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Útdráttur 

Rannsóknarblaðamennska er flókið og víðfeðmt hugtak sem hefur reynst erfitt að skilgreina í 

opinberri sem og fræðilegri umræðu. Þrátt fyrir það er rannsóknarblaðamennska alla jafnan 

það sem margir telja vera helsta fórnarlamb þeirra breytinga sem fjölmiðlaheimurinn hefur 

gengið í gegnum á undanförnum árum í kjölfarið á gífurlega hröðum tæknibreytingum og 

þeim rekstrarörðugleikum sem fjölmiðlar hafa glímt við vegna þeirra. Í þessu verkefni var 

leitast eftir því að öðlast aukinn skilning á því hvað rannsóknarblaðamennska er, hver staða 

hennar sé hér á landi sem og að kanna mikilvægi birtingaformsins í rannsóknarblaðamennsku.  

Til þess var notast við viðtalsrannsókn þar sem starfandi rannsóknarblaðamenn voru spurðir 

hálfstaðlaðra spurninga. Í kjölfarið voru þessi viðtöl þemagreind og út frá því mátti greina 

fjögur meginþemu. Í fyrsta lagi að lítill eðlismunur væri á rannsóknarblaðamennsku og 

hefðbundinni blaðamennsku, munurinn lægi einna helst í ítarlegari verkferlum, mikilvægi 

reynslu blaðamanna og auknu svigrúmi þeirra til að sinna málum eins ítarlega og völ er á. Í 

öðru lagi kom í ljós að staða rannsóknarblaðamennsku á Íslandi væri erfið og að það sé bein 

afleiðing rekstrarörðugleika einkarekinna fjölmiðla. Í þriðja lagi var hávær krafa meðal 

viðmælenda um aukna aðkomu íslenskra stjórnvalda til að reyna að styrkja stöðu einkarekinna 

fjölmiðla. Í fjórða lagi þá töldu viðmælendur að birtingarformið væri ekki jafn mikilvægt og 

gæði efnisins. 

 

Lykilhugtök: Rannsóknarblaðamennska, rekstrarörðugleikar fjölmiðla, birtingarform 

fjölmiðla.  
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Abstract 

Investigative journalism is a complicated concept that has proven to be difficult to define both 

within public discussion as well as academia. In spite of that, investigative journalism is 

among the things many people talk about as the largest victim of the recent changes within the 

media world. These changes have been brought on due to technology advancing by leaps and 

bounds and the media has struggled to find its footing economically as a result. The aim of 

this thesis is to further understand the concept that is investigative journalism and what it's 

status is within the Icelandic media market. Furthermore, it will be questioned if different 

platforms of presentation for investigative stories hold any kind of importance. To gain 

answers to these questions, interviews were conducted with four Icelandic investigative 

journalists. The results revealed four main themes: First of all that the difference between 

investigative journalism and regular journalism was not that great. The most important 

distinction was that the level of intricacy was greater, journalists needed to have more 

experience as well as leeway to follow stories through to the end. Second of all it became 

clear that investigative journalism struggles in Iceland and those struggles are a direct result 

of the economic difficulties privately owned media companies are going through.  The third 

notable theme was that there is a growing demand within the Icelandic media of some kind of 

government assistance in order to ensure the survival of private media companies. Finally, the 

last theme was that the presentation of stories was not as important as the quality of the 

material in question.  

 

Key concepts: Investigative journalism, economic problems of the media, platforms of 

presentation in media 
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Inngangur 
Á undanförnum árum og áratugum hefur staða dagblaðanna veikst umtalsvert.  Tilkoma 

internetsins ásamt ýmiskonar tækninýjungum hafa leitt til þess að boðleiðirnar eru nú fleiri en 

nokkurn tímann áður og samkeppnin að sama skapi gríðarleg. Oft er talað um að 

rannsóknarblaðamennska hafi komið einna verst út úr þeim samdrætti sem hefur orðið.  

Rannsóknarblaðamennska er tímafrek og kostnaðarsöm vinna en mikilvægi hennar í 

fjölmiðlaflórunni er óumdeilt ef fjölmiðlar eiga að uppfylla hlutverk sitt í lýðræðissamfélagi. 

Nokkuð hefur borið á því á undanförnum árum að rannsóknarblaðamennska finni sér nýjan 

farveg utan stórra rótgróinna fjölmiðla. Í þessari ritgerð, þar sem notast er bæði við 

heimildarvinnu sem og eigindleg viðtöl, verður staða rannsóknarblaðamennsku skoðuð í 

samhengi við fjölmiðlaumhverfi nútímans almennt. Auk þess er spurt hvort 

rannsóknarblaðamennska eigi sér farveg í einhverjum af þeim nýju boðleiðum sem fjölmiðlar 

hafa verið að nýta sér meira á undanförnum árum. Rannsóknarspurningarnar eru tvær:  

1. Hvernig meta íslenskir rannsóknarblaðamenn stöðu greinarinnar? 

2. Er birtingarformið mikilvægur þáttur í miðlun rannsóknarblaðamennsku? 

 

1.0 Staða fjölmiðlunar  
Það er orðin nokkuð þekkt stærð í fjölmiðlaumhverfi nútímans að efnistök fjölmiðla ráðast 

sífellt meira af markaðsáhrifum.  Til þess að geta lifað af í erfiðu rekstrarumhverfi þurfa 

fjölmiðlar í auknum mæli að leggja áherslu á efni sem er líklegra til þess að skila áhorfendum, 

hlustendum, lesendum og smellum. Því verður þó ekki haldið fram að hver og einn 

blaðamaður hafi einungis efnahagsleg sjónarmið að leiðarljósi í vinnu sinni heldur mun frekar 

að áherslur þeirra fjölmiðla sem þeir starfa hjá séu að skila hagnaði. Oft er talið að þessi þróun 

hafi leitt til þess að fréttaflutningur snúist mun frekar um að framleiða skemmtiefni, á kostnað 

fróðleiks og upplýsingastreymis.  Í ljósi þess að fjölmiðlar eru nokkurskonar hliðverðir 

samfélagsins, sem sigta út þær upplýsingar sem varða fólk, þá vilja flestir meina að þessi 

þróun sé af hinu verra.  Fréttir verða sífellt styttri, unnar á hraðari hátt og upplýsingagildið í 

sumum tilfellum takmarkað (Uscinski, 2014). 

 Það sem einna helst verður undir í þessari baráttu við markaðsöflin er hágæða 

vandvirk blaðamennska. Staðreyndin er sú að stór hluti samfélaga hefur takmarkaðan áhuga á 

málum sem varða stjórnvöld, stofnanir og annað slíkt. Nýtt og fjölbreyttara fjölmiðlaumhverfi 

gerir blaðamönnum erfiðara fyrir í hlutverki sínu sem varðhundar samfélagsins, ekki vegna 
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þess að þeir eru í stanslausri baráttu við hagsmunaaðila heldur einfaldlega fyrir þá staðreynd 

að samfélagsmynstur nútímans er slíkt að erfitt er að samþætta það að sinna hlutverki 

fjölmiðla á hinn hreinasta mögulega hátt og hinsvegar einfaldlega að halda fjölmiðlum réttu 

megin við núllið (Uscinski, 2014). 

 Nýútkomin skýrsla á vegum Menntamálaráðuneytisins (2018) bendir á það að 

taprekstur hefur verið undanfarin ár hjá stærstu fjölmiðlafyrirtækjum hérlendis, með örfáum 

undantekningum þó.  Áður en lengra er haldið er þó rétt að skoða nánar nákvæmlega hvaða 

áhrifaþættir eru á bakvið fjárhagslegan samdrátt dagblaðanna.  

 1.1 Samdráttur í auglýsingatekjum 
 
Í raun má segja að auglýsingatekjur dagblaðanna hafi verið í frjálsu falli frá því í upphafi 21. 

aldarinnar. Eftir því sem fjölmiðlar færast í auknum mæli frá prenti og yfir á vefmiðla hefur 

lestur og umfang dagblaða minnkað umtalsvert og lesendur leita á netið. Sem dæmi má nefna 

að auglýsingatekjur dagblaða í Bandaríkjunum minnkuðu um 10% á milli áranna 2015 og 

2016. Á sama tíma jókst hlutfall auglýsingatekna sem koma frá stafrænum útgáfum 

(netútgáfur og vefsíður) úr 25% í 29% (Pew Research Center, 2017).  

 

 Samkvæmt tölfræði frá Hagstofu Íslands (2017) hefur samdráttur í auglýsingatekjum 

hér á landi frá árinu 2008 verið sambærilegur þeirri þróun sem hefur átt sér stað á öðrum 

Norðurlöndum.  Ennfremur ef litið er á hlutfall auglýsingatekna íslenskra fjölmiðla gagnvart 

vergri landsframleiðslu má sjá að þeir eru með lægra hlutfall miðað við það sem þekkist 

erlendis. Íslenskir fjölmiðlar hafa einnig ákveðna sérstöðu gagnvart öðrum löndum hvað 

varðar hlutfallsskiptingu auglýsingatekna miðað við hvers eðlis miðlarnir eru. Hér á landi hafa 

fréttablöð og hljóðvörp hlutfallslega mun meiri tekjur af auglýsingum en þekkist annarsstaðar 

í heiminum. Ennfremur hafa vefmiðlar hérlendis mun lægri auglýsingatekjur (13%) miðað við 

meðaltal í heiminum (36%).   

Ljóst er að íslenskir fjölmiðlar, líkt og fjölmiðlar víðsvegar um heim,  hafa orðið undir í 

baráttunni um auglýsingatekjur sem féllu í skaut erlendra stórfyrirtækja (sbr. youtube, 

facebook, google) í kjölfarið á því að netið fór að ryðja sér til rúms sem helsta miðlunarleið 

almennings (Menntamálaráðuneytið, 2018). 
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 1.2 Fjölmiðlaneytandi 21. aldarinnar 
 
Við eru stödd á hápunkti tæknialdarinnar, því verður ekki neitað, tækninni fleygir fram á 

lygilegum hraða og á undanförnum árum hefur margt orðið til þess að gera daglegt líf okkar í 

auknum mæli hraðara og einfaldara. Neyslumynstur okkar hefur tekið stakkaskiptum í 

kjölfarið á þessum breytingum og fjölmiðlanotkun er engin undantekning í þeim málum.  

Tilkoma samfélagsmiðla sem og einföldun tækninnar, á borð við snjallsíma, hafa leitt til þess 

að dreifing frétta er nú auðveldari en áður. Í raun má segja að fréttirnar komi til neytandans, í 

gegnum snjalltæki, burtséð frá því hvort hann leitast eftir því eða ekki (Barthel, Gottfried, 

Mitchell og Shearer, 2016). 

 

 Í rannsókn Pew Research Center frá árinu 2016 koma fram áhugaverðar breytingar í 

neyslumynstri almennings í Bandaríkjunum á fréttum. Sjónvarpsfréttir þar bera enn höfuð og 

herðar yfir önnur birtingaform en vinsældir þess fara þó dvínandi. Sá hópur fólks sem kýs að 

lesa fréttir, frekar en að horfa á þær, leitar meira og meira á netið á kostnað prentsins. 

Ennfremur ef litið er á yngri kynslóðina má sjá að hún sækir hvað mest í netmiðla sem helsta 

neysluform, sér í lagi á kostnað sjónvarpsfrétta. Ef litið er sérstaklega á snjalltækin má sjá að 

hlutfallstala þeirra sem sækja sér á einhverjum tíma fréttir í gegnum farsíma hefur aukist um 

18% á árunum 2013-2016 (Barthel, Gottfried, Mitchell og Shearer, 2016). 

 

 1.3 Afleiðingar 
 
Þær breytingar sem hafa átt sér stað á fjölmiðlamarkaðinum hafa leitt til þess, líkt og áður 

hefur komið fram, að fjölmiðlar sækja í auknum mæli í netmiðla til þess að styrkja stöðu sína.  

Þar er landslagið töluvert frábrugðið því sem að þekktist þegar dagblöðin réðu lögum og 

lofum. Algengur fylgikvilli sem hefur verið nefndur í samhengi við slíkar breytingar er 

svokölluð markaðsvæðing (e. commercialization) fjölmiðla.  Í sumum tilfellum er einnig talað 

um svokallaða götublaðavæðingu. McManus (2009, bls 219)  skilgreinir markaðsvæðingu 

fjölmiðla sem "allar þær aðgerðir sem ætlaðar eru til þess að auka hagnað og hafa áhrif á 

blaðamenn eða fjölmiðla hvað varðar það að hámarka skilning almennings á þeim málefnum 

eða atvikum sem varða samfélagið sem þeir þjónusta." Ennfremur bendir hann í þessu 

samhengi á þá staðreynd að nánast undantekningalaust er skemmtiefni vinsælara heldur en 

upplýsingar og þar af leiðandi líklegra til að skila hagnaði.    
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 Með götublaðavæðingu er átt við þá þróun að fjölmiðlar færist í auknum mæli frá 

umfjöllun um stjórnmál, fjármál og samfélagsmál, eða því sem oftar en ekki er kallað harðar 

fréttir.  Þess í stað snýr umfjöllunin frekar að því sem gjarnan er kallað mjúkar fréttir, það er 

að segja fréttir af til að mynda íþróttum, skandölum, einkalífi þjóðþekktra aðila og öðru slíku 

efni sem hefur lítið sem ekkert upplýsingagildi og mikilvægi þess í stóra samhenginu gagnvart 

lýðræðinu er takmarkað. Þjónar það einna helst þeim tilgangi að vekja upp forvitni hjá 

lesandanum til skemmri tíma.  Markmið fréttanna færist frá því að upplýsa lýðinn og yfir í að 

skemmta honum. Þarna er um að ræða tvo ólíka hluti en einungis annar þeirra fylgir þeim 

mikilvægu gildum blaðamennsku, það er að segja að veita almenningi þær upplýsingar sem 

hann þarf til þess að uppfylla skyldur sínar í lýðræðisríki (Sparks, 2000). 

 Sparks (2000) talar um nokkra meginþætti í þessari þróun. Miðlar sem áður höfðu 

flokkast undir það að vera alvarlegir hafa í auknum mæli færst í áttina að þeim fréttagildum 

sem einkenna götublöðin. Með aukinni tækni og samkeppni og fyrir vikið minnkandi 

auglýsingatekjum hafa dagblöðin í örvæntingu sinni leitað á náðir götublaðagilda með það að 

markmiði að auka lestur. Ennfremur talar Sparks um kapitalismann og frjálsan markað sem 

áhrifaþátt í götublaðavæðingunni, þar sem hagnaður er tekinn fram yfir trúverðugleika og 

gæði upplýsinga.  Á fjölmiðlamarkaði eru gamlir rótgrónir miðlar sem virðast vera fastir í 

hringiðu markaðarins og eiga erfitt með að bjarga sér út úr því.  Það er því í höndum þeirra 

fáu miðla, sem ekki hafa sogast inn í þetta erfiða markaðsumhverfi, að "bjarga" lýðræðislegri 

umræðu.  

           Í rannsókn Valgerðar Jóhannsdóttur á markaðsvæðingu íslenskra fjölmiðla frá árinu 

2016 er sett fram sú tilgáta að í kjölfar efnahagshrunsins hafi áhersla fjölmiðla á svokallaðar 

mjúkar fréttir aukist til muna. Rannsóknin, þar sem greindar voru fréttir Morgunblaðsins og 

Fréttablaðsins annars vegar árið 2013 og hinsvegar 2005, sýndi fram á það að þær innlendu 

fréttir sem skipta lýðræðissamfélagið mestu máli, það er að segja fréttir af stjórn- og 

efnahagsmálum, hafa dregist töluvert saman. Þess í stað leggi fjölmiðlar áherslu á einkalíf 

fólks, íþróttir, hneykslismál og annað sambærilegt sem flokkast undir mjúkar fréttir. Þessi 

þróun er, samkvæmt rannsókn Valgerðar, sérstaklega áberandi á vefsíðum þeirra miðla sem 

greindir voru, það er að segja visir.is fyrir Fréttablaðið og mbl.is fyrir Morgunblaðið. Á 

vefnum hefur mjúkum fréttum fjölgað hvað mest á sama tíma og hörðum fréttum hefur 

fækkað. Leiðir hún líkur að því að áherslan á viðskiptasjónarmið gæti verið ríkari í efnistökum 

vefmiðlanna.  
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 Sem dæmi um þá stöðu sem komin er upp á fjölmiðlamarkaðnum í dag má nefna 

bandarísku vefsíðuna Slant sem eina helstu birtingarmynd breyttra tíma. Sá miðill ruddi sér til 

rúms vestanhafs árið 2015. Í stað þess sem áður hefur tíðkast í ráðningu blaðamanna, það er 

að segja að þeir séu fastráðnir á tilteknum miðli við að skrifa fréttir, voru blaðamönnunum 

þess í stað boðnir 100 dollarar á mánuði í skiptum fyrir það að skila af sér þremur greinum á 

viku um hvað það sem þeim dytti í hug. Ofan á það þá fengu umræddir blaðamenn 5 dollara 

greidda fyrir hvert fimmhundraðasta skipti sem smellt var á frétt þeirra. Skiptar skoðanir eru 

meðal fjölmiðlamanna varðandi þessa starfshætti. Sumir benda á það að þarna sé verið að 

bjóða ungum blaðamönnum tækifæri til að afla sér verðmætrar reynslu sem er erfitt að finna 

vegna samdráttar á fjölmiðlamarkaði. Sömuleiðis sé verið að hjálpa þeim að læra á 

fjölmiðlamarkað framtíðarinnar. Aðrir benda hinsvegar á það að grunngildi blaðamennskunar 

eigi það á hættu að hverfa ef einungis er lögð áheyrsla á það að fá eins mikla aðsókn á hverja 

frétt og mögulegt er. Fyrirsagnir verði oft misvísandi og innihald/gæði frétta gjaldi fyrir það 

að blaðamenn keppast við að grípa athygli lesandans (Murtha, 2015). 

2.0 Rannsóknarblaðamennska 

 
Í grunninn þá er rannsóknarblaðamennska einfaldlega ákveðnir verkferlar sem blaðamenn 

temja sér í vinnu sinni. Í því felst að helga sér umfjöllunarefnið á eins ítarlegan hátt og völ er 

á, með það að markmiði að upplýsa almenning um eitthvað sem er honum hulið (Stovall, 

2005). Línan á milli rannsóknarblaðamennsku og einfaldlega hefðbundinnar blaðamennsku er 

augljóslega nokkuð óskýr. Langflestir eru þó sammála um það að í rannsóknarblaðamennsku 

felist kerfisbundin öflun og greining gagna eða upplýsinga. Aðferðafræðin sem þar er beitt 

leiðir það af sér að ekki er hægt að fara í gegnum slíka verkferla á skömmum tíma þar sem 

alla jafnan er um að ræða stór og flókin mál þar sem  mikilvægar upplýsingar kunna að vera 

grafnar djúpt og hægt er að nálgast málið frá mörgum hliðum (Kaplan, 2013). Dick van Eijk 

(2005) segir viðfangsefni rannsóknarblaðamennsku fyrst og fremst vera ýmiskonar afbrot og 

spillingu, eitthvað sem á sér stað innan stjórnkerfisins og félagslegt óréttlæti. Einhver frávik 

má þó finna frá þessu þar sem umfjöllunarefnið snýr að viðskiptalífi, íþróttum eða listum. 

 Eðli rannsóknarblaðamennsku er þó ennþá eitthvað sem menn deila reglulega um.  

Sumir telja að í rannsóknarblaðamennsku felist einhver tiltekin uppljóstrun á leyndardómum á 

meðan aðrir vilja meina að með þeirri staðhæfingu sé verið að færa sig of langt frá 

hefðbundinni blaðamennsku sem sé í raun náskyld rannsóknarblaðamennskunni. Ennfremur 
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vilja margir benda á þá siðferðislegu köllun sem virðist hvetja rannsóknarblaðamenn áfram í 

leit að sannleikanum, með því að einblína einungis á verkferla rannsóknarblaðamennskunar 

og sé þar með verið að gera lítið úr slíkum áhrifaþáttum. Mótrökin við því eru hinsvegar þau 

að hver og einn blaðamaður sé knúinn áfram af slíkum sjónarmiðum og því sé rangt að bendla 

það einungis við rannsóknarblaðamennsku (Birgir Guðmundsson, 2005).  

 2.1 Staða rannsóknarblaðamennsku 
	  

Líkt og áður hefur komið fram þá hefur bág fjárhagsleg staða dagblaðanna valdið því að 

styrkur fréttastofa er ekki sá sami og áður var. Blaðamönnum fer stöðugt fækkandi og margir 

óttast það að slíkur samdráttur hafi og muni koma niður á ítarlegri, vandaðri blaðamennsku. 

Ef litið er á fjölda meðlima árið 2015 í Blaðamannafélagi Íslands og Félagi fjölmiðlamanna  

má sjá að starfandi blaðamönnum hefur fækkað umtalsvert frá því árið 2008, fyrir 

efnahagshrunið. Ennfremur þá segir fjöldi meðlima ekki einu sinni alla söguna þar sem að 

fjöldi þeirra sem eru "óvirkir" eða starfa utan fjölmiðla er töluvert hærri en var. Sem dæmi þá 

fækkaði blaðamönnum sem skráðir eru í stéttarfélög blaðamanna um 21,8% á 365 miðlum, 

31,4% á Morgunblaðinu og 26% á RÚV á umræddu tímabili (Friðrik Þór Guðmundsson, 

2016). 

 Áhyggjur af þessari þróun snúa ekki síst að rannsóknarblaðamennsku, sem eðli 

málsins samkvæmt er gríðarlega kostnaðarsöm og skilar mögulega ekki skammtíma hagnaði. 

Þar er gerð krafa um ítarlega vinnu yfir langan tíma, sem gjarnan krefst reynslumikilla 

blaðamanna. Ennfremur eru auknar líkur á því að þau málefni sem rannsóknarblaðamenn taka 

sér fyrir hendur séu þess eðlis að líkurnar á málssóknum aukist. Þar af leiðandi er það nokkuð 

ljóst að rannsóknarblaðamennska passar að mörgu leyti ekki inn í rekstrarumhverfi fjölmiðla 

nútímans, þar sem áherslan er mun frekar á magn frétta en gæði (Houston, 2010). 

 

 Ekki eru þó allir sammála um að eini sökudólgurinn fyrir báglegri stöðu 

rannsóknarblaðamennsku sé fjárhagslegir erfiðleikar fjölmiðla. Í rannsókn Dick von Eijk og 

samtakanna VVOJ frá árinu 2005, þar sem kannaðir voru ýmsir straumar í 

rannsóknarblaðamennsku, komu í ljós lítil tengsl milli fjárhagsstöðu miðla og þess magns 

rannsóknarblaðamennsku sem  stunduð er innan slíkra miðla.  Leiddar eru líkur að því að um 

sé að kenna forgangsröðun ritstjórna innan stærri blaðanna. Í löndum þar sem sjálfstæði 

blaðamanna er mikið hefur reynslan verið sú að líkurnar á því að menn stundi 

rannsóknarblaðamennsku aukast (Birgir Guðmundsson, 2005). Brant Houston (2010) hefur að 
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sama skapi bent á það að niðursveifla rannsóknarblaðamennsku og fækkun starfskrafta innan 

þess geira hafi verið komin til sögunnar töluvert áður en hin svokallaða auglýsingabóla 

sprakk. Stjórnendur hafi því litið á rannsóknarblaðamennsku sem hentugann stað fyrir 

niðurskurð jafnvel áður en staðan varð jafn erfið og raun ber vitni í dag.  

 Forgangsröðun ritstjórna, meðvituð eða ómeðvituð, ræðst auðvitað af því 

fjölmiðlalandslagi sem búið er við á hverjum tíma. Líkt og áður hefur verið tekið fram er 

samkeppni á auglýsingamarkaði gífurleg, ekki einungis fyrir smáa miðla heldur einnig stórar 

samsteypur og hefur það haft áhrif á efnistök ritstjórna. Fjárhagserfiðleikar nútímans eru þó 

augljóslega ekki eini sökudólgurinn, svo virðist vera sem að rannsóknarblaðamennska hafi átt 

undir högg að sækja í langan tíma. Dræm eftirspurn er klárlega hluti af ástæðunni sem og 

fréttastofurnar sjálfar og þeirra forgangsröðun.  

 

 2.2 Stofnanir helgaðar rannsóknarblaðamennsku 
 
Nokkuð hefur borið á því á 21. öldinni að sjálfstæðar, ekki hagnaðsdrifnar stofnanir ryðji sér 

til rúms með það að markmiði að styrkja sjálfstæða rannsóknarblaðamennsku. Houston (2010) 

hefur bent á það að framtíð rannsóknarblaðamennsku sé ekki endilega innan hinna rótgrónu 

miðla heldur sé mikilvægasti þátturinn að reyna að auka samstarf milli blaðamanna, meðal 

annars fyrir tilstilli slíkra stofnana. Þar spilar tæknin gífurlega stórt hlutverk. Dave Kaplan 

(2013) hefur til að mynda bent á jákvætt samstarf milli tölvunarfræðinga og blaðamanna  

þegar snýr að þróun hugbúnaðar sem getur unnið úr gögnum frá stjórnvöldum á hraðari og 

skilvirkari hátt en áður.  

 Stofnunin CIMA eða Center for International Media Assistance hefur rannsakað 

umtalsvert þær aðstæður sem þurfa að vera til staðar fyrir rannsóknarblaðamennsku til að 

blómstra. Fyrst og fremst hefur stofnunin lagt áherslu á það að fjárhagslegur stuðningur við 

rannsóknarblaðamennsku, sér í lagi fyrir sjálfsætt starfandi blaðamenn, sé aukinn til muna. 

Stöðugra flæði fjármuna þarf til þess að geta leyft sviðinu að blómstra til hins ítrasta.  

 Algjört lykilatriði í slíkum störfum eru stofnanir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni 

(e. non profit) og helga sig því að styðja við bakið á ítarlegri og vandaðri 

rannsóknarblaðamennsku. Árið 2012 voru slíkar stofnanir orðnar 106 talsins og teygðu sig til 

47 landa. Ásamt því að aðstoða við fjármögnun rannsóknarblaðamennsku þjóna þessar 

stofnanir einnig þeim tilgangi að veita blaðamönnum ýmiskonar aðhald, þjálfun og jafnvel 
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lagalegan stuðning í vinnu sinni. Hinsvegar telur CIMA að þrátt fyrir umtalsverðan árangur 

slíkra stofnana þá sé rekstrarumhverfið ekki nægilega stöðugt til lengri tíma litið, lítið hlutfall 

framlaga sem einstaklingar eða stofnanir reiða af hendi á ári hverju renna til stofnana sem 

helga sig rannsóknarblaðamennsku.  Slíkar stofnanir þurfi því í auknum mæli að reyna að 

færa út kvíarnar, finna nýjar leiðir til þess að koma sér og sínum sjónarmiðum á framfæri og 

fá aukin fjárframlög. Erfitt er að meta árangur þessara stofnana í ljósi þess að 

rannsóknarblaðamennska er í eðli sínu mjög huglægt fyrirbæri til þess að meta og er háð 

fjölmörgum áhrifaþáttum sem  erfitt er að mæla. Þó er hægt að benda á fjölmörg tilfelli þar 

sem að vinna sem hefur verið unnin í samstarfi við slíkar stofnanir hefur endað á síðum 

blaðanna, hvort slík tilfelli séu hinsvegar nægilega mörg til þess að segja til um hvort þessar 

stofnanir séu "bjargvættur" rannsóknarblaðamennsku er eitthvað sem erfitt er að mæla  

(Kaplan, 2013). 

 2.3 Rannsóknarblaðamennska utan hinna hefðbundnu miðla 
 
Jafnan hefur helsta birtingarform rannsóknarblaðamennsku verið annaðhvort í rituðu máli eða 

í sjónvarpi. Tiltölulega nýleg viðbót við flóruna í rannsóknarblaðamennsku eru hinsvegar 

hlaðvörp (e. podcast). Fjölmörg dæmi eru um það að rannsóknarblaðamenn nýti sér þennan 

vettvang og á undanförnum árum hafa sprottið upp fjölmargir þættir sem tileinka sér gildi 

rannsóknarblaðamennskunnar. Til að mynda hefur hinn virti og margverðlaunaði 

rannsóknarþáttur Frontline frá því snemma á árinu 2017 boðið upp á efni í hlaðvörpum ásamt 

sjónvarpsefni og nýtir sér sérstaklega það birtingarform þegar umfjöllunarefnið þykir henta 

betur í hljóði heldur en í mynd.  Rannsóknarblaðamennska í hlaðvörpum sker sig frá öðrum 

birtingaformum á þann hátt að það býður upp á það að viðmælendur upplifi ekki jafn mikið 

áreiti eins og vill verða þegar sjónvarpsefni er tekið upp og þar af leiðandi geti þeir átt 

auðveldara með að tjá sig frjálslega. Að sama skapi hefur það þann kost að heyrn getur í 

sumum tilfellum verið næmari þegar hún er ekki í samspili við sjónina og þar af leiðandi er 

hægt að bjóða hlustandanum upp á öðruvísi upplifun sem ekki væri hægt í öðrum 

birtingarformum. Rannsóknarblaðamennska í hlaðvörpum er tiltölulega nýtt fyrirbæri og er í 

sífelldri þróun.  Ljóst er að margskonar efni, eins og til að mynda það sem inniheldur mikið af 

tölum eða er með marga "leikendur", hentar betur rituðu máli eða sjónvarpi. Hinsvegar er hér 

tvímælalaust um að ræða tæki sem blaðamenn geta nýtt sér til þess að auka framboð 

rannsóknarblaðamennsku. Hlaðvörp eru birtingarform sem eru tiltölulega handhæg og auðvelt 

að nota þegar verið er á ferðinni. Aukin ásókn í þau hefur fylgt þeim tækniframförum sem 
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hafa átt sér stað í þróun snjalltækja. Hlaðvörp eru því að ýmsu leiti sérsniðin að kröfum 

nútíma fjölmiðlaneytandans (Dalton, 2017).  

3.0 Aðferð 

 
Til þess að öðlast betri skilning á stöðu íslenskrar rannsóknarblaðamennsku, reyna betur að 

skilgreina starf rannsóknarblaðamannsins sem og að reyna að komast að því hversu mikil 

áhrif birtingarformið hefur á þessa tegund blaðamennsku var ákveðið að framkvæma 

viðtalsrannsókn. Rætt var við 4 einstaklinga, 3 karla og eina konu, sem starfa öll við 

blaðamennsku. Þrír viðmælendanna hafa á undanförnum árum verið tilnefndir til íslensku 

blaðamannaverðlaunanna fyrir rannsóknarblaðamennsku og sá síðasti hefur verið viðloðandi 

íslenska rannsóknarblaðamennsku og miðla sem hafa gefið sig út fyrir slíka umfjöllun til 

fjölmargra ára. Notast var við hálfstaðlaðar spurningar, út frá rannsóknarspurningunum, með 

það að markmiði að komast að því hvernig viðmælendur upplifðu rannsóknarblaðamennsku, 

hvað þurfi að vera til staðar til þess að hún geti þrifist og blómstrað, hvernig þeir mætu stöðu 

rannsóknarblaðamennsku á Íslandi sem og hvað mætti gera betur hér á landi. Að lokum var 

svo leitast eftir því að heyra skoðun þeirra á mikilvægi birtingarformsins í 

rannsóknarblaðamennsku.  Viðtölin fjögur voru öll framkvæmd í apríl. Reynt var að leyfa 

viðtölunum að fljóta eins mikið og mögulegt var og fengu viðmælendur að töluverðu leiti að 

ráða ferðinni varðandi það sem þeir kusu að leggja áherslu á. Í kjölfarið voru viðtölin 

þemagreind. Bar nokkuð á milli í því hvernig viðmælendur lýstu eða nálguðust þessi þemu, 

orsakir þeirra og afleiðingar.  Verða orð hvers og eins því rakin frekar í undirköflum hér fyrir 

neðan. Í ljósi þess að sumir viðmælenda óskuðu eftir því var ákveðið að allir myndu þeir njóta 

nafnleyndar.  Hér á eftir munu þau því hljóta nöfnin Stefán, Páll, Karl og Katrín þegar 

sérstaklega er vitnað í orð þeirra.   

 

4.0  Niðurstöður 
Sé litið á heildarmyndina má segja að viðtölin hafi að mestu leiti snúist um fjögur grundvallar 

þemu.  

1. Í fyrsta lagi töldu viðmælendur lítinn eðlismun vera á rannsóknarblaðamennsku og 

ítarlegri blaðamennsku almennt, að sama skapi nefna allir svipaða áhrifaþætti í því 
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hvaða eiginleikar þurfi að vera til staðar hjá þeim sem stunda 

rannsóknarblaðamennsku.  

2. Í öðru lagi ber að nefna þá staðreynd að rekstrarumhverfi fjölmiðla spili stórt hlutverk 

þegar kemur að rannsóknarblaðamennsku.  Allir viðmælendur höfðu orð á því að á 

einn eða annan hátt væri rekstur fjölmiðla einn helsti áhrifaþátturinn í því að gera 

íslenskum fjölmiðlum erfiðara fyrir að stunda rannsóknarblaðamennsku.  

3. Í þriðja lagi komu allir með einhverjum hætti inn á þá staðreynd að einhverskonar 

aðkoma ríkisstofnana væri stór áhrifaþáttur í því að reyna að auka framboð á 

rannsóknarblaðamennsku.   

4. Í fjórða lagi má segja að viðmælendur hafi ekki talið birtingarformið skipta lykilmáli, 

lykilatriði sé að vera með gott efni í höndunum og tryggja að það komist til lesenda á 

einhvern hátt.  

 

 4.1 Hvað er rannsóknarblaðamennska 

Allir viðmælendur virtust sammála um það að rannsóknarblaðamennska væri í raun og veru 

ekkert annað en vönduð, góð og ítarleg blaðamennska. Í henni felist fyrst og fremst það að 

greina gögn, vinna og nálgast málin á eins ítarlegan hátt og mögulegt er, út frá öllum þeim 

flötum sem varða tiltekin mál. Einn viðmælandanna, Páll, segir til að mynda "fyrir mér er 

rannsóknarblaðamennska í rauninni bara eins og blaðamennska ætti að vera, en þú veist, hún 

er það náttúrulega ekki." Lokapunkturinn í þessari setningu er sérlega áhugaverður og komið 

verður betur inn á það síðar þegar rætt verður um skoðanir viðmælendanna á rekstrarumhverfi 

fjölmiðla og  þær stefnur sem þeim þykir margir fjölmiðlar taka gagnvart vinnulagi frétta. Þá 

voru allir sammála um það að rannsóknarblaðamennska væri mikilvægur þáttur í því að veita 

valdhöfum samfélagsins aðhald. Hvort sem það er stjórnmálalegt vald, félagslegt vald eða 

fjárhagslegt vald. Til þess að geta veitt slíkt aðhald þyrftu blaðamenn að hafa svigrúm til þess 

að sinna málum til hins ítrasta. Nokkuð bar á því að viðmælendur settu 

rannsóknarblaðamennsku í beint samhengi við lýðræði og réttlæti í samfélaginu almennt.  

 Tveir viðmælendanna, Karl og Katrín, lögðu sérstaka áherslu á það að 

rannsóknarblaðamennska væru vinnubrögð sem blaðamenn temdu sér þar sem unnið væri upp 

úr fleiri en einni heimild. Ennfremur sagði Karl að því fleiri heimildir sem notaðar væru þeim 

mun "meiri" rannsóknarblaðamennsku væri í raun verið að stunda.  
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 Hvað varðar þá eiginleika sem rannsóknarblaðamaður þarf að temja sér þá virðist sem 

almennt séð sé reynsla lykilatriði, í ljósi þess að rannsóknarblaðamennska krefst þess að 

blaðamaður greini gögn á sjálfstæðan hátt og þurfi að beita sínu eigin fréttamati í því 

samhengi.  Að sama skapi þarf blaðamaður að geta sett þær upplýsingar sem hann hefur aflað 

sér í samhengi. Til þess þurfi menn að geta tamið sér ákveðna starfshætti og sérhæfingu. Slíkt 

komi einungis með því að öðlast reynslu. Páll til að mynda kveðst hafa talað fyrir því að 

íslenskir fjölmiðlar bjóði upp á nokkurskonar lærlingatímabil, ekki ósvipað því sem þekkist 

jafnvel í iðnnámi.  

 

 4.2 Erfitt rekstrarumhverfi 

Almennt var það einkennandi í máli viðmælendanna að fjármagn væri lykilatriði til að 

fjölmiðlar gætu stundað rannsóknarblaðamennsku. Slík vinna væri almennt tímafrek og 

skilaði því mögulega litlum skammtímahagnaði fyrir fjölmiðla. Auk þess bar nokkuð á þeirri 

skoðun, sér í lagi í máli Karls, að rannsóknarblaðamennska gæti mögulega stefnt tekjuöflun 

fjölmiðla frá auglýsingum í hættu. Þetta segir hann í ljósi þess að valdamiklir aðilar 

samfélagsins eiga oft erfitt með að taka gagnrýni þegar hún snýr til að mynda að 

neytendamálum og fyrir vikið hafi komið upp tilfelli þar sem fyrirtæki hreinlega sniðganga 

fjölmiðla til lengri tíma vegna neikvæðrar umfjöllunar.  

Það er vel þekkt staðreynd að rekstrarumhverfi fjölmiðla er gríðarlega erfitt og voru allir 

viðmælendur fljótir að tengja það við stöðu rannsóknarblaðamennsku.  Stefán segir til að 

mynda: "það sem vantar bara á Íslandi er að styrkja stoðir fjölmiðlafyrirtækja og þannig að 

þau geti stundað rannsóknarnarblaðamennsku."   

Sjálfstæðir íslenskir fjölmiðlar hafa lengi vel átt undir högg að sækja og virðast allir vera 

sammála um það að slíkt komi niður á ítarlegri og vandaðri blaðamennsku, þar með talið því 

sem jafnan er kölluð rannsóknarblaðamennska.   

 

 4.2.1 Tækniframfarir hafa breytt leikvellinum  

Í kjölfar þess að internetið fór í auknum mæli að verða það birtingarform sem flest fólk notar 

til þess að afla sér upplýsinga þá hafa áherslur fjölmiðla breyst. Viðmælendur lögðu flestir 

umtalsverða áherslu á þá staðreynd að fjölmiðlar hafi þurft að bregðast við erfiðara 

rekstrarumhverfi og breyttri neyslu með því að eyða í mörgum tilfellum eins lítilli orku í 

vinnslu frétta og mögulegt er. Tekjurnar í slíkum aðstæðum komi í gegnum auglýsingar og 
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þar af leiðandi flettingar frekar en áskriftir eða jafnvel styrki.  Almennt töldu viðmælendurnir 

að það væri neikvæð þróun gagnvart rannsóknarblaðamennsku þegar magn verður helsta 

mælieining framvindu fjölmiðla en ekki gæði.  Líkt og Karl bendir á: "ef þú færð jafn miklar 

tekjur fyrir frétt sem tók tíu daga að gera og aðra sem tók tvo tíma að vinna þá augljóslega 

velurðu tvo tímana ef þú ætlar að lifa af".  Ennfremur heldur hann því fram að þeir fjölmiðlar 

þar sem fjárstreymið sé hvað mest séu háðari auglýsingatekjum en aðrir og þurfi því fyrir 

vikið að leggja minni orku í vinnslu frétta. Á þeim miðlum sé sérstaklega lítil 

rannsóknarblaðamennska stunduð. Tók hann sérstaklega fram að hann hefði ekkert á móti 

þeim sem starfa við stærstu fjölmiðla landsins, en hinsvegar væri það staðreynd að 

rekstrarform þessara fjölmiðla geti grafið undan rannsóknarblaðamennsku.   

 

 4.2.2 "Það er bara spekileki úr greininni"   

Erfitt rekstrarumhverfi fjölmiðla leiðir auk þess það af sér að starfsumhverfi verður erfiðara. 

Launin eru lág, sér í lagi miðað við það álag og áreiti sem fylgir því að starfa á fjölmiðlum. 

Líkt og áður hefur komið fram er það mikilvægur þáttur í rannsóknarblaðamennsku að 

blaðamenn geti byggt upp reynslu, þekkingu og sérhæfingu á einhverjum tilteknum 

viðfangsefnum. Að sama skapi bendir Stefán á það að meðalstarfstími blaðamanna sé 

tiltölulega stuttur. Hann segir: "það er bara spekileki úr greininni og það gerir það að verkum 

að þessi sérhæfing og þessi reynsla og þar af leiðandi þekking hún verður ekki til".  Sem 

dæmi um þetta nefnir hann þá staðreynd að innan íslenskra fjölmiðla séu einungis starfandi 

eftir því sem hann best viti 3 blaðamenn sem hafa fjallað um viðskipta og efnahagsmál frá því 

fyrir efnahagshrunið 2008. Þar sé um að ræða eitt mesta umrótatímabil Íslandssögunnar og sú 

þekking og reynsla sem blaðamenn öðluðust í kringum þetta tímabil hafi glatast. Fyrir vikið 

minnka líkurnar á því að hægt sé að setja ákveðin mál í stærra samhengi.  

 

 4.2.3 Rúv gæti gert betur 

Þeir Stefán og Páll tóku sérstaklega fyrir stöðu rannsóknarblaðamennsku á Ríkisútvarpinu.  

Stefáni þykir að í ljósi fjárhagslegrar stöðu RÚV þá mætti gera meira af því að stunda þar 

rannsóknarblaðamennsku. Þykir honum þeir oft á tíðum vera of "passívir" og á margan hátt 

eins og starfsmönnum þar sé ekki treyst til þess að fara í ítarlega greiningu. Úr verði miðill 

sem einblíni mest á tíðindaflutning, sem honum þykir miður í ljósi þess að hér sé líklega um 

að ræða þann miðil sem sé í hvað bestri aðstöðu til þess að stunda rannsóknarblaðamennsku.  
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Páll slær á svipaða strengi og segir að innan RÚV þurfi að vera stærri og fjölbreyttari hópur 

sem stundar rannsóknarblaðamennsku. Tók hann það þó sérstaklega fram að 

sjónvarpsþátturinn Kveikur þætti honum ljómandi gott framtak, sem vafalaust ætti eftir að 

verða ennþá betri með tímanum.  

 

 4.3 Aðkoma stjórnvalda er þörf 
Almennt voru allir viðmælendur frekar gagnrýnir á hlutverk stjórnvalda hvað varðar 

rekstrarumhverfi fjölmiðlanna. Greina mátti töluverða gremju varðandi skort á stuðningi 

gagnvart sjálfstæðum fjölmiðlum, þessi gagnrýni kom þó fram á mismunandi hátt.   

 Allir viðmælendur komu inn á þá staðreynd að á öðrum Norðurlöndum, þá sérstaklega 

í Noregi, sé til staðar kerfi sem styður við bakið á sjálfstæðum fjölmiðlum.  Páll talaði 

sérstaklega fyrir því að setja upp kerfi ekki ósvipað listamannalaunum, þar sem einstaklingar 

eða fjölmiðlar fengju styrki til styttri tíma til þess að stunda rannsóknarblaðamennsku 

annaðhvort sjálfstætt eða inni á miðlum. Það væri eitthvað sem myndi skila sér í betri 

fjölmiðlum og fyrir vikið betra samfélagi. Stefán hinsvegar telur að stuðningur þurfi frekar að 

koma í formi styrkja gagnvart fjölmiðlum almennt í stað þess að bjóða upp á eitthvað sem 

væri eyrnamerkt rannsóknarblaðamennsku. Sterkari fjárhagsstaða fjölmiðlanna myndi 

einfaldlega leiða af sér aukna áherslu á rannsóknarblaðamennsku. Stefán og Karl benda 

ennfremur báðir á þá staðreynd að erfitt sé að reka fjölmiðla einfaldlega eins og hvert annað 

fyrirtæki, án nokkurra skattaívilnanna eða styrkja frá ríkinu.  

Þá hafði Katrín sérstaklega orð á því að lagaumhverfi í kringum fjölmiðla hvað varðar 

meiðyrðamál og annað sambærilegt gerði fjölmiðlum svo sannarlega ekki auðveldara fyrir. 

 

 4.3.1  Aukinn skilningur almennings 
Tveir viðmælenda starfa á áskriftarmiðli. Tóku þau bæði sérstaklega fram að þeim þætti 

almenningur vera í auknum mæli farinn að sýna skilning á því að á einn eða annan hátt þá 

þyrfti að greiða fyrir gott ítarlegt efni. Í kjölfar aukinnar netvæðingar segja þau að krafan um 

að fá efni frítt hafi aukist, en hægt og rólega sé að verða nokkurskonar vitundarvakning meðal 

almennings að fjölmiðlar hafi hagsmuni þeirra að leiðarljósi og fyrir vikið séu meiri líkur á 

því að almenningur sé tilbúinn að styðja við bakið á sjálfstæðum fjölmiðlum. Þau telja því 

áskriftir vera einu leiðina til að vega upp á móti þeirri staðreynd að auglýsingar sem helsti 
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tekjustofn fjölmiðla vinni gegn rannsóknarblaðamennsku vegna óttans við hagsmunaárekstra. 

Jafnvel þó að þessi vitundarvakning almennings sé jákvæð þróun þá sé hún hinsvegar engan 

veginn nóg til þess að leiðrétta þá stöðu sem komin er upp á fjölmiðlamarkaði, til þess þurfi 

að gera breytingar og styrkja rekstrarumhverfi fjölmiðla enn frekar.  

 

.  

 4.4 Skiptar skoðanir um birtingaformið 
 
Mest virtist bera á milli hjá viðmælendum þegar spurt var um það hvort þeir teldu að 

birtingaformið skipti máli. Hér verður því farið yfir það hvað hver og einn tók fram í því 

samhengi. Stefán taldi birtingaformið ekki skipta máli, jafnvel þó að hann hefði áður verið á 

þeirri skoðun að það spilaði stórt hlutverk. Þegar hann fór af stað með sinn fjölmiðil hafði 

hann reynt í auknum mæli að höfða til neytenda í gegnum notkun snjalltækja. Fljótlega komst 

hann hinsvegar að því að fólk sótti ekkert sérstaklega í það efni sem var sérhæft fyrir 

snjalltækin jafnvel þó að efnið sem væri verið að framleiða væri að vekja athygli.  Í kjölfarið 

mótaði hann sér þá skoðun að gott efni væri lykilatriðið í því að ná til fólks og svo notuðu 

blaðamenn bara þau tæki og tól sem væru fyrir framan þá til þess að miðla því.   Fyrir hann 

væri því fjölmiðillinn einfaldlega skilgreindur sem efnisframleiðandi fyrst og fremst.  

 Páll var á öðru máli. Fyrir honum hafði sjónvarpið töluvert meiri slagkraft heldur en 

prentið og ætti þar af leiðandi auðveldara með að ná til fólks. Auk þess kveðst hann hafa 

kynnt sér umtalsvert svokallaðar "multimedia" síður sem erlendir fjölmiðlar hafi í auknum 

mæli verið að nýta sér og sér hann töluverða möguleika á því sviði.  Þar séu síður á 

internetinu algjörlega helgaðar einhverju tilteknu máli og samspil mismunandi boðleiða séu 

notaðar til þess að auka á upplifun lesandans. Þar eru fjölmiðlar að nýta sér til að mynda 

nýjustu tækni í 360 gráðu myndatöku ásamt texta og myndbrotum, hlaðvörpum og öðru slíku.  

 Karl hallaðist einna helst að rituðu máli. Kom hann sérstaklega inn á það að hann teldi 

upplýsingarnar hafa mest gildi þar í ljósi þess að aðgengið að rituðum upplýsingum væri betra 

en til að mynda í útvarpi og í sumum tilfellum sjónvarpi.  Hættan væri sú að þessi 

"menningarverðmæti" myndu glatast ef þau væru ekki rituð niður. Þá benti hann einnig á það 

að af einhverjum ástæðum væri algengara að ritmál væri gagnrýnt af almenningi frekar heldur 

en til að mynda sjónvarp, þetta stafaði líklega að því að auðveldara væri að rýna í þær 
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staðreyndir sem settar væru fram á prenti frekar en í ljósvakanum, þar sem að upplýsingarnar 

sitja mögulega ekki jafn fastar í almenningi.  

 Katrín var á því að birtingaformið skipti ekki máli heldur væri það frekar efnið sem 

væri lykilatriðið. Þó tók hún það fram að hún teldi ritmálið eiga auðveldara með að kafa dýpra 

ofan í tiltekin mál en á sama tíma ætti ljósvakinn, og þá sérstaklega sjónvarp, auðveldara með 

að ná athygli fólks.  

 

5.0 Umræður 
Þrátt fyrir takmarkað alhæfingargildi veitti rannsóknin engu að síður mikilvæga innsýn og 

skilning á stöðu íslenskrar rannsóknarblaðamennsku. 

Til þess að veita slíkar upplýsingar eru sjálfsagt engir í betri aðstöðu heldur en einmitt þeir 

sem að starfa á slíkum vettvangi. Tímasetningin er sérlega áhugaverð í ljósi þess að íslenskir 

fjölmiðlar eru margir hverjir að reyna að finna fótafestu í gjörbreyttu fjölmiðlalandslagi.  

 Fyrri rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: Hvernig meta íslenskir 

rannsóknarblaðamenn stöðu greinarinnar? Ljóst er að staða rannsóknarblaðamennsku á 

Íslandi samkvæmt viðmælendum er nokkuð erfið. Réttara væri jafnvel að segja að staða 

sjálfstæðrar blaðamennsku almennt hér á landi sé mjög erfið. Nokkuð áhugavert var að sjá 

hversu fljótir allir voru að nefna rekstrarumhverfið sem það helsta sem heldur aftur af 

íslenskum fjölmiðlum, hvort heldur sem er hvað varðar hagsmuni miðlanna og stöðu á 

auglýsingamarkaði eða hreinlega hversu erfitt það væri að halda úti miðlum sem sérhæfa sig í 

rannsóknarblaðamennsku.  Erfitt rekstrarumhverfi er að sjálfsögðu vel þekkt stærð í fræðilegri 

umræðu um fjölmiðla og er í raun hægt að rekja flest þau vandamál sem fjölmiðlar glíma við 

aftur til þess. Reynslumikið fólk hrökklast úr greininni vegna aðstæðna sem hægt er að rekja í 

mörgum tilvikum aftur til rekstrarörðugleika, og fjölmiðlar geta ekki fórnað tíma og mannafla 

í ítarlega rannsóknarvinnu og á sama tíma skilað rekstrartapi ár eftir ár.  

 Ljóst er að viðmælendur telja íslensk stjórnvöld ekki standast samanburð við 

nágrannalönd hvað varðar stuðning við sjálfstæðar fjölmiðlastofnanir. Allir viðmælendur voru 

fljótir að grípa þá umræðu á lofti, sem kemur sjálfsagt lítið á óvart í ljósi þess að stuttu áður en 

viðtölin voru framkvæmd kom út skýrsla nefndar varðandi stöðu einkarekinna fjölmiðla á 

Íslandi. Þar var sérstaklega fjallað um styrkveitingar, meðal annars út frá tillögum eigenda 

einkarekinna fjölmiðla.  



16	   	  

 Seinni rannsóknarspurningin var: Er birtingarformið mikilvægur þáttur í miðlun 

rannsóknarblaðamennsku? Það var við því að búast að skiptar skoðanir yrðu varðandi 

birtingaformið. Rætt var við einstaklinga sem hafa mismunandi bakgrunn í fjölmiðlun og 

koma af mismunandi miðlum. Hinsvegar var það einnig alveg ljóst að allir höfðu á einhvern 

hátt íhugað þessa spurningu. Þær tæknibreytingar sem hafa átt sér stað á undanförnum árum 

eru ábyggilega lykilþáttur í því að fjölmiðlamenn eru í auknum mæli farnir að spyrja sig hver 

þeirra fjölmörgu leiða sem nú eru í boði henti best til þess að ná til sem flestra, um það snýst 

nú alltaf starf blaðamannsins, að reyna að ná til sem flestra enda gætu fjölmiðlar annars ekki 

lifað af. Ein ályktun sem óhætt er að draga af þessum viðtölum er sú að efnið hefur alltaf 

yfirhöndina gagnvart birtingaforminu. Burtséð frá því að neysluvenjur almennings hafi breyst 

og fólk sæki í auknum mæli í handhægar og auðveldar upplýsingar þá mátti greina það á 

viðmælendum að eftirspurnin eftir ítarlegu og vönduðu efni leiddi ávallt til þess að fólk sækti 

í það, sama í hvaða formi sem það birtist. 

 Það er einnig ljóst, sérstaklega í máli þeirra Stefáns og Páls sem svöruðu spurningunni 

varðandi birtingaformið á ítarlegastan hátt, að möguleikarnir til þess að gefa almenningi efni 

eru meiri en nokkurn tíma áður. Þau tæki og tól sem nú eru til staðar geta leitt til þess að efnið 

skilar sér á skilvirkari og einfaldari máta en áður og hægt er að auka á upplifun lesandans í 

gegnum það. En til þess þarf fjármagn og áður en það vandamál er leyst er nokkuð ljóst að 

fjölmiðlar eiga erfitt með að uppfylla hlutverk sitt til hins ítrasta. 
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Viðauki I. Viðtöl við rannsóknarblaðamenn  
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