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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um mikilvægi mjög staðbundinnar miðlunar fyrir lítið samfélag. 

Rannsóknin var gerð á Reykhólavefnum sem er mjög staðbundinn miðill rekinn af 

Reykhólahrepp. Það var talað við fimm íbúa í hreppnum og vefstjóra Reykhólavefsins. 

Rannsóknin var tvíþætt. Reykhólavefurinn var skoðaður og greindur hvort hann væri frekar 

samfélagssmiður en varðhundur. Framkvæmd var eigindleg rannsókn þar sem skoðað var 

hvaða máli Reykhólavefurinn skipti íbúa á svæðinu.  

Við skoðun á Reykhólavefnum kom í ljós að hann er samfélagssmiður og sinni litlu 

varðhundsshlutverki, sem er oft raunin með mjög staðbundna miðla. Fannst íbúum 

Reykhólahrepps vefurinn vera mikilvægur fyrir samfélagið og töldu þau að það myndi hafa 

slæmar afleiðingar fyrir samfélagið ef hann myndi loka. Jafnvel myndi samfélagið einangrast. 

Minntust flestir viðmælendur á að fyrri vefstjóri hefði verið góður með mun meira af ritstýrðu 

efni heldur en núverandi vefstjóri.  

Skoðaðar voru einnig ógnir og tækifæri sem snúa að staðarvefjum, viðmælendur nefndu að 

léleg framsetning og samfélagsmiðlar væru tvær af megin ógnum hans. Þeir sáu einnig 

tækifæri, bæði með því að uppfæra vefinn og með því að nýta sér samfélagsmiðlana. Þá með 

því að sækja efni þangað inn. Augljóst er að þeir íbúar sem að talað var við í þessari rannsókn 

vilja efla vefinn frekar en að horfa á eftir honum hverfa. Því er tækifæri fyrir sveitarstjórn 

Reykhólahrepps að koma til móts við íbúa hreppsins. Búa þyrfti til fjölmiðlastefnu þar sem að 

kæmi meðal annars fram að ritstýrt menningarlegt efni sé hluti af því sem sett er á vefinn. Þar 

sem að Reykhólavefurinn er samfélagssmiður Reykhólahrepps sem leitt væri að sjá hverfa. 
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Abstract 

A handful of research projects has been conducted on hyperlocal media. As communities in 

Iceland are exceptionally small on a global scale, their web-pages, according to theory, could 

take on several influential roles. In this qualitative research, based on analysis of users‘ 

interviews, the importance, role and appearance of a hyperlocal media is presented and 

discussed. No unifying result can be outlined from the study, except that municipalities are 

urged to consider formulating their policy concerning the use of this important tool for 

reflecting their own image both internally and externally.    
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Formáli 

Við gerð þessar lokaritgerðar naut ég aðstoð margra góðra einstaklinga. Fyrst vil ég þakka 

pabba og mömmu til þess að gefa sér tíma frá undirbúningi sauðburðar til þess að lesa yfir og 

gefa mér góð ráð. Einnig vil ég þakka Mæju, ekki bara fyrir að vera góður viðmælandi, heldur 

fyrir að gefa viðfangsefni rannsóknarinnar mikinn áhuga og gefa mér góðar ábendingar á 

innihaldi ritgerðarinnar. Ég vil þakka bróður mínum fyrir afnotin af tölvunni hans og honum 

og mágkonu minni fyrir að vera hljóðlát þegar ég þurfti þess. Einnig vil ég þakka Finni fyrir 

að vera skilningsríkur að ég sé í námi og gefa mér frí frá vinnu þegar ég þurfti.  

Loks vil ég þakka öllum viðmælendunum mínum, Birni Samúelssyni, Jóhönnu Ösp 

Einarsdóttur, Jóhannesi Geir Gíslasyni, Maríu Hildi Maack (Mæja), Sveini Ragnarssyni og 

Vilbergi Þráinssyni, fyrir að hafa gefið sér tíma en ekki síst fyrir góð svör, Síðast en alls ekki 

síst vil ég þakka leiðbeinanda mínum Birgi Guðmundssyni fyrir góð svör við spurningum 

mínum og einnig fyrir að hvetja mig að láta verða af því að búa til myndband með svörum 

viðmælenda. 
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Inngangur 
Fjölmiðlun á Íslandi er fjölbreytt, með hvoru tveggja ríkisreknum og einkareknum 

fjölmiðlum. Með tilkomu Internetsins fjölgaði þeim töluvert vegna þess að útgáfa á 

Internetinu er ódýrari og aðgengilegri en hjá prent- og ljósvakamiðlunum. Þá fóru að koma 

fram á sjónarsviðið fleiri og fleiri staðarmiðlar. Ýmist í umsjá sveitarfélaga, bæjarfélaga, 

landshluta, fyrirtækja og annarra.  

Staðarmiðlun hefur verið mér hugleikin um nokkurt skeið, sérstaklega eftir að ég 

fluttist úr höfuðborginni aftur heim í mitt uppvaxtarsveitarfélag. Þegar ég stóð í flutningum 

var ég á sama tíma að taka áfanga í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri sem kallast 

„Fjölmiðlun nær og fjær“. Þar var meðal annars fjallað um staðarmiðla og mikilvægi þeirra. 

Kennari áfangans, Herdís Helgadóttir, lét okkur lesa grein um rannsókn sem gerð var um áhrif 

á samfélag þegar staðarmiðillinn þar hætti útgáfu. Blaðið hét Humbolt Union og var gefið út í 

smábænum Humbolt í Kansas fylki í Bandaríkjunum, lesendur þess voru um 2000. Í 

rannsókninni sem var gerð eftir að blaðið var hætti útgáfu árið 2005, voru sendir út 

spurningalistar þar sem fólk var spurt um þau áhrif á sig eftir að blaðið hætti útgáfu. Meðal 

annars voru niðurstöður þær að fólk saknaði þess að hafa bæjarblað. Einnig voru margir 

svarendur sammála því að með því að hætta útgáfu bæjarblaðsins væri fyrsta skrefið stigið í 

átt að því að bærinn færi í eyði (Smethers, Bressers, Willard, Harvey og Freeland, 2007).  

Eftir að hafa lesið þessa rannsókn skoðaði ég mitt eigið umhverfi. Ég bý í fámennu 

örsamfélagi. Við fáum litla umfjöllun frá utan að komandi fjölmiðlum, hvort sem það eru 

staðarmiðlar eða landsdekkandi miðlar. Sveitarfélagið sem ég bý í rekur sinn eigin miðil, sem 

flokkast sem mjög staðbundinn miðill. Þar birtast fréttir, upplýsingar, frásagnir, greinar og 

annað. Ég hef velt fyrir mér hver áhrif miðilsins eru á mitt samfélag og hversu mikilvægur 

hann er. Að sama skapi hef ég hugsað um hvort hann sé að þjóna samfélaginu. Þetta er ástæða 

þess að ég ákvað að gera rannsókn á því hvaða áhrif hefðbundinn mjög staðbundinn miðill 

hefur og hvort hann hefi áhrif á samfélagssamheldni í mínu samfélagi, Reykhólahreppi.  

Fræðilegur bakgrunnur 

Fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlun er mikilvægt til þess að umræðan sé lýðræðisleg. Á 

Íslandi er nokkrir stórir landsmiðlar sem þjóna öllu landinu. Oft á tíðum heyrast raddir um að 

fréttir utan af landi hjá landsmiðlunum séu frekar neikvæðar heldur en jákvæðar. 
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Fréttaflutningur gefur ákveðna mynd af samfélaginu sem fjallað er um, sé hann frekar 

neikvæður en jákvæður er líklegra að fólki finnist það samfélag vera neikvætt og þar sé 

dapurlegt að búa. Til þess að sporna við því að einungis séu fluttar neikvæðar fréttir af 

landsbyggðinni er mikilvægt að þar starfi staðarmiðlar. Starfsmenn landsmiðlanna skoða 

staðarmiðlana til þess að finna fréttir, því er ein af skyldum staðarmiðla að koma upplýsingum 

um sitt samfélag til landsmiðlanna (Birgir Guðmundsson, 2004). Þar af leiðandi má segja að 

það sé nóg rúm fyrir staðarmiðla í íslenskri fjölmiðlaflóru til þess að koma umfjöllun um sitt 

svæði út til stærri miðla. Sumir staðarmiðlar þjóna umfangsmiklum héruðum eða stórborg. 

Því er til enn þrengri flokkur fjölmiðils sem kallast mjög staðbundinn miðill (e. Hyperlocal 

media) sem þjónar þessum örsamfélögum. Rannsóknir í öðrum löndum hafa sýnt fram á að 

þessi gerð af fjölmiðlun, þ.e. mjög staðbundnir miðlar, sé að aukast og verði stöðugt vinsælli 

(White, Pennycook, Perrin og Hartley, 2017). 

Staðarmiðlar 

Eins og nafnið gefur til kynna eru staðarmiðlar miðlar sem sinna fréttaflutningi á ákveðnu 

svæði, að sama skapi og landsdekkand imiðlar sinna fréttaflutningi um landið allt. Sem dæmi 

um staðarmiðla má nefna Skessuhorn, blað fyrir Vesturland, Víkurfréttir, blað fyrir 

Suðurnesin, Vikudag, blað á Akureyri og Fjarðapóstinn, blað í Hafnarfirði. Staðbundinn 

miðill sem einbeitir sér að minna landsvæði heldur en landsmiðlanir og getur þar af leiðandi 

sinnt sínu svæði betur heldur en landsmiðillinn gerir. Í frumvarpi til laga um fjölmiðla 

(Þingskjal 215, 2010-2011) segir að staðarmiðlar sé mikilvægur vettvangur fyrir opna 

lýðræðislega umræðu, staður til að skiptast á skoðunum og gagnrýni. Það er hluti af 

lífsgæðum samfélagsins að hafa staðarmiðla, þeir eru mikilvægur hlekkur í að efla 

staðarvitund og ýta undir samheldni íbúa.  

Má draga af þessu þá ályktun að það er mikilvægt að staðarmiðlar séu til, ekki bara til 

þess að fræða og miðla, heldur einnig til þess að þegnar í smærri samfélögum hafi 

sameiginlegan miðil til þess að fyrir skoðanaskipti og ræða saman um málefni líðandi stundar.  

Mjög staðbundnir miðlar 

Ef landsmiðill þjónar landinu öllu og staðarmiðill þjónar afmörkuðum stöðum á landinu, 

hvaða hlutverki gegna þá mjög staðbundnir miðlar? Landsmiðlarnir ná illa að þjóna minni 

svæðum til hlítar því kalla þessi minni svæði eftir því að það sé staðarmiðill, til þess að þjóna 

svæðinu betur en landsmiðillinn getur gert. Hins vegar getur staðarmiðill þjónað það stóru 

svæði að minni kjarnar innan hans geta orðið út undan og stærri og fyrirferðameiri kjarnarnir 
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fái megnið af umfjöllun staðarmiðilsins. Mjög staðbundinn miðill er fjölmiðill takmarkaðs 

svæðis. Damian Radcliffe (2012), tók saman skýrslu fyrir Nesta þar sem að hann segir að það 

sé ekki til nein einföld útskýring á hvað mjög staðbundinn miðill sé. Í skýrslunni skilgreindi 

hann mjög staðbundna miðlun sem efni eða fréttir á Internetinu sem eru fyrir bæ, þorp, eitt 

póstnúmer eða önnur lítil landfræðilega skilgreind samfélög. Sem dæmi má nefna að 

staðbundinn miðill getur þjónað einum landshluta, t.d. Vestfirðingur sem þjónar öllum 

Vestfjörðum. Innan Vestfjarða eru margir kjarnar og nokkur póstnúmer. Því væri miðill sem 

fjallar einungis um einn þéttbýliskjarna á Vestfjörðum, t.d. Bíldudal, mjög staðbundinn miðill. 

Í stærri borgum gæti verið staðbundinn miðill sem þjónar allri borginni, en síðan eru hverfi, 

póstnúmer eða gata með sinn eigin miðill, sem þá er á mjög staðbundinn miðill. 

Mjög staðbundnir miðlar eiga sóknarfæri í fjölmiðlaflóru heimsins sökum þess að þeir 

geta nýtt sér Internetið og þurfa þar af leiðandi ekki að gefa út blöð á prenti. Það er sá hluti 

reksturs fjölmiðils sem er oft mjög kostnaðarsamur. Upphaflega voru mjög staðbundnir 

miðlar skilgreindir þannig að þeir voru einungis á Internetinu (Radcliffe, 2012) en síðustu ár 

hafa mjög staðbundnir miðlar í Bretlandi byrjað að gefa út efni á prenti samhliða efni á 

Internetinu. Einnig nýta mjög staðbundnu miðlarnir tækni, eins og farsímann til þess að birta 

stafrænt efni. Í Bretlandi eru stór fjölmiðlafyrirtæki eins og BBC farið að vinna með mjög 

staðbundnum fjölmiðlum og birta efni frá þeim inn á sínum síðum. Þegar stóru landsdekkandi 

miðlar eins og BBC er nota efni frá mjög staðbundum miðlum eru þeir að fylla upp í göt eða 

tómarúm sem gæti myndast ef að staðbundnu miðlarnir væru ekki til (White o.fl., 2017).  

Birgir Guðmundsson (2012) segir að staðbundin fjölmiðlun sé helsti vettvangur 

lýðræðislegrar umræðu í nærsamfélaginu. Má skoða þá fullyrðingu út frá staðarmiðlum, en 

ekki síður mikilvægi mjög staðbundinna miðla. Minni samfélög falla oft í skuggann af stærri 

og fyrirferðarmeiri samfélögum, því er mjög mikilvægt að þessi minni samfélög hafi sinn 

eigin umræðuvettvang og séu ekki alltaf að reyna að keppast við að komast að hjá stærri 

miðlum.  

Mikilvægi staðbundinnar fjölmiðlunar hefur verið rannsökuð þó nokkuð erlendis en 

lítið hérlendis. Niðurstöður úr rannsóknum erlendis hafa sýnt meðal annars að þeir sem lesa 

prentaða staðarmiðla eru líklegri til þess að vera virkir í samfélaginu, hvort sem það sé í 

félagslífi eða stjórnmálum. Sem sagt líklegra að fólk taki virkara þátt í samfélaginu ef að það 

er traustur staðarmiðill á svæðinu (Paek, Yoon og Shah, 2005). Rannsókn sem gerð var á 

Akureyri sýnir svipaðar niðurstöður. Þeir sem lesa staðarblöðin eru áhugasamari um 

samfélagið, bæði um nær samfélagið og þjóðfélagið allt. Þeir finna einnig betur fyrir 
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samfélagssamheldni, eru líklegri til að vera virkir í samfélaginu og eru ólíklegri til þess að 

flytja í burtu (Birgir Guðmundsson, 2012).  

Varðhundur og samfélagssmiður 

Fjölmiðlar þurfa að sinna varðhundshlutverki, á það við um hvaða stærð sem er af 

fjölmiðlum. Staðbundnir miðlar geta hins vegar lent í nálægðarvanda sem stærri blöð lenda 

síður í. Til þess að vera varðhundur þarf fjölmiðill að vera gagnrýninn, vera hlutlaus gagnvart 

skoðunum, persónum og hann verður að geta sagt frá því sem er óþægilegt (Birgir 

Guðmundsson, 2012). Varðhundshlutverk staðarmiðla getur verið vandmeðfarið vegna 

nálægðar. Þeir sem vinna við staðarmiðla eru yfirleitt hluti af samfélaginu, þar af leiðandi er 

erfitt að vera hlutlaus. Sá sem vinnur við staðarmiðla á yfirleitt vini og ættingja í samfélaginu, 

því getur verið erfitt að fjalla um viðkvæm mál sem eru um einhvern náinn. Starfsmönnum 

staðarmiðla á Akureyri finnst varðhundshlutverkið vera mikilvægt fyrir samfélagið, þá 

sérstaklega að veita stjórnvöldum aðhald (Herdís Helgadóttir, 2014). 

Jafnframt því að sinna varðhundshlutverki eru fjölmiðlar líka samfélagssmiðir. Að 

vera samfélagssmiður þýðir að miðillinn spegli mynd samfélagsins og komi henni á framfæri. 

Þar eiga að vera sameiginleg viðmið sem eru menningarleg, félagsleg og hjálpa við að móta 

skoðanir. Sé miðillinn samfélagssmiður er hann lýðræðislegur vettvangur umræðu (Birgir 

Guðmundsson, 2012). Í rannsókn sem var gerð í Bretlandi árið 2014 voru þeir sem unnu við 

mjög staðbundinn miðil spurðir um hvernig þeir flokkuðu vinnuna. Í niðurstöðum úr þeirri 

rannsókn kom fram m.a. að flestir eða 70% sögðu að vinnan þeirra væri samfélagsþátttaka og 

57% sögðu að þeir væru með staðbundna fréttamennsku (Barnett, Harte, Townend og 

Williams, 2014). Staðbundinn fjölmiðill leitast frekar við að vera samfélagssmiður frekar en 

varðhundur samkvæmt þessum niðurstöðum.  

Starfsmönnum staðarmiðla á Akureyri finnst þeir upplifa að þeir séu mikilvægir og að 

þeir hafi áhrif á nærsamfélagið. Þar sem þeim finnst þeir vera mikilvægur liður í að stuðla að 

samfélagssamheldni og vinna að hagsmunum svæðisins. Það er þá gert með jákvæðri 

markaðssetningu til dæmis til að auka ferðamannastraum til Akureyrar. Einnig er mikilvægt 

að miðla því áfram sem er að gerast í bænum, félagsstarf, íþróttaviðburði og listsýningar. Með 

því að fjalla um þessa viðburði er líklegra að fólk komi á þessa viðburði en ella. Þrátt fyrir að 

starfsmenn staðarmiðla á Akureyri séu meðvitaðir um varðhundshlutverk sitt þá kjósa þeir 

oftar að leggja áherslu á hlutverk samfélagssmiðs. Þeir passi sig hins vegar alltaf á að segja 

satt og rétt frá án þess að fegra sannleikann (Herdís Helgadóttir, 2014).  
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Miðillinn er skilaboðin 

Kenningar Marshall McLuhan (1964) um fjölmiðla eru vel þekktar, má sérstaklega nefna 

kenningu hans um að miðillinn sé skilaboðin. Það sem hann á við er að tæknibylting eins og 

útvarpið hafi meiri áhrif á okkur heldur en það sem er sagt í því. Líf okkar breytist eftir því 

hvernig miðlarnir breytast, það fyrsta sem breyttist var ritmálið. Áður fyrr þurfti fólk að reiða 

sig á að hitta fólk og hlusta á það tala til þess að fá upplýsingar. Síðan kom ritmálið til 

sögunnar og þá gat einhver manneskja komið hugsunum sínum rituðum niður á blað. Síðan 

getur einhver önnur lesið þessar hugsanir án þess að hitta manneskjuna sem ritaði orðin. 

Samfélagið okkar og hegðun okkar breytist eftir því hvernig tæknin eða miðlarnir breytast. 

Internetið breytti fjölmiðlum, með tilkomu þess getur næstum hver sem er sett á fót 

sinn eigin fjölmiðil, einungis með því að vera nettengdur, er hægt að vera með vefsíðu og 

birta skrif sín á henni. Samkvæmt McLuhan er Internetið miðill, og Internetið er skilaboðin. 

Með tilkomu Internetsins myndaðist staður fyrir mjög staðbundna fjölmiðla, án þess að þurfa 

að vera með stóra framleiðslu líkt og útvarp, sjónvarp og prentuð dagblöð hafa. Í anda 

McLuhan er hægt að skoða hversu mikilvægt er fyrir lítil samfélög að hafa fréttasíðu á 

Internetinu. Þar sem það skiptir ekki öllu máli hvað skrifað er í miðilinn, heldur skiptir máli 

að miðillinn sé til, þannig hafi hann áhrif á samfélagið. Eins og íbúar Kansas nefndu í 

könnuninni sem var gerð þar eftir að miðillinn Humbolt Union hætti útgáfu; þeim fannst meiri 

líkur á að bærinn færi í eyði án staðarmiðils. Miðillinn hafði áhrif með tilvist sinni, en ekki 

endilega með því sem var skrifað í hann (Smethers o.fl., 2012). Traust og góð ímynd er 

verðmæt eign fyrir samfélag. Með góðri frétta- og upplýsingadreifingu er oft hægt að skapa 

samfélaginu sterka og jákvæða ímynd og er það eitt af hlutverkum staðbundnu miðlanna að 

búa til jákvæða sjálfsmynd samfélagsins (Jón Haukur Magnússon, 2012). 

Ógnir og tækifæri 

Í dag er auðvelt að opna vefsíðu og koma upplýsingum á framfæri. Það er ein af ástæðum þess 

hversu mikið mjög staðbundin fjölmiðlun hefur vaxið á síðustu árum. Á hinn bóginn getur 

verið erfitt að fjármagna vinnu við staðbundna fjölmiðlun (Radcliffe, 2012). Í könnuninni sem 

Barnett o. fl. (2012) gerðu, svöruðu rúmlega helmingur þeirra sem eru með mjög staðbundinn 

miðil, eða 62,6% því að þeir borguðu öll gjöld sem fylgdu því að reka síðuna. 

Auglýsingamarkaður mjög staðbundinna miðla er mjög takmarkaður sökum smæðar og 

takmörkun svæðis, því er rekstrargrundvöllur þessara miðla frekar óstöðugur (Birgir 

Guðmundsson, 2012). En þrátt fyrir það er tækifæri fyrir Íslensk sveitarfélög að reka sinn 
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eigin miðil sem hluta af gegnsæi sveitarstjórnastarfa til íbúa (Jón Hákon Magnússon, 2012). 

Með þannig miðli er kominn mjög staðbundinn miðill sem mun síður lenda í 

fjárhagsörðugleikum heldur en sjálfstæður miðill, þótt það gæti hins vegar skapað 

nálægðarvanda við sveitarstjórnarstörfin, þá aðallega í varðhundshlutverkinu (Birgir 

Guðmundsson, 2012).   

Með því að nýta tæknina sem til er í dag er tækifæri fyrir mjög staðbundna miðla að ná 

meiri útbreiðslu. Auðvelt er að búa til heimasíðu á Internetinu fyrir fjölmiðil og eru veitur 

fyrir heimasíður oft sniðnar til þess að auka lestur með því að auglýsa þær síður sem ganga 

vel. Einnig eru snjallsímar orðnir almenn eign og það góðir, að það er auðveldlega hægt að 

taka upp hljóð og mynd í þokkalegum gæðum, sérstaklega fyrir birtingu á Internetinu (Moore, 

2014). Þegar talað er um ógnir og tækifæri fyrir mjög staðbundna miðlun, jafnvel alla miðlun, 

er ekki hægt að líta fram hjá samfélagsmiðlum. Þar sem samfélagsmiðlar geta verið bæði ógn 

en líka tækifæri, þá sérstaklega fyrir mjög staðbundna miðla. 

Staðbundnir miðlar taka yfirleitt mun meiri þátt í samfélaginu heldur en hefðbundnir 

miðlar gera, hefðbundnu miðlarnir spyrja sjaldan lesendur sína um hjálp eða endurgjöf. Sem 

gefur mjög staðbundnu miðlunum tækifæri til þess að fá samfélagið með sér í lið og nýta 

samfélagsmiðlana til að ná til samfélagsins (Radcliffe, 2012). Hannah Keep var árið 2011 í 

háskólanámi í blaðamennsku. Hún vann sumarið 2010 við mjög staðbundinn miðill og var 

undrandi á því hvað hinir blaðamennirnir sem þar unnu voru á móti því að nota 

samfélagsmiðla, nefnir hún sérstaklega Twitter. En á innan við ári breyttist umhverfið og 

blaðið farið að nýta sér samfélagsmiðlana. Keep nefnir það að nýta samfélagsmiðlana í 

blaðamennsku komi fréttunum mun hraðar út til lesenda (James, 2011). Samfélagsmiðillinn 

Facebook er mjög oft notaður til þess að auglýsa og koma á framfæri ýmsum upplýsingum. 

Samkvæmt tölum frá Facebook nota tveir milljarðar manns miðilinn í hverjum mánuði og að 

fólk í Bandaríkjunum noti eina mínútu af hverjum fimm í snjallsímunum sínum á Facebook. 

Ekki nóg með það að Facebook sé mikið notað og af mörgum, þá er hægt að auglýsa þar fyrir 

nákvæmlega þá upphæð sem þú vilt og miðillinn hjálpar þér að ná til hópsins sem þú vilt að 

sjái þína auglýsingu (Facebook business, e.d.).  

Að sama skapi og það er auðvelt fyrir staðbundinn miðil að auglýsa á Facebook, þá er 

það líka auðvelt fyrir fyrirtæki á svæði miðilsins að auglýsa þar. Það er erfitt að keppa við 

Facebook um að birtingu á auglýsingu í þínum staðarmiðli. Facebook nær til mjög stórs 

notendahóps eða yfir 1,5 milljarð. Facebook er einnig stöðugt í þróun og að bjóða upp á nýjar 

aðferðir til þess að koma auglýsingunni þinni að. Þar af leiðandi er Facebook mjög 
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hagkvæmur og árangursríkur auglýsingamiðill. Stór og lítil fyrirtæki, sama hversu mikla 

auglýsinga peninga þau nota,  sjá að auglýsingar í gegnum Facebook skila árangri. Fyrirtæki 

finna einnig að þau geta betur auglýst fyrirtæki sín eða þjónustu til síns markhóps í gegnum 

Facebook heldur en með öðrum miðlum (Robertson, 2016). Facebook er því stór 

samkeppnisaðili um auglýsingatekjur og getur hann reynst litum mjög staðbundum miðlum of 

sterkur í samkeppni um auglýsingamarkaðinn. 

Aðferðafræði og rannsóknarspurningar 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða mjög staðbundin fjölmiðil í örsamfélagi og svara 

tveimur rannsóknarspurningum. 1) Hvort Reykhólavefurinn sé frekar samfélagssmiður en 

varðhundur og 2) hvaða máli skiptir Reykhólavefurinn fyrir íbúa á svæðinu. 

Innihald Reykhólavefsins (www.reykholar.is) var skoðað til þess að sjá hvað 

örsamfélagið Reykhólahreppur er að tala um. Skoðaðar voru nýjustu fréttirnar ásamt öðru 

innihaldi vefsins til þess að greina um hvað samfélagið talar, hvað sé birt þar og hvað er á 

döfinni þar. Voru fréttirnar þar skoðaðar sérstaklega til þess og kannað hvort ofantaldra 

hlutverka er meira áberandi. 

Ákveðið var að gera eigindlega rannsókn til þess að fá dýpri skilning á því hvað 

einstaklingum finnst og til að hægt væri að búa til myndband sem sýnir helstu niðurstöður úr 

rannsókninni. Tekið var viðtal við vefstjóra Reykhólavefsins um hans hlutverk. Einnig voru 

tekin viðtöl við fimm íbúa hreppsins. Voru öll viðtölin tekin upp í myndbands og 

hljóðupptöku. Viðmælendur voru valdir með fjölbreytni í huga, út frá aldri, búsetu og stöðu í 

samfélaginu.  

Eftir að viðtölin voru tekin voru þau skrifuð upp orðrétt frá viðmælendum. Hvert 

viðtal var síðan lesið yfir og athugasemdir skrifaðar við. Þar á eftir voru viðtölin lesin yfir 

aftur og var þá notaður yfirstrikunarpenni til þess að merkja við aðalatriðin úr hverju viðtali. 

Voru þessu aðalatriði síðan flokkuð niður í fimm þemu sem voru notuð til þess að svara 

rannsóknarspurningum. 

Eftir að búið var að finna þemu og svara rannsóknarspurningum var 

myndbandsupptökurnar af viðtölunum teknar og klipptar saman með niðurstöðum eigindlegu 

rannsóknarinnar. 

http://www.reykholar.is/
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Örsamfélagið Reykhólahreppur 

Reykhólahreppur er staðsettur við norðanverðan Breiðafjörð. Íbúar hreppsins voru 275 þann 

1. Janúar 2018. Þegar íbúafjöldatölur Reykhólahrepps eru skoðaðar sést að samfélagið er 

ungt, mikið af börnum og tiltölulega fáir eldri borgarar, þrátt fyrir að hjúkrunarheimili sé á 

svæðinu. Nánar eru 76 (27,6%) ungmenni 16 ára og yngri, 41% íbúanna 30 ára og yngri og 

aðeins 46 (16,7%) íbúar 67 ára og eldri (Hagstofa Íslands, e.d.a).  

Reykhólahreppur var eitt sinn einn af fimm hreppum í Austur-Barðastrandasýslu. Þann 

4. júlí árið 1987 ákváðu allir fimm hrepparnir að sameinast undir nafni fjölmennasta 

hreppsins, Reykhólahrepps (Finnbogi Jónsson, 2014). Kjarni Reykhólahrepps er þéttbýlið 

Reykhólar og búa þar 130 manns (Hagstofa Íslands, e.d.b). Þorpið Reykhólar er ekki hið 

dæmigerða fiskveiðiþorp eins og flest þorp eru á Vestfjörðum. Þar er þó iðnaður sem sækir í 

auðlindir sjávar. Eina þörungaverksmiðja landsins er á Reykhólum og hefur hún verið 

starftæk í rúm 40 ár (Thorverk, e.d.) og breytti tilkoma hennar Reykhólsveit í iðnaðar og 

sveitaþorp. Önnur fyrirtæki og stofnanir innan hreppsins eru þessar helstar: leik- og 

grunnskóli, sundlaug, hitaveita, höfn, hjúkrunar og dvalarheimili, gróðurhús, 

hlunnindasýningu, Bátasafn Breiðafjarðar, saltverksmiðjan Norðursalt, verktakar, gistiheimili, 

handverkshús og ýmis smærri fyrirtæki sem búa til vörur úr þangi og þara, frumkvöðlar í 

skelfiskveiðum fyrir utan bændur, sem margir nýta æðarvarp. Reykhólahreppur rekur 

upplýsinga- og fréttamiðilinn www.reykholar.is (Reykhólavefurinn) sem verður aðal 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. 

Landið 

Þegar keyrt er inn í Reykhólahrepp á miðri Gilsfjarðarbrúnni fara flatir stórir dalir og 

grasundirlendi sem minna á Vesturland minnkandi. Vestfirskt landslag fer að taka á sig mynd, 

klettar sem voru mótaðir af fornri og mikilli megineldstöð og skriðjökli á ísöld, stutt er á milli 

fjalls og fjöru, og eyrar og grunnir fjarðarbotnar skiptast á. Berglögin hallast niður að 

Breiðafirði og hverfa í hafið, þannig mynduðust eyjarnar og skerin í kring (Finnbogi Jónsson, 

2014). Reykhólahreppur er eins og undirbúningur undir þrönga djúpa firði og stór klettafjöll 

sem einkenna Vestfjarðarkjálkann. Vesturlandsvegur 60, sem hefur mikið verið í umfjöllun 

síðustu árin, liggur í gegnum sýsluna. Reykhólar, þéttbýlið í hreppnum er 14 kílómetra af 

þjóðvegi 60 og stendur þorpið á stóru láglendisnesi. Fyrir neðan þorpið eru um mýrar og 

tjarnir að fara með miklu fuglalífi. Klettótt fjöll rísa fyrir ofan bæinn, þar sem í miklu 

snjófargi geta fallið snjóflóð á bæina undir hlíðunum. Ef haldið er vestur eftir þjóðvegi 60 fer 

http://www.reykholar.is/
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vestfirska landslagið að minna allverulega á sig. Undirlendi minnkar enn meira, flest ræktuð 

tún eru lítil og í halla. Fjöllin hækka og klettarnir verða tignarlegri eftir því sem vestar er 

farið. Margir bæir í Reykhólahreppi eru í eyði í dag, sérstaklega þeir sem eru vestast í 

hreppnum. Vestasti bærinn í byggð, Skálanes, er í 45 km. fjarlægð frá afleggjaranum til 

Reykhóla. Eftir að farið er fram hjá Skálanesi á leið vestur að sýslumörkum við Skiptá, eru 60 

eyðibýli sem annað hvort eru tóm eða nýtt sem sumarbústaðir. (Finnbogi Jónsson, 2014). 

Gamli Flateyjarhreppur er einnig partur af Reykhólahreppi, en þar eru allar eyjarnar sem 

liggja norðan við miðjan Breiðafjörð, fyrir utan Sauðeyjar. Í flestum þeirra var áður föst 

búseta og búskapur ásamt því að hlunnindi eyjanna voru nýtt, t.d. dúntekja og eggver. Í dag er 

engin föst búseta í eyjunum nema í Flatey. Afkomendur eyjafólksins viðheldur tengingunni 

sinni til eyjanna og búa þar hluta úr ári eða nýta húsin sem sumarhús og nýta hlunnindi 

landsins (Finnbogi Jónsson, 2014).  

Samfélagið 

Byggðin er dreifð og eru jaðarbyggðir að leggjast í eyði. Samfélagið byggðist upp sem 

landbúnaðarsamfélag. Bændur voru með grasbíta ásamt því að nýta það sem landið gefur, 

dún, egg, sel og annað. Miðstöðin fyrir þessa hreppi var áður í Króksfjarðarnesi, en hún 

fluttist til Reykhóla smám saman eftir að Þörungaverksmiðjan hóf rekstur. Í dag er samfélagið 

fjölbreyttara, þar sem ekki eru flest allir íbúar bændur, heldur eru ýmsir sérmenntaðir 

einstaklingar búsettir í hreppnum. Má nefna, þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, félagsmálafræðing, leik- 

og grunnskólakennslu og hjúkrun. Einnig eru íbúar iðnaðarmenn, rafvirkjar, smiðir og píparar. 

Þarna hafa sest að íbúar sem eru af erlendu bergi brotnir, það er fólk sem býr í Reykhólum 

þrátt fyrir að enginn í fjölskyldunni eigi tengsl við hreppinn. Bændurnir eru enn þá til staðar á 

öllum aldri, margir hafa jafnvel lært búfræði eða aðra iðn áður en þeir komu til baka og annað 

hvort tóku við búi foreldra sinna eða keyptu jörð af öðrum. Því má segja að samfélagið í 

Reykhólahreppi sé mjög fjölbreytt og fólk úr mismunandi menningarheimum, á misjöfnum 

aldri og frá mismunandi uppruna búi í samfélaginu Reykhólahreppur. 

Fjölmiðlaumhverfi Reykhólahrepps 

Sökum fjarlægðar til annarra bæjarfélaga, landfræðilegrar legu og erfiðra samgangna á 

Vestfjörðum á Reykhólahreppur meiri samskipti við Vesturland heldur en Vestfirði. Út af því 

birta tveir staðarmiðlar fréttir úr hreppnum, Skessuhorn og Vestfirðingur. Reykhólahreppur er 

með sína eigin frétta- og upplýsingasíðu, Reykhólavefinn, sem er mjög staðbundinn miðill. 
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Ásamt því eru fjölmargir hópar á Facebook sem koma boðum og upplýsingum til íbúa. Annað 

slagið koma stærri fréttir úr hreppnum í landsmiðlum. 

Skessuhorn og Vestfirðingur 

Skessuhorn var stofnað árið 1998 og er blað fyrir íbúa á Vesturlandi, það er gefið út vikulega 

og að þeirra sögn er blaðið eitt útbreiddasta héraðsfréttablað Íslands. Miðillinn rekur einnig 

vefsíðuna www.skessuhorn.is (Skessuhorn, e.d.). Tenging íbúa Reykhólahrepps við 

Vesturland er mikil, þar af leiðandi birtast fréttir úr hreppnum þar í blaðinu. Einnig er einn af 

núverandi blaðamönnum Skessuhorns fæddur og uppalinn í Reykhólahreppi. 

Vestfirðingur er mun nýrra blað en Skessuhorn. Vestfirðingur kemur í staðin fyrir 

blaðið Vestfirðir, sem var stofnað af einkaaðilum en var selt árið 2015 til Pressunnar ehf., en 

vegna fjárhagsörðugleika Pressunnar ehf. var útgáfu Vestfjarða hætt. Upphaflegir stofnendur 

Vestfjarða ákváðu því að stofna nýtt blað eftir að útgáfunni var hætt, það er blaðið 

Vestfirðingur. Fyrsta blaðið kom út 7. Desember 2017 og hefur komið út hálfsmánaðarlega 

síðan þá (Kristinn H. Gunnarsson, 2017). Vestfirðingi er dreift í Reykhólahreppi og eru birtar 

greinar og fréttir úr hreppnum. 

Skessuhorn og Vestfirðingur birta fréttir úr Reykhólahreppi, en sökum fjarlægðar og 

stærðar landsvæðanna sem blöðin fjalla um, er mögulegt rými til að fjalla um það sem er að 

gerast í nærsamfélagi hreppsins. Til þess að fylla upp í það sem samfélaginu vantar kemur 

mjög staðbundni miðillinn Reykhólavefurinn til sögu. 

Reykhólavefurinn 

Á Reykhólavefnum sjálfum segir að hann sé sveitafélagsvefur sem Reykhólahreppur haldi úti. 

Hann eigi að birta og geyma upplýsingar og gögn sem varða sveitarfélagið, bæði um rekstur 

þess og hann á að flytja fréttir úr héraðinu (Vefur Reykhólahrepps, e.d.a). Reykhólavefurinn 

er mjög staðbundinn miðill sem er rekinn af sveitarfélagi. Sveitastjórn ræður vefstjóra í það 

sem nemur 40% starfshlutfalli sem umsjónarmann vefsins (Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, 

einkasamskipti, 23. apríl 2018). Það er því undir vefstjóra komið hverju sinni hvað og hversu 

mikið birtist á vefnum. Fólk heimsækir vefinn til þess að sækja upplýsingar, fundargerðir frá 

sveitastjórn, ráðum og nefndum birtast þar inni. Ásamt ýmsu sögulegu efni, fréttum úr 

sveitarfélaginu, tilkynningum og öðru sem þar birtist.  

http://www.skessuhorn.is/
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Forsíða 

Þegar Reykhólavefurinn er opnaður blasir við síða með miklum upplýsingum. Í hausnum er 

merki sveitarfélagsins, ásamt því að myndir úr sveitarfélaginu fléttast hver á eftir annarri. Í 

miðjunni eru fréttir og tilkynningar sem koma frá ritstjóra. Til vinstri er valmynd þar sem 

hægt er að skoða ýmislegt, frá stjórnsýslu og upplýsingum um stofnanir og sveitarfélagið, til 

ljósmynda, minningargreina og gamanmála. Hægra megin á síðunni er atburðadagatal og 

tenglar á stofnanir sveitarfélagsins. Fyrir neðan valmyndastikurnar hægra og vinstra megin á 

síðunni eru tenglar á ýmislegt, t.d. nýtilega tengla eins og á Veðurstofu Íslands, fyrirtæki í 

sveitarfélaginu, nágrannasveitafélög og aðrar fréttaveitur. Neðst á forsíðunni eru tenglar á 

nýjustu fundargerðir, gjaldskrár stofnanna hreppsins, umsóknareyðublöð, reglur og einnig 

nýjustu tilkynningarnar (Vefur Reykhólahrepps, e.d.b). 

Tilkynningavefur eða fréttaveita 

Til þess að skoða hvað er að gerast í örsamfélaginu Reykhólahrepp er hægt að skoða hvað 

kemur fram á Reykhólavefnum og kennir þar margra grasa eins og mynd 1 gefur til kynna. 

Fyrstu tíu fréttirnar á Reykhólavefnum þann 19. apríl 2018 eru „Krabbameins leit hjá 

konum“, tilkynning hvenær hægt verði að mæta í næstu krabbameinsleit, sem fer fram í næsta 

sveitarfélagi, Dalabyggð. „Hvernig svafstu?“ Tilkynning á fræðslufundi sem fram fer eftir 

rúma viku í sveitarfélaginu. „Aðalfundur Vinafélags Barmahlíðar 23. apríl“, fundarboð með 

dagskrá fundar. „Aðalfundur sauðfjárræktarfélagsins“, fundarboð með dagskrá fundar. 

„Reynir Bergsveinsson látinn“, íbúi hreppsins sem lést, stutt æviágrip hans. „Aðalfundur 

Handverksfél. Össu 16. apríl“, fundarboð með dagskrá fundar. „Friðlýsum Teigskóg – grein 

eftir Kalla á Kambi“, grein sem birtist á Reykhólavefnum, smá ágrip úr greininni og hvar 

finna má hana í heild. „Dalli fær „Rós í hnappagatið““, atvinnurekandi og íbúi á svæðinu, 

skrifuð var grein um hann í öðru blaði. Greinin birt stytt. „Sveitarstjórnafundi flýtt“, 

tilkynning um næsta sveitastjórnarfund. „Sjávarréttahlaðborð Lions á Hólmavík“, auglýsing 

um atburð á vegum Lions í nágrannasveitafélagi (Vefur Reykhólahrepps, e.d.c). 

Þegar þessar fréttir eru skoðaðar sést að þetta er mikið af endursögn og tilkynningum. 

Það er augljóst að það er líf í sveitarfélaginu, mikið um félög og það er tími aðalfunda. Þessar 

tilkynningar hvort sem þær fjalla um fundi, skemmtanir, heilbrigðisþjónustu eða hvað eina 

annað snerta fólkið sem býr í sveitarfélaginu. Bent er á nýjar greinar á vefnum, sem sýnir að 

það er umræða í sveitarfélaginu. Reykhólavefurinn birtir ávallt æviágrip íbúa hreppsins þegar 
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þeir falla frá, sem eru nokkurs konar ígildi minningargreina. Einnig er sagt frá, jafnvel 

endurbirt, þegar fjallað er um íbúa sveitarfélagsins í öðrum miðlum. 

Þegar fréttir eru skoðaðar aftur í tímann á Reykhólavefnum, má greina að það er 

ýmislegt í gangi í svona litlu samfélagi. Allskyns fundir, atburðir, andlát og nýburar, fræðsla, 

einnig eru fréttir úr og af samfélaginu skrifaðar af ritstjóra. Utanaðkomandi manneskju sem 

skoðar vefinn getur séð að það er ýmislegt að gerast í sveitarfélaginu, þrátt fyrir að fæst ætti 

heima sem birt efni í stórum landsmiðli. 

Hlutverk varðhunds og samfélagssmiðs 

Reykhólavefurinn er samfélagssmiður eins og staðarvefir eru svo oft (Birgir Guðmundsson, 

2012). Þar er að finna fundargerðir, greinargerðir og upplýsingar um stjórnsýsluna. Þar eru 

líka greinar, bæði innsendar og skrifað af ritstjórum í gegnum tíðina, ásamt miklum 

upplýsingum um hreppinn. Þar eru söguágrip, gamanmál, myndir og frásagnir of sonum og 

dætrum sveitarfélagsins. Því má áætla að Reykhólavefurinn sé mjög mikilvægur staður fyrir 

nýja og gamla íbúa sveitarfélagsins til að halda sér upplýstum og til þess að fræðast um gömul 

mál og málefni. Þegar skoðaðar eru fleiri en fyrstu fréttirnar á vefnum sést að það eru aðallega 

tilkynningar um atburði, en mjög sjaldgæft að það séu fréttir um atburðinn sjálfan. Sem dæmi 

ná nefna að mánudaginn 26. mars er auglýst að það verði páskaeggjaleit 31. mars, en það kom 

engin frétt um að leitin hafi farið fram eftir að henni var lokið, ekki einu sinni myndir frá 

atburðinum. Einnig má rýna í allar tilkynningarnar um aðalfundina sem eru í sveitarfélaginu 

um þessar mundir, en þeim er ekki fylgt eftir með frétt um nýjar stjórnir eða helstu málefni og 

niðurstöður fundanna (Vefur Reykhólahrepps, e.d.b).  

Hvað varðhundshlutverk Reykhólavefsins varðar, virðist hann ekki vera að fylgja því 

eftir. Varðhundur þarf að vera gagnrýninn, taka ekki tillit til persónulegra aðstæðna, ástunda 

rannsóknarblaðamennsku og hika ekki við að segja frá því óþægilega (Birgir Guðmundsson, 

2012). Það sem hefur komið í landsmiðlum um Reykhólahrepp síðustu árin hafa oftast verið 

fréttir um Vestfjarðaveg 60, og hafa verið teknar nokkrar ákvarðanir upp á síðkastið af 

sveitastjórn Reykhólahrepps um vegalagninguna. Ekki hafa allar ákvarðanirnar komið sem 

fréttir á vefnum, þótt að fundargerðir hafi vissulega verið verið birtar á vefnum. 

Fimmtudaginn 8. mars var ákveðið hvaða leið skildi vera farin og birtist það í ýmsum 

miðlum, meðal annars á Reykhólavefnum. Þegar upp hafa komið mál sem eru umdeild virðist 

nálægðarvandinn valda því að ekki birtist allt á Reykhólavefnum sem ætti að eiga erindi 

þangað. Núna síðast, eftir að sveitastjórn var búin að ákveða hvaða veglína skildi farin, en 
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nokkru seinna var ákveðið að fara í óháð kostnaðarmat á annarri leið, þá var birt frétt á Rúv, 

en ekki á Reykhólavefnum. Sömuleiðis þegar íbúar skrifuðu undir lista í byrjun árs og lögðu 

fyrir sveitastjórn um að skoða eina af leiðunum aftur, en var tekið illa af sveitastjórn, þá birti 

Rúv frétt um málið, en ekki Reykhólavefurinn (Halla Ólafsdóttir, 2018), (Jón Þór 

Kristjánsson, 2018).  

Ógnir og tækifæri vefsins 

Jón Hákon Magnússon (2012) bendir á að það sé mikilvægt að frétta- og fjölmiðlasíður 

sveitarfélaganna séu líflegar og það þurfi að uppfæra þær vel og reglulega. Ein af ástæðunum 

fyrir því er að fréttamenn á öðrum miðlum sækja fréttir í aðra miðla. Ef að fréttamaður kemur 

tvisvar til þrisvar sinnum inn á síðu og ekkert nýtt er inn á síðunni, þá fara þeir að leita að 

upplýsingunum annað. Því er tækifæri fyrir Reykhólavefinn að uppfæra reglulega til þess að 

fréttamenn á öðrum miðlum geti sótt fréttir þangað. Það er ein leið til þess að auka sýnileika 

og umræðu um hreppinn, sérstaklega ef aðrir miðlar nýta fréttirnar sem koma þar og birta í 

sínum miðli. 

Samfélagsmiðlar geta verið ógn eins og áður var nefnt en einnig tækifæri fyrir vefinn 

og aðra staðarmiðla. Reykhólahreppur er með síðu á Facebook, þangað er öllum fréttum sem 

koma á Reykhólavefnum deilt. Með þessu er hægt að ná til breiðari hóps lesenda en þann 22. 

apríl 2018 fylgdust 689 manns með þeirri síðu (Reykhólahreppur – Sveitarfélag, e.d.). Þar er 

hægt að fylgjast mjög auðveldlega með umræðum sem myndast um hverja frétt, hversu 

margir lesa fréttina og hvort fólki líki við hana. Upp á síðkastið hafa myndast nokkrir hópar á 

Facebook sem eru ætlaðir íbúum hreppsins, sá sem er mest notaður er Tómstunda- og 

íþróttastarf í Reykhólahreppi (e.d.). Þar birtast tilkynningar um tómstunda- og íþróttastarf, 

einnig starfstengdar myndir og ýmislegt annað. Þann 22. apríl 2018 eru 147 meðlimir í 

hópnum. Þessir hópar geta ógnað Reykhólavefnum ef hann nýtir sér ekki síðurnar til að afla 

frétta og til að ná samræðu við fólkið. Sem dæmi má nefna að myndir frá páskaeggjaleitinni 

sem var greint frá hér á undan birtust á Tómstunda- og íþróttastarf í Reykhólahreppi hópnum. 

Tækifærið fyrir Reykhólavefinn hefði verið að fá leyfi til að endurbirta myndirnar á vefnum 

með stuttum texta. Ritstjóri Reykhólavefs hefði í þessu tilfelli ekki einu sinni þurft að mæta á 

svæðið, heldur nýta sér fólkið sem var á svæðinu til að fá myndir og upplýsingar um 

atburðinn.  
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Aðrir miðlar 

Landsmiðlarnir flytja fréttir úr Reykhólahreppi, má þá aðallega nefna Rúv, eftir að byrjað var 

aftur með svæðisstöð á Vestfjörðum. Annað slagið flytur Stöð 2 fréttir úr hreppnum annað 

slagið. Einstaka sinnum birtast fréttir í landsdekkandi dagblöðum. Það sem allir þessir miðlar 

eiga sameiginlegt er að þeir flytja oftast einungis stærri fréttir, til dæmis um þessar mundir eru 

þessar fréttir í oftast um Vestfjarðaveg 60. Stöku sinnum birtast fréttir í öðrum staðarmiðlum, 

sem dæmi má nefna í Bæjarins besta á Ísafirði. 

Þemagreining 

Viðtölin sex voru greind og fundin fimm þemu sem að fram kom hjá þeim flestum 

viðmælendum á einhvern hátt. Þau eru: 

• Framsetning og ritstjórn  

• Samfélagssmiður  

• Varðhundur  

• Staðarímynd  

• Samfélagsmiðlar, ógn og tækifæri. 

Þar sem að allir viðmælendur koma undir nafni er stutt kynning á öllum fimm 

viðmælendunum. 

Viðmælendur 

Sveinn Ragnarsson, vefstjóri Reykhólavefsins og smiður. Sveinn er fæddur og uppalinn á 

Hofstöðum í Reykhólahreppi. Í dag vinnur hann sem verktaki og býr á Svarfhóli í Garpsdal í 

sambúð með konu sinni. Saman eiga þau eina dóttur. 

Björn Samúelsson er búsettur í þéttbýli Reykhóla. Hann er fæddur og uppalinn á 

sveitabæ skammt fyrir utan þorpið. Hann flutti frá staðnum bæði til að sækja sér 

framhaldsmenntun og starfsreynslu. Eftir að hann kom til baka hefur hann unnið sem vélstjóri 

á Gretti BA við þang og þaraöflun. Björn er virkur í samfélaginu og tekur þátt í ýmsum 

störfum þar. Einnig hefur hann rekið þar fyrirtæki ásamt því að vera með hugmyndir um 

styrkingu ferðaþjónustu hreppsins. Björn er fæddur árið 1965 og er kvæntur og vinnur hún 

sem háseti á Gretti BA. Eiga þau saman tvær uppkomnar dætur, son sem er á fermingaraldri 

og eitt barnabarn. 



15 
 

María Hildur Maack, fluttist til Reykhóla frá Reykjavík árum 2014. María vinnur hjá 

Vestfjarðastofu og sér um atvinnu- og orkumál á Vestfjörðum. Hún er líffræðingur að mennt 

og hefur mikinn áhuga á samfélaginu, er virkur þegn og tekur þátt og er upphafsmaður að 

mörgu sem fram fer þar. María er fædd árið 1957 og er gift framkvæmdarstjóra 

Þörungaverksmiðjunnar og eiga þau saman þrjú uppkomin börn og tvö barna börn.  

Jóhannes Geir Gíslason, er búsettur í dag á dvalarheimilinu Barmahlíð en lögheimili 

hans er enn í Skáleyjum. Hann er fæddur og uppalinn þar. Hann stundaði búskap í eyjunum 

þar til að hann þurfti að hætta sökum aldurs. Jóhannes hefur verið virkur bæði í sauðfjárrækt í 

sveitarfélaginu sem og stjórnsýslu. Meðal annars sat hann í fyrstu stjórn nýs sameinaðs 

Reykhólahrepps árið 1987, þá fulltrúi gamla Flateyjarhrepps. Jóhannes er fæddur árið 1938, 

hann á tvær dætur með fyrrverandi konu sinni og sex barnabörn. 

Jóhanna Ösp Einarsdóttir, tómstundafulltrúi Reykhólahrepps og bóndakona í Fremri-

Gufudal. Jóhanna ólst upp í Fremri-Gufudal, flutti síðan til höfuðborgarinnar til þess að sækja 

sér framhaldsmenntun eftir grunnskóla. Eftir að háskólanámi lauk flutti hún ásamt eiginmanni 

sínum í Fremri-Gufudal þar sem þau byggðu sér íbúðarhús en sinna búi ásamt foreldrum og 

systur Jóhönnu. Jóhanna er fædd árið 1985 og á með eiginmanni sínum þrjú ung börn. 

Vilberg Þráinsson er núverandi oddviti Reykhólahrepps og bóndi á Hríshóli. Vilberg 

er fæddur og uppalinn á Kletti í Reykhólahreppi. Í dag býr hann í sambýli með foreldrum 

sínum á Hríshóli. Vilberg fór til höfuðborgarinnar til að sækja sér framhaldsmenntun eftir 

grunnskóla. Vilberg hefur gegnt stöðu oddvita Reykhólahrepps frá því vorið 2016 en gefur 

hann ekki kost á sér á nýju kjörtímabili. Hann  fæddur árið 1979 og á þrjár ungar stúlkur með 

eiginkonu sinni. 

Framsetning og ritstjórn 

Allir viðmælendur tóku fram að framsetning og ritstjórn Reykhólavefsins væri mjög 

mikilvæg, bæði sem vefur með upplýsingar og jafnvel sem vefur fyrir markaðssetningu. Þrír 

af viðmælendum töldu að mesta ógnin gagnvart Reykhólavefnum væri framsetning og 

innihald vefsins. Núverandi vefstjóri, Sveinn Ragnarsson, taldi að ógnin væri helst sú að fólk 

gæfist upp á að koma inn á vefinn ef þar væri ekki áhugavert vel uppsett efni. Jóhanna Ösp 

Einarsdóttir komst vel að orði um mikilvægi þess sem sér um Reykhólavefinn: 
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Ég held að hann standi og falli svolítið með þeim sem sér um hann að hverju 

sinni. Á meðan þú ert með gott fólk sem sér um hann og er duglegt að setja inn 

helstu fréttir og jafn óðum, að maður sé ekki að lesa einhverjar gamlar fréttir, 

þá er hann alveg í góðri stöðu. Því að fólk er að skoða hann, fólk er að sækja 

sér upplýsingar þangað og stærri miðlar eru líka að sækja sér upplýsingar á 

Reykhólavefinn. Þannig að ef við erum með gott fólk þarna þá held ég hann sé 

bara í góðum málum. 

Björn Samúelsson finnst sömuleiðis að helsta ógnin sé að vefurinn sofni, það er ef ritstjóri 

hættir að vera á tánum með fréttir og nýjungar, þá er hætt við að fólk hætti að fara inn á hann. 

Nefnir hann dæmi um aðra staðarvefi í nágranna sveitarfélögum Reykhólahrepps, strandir.is, 

budardalur.is og litlihjalli.is, sem eru að gleymast sökum lélegs viðhalds á vefnum. Björn 

nefnir það að hann sé hættur að fara inn á þessa vefi þar sem það er ekkert að gerast þar, lítið 

um fréttir og annað þar. Honum finnst Reykhólavefurinn vera að stefna í sömu átt og þessir 

vefir hafa gert. Áhugavert er að oddviti Reykhólahrepps, Vilberg Þráinsson, talar um það að 

sveitastjórnin sem hann hefur setið í hefur lítið hugsað um vefinn og þau hafi ekki verið 

meðvituð um það hvernig svona heimasíða eigi að líta út. Þegar viðtalið við Vilberg var tekið 

var utanaðkomandi aðili nýbúinn að senda fyrirspurn á sveitarstjórn um hvort að þeir mættu 

laga vefinn og gera hann nútímalegri.  

María Hildur Maack telur að hægt væri að nýta aðgengilega tækni í dag með að gera 

vefinn fjölbreyttari „Það mætti t.d. hafa krakkavef, við sem erum fullorðin erum tiltölulega 

nýlega byrjuð að nota þetta, en börn alast upp við þetta. Þau gætu haft einhverskonar útibú á 

þessum staðarvef“. Jóhannes Geir Gíslason er eini viðmælandinn sem notar ekki Internetið né 

tölvur. Hann hefur oft heyrt góðar sögur af fyrri ritstjóra og hversu flottar og skemmtilegar 

fréttir hann setti inn á vefinn. Hann hefur að sama skapi ekki heyrt fólk tala um störf 

núverandi ritstjóra, hvorki gott né slæmt. Jóhannes telur að það sé ábyggilega ekki auðvelt 

starf að sjá um svona vef eins og Reykhólavefinn og að það sé í höndum þess sem sér um 

vefinn á hverjum tíma hvað komi fram þar. 

Samfélagssmiður 

Viðmælendur voru spurðir um samfélagssmiðs hlutverk Reykhólavefsins og var það 

greinilegt að fólki finnst vanta meiri umfjöllun um mannlífið og fréttir af fólki. Athygli vekur 

að meira að segja núverandi vefstjóri, Sveinn, talar um hvernig vefurinn sinnti 

samfélagssmiðshlutverki þegar fyrri vefstjóri var með vefinn. Í upphafi hafi Reykhólavefurinn 
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verið hugsaður sem vefur til þess að miðla upplýsingum frá stjórnsýslunni, en ekki til þess að 

vera með gagnrýna umræðu eða spegla samfélagið. 

Hins vegar þá var svolítið tekið meðvituð stefna hjá forvera mínum í þessu 

starfi, sem að er nú farinn frá okkur. Hann hét Hlynur Þór Magnússon og hann 

náði töluverðri snilld, með að flétta saman fréttamiðli og sveitarfélagavef og ég 

held að það sé mjög góð blanda. En aftur á móti þá neyðist ég til að viðurkenna 

það að það er kannski ekkert á mínu valdi því að hann var blaðamaður, 

atvinnumaður í því, og kunni sem sagt framsetningu á svona hlutum. Ég er 

kannski meira svona eins og páfagaukur að taka við því sem að er hérna og 

miðla því áfram í staðin fyrir að matreiða beinlínis mikið. 

Jóhanna talar á svipuðum nótum þar sem henni fannst Hlynur, fyrri ritstjóri hafa verið 

skemmtilegur penni og skrifaði góðar og fjölbreyttar greinar. Í dag finnst henni vefstjórinn 

fjalla um það helsta, en það er ekki kafað eins djúpt og var áður gert. Jóhönnu finnst það vera 

tækifæri fyrir vefinn að kafa dýpra eftir fréttum og leita af þeim. Þá nefnir hún helst fréttir af 

lífinu í sveitinni, myndir úr réttum eða áhugaverðum störfum sem að verið er að vinna að í 

sveitarfélaginu. Til þess að sýna fólki, ekki bara í Reykhólahreppi heldur líka annars staðar, 

hvað fólkið hefur fram að færa sem samfélag. „Við þurfum kannski að markaðssetja okkur 

betur, hvað er gott við samfélagið okkar. Hvað erum við að gera hérna? Hvernig er fólkið í 

Reykhólahreppi?“  

María tekur undir með Jóhönnu, hún vildi sjá sjá meira af því hvað fólk er að gera og 

hvernig því líður. Henni finnst mikilvægt að vefurinn sé duglegur að sýna myndir af fólki og 

nefnir að hann sinni því hlutverki nokkuð vel í dag. Aftur á móti finnst henni vera of lítið af 

umfjöllunum eða efnisvali. María er aðflutt í sveitarfélagið og nefnir hún hvernig hún gat nýtt 

sér vefinn eftir að hún flutti til Reykhóla til þess að kynnast samfélaginu. Nefnir hún þá 

sérstaklega sögulega hlutann af vefnum sem heitir „Dætur og synir héraðsins“, og það 

hjálpaði henni að átta sig á umhverfi fólksins sem hún var að fara að hitta og kynnast. María 

var eini viðmælandinn sem að sá að það væri tækifæri fyrir vefinn að skapa lýðræðislega 

umræðu, Reykhólavefurinn gæti komið í staðin fyrir fundi þar sem fólk hittist og sest saman. 

Vefurinn gæti því verið tæki fyrir Reykhólahrepp til að sameina strjálbýla sveit eins og hann 

er. Henni finnst staðarvefir vera mikilvægur bæði fyrir nær samfélagið en einnig fyrir 

utanaðkomandi: 
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Staðarvefur er spegill inn á við, um okkur, af okkur og hann er gluggi okkar út í 

samfélagið. Þannig að þeir sem hafa áhuga á að koma til Reykhóla eða flytjast 

til Reykhóla, þeir eiga að geta séð svolítið inn í sál okkar með því að skoða 

vefinn. 

Vilberg flutti um tíma úr sveitarfélaginu og nefnir hann að honum hafi þótt mikilvægt að geta 

skoðað Reykhólavefinn til þess að fylgjast með því sem var að gerast heima í sveitinni. Þá 

voru fréttirnar fjölbreyttar, skemmtilegar fréttir af fólki og lífinu í sveitinni. Honum hefur 

alltaf fundist fréttasíða Reykhólavefsins vera jákvæð, en hann hefur ekki fylgst mikið með 

vefnum síðustu tvö ár.  

Varðhundur 

Viðmælendum fannst almennt að varðhundshlutverk Reykhólavefsins væri ekki eins 

mikilvægt og hlutverk samfélagssmiðsins. Björn taldi eitt nýtt dæmi um, þegar viðtalið var 

tekið, þar sem að honum fannst vefurinn ekki gæti hlutleysis. Honum finnst vanta að allar 

hliðar sumra mála komi fram á Reykhólavefnum. Hann nefnir einnig að hann myndi vilja sjá 

ýtarlegri fundargerðir, en ekkert endilega fréttir um fundinn. María talar hins vegar um það að 

henni finnist of lítið að það séu eingöngu birtar fundargerðir, 

Það eru nefndir, ráð og þess háttar sem eru þarna. Og mér finnst of mikið 

eingöngu birtar eins og ég segi, fundargerðir og þá er einhver fyrirspurn sem 

er um eitthvað málefni. Það er annað hvort samþykkt, gerð ein lítil athugasemd 

eða ekki samþykkt. Þetta er of lítið. Mér finnst það megi koma aðeins umfjöllun, 

þannig að fólk fái dýpri skilning á þessu. Skilji um hvað málið snýst og hver eru 

helstu rök með eða á móti eða eitthvað þess háttar. Ég myndi vilja sjá þau 

[innsk. sveitarstjórn] kveikja í umræðunni aðeins meira en heldur bara skila frá 

sér þurrum staðreyndum sem að eru já eða nei. 

Sveini finnst mjög mikilvægt að birta hluti sem eru til gagns fyrir umræðuna. Birta þá 

frekar upplýsingar og tilkynningar um það sem er að gerast. Honum leiðist æsifrétta 

mennska finnst það ekki eiga heima á vef eins og Reykhólavefurinn er. Vilbergur telur 

að vefurinn segir frá því helsta sem er að gerast í sveitarstjórnarmálum en hann sé ekki 

með gagnrýna umfjöllun eða fjalla um erfið málefni. Hann telur þó að það væri í góðu 

lagi ef að það væri fjallað um málefni á þann máta. Jóhanna talar á svipuðum nótum, 

henni finnst vefurinn sigla með straumnum og ekki vera að taka á erfiðu málefnunum, 

það sé helst að það komi eitthvað frá fólki undir lið sem heitir „Sjónarmið“. Henni 
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þætti áhugavert að sjá vefinn vera örlítið fjölbreyttari og kannski örlítið beittari, þótt 

henni finnist gott að vefurinn sé jákvæður og skemmtilegur. 

Staðarímynd 

Viðmælendur voru spurðir hvaða áhrif það myndi hafa á samfélagið ef Reykhólavefurinn 

myndi loka og annar vefur kæmi ekki staðin, Björn, Vilberg, Jóhanna og María voru öll 

sammála um að það væri ekki gott. Samfélagið myndi einangrast, hverfa og það myndi 

myndast tómarúm. Jóhannes var ekki með skoðanir um vefinn sjálfan en talar um að fólk sé 

tínt ef að það er ekki skrifað um það og finnst honum sjálfsagt að sveitarfélagið taki þátt í því 

að vera með fréttaveitu. Skoðun Sveins er hins vegar sú að það skipti ekki máli hvort honum 

yrði lokað eða ekki, „ef að honum yrði lokað allt í einu, ég held að það yrði svo sem ekkert, 

það gerðist ekkert ógurlega mikið“. 

Jóhanna telur að það væri mikill missir ef að Reykhólavefurinn væri ekki til og hún 

væri ekki viss hvar ætti að miðla upplýsingunum sem koma þar fram í dag. Hún telur að 

samfélagsmiðlar væru ekki hentugir til þess. Að hennar mati er það ímyndarsköpun af 

svæðinu að hafa Reykhólavefinn og hún vill frekar að það sé hugsað um það hvernig hægt er 

að nýta vefinn betur, til dæmis með því að ná til ferðamanna. María telur að sama skapi að 

það ætti að stækka vefinn með því að nota hann til að ná til fleiri, ekki einungis ferðamanna, 

heldur að gefa ungmennum rödd inn á vefnum og jafnvel eldra fólki. María telur að 

Reykhólahreppur gæti horfið ef það er ekki vefur sem tekur fyrir málefni hreppsins. 

Hins vegar ef þú ert með lifandi vef hérna sem er að greina frá einhverju sem er 

að gerast þá eru miklu meiri líkur á því þau mál sem koma upp hér verði sýnd 

annar staðar, til dæmis í Bæjarins besta á Ísafirði, nú eða Fréttablaðinu eða 

Morgunblaðinu eða hverju sem er. Það er alveg sama hvort að Morgunblaðið 

eða önnur eru eingöngu á vefnum eða líka prentuð, það að komast inn í 

umræðu annars staðar er að vera sýnileg annars staðar, þá verður þú til. Engin 

umræða þýðir að þú ert ekki til.  

Vilberg telur að ef Reykhólavefurinn væri ekki til myndi áreiti á skrifstofu Reykhólahrepps 

verða mjög mikið, þar sem það vantar einhvern stað þar sem allar upplýsingarnar sem fólk 

þarf eru á. Hann telur einnig að áhrifin á sjálfsmynd samfélagsins yrðu slæm og við gætum 

einangrast. Björn telur eins og Vilberg að það muni vanta þennan stað sem er með öllum 

upplýsingum og það sé afturför fyrir sveitarfélagið ef fólk þarf að hringja til þess að finna 

upplýsingarnar í staðin fyrir að sækja þær á Reykhólavefinn.  
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Það hefur örugglega mikil áhrif á samfélagið, þetta er náttúrulega bara eins og 

sveitarsíminn var í gamla daga, þarna getur þú fylgst með öllu sem er að gerast 

og ef það lokar á það allt í einu þá er það bara sama tilfinningin eins og þegar 

sjálfvirki síminn kom. Þá bara hætti maður að geta hlerað og þá vissi maður 

ekki neitt eftir það, ekki nema menn fóru að hringjast á til að spyrja frétta. 

Þetta er bara það sama, ef hann myndi loka þá færi bara fólk að hringjast á og 

spyrja. Þetta yrði svakaleg afturför. 

Jóhannes nefnir einnig að það sé mikilvægt að það sé minnst á hreppinn í miðlum „það er 

þessi kynningarstarfsemi. Fólk finnur fyrir einhverju sem er eftirsóknarvert, þá vill það 

kannski kynnast því“. Sveinn telur að það tómarúm sem gæti myndast myndi fyllast af 

einhverju öðru, þá til dæmis með samfélagsmiðlinum Facebook. Öðrum viðmælendum fannst 

Facebook ekki vera nægjanlega góður staður fyrir vef eins og Reykhólavefinn eða þær 

upplýsingar sem þar eru. Vilberg telur að það þurfi að vera sérstakur staður fyrir allar 

upplýsingar en hægt sé að deila inn á samfélagsmiðlana,  

„nei, mér finnst eiginlega að það þurfi að vera einhver staður þar sem það eru 

allar upplýsingar og fundargerðir, eitthvað svona gang og meira. Svo er hægt 

að deila svona fréttum og ákveðnu yfir á samfélagsmiðlana“ 

Samfélagsmiðlar – ógn og tækifæri 

Flestir viðmælendur gátu séð bæði ógnir og tækifæri í samfélagsmiðlum og var það þá 

samfélagsmiðillinn Facebook sem bar oftast á góma. María og Vilberg nefndu bæði að helsta 

ógn við Reykhólavefinn væru samfélagsmiðlarnir. Vilberg telur að það sé að því leyti að fólk 

lesi fréttir í gegnum Facebook og fari ekki inn á heimasíðuna sjálfa. Því fari fólk síður að 

skoða annað inn á Reykhólavefnum eftir að það er komið þar inn. María telur að 

samfélagmiðlarnir ógni vefnum af því leyti að umræðan verði ekki málefnaleg, á 

samfélagsmiðlunum velur þú þér þína vini og fær þar með ekki almenna umræðu inn á þeim. 

Þau sjá einnig bæði tækifæri í samfélagsmiðlunum, María telur að það sé hægt að sækja efni 

frá samfélagsmiðlunum, myndir og annað sem fólk birtir þar. Einnig geti vefstjóri beðið um 

leyfi til þess að fá að birta efni frá fólki á samfélagsmiðlum á Reykhólavefnum og jafnvel 

komið af stað umræðu. Björn er sammála Maríu að það sé hægt að sækja fréttir á 

samfélagsmiðlana og birta þær á Reykhólavefnum. Hann nefnir sérstaklega að finna efni sem 

tengist svæðinu og fólkinu á svæðinu til þess að birta á vefnum. Björn nefnir einnig að 

samfélagsmiðlarnir geti verið ógn:  
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Samfélagsmiðlarnir eru náttúrulega ógn vegna þess að þeir eru búnir að taka 

yfir. Þess vegna þarf að reyna að uppdate-a [innsk. uppfæra] inn á þessa 

samfélagsmiðla meira heldur en að gert er. Það held ég að sé nútíminn. 

Jóhanna telur að Reykhólavefurinn geti verið virkur á samfélagsmiðlum, bæði með því að 

deila fréttum þar inn og ná fram umræðum við fréttir. Hún vill ekki að Reykhólavefurinn nýti 

sér það sem fólk skrifar á sína persónulegu síður, en finnst að hægt væri að taka efni sem væri 

birt í hópum á samfélagsmiðlunum.  

Ég held, bæði að vera í litlu grúppunum sem eru í sveitarfélaginu og pósta og 

deila þar það sem er í gangi, sækja sér upplýsingar af samfélagmiðlum, sækja 

sér upplýsingar af hinum og þessum síðum. Þá ekkert endilega frá 

einstaklingum heldur frá síðum, til þess að  sjá hvað er í gangi, til þess að 

fylgjast enn þá betur með. 

Sveinn segir að töluvert af innlitum inn á Reykhólavefinn sé í gegnum Facebook, hins vegar 

telur hann að það væri helst að hægt að nota Facebook til þess að fá gagnvirkni og umræður, 

þótt að hann sé ekki viss um að það sé endilega besti kosturinn.  

Umræður 

Eftir að hafa skoðað og fylgst með Reykhólavefnum má segja að hann sé samfélagssmiður 

frekar en að sinna varðhundshlutverki. Passar það við það sem rannsóknir hérlendis og 

erlendis hafa sýnt, að staðbundnir miðlar séu einmitt þannig. Fyrri vefstjóri Reykhólavefsins 

sinnti bæði varðhundshlutverki og hlutverki samfélagssmiðs með ritstýrðu efni eftir hann 

sjálfan. Núverandi vefstjóri gerir það sem honum finnst hæfa, sem er meira af tilkynningum 

og upplýsingum um viðburði og annað sem eru í Reykhólahreppi. Hann tekur mjög meðvitaða 

ákvörðun um að hann eigi ekki og jafnvel kunni ekki að búa til mikið af ritstýrðu efni og 

finnst sitt hlutverk meira að vera koma áfram inn á vefinn því sem aðrir senda til hans.  

Birgir Guðmundsson (2012) nefnir að það sé mikilvægt fyrir sveitarfélög að þau  móti 

sér fjölmiðlastefnu, en fá sveitarfélög hafi þó gert það. Á Reykhólavefnum er það sem kalla 

mætti  fjölmiðlastefnu vefsins, að hann eigi að geyma gögn sem varða sveitarfélagið og flytja 

fréttir úr héraðinu (Vefur Reykhólahrepps, e.d.a). Fyrri vefstjóri, Hlynur Þór Magnússon, 

virðist hafa frekar litið á sig sem ritstjóra á meðan núverandi vefstjóri, Sveinn Ragnarsson, 

lítur á sig sem vefstjóra en ekki ritstjóra. Hlynur bjó til meira af eigin efni, hann leitaði að 

fréttum, tók viðtöl og birti upplýsingar á vefnum eins og þurfti. Sveinn tekur við efninu og 
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kemur því á rétta staði á Reykhólavefum, hann passar að síðan sé að birta tilkynningar sem að 

hann veit af eða fær sent. Hann lítur á sig sem vefstjóra, sem er starfsheitið á þeim sem sér um 

vefinn, þar af leiðandi sé það ekki hans hlutverk að taka frumkvæði og búa til ritstýrt efni. 

Eftir að tala við hina viðmælendur mína, þá finnst þeim gott að það sé einhver sem sjái um 

vefinn, en þau sakni þess að sjá meira af efni eins og Hlynur bjó til. Birgir Guðmundsson 

(2012) nefnir dæmi um að fjölmiðlastefnu væri að allar auglýsingar á vegum sveitarfélagsins 

birtist í staðbundnum miðli þess af því gefnu að eitthvað ákveðið hlutfall af efni á miðlinum 

sé unnið ritstjórnarefni. Því væri tækifæri fyrir sveitarstjórn Reykhólahrepps að endurskoða 

fjölmiðlastefnu vefsins til þess að koma til móts við það sem viðmælendur þessarar 

rannsóknar söknuðu helst, það eru fréttir af mannlífinu.  

Þeir íbúar Reykhólahrepps sem rætt var við í þessari rannsókn vilja hafa mjög 

staðbundinn miðil og þeim finnst hann mikilvægur til þess að bæði tala saman og vera spegill 

samfélagsins út á við. Þau vilja hafa góða frétta síðu sem fjallar um það og sveitarfélagið sem 

það býr í. Almennt voru svarendur ekki endilega á því að það þurfi að sinna 

varðhundshlutverki á miðli eins og Reykhólavefnum, heldur væri nóg að birta fundargerðir, 

þótt þær mættu vera ýtarlegri. Allir viðmælendur voru sammála um að þeim finnst mikilvægt 

að Reykhólavefurinn sé samfélagssmiður og þau söknuðu þess sem áður var, það er fréttir og 

greinar af mannlífinu og fólkinu. Þeim fannst það efla bæði tengsl sín við sveitarfélagið og að 

það tali fyrir samfélagið um hverjir það eru sem búa í Reykhólahreppi. 

Áhugavert var að skoða hvað viðmælendur voru opnir fyrir að ræða þessi mál, þar sem 

það er ekki auðvelt að gagnrýna staðbundinn miðil í litlu sveitarfélagi. Nálægðarvandinn gæti 

komið upp og gert það að verkum að fólk væri ragt við að tala. Svör viðmælenda voru hins 

vegar opin, ekki síst svör núverandi vefstjóra Reykhólahrepps. Viðmælendur vilja sjá vefinn 

styrkjast og verða fjölbreyttari, bæði í útliti og efnisinnihaldi. Þannig ná hann til fleiri lesenda. 

Helst mætti nefna að núverandi vefstjóri sér ekki sömu tækifæri og finnst ekki vera eins 

mikilvægt að hafa miðil fyrir Reykhólahrepp eins og öðrum viðmælendum fannst. Honum 

finnst það komi eitthvað annað sem komi í staðin sem að hinir viðmælendur voru ekki 

sammála um. 

Fyrri skrif á Reykhólavefinn virðast hafa búið til góða samfélagssamheldni og kom 

fram í viðtölum að almennt saknar fólk þess. Er það því mikilvægt að þótt að svona vefur sé 

fyrir sveitarfélagið og rekið af því að búa til ritstjórnarstefnu. Því hann er ekki einungis 

mikilvægur fyrir fólkið innan sveitarfélagsins, heldur er hann rödd sveitarfélagsins út á við. 

Kom það vel fram að flestir óttast það að sveitarfélagið týnist ef að það verði ekki lengur 
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vefur sem að birti fréttir og upplýsingar frá sveitarfélaginu. Það er því tækifæri fyrir 

sveitarfélagið að taka ákvörðun um að styrkja vefinn frekar en að leyfa honum að hægt og 

rólega að lognast út af og fólk hætti að skoða hann. Því eins og kom fram voru ekki allir sem 

nefndu samfélagsmiðlana sem ógn fyrr en að þeir voru spurðir sérstaklega, sumum 

viðmælendum þóttu mun meiri ógn að ritstjórn og efnisval vefjarins væri ekki nógu góð. 

Hafa ber í huga að í eigindlegri rannsókn eins og þessari er ekki hægt að alhæfa 

skoðanir viðmælenda yfir á almennt álit. Hins vegar gefur þetta góða hugmynd um hvað fólki 

finnst um mjög staðbundna miðla í sínu samfélagi. Ásamt því að gefa dýpri skilning á því 

hvað fólk er að hugsa og hvað það vill sjá. Reykhólavefurinn hefur sýnilega hlutverki að 

gegna. Því væri æskilegt að eigendur hans, sveitarfélagið, myndi móta sér stefnu til framtíðar 

um það hvernig hann getur sem best þjónað íbúum. 
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Viðauki I – mynd 1 

 

Mynd 1 – Skjáskot af hluta forsíðu Reykhólavefsins. Hliðargluggar vísa allir í efni sem komið er á 

framfæri til íbúa. Tekin af Reykhólavefnum 8. maí 2018 
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Viðauki II – persónuleg heimild 
Ég hafði samband við Ingibjörgu Birnu Erlingsdóttur, sveitastjóra Reykhólahrepps, í tölvupósti þann 

23. apríl 2018 til þess að spyrjast fyrir um starf vefstjóra. Ég vitna í þessa heimild í ritgerðinni. Hér á 

eftir kemur afrit af samskiptum okkar. 

Þann 23. apríl 2018 sendi ég póst á Ingibjörgu:  

Sæl Ingibjörg, 
 
Ég er að vinna lokaverkefnið mitt í fjölmiðlafræði við háskólann á Akureyri. Ég er að fjalla um mjög 
staðbundna miðla og mikilvægi þeirra fyrir ímynd, lýðræði og samfélagssamheldni. Og nota ég 
Reykhólavefinn sem dæmi. 
 
Er ritstjóri Reykhólavefnsins í starfi og fær borgað fyrir vinnuna sína þar? Og hversu stórt er hlutastarfið. 
 
Bestu kveðjur,  
Ágústa Ýr Sveinsdóttir 

 

Ingibjörg svaraði um hæl: 

Sæl Ágústa 
 
Það starfar vefstjóri hjá okkur, sá sem er hjá okkur í dag, valdi að vera verktaki, en sá sem var alla tíð á 
undan honum var á launaskrá.  Vefstjóri fær greitt sem nemur 40% starfshlutfalli. 
Kveðja 
Ingibjörg 
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Viðauki III – spurningalistar 
Eftirfarandi spurningalistar voru notaðir þegar viðtölin voru tekin. Í öllum viðtölunum voru 

viðmælendur spurðir fleiri spurningar, eins og passaði við svör þeirra. 

Spurningar til vefstjóra Reykhólavefsins: 

1. Hvaða þýðingu hefur það fyrir þig að ritstýra Reykhólavefnum? 

2. Hversu mikilvægt telur þú hlutverk Reykhólavefsins vera í samfélaginu 

Reykhólahreppur? 

3. Telur þú að aðrir miðlar en Reykhólavefurinn þjónusti Reykhólahrepp nóg? 

4. Telur þú varðhundshlutverk Reykhólavefsins vera mikilvægt? 

a. Gagnrýnin umræða, birta fréttir sama hvort þær séu óþægilegar, upplýsa og 

segja frá málefnum 

5. Telur þú samfélagssmiðs hlutverk Reykhólavefsins vera mikilvægt 

a. Vera spegill samfélagsins, samfélagsmynd, grundvöllur lýðræðislegrar 

umræðu 

6. Hvaða tækifæri sért þú fyrir Reykhólavefinn? 

7. Hvaða ógnir sérð þú gagnvart Reykhólavefnum? 

8. Hver telur þú áhrifin yrðu á samfélagið Reykhólahrepp ef að Reykhólavefurinn sem 

fréttaveita myndi loka? 

 Spurningar til annarra viðmælenda: 

1. Hvaðan og hvernig færð þú upplýsingar um svæðið og lífið í Reykhólahrepp? 

a. (Hversu oft skoðar þú Reykhólavefinn?) 

2. Hvernig og að hvaða leiti finnst þér Reykhólavefurinn standa sig sem  fréttamiðill, 

upplýsingar, gagnrýni og segja frá málefnum samfélagsins? 

3. Hversu vel finnst þér Reykhólavefurinn standa sig sem spegill samfélagsins og 

grundvöllur lýðræðislegrar umræðu? Hvers vegna? 

4. Hvaða ógnir telur þú að séu gagnvart Reykhólavefnum 

5. Hvaða tækifæri sérð þú fyrir Reykhólavefinn? 

6. Ef að Reykhólavefurinn myndi loka, hvaða áhrif heldur þú að það hafi á samfélagið 

Reykhólahrepp? 

a. (Hversu mikilvægt finnst þér að hafa Reykhólavefinn virkann?) 
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Viðauki IV - viðtöl 
Voru viðtölin öll skrifuð upp á tölvu, ásamt því að það er til bæði myndbandsupptaka af þeim 

og hljóðupptaka. Hér birtast viðtölin ekki í heild sinni en mögulegt er að nálgast þau með því 

að hafa samband við rannsakanda, en einnig er myndband af niðurstöðum úr viðtölunum 

aðgengilegt almenningi. Hér má sjá þemagreiningu úr öllum viðtölunum sem notast var við.  

Björn Samúelsson 

1. Sjálfsmynd/ tengin við umheiminn (Tómarúm ef vefurinn myndi hverfa) 

2. Framsetning og ritstjórn (Reykhólavefurinn áður betri, Ógn ef vefunum er ekki haldið 

við nógu vel) 

3. Samfélagsmiðlar ógn/tækifæri (Sækja fréttir á samfélagsmiðlana) 

4. Varðhundur (Fundagerðir, hlutdrægni, lítið um málefnalega umræðu) 

Vilberg Þráinsson 

1. Samfélagssmiður (Áhugaverðar mannlífsfréttirnar sem fyrir ritstjóri var með) 

2. Samfélagsmiðlar Ógn/tækifæri (Ógn – Facebook – fylgist með þar – 

Reykhólavefurinn bara fyrir stjórnsýsluna, Nýta samfélagsmiðlana betur er tækifæri – 

mannlífsfréttir) 

3. Framsetning og ritstjórn (Sveitastjórn sofandi yfir því hvernig vefur ætti að vera 

4. Sjálfsmynd/tenging við umheiminn (Einangrun ef vefurinn hverfur) 

5. Varðhundur (segir frá sveitarstjórnarmálum, ekki mikil umræða) 

Jóhanna Ösp Einarsdóttir 

1. Samfélagssmiður (Mannlífsfréttir áður betri, í dag grunnt) 

2. Framsetning og ritstjórn (Vefurinn stendur og fellur með þeim sem sinna honum, ná til 

fleiri) 

3. Varðhundur (Leita af fréttum – lífið, mætti kanski vera beittari, fundargerðir) 

4. Sjálfsmynd/tenging við umheiminn (missir ef að frétturinn hverfi, ímynd hverfur) 

5. Samfélagsmiðlar ógn/tækifæri -  (Sækja fréttir á samfélagsmiðla) 

Sveinn Ragnarsson 

1. Samfélagssmiður (Upplýsingaveita, samkomur og það sem efst er á baugi) 

2. Sjáflsmynd/tenging við umheiminn (Skiptir ekki máli hvort að vefnum yrði lokað) 
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3. Framsetning og ritstjórn (Tekur á móti efni og setur það inn – Hlynur var áður að búa 

til efni, Tækifæri að uppfæra síðuna og gera hana tæknilegri, Ógn að það sé lélegt 

framsetning á honum og óáhugavert efni) 

4. Samfélagsmiðlar Ógn/tækifæri 

Jóhannes Geir Gíslason 

1. Samfélagssmiður (Notar ekki netið – fólk talar saman, Kynningarstarfsei ef talað er 

við/um hreppinn) 

2. Sjálfsmynd (Sjálfsagt að vera með í fréttaveitu, Fólk er tínt ef ekki er skrifað um það 

3. Framsetning og ritstjórn, (Ímyndarsköpun fer eftir ritstjóra) 

María Hildur Maack 

1. Varðhundur (Of fátt sem kemur á miðilinn – umræða og sveitastjórnamál) 

2. Samfélagssmiður (Fá fréttir/umræðu af mannlífinu) 

3. Samfélagsmiðlar – ógn og tækifæri 

4. Framsetning og ritstjórn (Ná til breiðari hóps – börn, eldri, ferðamenn, myndir) 

5. Sjáflsmynd/tenging við umheiminn – (Reykhólahreppur hverfur ef vefurinn hverfur) 
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Viðauki V – myndband 
Hægt er að nálgast stutt myndband með svörum viðmælenda á eftirfarandi slóð 

https://youtu.be/80Ctgts-V-Q 

Myndbandið heitir Fjölmiðlun í örsamfélagi – Reykhólahreppur 

Það er hægt að slá nafn myndbandsins inn í leitarstiku á www.youtube.com 

Einnig eru önnur leitarorð tengd við, t.d. Reykhólahreppur, fjölmiðlun og staðarmiðlun. 

 

 

https://youtu.be/80Ctgts-V-Q
http://www.youtube.com/

