunda og níunda áratug 20. aldar. Árið 1967 var Frjáls verslun búin að 

vera í mikilli lægð en það ár keypti Jóhann Briem útgáfuréttinn að tímaritinu og stofnaði 

fyrirtækið Frjálst framtak um útgáfuna. Upp frá því var blaðið gefið út sem fréttablað úr 

viðskiptalífinu og tímaritið var auk þess prentað á góðan pappír með litmynd á forsíðu 

(Guðjón Friðriksson). 

4.5 Árið 1988 

Miklar breytingar áttu sér stað í íslensku samfélagi á þeim tuttugu árum sem liðu frá árinu 

1968 til 1988. Helstu breytingarnar sem höfðu áhrif á tímaritaútgáfu í landinu voru þær að 

árið 1975 hóf sjónvarpið að senda út erlent dagskrárefni í lit og árið 1978 var svo komið 

að nær allt efni sjónvarpsins var í lit. Á áttunda og níunda áratugnum urðu einnig miklar 

framfarir í prentiðnaði á Íslandi, sérstaklega í litprentun. Á þessum árum skapaðist jafnt og 

þétt grundvöllur fyrir prentun í sömu gæðum og því sem best gerðist í útlöndum (Guðjón 

Friðriksson, 2000). Árið 1986 var einkaréttur Ríkisútvarpsins á útvarps- og 

sjónvarpsrekstri afnuminn og sama ár hóf Bylgjan, fyrsta einkarekna útvarpsstöðin, 

útsendingar. Árið 1986 fór Stöð 2, fyrsta einkarekna sjónvarpsstöðin, í loftið en hún var 

áskriftarsjónvarp og seldust afruglarar eins og heitar lummur. Þeir sem ekki voru með 

áskrift að Stöð 2 gátu líka tekið gleði sína því þessi nýja samkeppni varð til þess að 

Ríkissjónvarpið hóf útsendingar á fimmtudögum í fyrsta sinn. Til marks um hve 

sjónvarpið var öflugur fjölmiðill þá gerðist það í beinni útsendingu árið 1988 að 

stjórnarslit urðu þegar formenn tveggja stjórnmálaflokka, Jón Baldvin Hannibalsson og 

Steingrímur Hermannsson, ræddu fyrirhugaðar efnahagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar 

(Jakob F. Ásgeirsson, 2000). 
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Kvennabaráttan var áberandi á níunda áratugnum og hún hófst með sigri Vigdísar 

Finnbogadóttur í forsetakosningunum, í kjölfarið var efnt til sérstaks kvennaframboðs á 

Akureyri og í Reykjavík og Samtök um kvennalista voru stofnuð árið 1983 (Jakob F. 

Ásgeirsson).  

Í fyrsta tölublaði Morgunblaðsins árið 1988 er fjallað um að verðbólgan hafi 

tvöfaldast á árinu 1987 og að horfur í efnahagsmálum Íslendinga fyrir árið 1988 væru 

fremur dökkar („Verðbólgan tvöfaldaðist, 1987). Níundi áratugur tuttugustu aldar 

einkenndist einmitt af baráttunni við verðbólguna og tíðum verkföllum og lengst af fór 

þjóðin halloka í þeirri glímu en í lok áratugarins tókst loks að koma verðbólgudraugnum á 

kné með svokölluðum þjóðarsáttarsamningum eins og fram kemur í bók Jakobs F. 

Ásgeirssonar (2000). Meðal annarra merkisatburða á þessum áratug þá hittust, sem frægt 

er orðið, Ronald Reagan, þáverandi Bandaríkjaforseti, og Míkhaíl Gorbatsjof, þáverandi 

leiðtogi Sovétríkjanna, í Höfða árið 1986. Árið 1988 var stjórn landsins í höndum 

Steingríms Hermannssonar sem sat í forsæti ríkisstjórnar Framóknarflokks, 

Alþýðubandalags og Alþýðuflokks (Jakob F. Ásgeirsson, 2000). 

 

 

 

 

 

 

  



52 

4.5.1 Tímaritin  
Tafla 3 Alþýðleg tímarit gefin út árið 1988. 

Tímarit 1948 1968 1988 2008 Útg. byrjar Útg. lýkur Tegund  

Uppeldi  x x 1988 Í útgáfu Tímarit fyrir foreldra  

Næst á dagskrá x 1988 1988 Afþreyingarblað tengt sjónvarpsdagskrá  

Sjónvarpsvísir  x 1987 1996 Afþreyingarblað tengt sjónvarpsdagskrá  

Líkamsrækt og næring  x 1987 1989 Tímarit um líkamsrækt og næringu  

Við konur  x 1987 1988 Kvennatímarit  

Heimsmynd x 1986 1994 Almennt afþreyingartímarit 

Búið betur  x 1986 1988 Almennt afþreyingartímarit 

Þjóðlíf x 1985 1991 Stjórnmálarit  

Teningur x 1985 1991 Bókmennta- og listatímarit  

Viðskipta- og 
tölvublaðið  x 1985 1988 Tímarit um viðskipti og tölvur  

Mannlíf  x x 1984 Í útgáfu Almennt afþreyingartímarit 

Atlantica x x 1984 Í útgáfu Almennt afþreyingartímarit  

Gróður og garðar  x 1984 1996 Tímarit um gróður og garða  

Vísbending x x 1983 Í útgáfu Tímarit um viðskipti og efnahagsmál 

Vera  x 1982 2005 Tímarit um konur og kvenfrelsi  

Gestgjafinn x x 1981 Í útgáfu Tímarit um matreiðslu  

Við sem fljúgum x 1979 1990 Almennt afþreyingartímarit 

Heilsuhringurinn  x x 1978 Í útgáfu Tímarit um almenna heilsu  

Nýtt líf  x x 1978 Í útgáfu Kvenna- og tískutímarit  

Hús og híbýli  x x 1972 Í útgáfu Tímarit um heimilið og hönnun  

Samúel x 1969 2002 Almennt afþreyingartímarit með nektarmyndum  

Iceland Review x x x 1963 Í útgáfu Landkynningarrit  

Eros x x 1958 1994 Sjoppubókmenntir  

Sannar sögur x x 1956 1994 Sjoppubókmenntir  

Heima er bezt  x x x 1951 Í útgáfu Þjóðlegt heimilisrit 

19. júní  x x x 1951 Í útgáfu Kvenréttindatímarit  

Húsfreyjan  x x x 1950 Í útgáfu Kvennatímarit  

Heilsuvernd  x x x 1946 1996 Tímarit um almenna heilsu  

Úrval  x x x 1942 2003 Almennt afþreyingartímarit með fréttagreinum  

Frjáls verslun  x x x x 1939 Í útgáfu Tímarit um verslun  

Tímarit Máls og 
menningar  x x x x 1938 Í útgáfu Bókmenntarit með þjóðfélagslegu ívafi  

Vikan  x x x x 1938 Í útgáfu Kvennatímarit  

  

Eins og sést í töflu 3 voru 32 alþýðleg tímarit gefin út á Íslandi árið 1988, 21 þeirra 

kom fyrst út eftir 1968 og 15 tímaritanna eru ennþá í útgáfu. Helsta breytingin frá árinu 

1968 er sú að sérhæfing tímarita er mun meiri en áður. Þau tímarit sem komu út eftir 1968 
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lífsstíl, listir, fólk og fyrirbæri að sögn ritstjórans. Tímaritið hafði breiða skírskotun og 

höfðaði ekki einungis til kvenna eins og Líf, sem fjallað verður nánar um í kaflanum um 

kvennatímarit. Í árslok 1985 var upplag blaðsins orðið 17 þúsund eintök og áskrifendur 

tæplega 9000. Á sama tíma var upplag Vikunnar, sem um langt skeið hafði verið helsta 

fjölskyldublað þjóðarinnar, komið niður í 7.000 eintök (Guðjón Friðriksson, 2000).  

Herdís Þorgeirsdóttir hætti nokkrum árum síðar sem ritstjóri Mannlífs og réðst í 

það stórverkefni að stofna sitt eigið tímarit með heitinu Heimsmynd, fyrsta tölublað þess 

kom út árið 1986. Sérstöðu tímaritsins má rekja til breyttrar heimsmyndar á þessum tíma, 

Heimsmynd, sem og önnur tímarit í Bandaríkjunum og Evrópu, fjölluðu jöfnum höndum 

um tísku sem alþjóðastjórnmál. Áður hafði slíkt verið hólfað niður í sérblöðum og tískan 

ætluð konum en pólitíkin körlum (Guðjón Friðriksson, 2000). Eins og Herdís 

Þorgeirsdóttir orðaði það: „Liðin er sú tíð að áhugasvið karlmanna og kvenna rúmist í 

tveimur ólíkum heimum“ (Herdís Þorgeirsdóttir, 1990).  

4.5.1.2  Kvennatímarit  

Sex kvennatímarit voru gefin út árið 1988, þrjú þeirra komu út eftir 1968 og Vikan skipti 

um flokk. Til að byrja með reyndi Vikan fyrst og fremst að marka sér stöðu sem 

fjölskyldublað og þar næst kvennablað en í byrjun níunda áratugarins var blaðið byrjað að 

höfða mun meira til kvenna og unglinga, og karlmenn töldu blaðið ekki lengur vera tímarit 

fyrir sig. Í seinni tíð hefur Vikan líkst meir og meir glanstímaritum og er prentuð á góðan 

pappír með vönduðum litmyndum eins og glanstímariti ber og árið 1987 var Vikan gerð 

formlega að kvennablaði (Guðjón Friðriksson, 2000).  

Kvennatímaritin þrjú sem komu út eftir 1988 eru Vera, tímarit um konur og 

kvenfrelsi, Við konur, hefðbundið kvennatímarit með tísku, prjónauppskriftum og 

viðtölum, og Nýtt líf. Eins og áður hefur komið fram þá var titill Nýs lífs  til að byrja með 

Líf og leit tímaritið fyrst dagsins ljós árið 1978. Á áttunda áratugnum voru víðast hvar í 

útlöndum glæsileg kvenna- og tískublöð og voru þau meðal þeirra blaða sem mest seldust 

og bar á. En á Íslandi voru engin slík blöð á markaðinum áður en Líf kom út. Tímaritið er 

merkilegt fyrir margar sakir: það var miklu dýrara og efnismeira í framleiðslu en áður 

tíðkaðist hér á landi, mikið var lagt upp úr myndum og uppsetningu og efni blaðsins var 

einkum og sér í lagi tíska, hárgreiðsla, snyrting, matur og drykkur, heimili, líf og list, 

smásögur og greinar. Einnig viðtöl við konur og smágreinar með myndum úr 

samkvæmislífinu. Tímaritið varð feikivinsælt og auglýst með heilsíðuauglýsingum í 
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dagblöðum en slíkt var nýlunda. Önnur merkileg staðreynd varðandi þetta tímarit er sú að 

Jóhann Briem, stofnandi Frjáls framtaks sem gaf út meðal annars Líf, innleiddi ýmsar 

nýjar aðferðir við útbreiðslu tímarita sinna. Hann skilgreindi markhóp hvers tímarits en 

markhópur var nýyrði á þessum tíma. Dálítil fyrirlitning var hjá sumum landsmönnum í 

garð Lífs og var tímaritið talið gefa fullmikla glansmynd af lífinu og vera yfirborðskennt. 

En þrátt fyrir þetta voru Íslendingar tilbúnir að kaupa slíkt tímarit því árið 1981 var Líf 

mest selda tímaritið og náði hvorki meira né minna en til 36% Íslendinga (Guðjón 

Friðriksson, 2000).  

4.5.1.3  Ýmis sérhæfðari tímarit  

Heiti kaflans gefur augljóslega í skyn að tímaritin sem um ræðir séu sérhæfð en þau eru 

engu að síður með það breiða skírskotun að þau með réttu teljast alþýðleg. Þau höfða sem 

dæmi til allra foreldra, heimiliseigenda og þeirra sem horfa á sjónvarp. En blöð eins og 

Bridgeblaðið, Bóndinn og Byggingamaðurinn teljast of sérhæfð og fá einungis að vera 

með í heildarlista tímarita sem er í viðauka. Segja má að á árinu 1968 hafi flest blöðin 

verið svokölluð afþreyingarrit en árið 1988 hafi glanstímaritin verið mest áberandi. Hin 

svokölluðu glanstímarit eiga það nefnilega flest sameiginlegt að sérhæfa sig í ákveðnum 

efnum eins og mat, bílum, útivist og garðrækt (Guðjón Friðriksson, 2000). Sem sagt 14 

tímarit eru í þessum flokki árið 1988 og þar af eru þrjú þeirra sem komu út fyrir 1968. Hin 

blöðin eru Hús og híbýli, Heilsuhringurinn, Gestgjafinn, Vísbending, Gróður og garðar, 

Þjóðlíf, Viðskipta- og tölvublaðið, Líkamsrækt og næring, Sjónvarpsvísir, Næst á dagskrá 

og Uppeldi.  

Í tímaritinu Næst á dagskrá  var að finna sjónvarpsdagskrána sem og annað 

almennt alþýðlegt efni en í Sjónvarpsvísinum var einungis dagskrá Stöðvar 2 og tengt efni. 

Líkamsrækt og næring (titlinum var breytt í Heilsurækt og næring árið 1989) var tímarit 

sem fjallaði ekki eingöngu um líkamsrækt og næringu heldur voru einnig í tímaritinu 

greinar um kynlíf, andlega heilsu og viðtöl við áhugavert fólk. Vísbending er vikurit um 

viðskipti og efnhagsmál og Viðskipta- og tölvublaðinu var ætlað að keppa við Frjálsa 

verslun. Tímaritið Uppeldi hefur verið með mikla sérstöðu á markaðinum sem fræðandi 

tímarit fyrir alla foreldra. Gestgjafinn og Hús og híbýli eru mjög áberandi á íslenska 

tímaritamarkaðinum og þau blöð sem gefin hafa verið út í samkeppni við þau, hafa ekki 

haft erindi sem erfiði, eins og til dæmis Hús og garðar sem ætlað var að keppa við Hús og 

híbýli (Guðjón Friðriksson, 2000).  
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Tímarit sem teljast til þjóðmála- og menningartímarita og komu út árið 1988 eru Þjóðlíf, 

mánaðarlegt tímarit sem fjallaði um stjórnmál, bókmennta- og listatímaritið Teningur  og 

auðvitað Tímarit Máls og menningar.   

4.6 Árið 2008  

Einkenni tímaritaútgáfu síðustu árin er yfirburðastaða útgáfufélagsins Birtíngs á 

markaðinum sem er núna stærsti útgefandi tímarita á Íslandi. Tímaritaútgáfa hefur sjaldan 

haft það orð á sér að vera stöðug eða arðvænleg og til þess að útgáfufyrirtæki standi undir 

sér virðast þau þurfa að gefa út nokkur og helst mörg tímarit. Framkvæmdastjóri Frjálsrar 

fjölmiðlunar lýsti því til dæmis yfir árið 1985 að nauðsynlegt væri að auka til muna 

framleiðslu fyrirtækisins til þess að það stæði undir sér. Árið 1987 urðu miklar hræringar á 

tímaritamarkaðinum og úr varð að Frjáls fjölmiðlun keypti útgáfufyrirtækið Fjölni og þar 

með voru 17 tímarit komin á eina hönd. Keppinautur Frjálsrar fjölmiðlunar, SAM-útgáfan 

brást við þessu með því að kaupa tvö tímarit. Í kringum 1990 varð mikill samdráttur á 

auglýsingamarkaði sem bitnaði illa á tímaritaútgáfu. Þá var Frjálsu framtaki skipt í tvö 

fyrirtæki og annað þeirra, Fróði, tók við útgáfustarfseminni. Almennir 

efnahagsörðugleikar í þjóðfélaginu bættust við árið 1993 sem og að ákveðið var að hætta 

að undanskilja bækur og tímarit frá virðisaukaskatti. Þá varð úr að Fróði keypti þau tímarit 

sem SAM-útgáfan hafði gefið út og þar með voru öll stærstu og útbreiddustu tímarit á 

Íslandi í eigu einnar útgáfu. Samfellt tap varð hins vegar á rekstri Fróða á árunum 1991 til 

1996 og hættu sum tímarit að koma út og enn fleiri komu sjaldnar út (Guðjón Friðriksson, 

2000). Núna heitir útgáfan Birtíngur sem gefur út öll þessi stærstu og útbreiddustu tímarit.   

Efnahagsmálin skipta gríðarlega miklu máli á Íslandi núna og nauðsynlegt er að 

skoða í grófum dráttum hvernig ástandið breyttist snögglega á árinu 2008 sem hefur svo 

sannarlega haft áhrif á íslenska tímaritaútgáfu. Ein forsíðufréttin í Morgunblaðinu 2. 

janúar 2008 fjallar um það að hver Íslendingur skuldi 4,7 milljónir króna og að 

heildarskuldir landsmanna séu 1.480 milljarðar og hafi hækkað (Sigrún Ásmundsdóttir, 

2008). Umfjöllunin í byrjun árs 2008 endurspeglar þá staðreynd að á þessum tíma voru 

Íslendingar á fullu að nýta sér góðærið. Það var sífellt verið að taka meiri lán, hækka 

yfirdráttarheimildina, endurfjármagna lánin til að skipta um eldhúsinnréttingu eða kaupa 

húsbíl og fara til útlanda með VISA kortið eitt að vopni. Skuldastaða Íslendinga óx og óx 

og almennt séð má segja að sparnaður og hófsemi hafi ekki verið einkunnarorðin í 

góðærinu sem á þessum tíma var nærri að endalokum komið. Óþarfi er að orðlengja um 
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atburðarásina sem byrjaði með falli Glitnis á haustdögum 2008 og ekki sér enn fyrir 

endann á. 

Á fyrstu forsíðu Morgunblaðsins árið 2009 er fjallað um að mikil vaxtabyrði 

ríkissjóðs verði íþyngjandi fyrir skattborgara á árinu og að vextir séu 22% af skattfé 

(Magnús Halldórsson, 2009). Einnig er fjallað um þá umræðu og kröfu í samfélaginu að 

efna til þjóðaratkvæðis um aðildarviðræður að Evrópusambandinu (Bergþóra Njála 

Guðmundsdóttir, 2009). Fyrsta forsíða Morgunblaðsins árið 2009 endurspeglar þetta 

efnahagsástand þegar allt er farið til kaldra kola. Og sýnir jafnframt fram á að aðstæður í 

samfélaginu breyttust ekki til batnaðar þegar leið á árið 2008, heldur þvert á móti, 

lífsskilyrði, atvinnuöryggi og fjárhagur hins almenna Íslendings var miður gott í lok ársins 

2008.  

Afþreying og tómstundir eru oft það fyrsta sem fólk sker niður þegar þarf að spara,  

eins og sjónvarps- tímaritaáskriftir. Sem starfsmaður útgáfufyrirtækis sem gaf út nokkur 

tímarit sem og ritstjóri tímarits árið 2008 þá fann höfundur þessarar ritgerðar frá fyrstu 

hendi að fólk hélt að sér höndum í fjárútlátum og mjög margir sögðu upp tímaritaáskrift 

sinni. En almenningur sá sig ekki bara knúinn til að spara heldur höfðu flest fyrirtæki ekki 

efni á því að auglýsa. Ekki þarf að fjölyrða um það hversu erfið tímaritaútgáfa er þegar 

bæði lesendur og auglýsendur hverfa einn af öðrum, og það hratt og snögglega.  
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4.6.1  Tímaritin  
Tafla 4 Alþýðleg tímarit gefin út árið 2008. 

Tímarit 1948 1968 1988 2008 Útg. byrjar Útg. lýkur  Tegund  

Matur Vín        x 2008 2008 Tímarit  um mat og vín  

Skakki turninn  &  
Sagan öll        x 2007 Í útgáfu  Alþýðlegt sögu- og vísindatímarit 

Fyrstu skrefin        x 2006 2008 Tímarit fyrir foreldra  

Hann hún        x 2006 2008 Almennt afþreyingartímarit 

Þjóðmál        x 2005 Í útgáfu  Tímarit   um stjórnmál og menningu  

Sirkus        x 2005 2008 Almennt afþreyingartímarit 

Birta        x 2003 Í útgáfu  Afþreyingarblað tengt sjónvarpsdagskrá  

Dagskrá vikunnar        x 1999 2008 Afþreyingarblað tengt sjónvarpsdagskrá  

Ský        x 1997 Í útgáfu  Almennt afþreyingartímarit 

Lifandi vísindi        x 1997 Í útgáfu  Alþýðlegt vísindatímarit  

Séð og heyrt        x 1996 Í útgáfu  Almennt afþreyingartímarit 

Sumarhúsið og garðurinn        x 1994 2008 Tímarit  um sumarhúsið og garðinn  

Uppeldi      x x 1988 Í útgáfu  Tímarit fyrir foreldra  

Mannlíf      x x 1984 Í útgáfu  Almennt afþreyingartímarit 

Atlantica     x x 1984 Í útgáfu  Almennt afþreyingartímarit 

Vísbending     x x 1983 Í útgáfu  Tímarit  um viðskipti og efnahagsmál 

Gestgjafinn     x x 1981 Í útgáfu  Tímarit  um matreiðslu  

Heilsuhringurinn      x x 1978 Í útgáfu  Tímarit  um almenna heilsu  

Nýtt líf      x x 1978 Í útgáfu  Kvenna- og tískutímarit  

Hús og híbýli      x x 1972 Í útgáfu  Tímarit  um heimilið og hönnun  

Iceland Review   x x x 1963 Í útgáfu  Landkynningarrit  

Heima er bezt    x x x 1951 Í útgáfu  Þjóðlegt heimilisrit 

19. júní    x x x 1951 Í útgáfu  Kvenréttindatímarit  

Húsfreyjan    x x x 1950 Í útgáfu  Kvennatímarit  

Frjáls verslun  x x x x 1939 Í útgáfu  Tímarit  um verslun  

Tímarit Máls og 
menningar  x x x x 1938 Í útgáfu  Bókmenntarit með þjóðfélagslegu ívafi  

Vikan  x x x x 1938 Í útgáfu  Kvennatímarit  

 

Árið 2008 komu út 27 alþýðleg tímarit og 12 þeirra komu fyrst út eftir 1988. Athygli 

vekur að helmingur þeirra tímarita sem byrjuðu að koma út eftir 1988 hafa hætt úgáfu 

sinni og eiga þau það öll sameiginlegt að hafa hætt árið 2008. Greinilegt er að áhrif 

efnahagsþrenginga þjóðarinnar láta ekki bíða eftir sér. Ekkert nýtt kvennatímarit var gefið 

út eftir 1988 og í flokkinn þjóðmála- og menningartímarit bættist við stjórnmála- og 

menningartímaritið, Þjóðmál.  

 



Mynd 

4.6.1.1

Til alþ

Mann

Ský u

hefðbu

en hin

og fín

blaðið

Samkv

2008 (

4.6.1.2

Sérhæ

eftir 1

Gestgj

vikunn

kringu

árið 2

sýna a

Dagsk

(Capa

stóru 

og ga

9 Tegundir tí

1  Almenn

þýðlegra og

líf, Séð og h

um borð í 

undnum stö

nn helmingu

na fólkið, s

ð en lestrar

væmt könn

(Capacent, 

2  Ýmis sé

æfð en alþýð

1988. Tímar

gjafinn, Vísb

nar, Fyrstu 

um sjónvarp

003 til 2006

að Birta va

krá vikunna

acent, 2008b

í matar- og

rðurinn seg

ímarita sem g

n afþreying

g almennra 

heyrt, Sirku

flugvélum

öðum sem s

urinn höfða

lúður og lí

rtölur gefa 

nun Capacen

e.d.-a). 

érhæfðari tí

ðlegt tímari

ritin eru Frj

bending, Up

skefin, Mat

psdagskrá; 

6 og byrjað

ar mest les

ar var hins v

b; Capacent

g vínmennin

gir allt sem 

gefin voru út

gartímarit  

afþreyingar

us, Ský, og 

m Flugfélag

elja tímarit.

aði til karlpe

ífsreynslusö

til kynna

nt var Séð 

ímarit 

it árið 2008

jáls verslun

Uppeldi, Sum

tur & vín, B

Birta og D

ði svo aftur 

sna tímariti

vegar mest l

t, 2006b). M

ngu Íslands 

segja þarf 

8

6

3

Te

59

t á Íslandi ári

rtímarita ári

Hann hún. 

gs Íslands e

. Annar helm

eningsins. T

ögur. Færri 

, því þetta

og heyrt m

8 voru 14 ta

n, Iceland R

marhúsið o

Birta og Ska

Dagskrá vik

að koma út

ð á Íslandi

lesna tímari

Matur & vín

og annarra

um efnistö

13

egundir tíma

ið 2008. 

ið 2008 telj

Tvö síðastn

en hægt v

mingur Han

Tímaritið S

vilja sjálfs

a er tímarit

mest lesna 

alsins og þa

Review, Hús

og garðurin

akki turninn

kunnar. Fyr

t árið 2008. 

i frá októbe

itið á Ísland

n er tvískipt

a þjóða (Han

k þess blað

arita 2008

Ým
tím

Al
af

Kv

Þj
m

ast Heima e

nefndu tíma

var að nálg

nn hún var t

éð og heyrt

sagt kannast

t sem fólk

tímaritið á 

ar af komu 

 og híbýlí, H

nn, Lifandi 

n. Tvö tíma

rrnefnda bla

Fjölmiðlak

er 2005 til 

di frá júní 2

t tímarit þa

nn hún, e.d

ðs. Lifandi v

mis sérhæfðar
marit

menn 
fþreyingartíma

vennatímarit 

óðmála- og 
enningartíma

 

er bezt, Atla

aritin eru ók

gast Hann 

tileinkaður k

t fjallar um

t við það a

k elskar að

Íslandi í o

sjö þeirra f

Heilsuhring

vísindi, Da

arit voru gef

aðið kom fy

kannanir Ca

nóvember 

007 til mar

ar sem stikla

d.) og Suma

vísindi er fr

ri 

arit

arit 

antica, 

keypis, 

hún á 

konum 

m fræga 

að lesa 

ð hata. 

október 

fyrst út 

gurinn, 

agskrá 

fin út í 

fyrst út 

apacent 

2006. 

s 2008 

að er á 

arhúsið 

róðlegt 



vísind

tímari

skrefin

og rit

þættin

4.7 

Þessi 

tímari

sem g

hvort 

skilnin

kynnin

handa
 

Mynd 

Af my

skapi 

sérhæ

ekki t

miklu 

afmör

öld, en

datímarit en 

it voru sam

n er tímarit 

tstjórnarstef

num.  

 Samantek

ritgerð fjal

itamarkaðin

gefin voru ú

sem þau 

ngi eða tel

ngarbækling

avinnublöð o

10 Samanbur

ynd 10 má 

hafi sérhæf

fðu sig eða

til fyrr en á

leyti um sé

rkuðum efnu

n sérritafjöl

Skakki turn

meinuð í eitt

fyrir tilvon

fnu blaðsin

kt 

llar sérstakl

num á Ísland

út á almennu

fjalla um 

ljast til ba

gar fyrirtæ

og teiknimy

rður á alþýðl

ráða að frá

fðum tímari

a einbeittu 

á áttunda ár

érhæfingu tí

um. Sem sa

ldinn sveifla

0

20

40

60

80

100

ninn & Saga

t með tveim

andi og núv

ns í síðari 

lega um alþ

di er vert að

um markað

hestaíþrótti

arna- og un

ækja, félag

yndablöð. 

legum tímari

á 1988 hafi

itum fjölga

sér að ákv

ratugnum. S

ímarita og g

agt fjöldi alm

ast upp.   

1948

32

50

60

an öll er sam

mur forsíðum

verandi fore

hluta þess

þýðleg tíma

ð hafa til sam

i. Í þeim tö

ir, tónlist, p

nglingablað

ga eða s

tum og tímar

 verið miki

ð mjög. Ár

eðnum hóp

Sérstaða tím

getu þeirra t

mennra tíma

1968

23

54

Fjöldi tím

Alþýðleg

mbland af s

m, bak í ba

eldra og fjal

sarar ritger

arit en til þ

manburðar 

ölum eru sem

pólitíska b

ða. Eftir st

skóla, og 

ritum á almen

il aukning í

rið 1948 var

pi lesenda o

marita á 21.

til að laða a

arita virðist 

1988

32

97

marita 

Öll

ögu og vísin

ak (Birtingu

llað verður n

rðar sem s

þess að glö

tölur um fj

m sagt öll s

aráttu, listi

anda tímar

auk þess

nnum marka

í útgáfu tím

r ekki miki

og hugtakið

 öldinni sn

að lesendur 

standa í sta

2008

27

92

ndum þar se

ur, e.d.-a). 

nánar um ef

snýr að ve

öggva sig b

ölda allra tí

sérhæfðu tím

iðkun í þrö

rit, fréttabré

s krossgát

 

aði 1948-2008

marita og að

ið um tímar

ð markhópu

nýst hins ve

sem hafa á

að í meira en

em tvö 

Fyrstu 

fnistök 

erklega 

betur á 

ímarita 

maritin 

öngum 

éf eða 

tublöð, 

8. 

ð sama 

rit sem 

ur varð 

egar að 

huga á 

n hálfa 



61 

Frá árinu 1948 hafa verið gefin út 289 tímarit sem falla undir áðurnefnda 

skilgreiningu á tímaritum sem gefin eru út á almennum markaði. Upptalning á öllum 

þessum tímaritum, sem og fyrsta og seinasata útgáfuári þess, er í viðauka 1. Gríðarleg 

vinna fólst í þessari upplýsingasöfnum þar sem efnistök hvers blaðs þurfti að vera kunn 

svo hægt væri að flokka blöðin eftir því hvort þau væru alþýðleg, sérhæfð eða seld á 

almennum markaði. Þessi listi er einkar áhugaverður því hann gefur góða mynd af 

tímaritaflóru Íslendinga á seinustu 60 árum. Í viðauka 2 eru alþýðlegu tímaritin tekin 

sérstaklega út og birtur listi yfir öll þau sem komið hafa út frá árinu 1948.  

4.7.1  Sýnileiki  
Eins og áður hefur komið fram er sýnileiki eitt það mikilvægasta í markaðssetningu 

tímarits. Ef hugsanlegir kaupendur sjá ekki blaðið, og þá sérstaklega í helstu 

stórmörkuðunum, án þess að vera sérstaklega að leita eftir því, getur baráttan verið erfið. 

Stórmarkaðir eru mikilvægir þættir í sölu á tímaritum og þar skipta tímaritastandar við 

afgreiðslukassana öllu máli. Mikil umræða hefur verið meðal tímaritaútgefenda í 

Bandaríkjunum að stórmarkaðirnir hafi það mikið vald að þeir geti samið milliliðalaust 

við útgefendurna en slíkt gæti haft miður góðar afleiðingar. Einnig er mikil óánægja með 

þá þróun að stórmarkaðir, hentugleika-verslanir og bensínstöðvar geti valið, eftir sínum 

eigin hentugleika eða hagsmunum, bestu titlana. Með öðrum orðum velja þessar verslanir 

aðeins stærstu og mest seldu tímaritin og hafa ekki áhuga á því að versla með vítt svið titla 

(Briggs og Cobley, 1998). Leiða má líkur að því að gríðarlega erfitt sé fyrir ný tímarit að 

koma inn á markaðinn þar sem þau hafa ekki sömu tækifæri og vinsælustu tímaritin til að 

draga athygli að sér. Tímarit verður að vera vinsælt til þess að komast í sölustandinn við 

afgreiðslukassann en til þess að ná vinsældum verður það að fá tækifæri til að sýna sig á 

jafn mikilvægum stað og sölustandurinn við afgreiðslukassann er. Þetta er vítahringur sem 

erfitt er að rjúfa.  

Þessi staða er ekki óþekkt á Íslandi. Birtíngur útgáfufélag er ráðandi fyrirtæki á 

íslenska tímaritamarkaðinum og á meðan höfundur þessarar ritgerðar var ritstjóri Fyrstu 

skrefanna,  á tímabilinu mars 2007 til desember 2008, var ekki möguleiki fyrir lítið 

útgáfufélag, eins og Fjölva sem gaf út Fyrstu skrefin, að koma sínum tímaritum á 

söluvænlegasta og eftirsóttasta staðinn sem eru sölustandar við afgreiðslukassa 

stórmarkaðanna. Þetta er ekkert launungarmál því á heimasíðu Birtíngs kemur eftirfarandi 

fram: „Að auki eru samningar Birtíngs við alla stórmarkaði landsins og aðra helstu 

sölustaði þannig að þeir tryggja öllum tímaritum okkar bestu fáanlegu staðsetningu í 
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4.7.3  Rekstur 
Tímaritið Frjáls verslun gerði könnun árið 1990 um stöðuna á tímaritamarkaðinum. Þótt 

mörg ár séu liðin frá framkvæmd hennar þá er fróðlegt að fjalla um nokkur atriði sem þar 

komu fram. Í greininni er fjallað um að lesendakannanir áranna á undan hafi sýnt að lestur 

tímarita hafi verið ótrúlega mikill á Íslandi þrátt fyrir fjölmiðlabyltingu á öldum 

ljósvakans á sama tíma. En þrátt fyrir að lestur á tímaritum hafi verið mikill þá var ekki 

markaður fyrir öll þau tímarit sem gefin voru út á árunum 1980-1989. Miðað við erfiðleika 

í tímaritaútgáfu má leiða líkur að því að of mörg tímarit séu, að öllu jöfnu, að slást um 

sömu lesendurna. Útgefendum tekst misjafnlega vel upp og sagt er í greininni að þeir sem 

hægt er að kalla áhugamenn, gefist fljótt upp og margir eftir fyrstu tilraun. Því er jafnframt 

haldið fram að margir sem fara út í tímaritaútgáfu, horfi aðeins á sýnilegan kostnað, svo 

sem ritlaun og prentun, en geri sér ekki grein fyrir því hvað dreifing, skrifstofuhald og 

markaðssetning eru kostnaðarsamir þættir. Annað hvort hafa þeir gleymt að gera ráð fyrir 

þessum þáttum eða vanreiknað kostnað við þá. Í greininni kemur auk þess fram að menn 

leggi oft út í tímaritaútgáfu án þess að hafa nokkurt fjármagn á bakvið sig. Að mati 

höfundar greinarinnar þarf einnig að gera ráð fyrir því að reka þurfi tímarit með tapi fyrsta 

árið og jafnvel lengur á meðan verið er að vinna þeim markað (Kjartan Stefánsson, 1991).  

Reynslan sýnir að það er ekki tekið út með sældinni að gefa út ný tímarit á Íslandi. 

Þá skiptir ekki máli hvort árið er 1990 eða 2008. Mjög erfitt er að stofna tímarit og reka 

það með gróða, sérstaklega ef blaðið er sett á markað til að keppa við blöðin sem eru þar 

fyrir. Útgáfa Fyrstu skrefanna gekk mjög vel miðað við að blaðið var langt frá því að vera 

nógu sýnilegt og oft kvartað undan því að hugsanlegir kaupendur þyrftu að leita það 

sérstaklega uppi. Gott gengi blaðsins má hins vegar rekja að miklu leyti til sérstöðu þess á 

markaðinum. Ekkert annað tímarit var með sama markhópinn, verðandi og nýbakaða 

foreldra. Uppeldi komst næst því en efnistök og eðli tímaritanna voru mjög ólík sem og 

markhópurinn var annar, þrátt fyrir einhverja skörun í ljósi þess að blöðin voru bæði ætluð 

foreldrum. Að koma með nýtt tímarit á markaðinn er ekki einungis erfitt ef önnur áþekk 

eru þar fyrir. Gífurlegur kostnaður fer til dæmis í prentun og dreifingu og það gefur 

augaleið að útgáfufyrirtæki, sem á mörg og traust tímarit, er í mun betri stöðu að semja um 

hagstæða samninga við prentsmiðjuna, heldur en litla útgáfufyrirtækið á horninu. Sömu 

sögu má segja um útgáfufyrirtæki sem dreifa tímaritum sínum í verslanir, dreifingin 

verður hagkvæmari eftir því sem fleiri tímaritum er dreift í sömu ferð. Sömu reglur lúta að 

mannauði fyrirtækja, á mörgum sviðum er hægt að styrkja starfsemi fyrirtækja með 
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samnýtingu starfsfólks. Svo ekki sé talað um ef hægt er að auglýsa til dæmis tímarit í 

sjónvarpi, sjónvarpsþátt í dagblaði og dagblað í tímariti, ef allir þessir miðlar eru á sömu 

hendi.  
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5  Niðurstöður og lokaorð  

Framtíð prentaðra tímarita af alþýðlegu tagi er björt í framtíðarheimi Internets og 

stafrænna miðla. Nettengdar tölvur koma sterkar inn þegar lesandi vill fá nýjustu fréttirnar 

í þjóðfélaginu eða fréttir að heiman þegar fjölskyldan er í sumarfríi í útlöndum. En 

tímaritalestur snýst um allt annað. Að lesa tímarit felur það frekar í sér að njóta þess að 

slappa af. Lesandanum er meira umhugað um athöfnina sem felst í því að lesa tímaritið en 

upplýsingarnar sem hann fær  við lesturinn. Tímarit er mun meðfærilegra en tölva og þar 

fyrir utan algjörlega laust við tæknileg vandamál eins og rafmagnsleysi og óvirkar 

nettengingar. Dregið saman í eina setningu í lokin: Tölvan getur ekki komið í stað 

tímaritsins vegna þess að það veitir lesandanum meiri ánægju að lesa blaðið í bókstaflegri 

merkingu heldur en að meðtaka innihaldið.  

 Þótt tölva geti verið með ofsalega hraðvirka nettengingu, öll nýjustu forritin og sé 

fislétt á ferðatölvumælikvarða, þá getur tímarit betur fylgt hversdagslegum hrynjanda í lífi 

fólks. Það er að segja, ofsalega þreyttur verslunarstjóri kemur heim eftir erfiða vinnutörn, 

hann fer í sturtu og leggst svo í sófann með tímarit í hönd. Yfirburðir tímaritsins gagnvart 

tölvunni eru þeir að tímaritið er handhægara, það er auðveldara er að grípa til þess og láta 

það frá sér aftur. Auðvitað er hægt að sitja í sófanum með tölvuna á lærunum og hafa það 

rólegt og gott, en tímaritið er hentugra og veitir að mörgu leyti betri slökun.  

Útgefendur tímarita líta ekki bara björtum augum á framtíðina vegna þess að 

hversdagsleg notkun þeirra sem lesa tímarit, styrkir stoðir blaðanna. Velgengni tímarita 

snýst að miklu leyti um getu þeirra til að höfða til auglýsenda. Þau skipa ákveðinn sess í 

flóru tímarita til að laða að og halda í tiltekna lesendahópa sem höfða svo aftur á móti til 

auglýsenda. Ef auglýsendur vilja ná til ákveðinna markhópa á auðveldan og árangursríkan 

hátt þá eru tímarit rétti vettvangurinn.  

Framtíð dagblaða er aðeins dekkri en tímarita því veruleiki margra dagblaða er sá að 

netútgáfur þeirra eru að taka við af prentuðu útgáfu blaðsins. Dagblöðin þurfa því að  

aðlaga sig að breyttum tímum. Fleiri lesa fréttir á Netinu en af pappír en að sama skapi þá 

er lestur á Morgunblaðinu og Fréttablaðinu að aukast. Þetta gefur góða vísbendingu um að 
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fréttamiðlar á Netinu eru kær viðbót við prentuðu fréttaflóruna en munu ekki koma í 

hennar stað. Staðreyndin er einnig sú að Internetið hefur ekki í raun náð fótfestu ennþá. 

Það verður áfram þrengt að prentmiðlunum og þeir munu halda áfram að taka 

mikilsverðum breytingum en fátt bendir þó til hvarfs þeirra af vettvangi (Þorbjörn 

Broddason, 2005). 

Helstu niðurstöður á úttekt á tímaritamarkaðinum á Íslandi eru þær að frá árinu 1948 

hafa verið gefin út 289 tímarit sem falla undir fyrrnefnda skilgreiningu á tímaritum sem 

gefin eru út á almennum markaði.  Þrjú tímarit, Vikan, Frjáls verslun og Tímarit Máls og 

menningar hafa komið út samfellt síðan 1948 og eru enn í útgáfu.  

Merkilegar niðurstöður komu einnig fram þegar fjöldi alþýðlegra tímarita var borinn 

saman við fjölda þeirra tímarita sem gefin voru út á almennum markaði. Eins og sagt var 

frá í samantekt 4. kafla þá hefur, frá árinu 1988, verið mikil aukning í útgáfu tímarita sem 

og sérhæfðum tímaritum hefur fjölgað mjög. Fjöldi almennra tímarita virðist hafa staðið í 

stað í  60 ár en fjöldi sérhæfðra blaða jókst mjög.  

5.1  Umræða  

Helstu takmarkanir þessarar ritgerðar lúta að þeirri staðreynd að ógrynni tímarita hafa 

verið gefin út á frá árinu 1948. Vel getur verið að einhver tímarit hafi farið framhjá 

höfundi í vinnu sinni við að lista upp öll tímaritin. Tímarit voru einnig skilgreind sem 

alþýðleg tímarit og það liggur í hlutarins eðli að slíkt sé  umdeilanlegt. Þegar 

viðfangsefnið grundvallast á öllum tímaritum sem gefin hafa verið út á Íslandi frá árinu 

1773 þá liggur í augum uppi að hægt er að afmarka efnið á ótal vegu. En höfundur er 

sannfærður um að það hefði ekki farið vel á því að hafa umfjöllunina dýpri eða 

umfangsmeiri því slíkt hefði í fyrsta lagi tekið allt of langan tíma og í öðru lagi hefði 

umfjöllunin ekki verið nógu markviss.  

Í framhaldi af þessari ritgerð væri til dæmis hægt að fjalla nánar um sögu 

útgáfufyrirtækjanna, fjalla sérstaklega um sérhæfð tímarit og flokka þau svo samkvæmt 

því. Listinn í viðauka er upptalning á þeim fyrirtækjum sem gefin hafa verið út á 

almennum markaði og komið út á árinu 1948 eða síðar. Hægt væri að tilgreina hvers konar 

tímarit þetta væru eða þá að gera lista yfir öll tímarit óháð því hvort þau væru gefin út á 

almennum markaði, teldust til fræði- eða sértímarita eða væru tímarit, fréttabréf eða 

kynningarbæklingar fyrirtækja, félaga eða skóla. Hægt væri að gera fjölmargar 

mismunandi útgáfur af þessari úttekt á íslenska tímaritamarkaðinum.    
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Seinni hluti: Sjálfstæð fjölmiðlaafurð 

Tímaritið Fyrstu skrefin  

 

Þessu lokaverkefni fylgja tvö tölublöð af tímaritinu Fyrstu skrefin.  

 

Ritstjórnarstefna  

 
Fyrstu skrefin er tímarit fyrir verðandi og núverandi foreldra sem hafa áhuga á öllu 

því er viðkemur meðgöngu, fæðingu, nýburanum, fyrstu árum barnsins og 

foreldrahlutverkinu. Upplifun lesandans er umfram allt skemmtileg. Tilfinningin er 

tilhlökkun. Fyrstu skrefin er tímarit fyrir foreldra sem vilja njóta hlutverksins.  

 

 

Nánari útlistun  

Til að gefa sem gleggsta mynd af ritstjórnarstefnu Fyrstu skrefanna er við hæfi að 

gera grein fyrir ástæðunum sem liggja henni að baki. Einnig er gagnlegt að útskýra nánar 

hvað ritstjórinn hefur að leiðarljósi í sínu starfi. Markhópur tímaritsins er fyrst og fremst 

verðandi og nýbakaðir foreldrar. Ástæðan er sú að þessi hópur hefur mikinn áhuga á að 

kynna sér málefni barna og foreldra. Þegar börnin eru komin á leikskólaaldur virðist 

fróðleiksfýsnin og áhuginn minnka. Konur sem bera barn undir belti hafa mikla þörf fyrir 

og eru mjög spenntar að kynna sér allt það sem viðkemur meðgöngu, fæðingu, fyrstu 

skrefum barnsins og foreldrahlutverkinu. Af þessarri ástæðu er tímaritið skrifað að mestu 

leyti fyrir konur. Það er konan sem gengur með barnið og fæðir það og það er hún sem fer 

út í búð og kaupir blaðið eða gerist áskrifandi.  
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Ég vil að konur lesi Fyrstu skrefin og verði spenntar fyrir meðgöngunni, fæðingunni 

og móðurhlutverkinu. Kastljósinu er beint að því skemmtilega og gleðilega. Markmiðið er 

að fá konuna til að hugsa á þann hátt að hún sé vel undirbúin undir þetta mikilvæga 

hlutverk, sé meðvituð um sína kosti og geti tekið viðeigandi ákvarðanir í samræmi við 

það. Tilgangurinn er ekki að birta daprar greinar eða sögur heldur á hin verðandi eða 

núverandi móðir að finna tilhlökkun og ánægju við lesturinn. 

Markmið Fyrstu skrefanna er jafnframt að gefa foreldrum tækifæri til þess að njóta 

hlutverksins betur. Benda ófrískum konum á hvað þær geti gert til að láta sér líða betur á 

meðgöngunni og í fæðingunni. Einnig að gefa foreldrum hugmyndir um skemmtilega 

afþreyingu hvort sem það er ungbarnanudd eða leikhúsferð.  
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