
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Samskipti fjölmiðla og lögreglu með tilkomu 

samfélagsmiðla  

 

 

 

 

 

Rebekka Rún Gunnlaugsdóttir  

 

 
 

 
 
HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 

Lokaverkefni til BA gráðu í fjölmiðlafræði 

 

Félagsvísindadeild 

Maí 2018 

 

 



 

 

 

Félagsvísindadeild 

 

Maí 2 

Samskipti lögreglu og fjölmiðla með tilkomu 
samfélagsmiðla 

 
 
 
 

Rebekka Rún Gunnlaugsdóttir 

 
 
 

6 eininga lokaverkefni  

 sem er hluti af 

Bachelor of Arts-prófi í fjölmiðlafræði 

 

 

 

 

Sigrún Stefánsdóttir 

 

 

 

 

 

Félagsvísindadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, maí 2018 



 

 
 

 

 

      Titill: Samskipti fjölmiðla og lögreglu með tilkomu samfélagsmiðla.   

Stuttur titill: Áhrif samfélagsmiðla á samskipti lögreglu og fjölmiðla. 

6 eininga lokaverkefni sem er hluti af Bachelor of Arts-prófi í fjölmiðlafræði 

 

Höfundarréttur © 2018  Rebekka Rún Gunnlaugsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

 

Félagsvísindadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Rebekka Rún Gunnlaugsdóttir, 2018, B.A. verkefni, félagsvísindadeild, hug- og 
félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 33 bls. 

 

Prentun: Reykjavík, Ísland 

Reykjavík, maí, 2018 

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 
 

 

 

 

Lokaverkefni til 

 



 

prófgráðu á sérsviði (t.d. BA gráðu í sál 

 

 

 

 

,, Ég lýsi hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er ágóði eigin 

rannsóknar “  

 

_________________________________________ 

Rebekka Rún Gunnlaugsdóttir   

 

 

 

 

,,Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til B.A- prófs 

við hug- og félagsvísindasvið. “ 

 

_________________________________________ 

Sigrún Stefánsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Útdráttur  

Alls staðar í kringum okkur sjáum við samfélagsmiðla. Helstu fréttir sem við lesum, sjá flestir  

á samfélagsmiðlum. Þeir eru allskonar og þar má nefna Twitter, Facebook og Snapchat svo 

dæmi séu tekin. 

Fjölmiðlar og lögregla nota samfélagsmiðla til þess að ná til almennings og flestallar stofnanir 

nota þá líka á einn eða annan hátt. Hvernig vinna samfélagsmiðlar með fjölmiðlum og 

lögreglu? Starf lögreglu er að vernda almenning og sjá til þess að farið sé að lögum og reglum 

sem gilda í landinu. Af hverju þá að notast við samfélagsmiðla?  

Tilgangur þessa verkefnis var að komast að því hvaða hlutverki samfélagsmiðlar gegna í 

samskiptum lögreglu og fjölmiðla? Hafa samskiptin eitthvað breyst eftir tilkomu 

samfélagsmiðla og hversu miklar breytingar hafa orðið á upplýsingaöflun í kjölfar þess?  

Eigindleg rannsóknar aðferð var notuð við gerð þessa verkefnið. Tekin voru viðtöl fjölmiðla- 

og lögreglumenn til þess að fá eins skýra og ítarlega mynd og mögulegt var. Einnig var leitað 

svara við spurningum eins og: Af hverju ver lögreglan tíma á samfélagsmiðlum? Og eru fréttir 

betri en áður var?  

Í ljós kom að fréttirnar eru ekki endilega betri nú en áður en upplýsingaöflunin er orðin mun 

ítarlegri. Auðveldara er að leita sér upplýsinga og leika samfélagsmiðlar þar stóra rullu. Í 

grunninn hafa samt ekki miklar breytingar sem átt sér stað. Vinna frétta- og lögreglumanna er 

sú sama fyrir og eftir samfélagsmiðla. Þeir þurfa ávallt að mæta á staðinn og vinna upp úr 

gögnum. Samfélagsmiðlar eru einungis til hjálpar í þeim efnum.  

Það sem kom í ljós og vakti mikinn áhuga var að persónuleg samskipti hafa minnkað og 

tölvuvæðingin tekið svolítið við.  

 

Fjölmiðlar, lögregla, samfélagsmiðlar.  

 

 

 

 

 

 
 



 

Abstract  
Everywhere around us we see social media. The latest news that we read, we see on social 

media. Social media is diverse and comes in many different forms, e.g. Twitter, Facebook and 

snapchat.  

The media and the police use social media to communicate with the general public. Most 

companies today are also starting to use social media in one way or another. 

How do social media companies work with the media and/or the police? The police are 

supposed to protect the public and makes sure that our laws and rules are being followed. But 

why do they use social media?  

The main purpose of this project is to find out which role social media has in communication 

between the media and police and how the emergence of social media has changed research 

and data collection processes?  

Qualitative method was used in this project. Four journalists and police personnel were 

interviewed to get the clearest and a more accurate image of the situation. This project also 

tries to answer questions such as why is the police spending their time on social media, and is 

the quality of news greater than before?  

It turns out that the quality is not necessary greater than before but research is more detailed 

now. It is easier to look after information and social media plays a big role in that part. 

Basically, there have not been so many changes. The work of journalists and police personnel 

has not change since the emergence of social media. They always need to attend the site and 

work out the data. Social media can only provide an aid in this regard.  

What is more, and is also somewhat surprising, is that personal communication has decreased 

and computerization has taken over a bit.   

 

 

Media, police, social media. 
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1. Inngangur  

Lögreglan er ríkisstofnun sem sér um löggæslu í landinu. Hlutverk hennar eru margvísleg en 

fyrst og fremst ber lögreglunni að gæta öryggis almennings og tryggja að lögum sé framfylgt. 

Öryggishlutverkið hefur vaxið til muna síðustu ár sökum meiri glæpatíðni og glæpastarfsemi 

hér á landi, enda er lögreglunni mikilvægt að almenningur sé öruggur í sínu landi 

(Ríkislögreglustjórinn, 2003). 

  Lögreglan hefur verið áberandi á samfélagsmiðlum undanfarin ár og frá upphafi voru 

góðar undirtektir við þessu verkefni hennar. Rúmlega áttatíu og sex þúsund manns að fylgjast 

með á Facebook-síðu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og rúmlega fimmtán þúsund fylgja 

lögreglunni á Twitter. Lögreglan sér einnig um Pintrest aðgang þar sem hún birtir myndir af 

óskilamunum og stolnum hlutum sem hafa komið í leitirnar (Pinterest,e.d.). Einnig heldur 

lögreglan úti eigin heimasíðu þar sem hún setur ýmsar upplýsingar inn og leiðbeinir fólki í 

ýmsum efnum, t.d. um hvernig leita á til lögreglu um eitt og annað. Síðurnar eru notaðar til að 

upplýsa og er lögregludagbók helgarinnar dæmi um það en einnig er til að leitað eftir aðstoð 

almennings við mál sem koma inn á borð lögreglunnar. Lögreglunni berast fjölbreyttar 

upplýsingar á hverjum degi. Margt kemur að góðum notum við rannsókn mála og má þar 

nefna upplýsingar um fíkniefnaflutning (Lögreglan á Suðurnesjum vinsæl á 

samfélagsmiðlum, 2015). Mál Birnu Brjánsdóttur sem hvarf í janúar 2017 sýndi að 

almenningur stendur með lögreglunni og bárust henni mörg hundruð ábendingar í gegnum 

samfélagsmiðla á einum degi (Tryggvi Páll Tryggvason, 2017). Einnig var lögreglan dugleg 

að senda út nýjar upplýsingar til almennings.  

Lögreglan sér margt gott við að vera sýnileg á samfélagsmiðlum, ekki hvað síst er lítur 

að fræðslu og forvörnum (Lögreglan og samfélagsmiðlar, 2012).  

Umdæmi lögreglunnar á landinu eru níu talsins og það stærsta á höfuðborgarsvæðinu. 

Flest ef ekki öll umdæmin eru með Facebook síðu þar sem lögreglan dreifir upplýsingum og 

fræðslu úr sínu starfi.  

  Samfélagsmiðlar eru bæði ólíkir og fjölbreyttir enda tegundir þeirra margar. Þeir eiga 

það þó sameiginlegt að tengjast allir upplýsingamiðlun milli fólks (Hopgood, 2014). 

 

Notast verður við eigindlegar rannsóknaraðferð við vinnslu þessarar ritgerðar.
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2. Samfélagsmiðlar  

2.1. Hvað eru samfélagsmiðlar? 

Skilgreiningin á samfélagsmiðlum er fjölþætt og síðustu ár hafa vinsældir þeirra aukist. Með 

samfélagsmiðlum er átt við smáforrit sem einnig er hægt að hafa í snjalltækjum, s.s. Twitter, 

Snapchat, Instagram og Facebook. Þá teljast bloggsíður til samfélagsmiðla.  

Það sem heillar fólk við samfélagsmiðla er hve mjög þeir auðvelda einstaklingum að hafa 

samskipti við aðra, deila upplýsingum og myndum. Þeir geta verið skjótvirk og ódýr leið til 

þess að koma sér á framfæri. Hver samfélagsmiðill hefur sinn eiginleika og verða nokkrir 

nefndir hér að neðan. 

Facebook var stofnað árið 2004 af Mark Zuckerberg til að hann og vinir hans gætu haft 

samskipti sín á milli meðan hann var í námi við Harvard háskóla. Á Facebook þá ræður 

viðkomandi hvað fer inn á hans persónulegu síðu og hverjir fá að fylgjast með. Margir finna 

gamla vini og/eða skólafélaga á Facebook. Nú orðið nota jafnframt mörg fyrirtæki Facebook 

síður. Þar er hægt að hafa samband við þau og spyrjast fyrir en fyrirtækin ráða ekki hverjir 

fylgjast með þeim. Árið 2011 voru um það bil 800 milljón fyrirtækja á Facebook og eru 

eflaust mun fleiri í dag (Telegraph, 2017). 

Snaphcat var stofnað árið 2011 af þeim Evan Spiegel, Bobby Murphy og Reggie Brown. 

Forritið virkar þannig að það er hægt að fylgjast með hvað notandinn setur þar inn og er þetta 

mjög persónulegur miðill. Þeir sem eru þekktir á snapchat eru þeir sem eru með marga 

fylgjendur og eru mjög virkir notendur forritsins. Sá sem er með opin Snapchat aðgang setur 

efni inn í svokallað ,,mína sögu “(e. My story) og þá er það aðgengilegt í sólahring. Hægt er 

að setja þar bæði myndbönd og stakar myndir. Mikið er um duldar auglýsingar á miðlinum 

(Mark Molloy, 2017). 

Tim O’Reilly bjó til Vef 2.0 (e. Web 2.0) árið 2005. Markmiðið með þeirri uppfinningu 

var að gera notendum kleift að taka meiri þátt á internetinu. Með þessu var hægt að stækka 

tengslanetið og hægt var að setja sitt eigið efnið á netið og stofna blogg svo fátt eitt sé nefnt. Í 

kjölfarið birtist hver samfélagsmiðillinn á fætur öðrum (Joseph, 2012).  
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2.2. Hverju breyta samfélagsmiðlar?  

Með tilkomu internetsins hefur margt breyst m.a. hvernig við öflum upplýsinga. Það að afla 

sér upplýsinga er orðið mun fljótlegra og þægilegra en áður. Með netinu hafa samskipti okkar 

einnig breyst og þá sérstaklega fyrir tilstuðlan samfélagsmiðla. Flest samskipti fara nú í 

gegnum internetið. Árið 2011 var Facebook næst vinsælasta vefsíða í heimi á eftir Gooogle. 

Rannsókn sem var gerð árið 2010 sýndi að fólk varði þá 22% af tíma sínum sem það er á 

internetinu á samfélagsmiðlum. Um 48% fólks, 18-34 ára, kíkir á Facebook um leið og það 

vaknar (Fenton, 2012).  

Samfélagasmiðlar hjálpa til við margt nú til dags. Til dæmis nýttu stjórnmálaflokkar sér 

samfélagsmiðla í ríkum mæli í Alþingiskosningum 2017 til að auglýsa og koma skilboðum 

sínum á framfæri. Facebook mest allra miðla og allir til að auglýsa. Þeir studdust þó einnig 

við aðra miðla, en Facebook var fyrirferðamest (Birgir Guðmundsson munnleg heimild, 

22.nóvember 2017).  

 

2.3. Hafa samfélagsmiðlar áhrif á gæði samskipta?  

Samfélagsmiðlar eru frábærir á marga vegu en “varnarveggurinn” sem snjalltækin veita fólki 

getur verið hættulegur því margir segja allt annað í eigin persónu en í gegnum skjáinn. Sumir 

kjósa frekar að hafa samskipti við aðra á netinu en að hitta þá í eigin persónu (Thomas White, 

2013). Samfélagsmiðlar hafa dregið úr félagslyndi fólks. Rannsóknir sýna að ungir krakkar 

sem nota samfélagsmiðla í miklu mæli eru mun félagsfælnari en þeir sem nota þá minna. Þeir 

fyrrnefndu eiga meðal annars erfitt með tilfinningar sínar og samskiptin eru takmörkuð 

(Rampages, 2015). Við erum stöðugt í snjallsímum og spjaldtölvum. Ávallt að skoða hvað er 

að gerast og hvað aðrir eru að gera. Samskipti fara mestmegnis fram á samfélagsmiðlum og í 

snjallsímanum er fólk í öðrum heimi þannig að það missir iðulega af hinni raunverulegu 

upplifun (Thomas White, 2013). Rannsókn sem gerð var 2013 leiddi í ljós að 39% þeirra sem 

tóku þátt fundu fyrir því að samfélagsmiðlar höfðu áhrif á vináttuna (Carson Reider, 2014).  

Samskipti eru ekki það eina sem ástæða er til að hafa áhyggjur á stafrænni öld, 

tungumálið okkar er í mikilli hættu. Ýmsar ástæður eru fyrir þessu sem tengjast að mestu 

tækninni. Íslenska tungan er ekki tilbúin til að takast á við þær tæknibreytingar sem eiga sér 
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stað (Baldur Arnarson, 2012) . Sala á bókum hefur minnkað gífurlega síðustu ár eða um 

fimmtung á undanförnum fimm árum. Þá skortir íslenska kvikmyndagerð fjármagn til að 

koma með meira efni á markaðinn. Ef ekkert verður gert mun íslenskan skipa sífellt minni 

sess (Íslensk málnefnd, 2014). 

 

3. Lögreglan  

,,Með lögum skal land byggja. Þetta orðatiltæki var vel þekkt til forna á meðal norrænna 

manna og var hluti þeirrar menningar sem þeir fluttu til Íslands. Það var fyrst ritað í 

Njálssögu; „með lögum skal land vort byggja en með ólögum eyða“ ” (Lögreglan, 2016)  

Árið 1803 komu fyrstu lögregluþjónarnir til landsins frá Danmörku en þeir reyndust ekki 

hæfir til starfs síns sökum þess hversu drykkfelldir þeir voru. Upphaflega voru einungis tveir 

lögregluþjónar að störfum en vegna mikillar fólksfjölgunar var þriðja manninum bætt við árið 

1855. Fyrsta lögreglukonan tók til starfa árið 1941 en það var ekki fyrr en 1963 sem þær 

fengu að ganga í einkennisklæðnaði eins og karlkyns lögreglur. Þrátt fyrir langa sögu 

lögregluþjóna þá var engin formleg kennsla í starfið fyrr en árið 1930 (Þorsteinn Jónsson og 

Guðmundur Guðjónsson, 1997). Lögreglan gegnir mikilvægu hlutverki og er nauðsynlegt að 

lögregluþjónar fái almenna kennslu vegna starfs síns. Lögregluskóli ríkisins hóf göngu sína 

árið 1963 en áður fór kennslan fram með stuttum námskeiðum. Árið 1940 voru tekin upp 

inntökuskilyrði til að komast inn í lögregluna. Árið 2016 færðist námið á háskólastig og er nú 

kennt í Háskólanum á Akureyri (Freyr Gígja Gunnnarsson, 2016).  

Lögreglan tekur að sér mörg verk. Hún sér fyrst og fremst um að þjónusta almenning 

og veita aðstoð eftir þöfum. Þá eru fíkniefnamál fyrirferðamikil í starfi hennar og rannsóknir 

alls konar mála annarra svo dæmi séu nefnd (Ríkislögreglustjórinn, 2003). Starf lögreglunnar 

er ekki alltaf hættulaust enda slasast lögregluþjónar nokkuð oft við störf sín. Sérsveit lögreglu 

var stofnuð 1982 til að takast á við hættuleg verkefni. Í henni eru sérþjálfaðir lögregluþjónar 

með kunnáttu í að takast t.d. á við vopnaða glæpamenn og glíma við hryðjuverk (Lögreglan, 

2015). 
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3.1.  Lögreglan í ljósi umfjöllunar 

Lögreglan er undir smásjá hjá almenningi. Ekki hvað síst með tilkomu snjallsímanna sem eru 

ávallt á lofti, allir með myndbandsforriti í og því auðvelt að fanga augnablikið. Lögreglan þarf 

að takast á við mismunandi aðstæður og oft fólk í misgóðu ástandi. Flestir eru samvinnuþýðir 

en aðrir geta veitt mikla mótstöðu þegar atbeina lögreglunnar þarf til. Lögregluþjónar geta því 

þurft að hafa sig alla við og við handtöku kemur fyrir að fólk slasist. Líkt og aðrir gerir 

lögreglan mistök en í allri umfjöllun virðist vilja gleymast að slíkt geti gerst. ,,Hafa verður 

hugfast að lögregluþjónum þarf ekki endilega að verða á mistök til að lenda í kærumálum eða 

umræðu um að hafa farið offari” (Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997, bls. 

610).  

 

4. Fjölmiðlar  

,,Í orðabók Menningasjóðs segir að ,,fjölmiðill”  sé tæki til að dreifa upplýsingum til mikils 

mannfjölda á stóru svæði. Nafnorðið ,,fjölmiðlun” táknar samkvæmt sama riti, ,,dreifingu 

upplýsinga til marga manna á stóru svæði” (Páll Sigurðsson, 1997, bls.17-18). 

 Til eru margar tegundir fjölmiðla og nota eflaust allir þá fjölmiðla með einhverjum hætti á 

hverjum degi. Dagblöð, útvarp, sjónvarp og jafnvel kvikmyndir geta verið fjölmiðlar (Lars 

Petersson og Åke Petersson, 2000). Páll Sigurðsson segir í bók sinni að tölva geti ekki orðið 

fjölmiðill nema hún tengist við dreifingar- eða tengslanet. Tengslanet geta verið margskonar, 

bæði lítil og stór, opin eða lokuð. Internetið er eitt stórt tengslanet þar sem almenningur getur 

leitað sér upplýsinga. Þegar talað er um tengslanet internetsins er átt við tölvupóst og vefsíður 

svo nokkur dæmi séu tekin (Páll Sigurðsson, 1997, bls. 415).   

 

4.1. Hlutverk fjölmiðla 

Í samfélagi eins og er hér á Íslandi er nauðsynlegt að almenningur fái allar viðeigandi 

upplýsingar til að fræðast um hvað er að gerast hverju sinni. Dr. Þorbjörn Broddason gaf bók 

út árið 2005 um fjölmiðla, bæði ritmiðla og prentmiðla. Hans niðurstöður voru að til þess að 

það gangi upp þurfa að birtast réttar og nákvæmar upplýsingar og er hlutverk fjölmiðla að sjá 

til þess. Þá þurfa heimildir að vera í lagi. Því er mikilvægt að blaðamenn séu samkvæmir 
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sjálfum sér, komi fréttum satt og rétt frá sér og sannreyni heimildarmenn sína. Samkvæmt 

Þorbirni er hlutlægni það sem skiptir máli í fréttaflutningi. Starfsmaður við fjölmiðla verður 

að gæta þess að koma skoðunum ekki á framfæri (Þorbjörn Broddasson, 2005).  

Dr. Sigurður Kristinsson rannsakaði skyldur og ábyrgð starfstétta í samfélagi og kynnti 

niðurstöður sínar í kafla í bókinni Erindi siðfræðinnar. Hann telur hvert og eitt starf 

mikilvægt. Í gegnum árin hafa starfsgreinar myndast og fólk menntað sig í því starfi sem 

heillar. Allar starfsgreinar þjóna með einhverjum hætti hlutverki í samfélaginu (Sigurður 

Kristinsson, 1993).  

Með tilkomu samfélagsmiðla birtast fréttir bæði hratt og oft á hverjum degi og margar 

á samfélagsmiðlunum. Hlutverk fjölmiðla breyttist með tilkomu þeirra. Það er ekki lengur 

sama áhersla á að vera fyrstir með fréttirnar heldur frekar að sannreyna það sem fólk sér og 

deilir á samfélagsmiðlum (Ríkisútvarpið, 2014). 

Vandi  fjölmiðla við að fjalla um viðkvæm mál er sá að lögreglan er bundin 

þagnarskyldu og því geta frásagnir orðið fremur einhliða. Almenningur fær ekki allar 

nauðsynlegar upplýsingarnar til að myna sér upplýsta skoðun. Fjölmiðlar eiga að upplýsa 

almenning um stöðu mála en einnig að veita lögreglu og öðrum aðhald. Umfjöllunin má ekki 

vera skoðun eða ágiskun heldur verður að vera byggð á staðreyndum og hlutleysi (Þorsteinn 

Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, 1997).  

 

4.2. Hvað gerir frétt að frétt?   

Þorbjörn Broddason lýsir frétt sem frásögn af atburði sem almenningur þarf að vita um en 

vissi ekki um áður. Frétt er ekki orðin að frétt fyrr en fréttamaður hefur skapað hana og 

fullklárað (Þorbjörn Broddasson, 2000). Fjölmiðlar eru mjög mikilvægir fyrir almenning og 

eru þeir oft kallaðir fjórða valdið (e. Fourth Estate). Litið er á fjölmiðla sem valdavef í 

samfélaginu og hlutverk þeirra er að upplýsa þegna samfélagsins (Þorbjörn Broddasson, 2005, 

bls 42). Til þess að frétt teljist frétt verður hún að vera sönn og ná til almennings (Lars 

Petersson og Åke Petersson, 2000). Þegar talað er um fjórða valdið er vísað til viðbótar við 

þrískiptingu ríkisvaldsins, löggjafar- framkvæmda- og dómsvald.  

 Það sem skiptir máli í vali á frétt eru fimm hlutir. Í fyrsta lagi er það tími. Hve langt er 

síðan atvik gerðist? Kapphlaupið snýst um að vera með nýjustu fréttirnar. Í öðru lagi er það 
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fjöldi. Hversu margir koma fyrir í fréttinni? T.d. í flugslysi eða bankaráni. Í þriðja lagi er það 

nálægðin sem skiptir gríðarlegu máli. Á Íslandi vill fólk frekar heyra um það sem er að gerast 

hér á landi eða í nágrannalöndum. Í fjórða lagi snýst þetta um stöðu í samfélaginu. 

Almenningur vill heyra fréttir af þekktum einstaklingum. Það vekur mikla athygli fólks að sjá 

hvað þekkt fólk er að gera. Í fimmta lagi snýst þetta um áhuga fólks á öðrum (Media Collage, 

e.d.). Samfélagsmiðlar hafa auðveldað fólki að svala forvitni sinni um náungann.   

Hliðverðir (e.gatekeepers) starfa við fréttaöflun og eru þeir sem ákveða hvaða fréttir 

birtast og hverjar ekki. Hliðverðirnir eru nauðsynlegir sökum þess hve mikið magn af 

upplýsingum berst inn á fréttastofur á hverjum degi. Upplýsingafulltrúar starfa hjá 

fjölmörgum fyrirtækjum, sveitarfélögum og opinberum stofnunum. Þeir eiga í reglulegum 

samskiptum við fjölmiðla og mikilvægt að þau séu góð. Eitt af hlutverkum upplýsingafulltrúa 

er að koma jákvæðum fréttum af fyrirtækinu á framfæri. Oft og tíðum getur myndast 

togstreita milli upplýsingafulltrúa og blaðamanns sökum þess að fyrrnefndi vill koma í veg 

fyrir neikvæðar fréttir af fyrirtæki sínu en blaðamaðurinn vill koma þeim á framfæri (Lars 

Petersson og Åke Petersson, 2000). 

 

5. Aðferðir og rannsóknarspurningar  

Við gerð á þessarar ritgerðar var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð. Tekin voru fjögur 

viðtöl við bæði fjölmiðla og lögreglu. Fyrir hönd lögreglu var rætt við Birgi Örn Guðjónsson 

sem er betur þekktur sem Biggi lögga og Gunnar Rúnar Sveinbjörnsson kynningarfulltrúa 

lögreglunnar. Frá fjölmiðlum var talað við Ægi Þór Eysteinsson hjá RÚV og Gissur 

Sigurðsson hjá Sýn (áður 365 miðlar). Öll viðtölin voru tekin augliti til augliti. Spjallið við 

Birgi Örn fór fram á lögreglustöðinni í Kópavogi og Gunnar Rúnar á lögreglustöðinni á 

Hverfisgötu. Rætt var við Gissur Sigurðsson í fundarherbergi Sýnar (áður 365 miðlar) og 

Ægir Þór í fundarherbergi á RÚV. Viðtölin við fjórmenningana voru tekin upp og að auki 

svaraði Jón Pétur Jónsson, fréttastjóra mbl.is skriflega spurningum sem hann fékk sendar. 

Allir fimm fengu sömu spurningarnar en þeir fórir sem rætt var við maður á mann 

voru einnig spurðir að ýmsum aukaspurningum sem vöknuðu hverju sinni. Spurningarnar 

voru mestmegnis um samskipti lögreglu og fjölmiðla fyrir og eftir tilkomu samfélagsmiðla.  
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Ástæða fyrir að eigindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu í þessari ritgerð er sú að 

ítarlegri upplýsingar og svör fást en með megindlegri rannsóknaraðferð.  

Rannsóknarspurningar sem settar eru fram í þessari ritgerð eru: Hvert er hlutverk 

samfélagsmiðla í samskiptum lögreglu og fjölmiðla ? Hversu miklar breytingar urðu á 

upplýsingaöflun lögreglu með tilkomu samfélagsmiðla ? Hvernig voru samskiptin lögreglu og 

fjölmiðla fyrir tíma samfélagsmiðla?  

Markmið ritgerðarinnar er að komast að því hve mikinn þátt samfélagsmiðlar eiga í 

samskiptum lögreglu og fjölmiðla og sjá hvort það sé mikill munur á gæðum frétta nú og 

áður.  

 

6. Breyttir tímar  

Gissur Sigurðsson hefur starfað við fjölmiðla í nær fimmtíu ár. Hann hefur komið víða við, 

m.a. á Alþýðublaðinu, DV og Ríkisútvarpinu en síðustu 17 ár hefur hann verið á Bylgjunni og 

Stöð 2 (Freysteinn Jóhannsson, 2008). Þegar hann hóf störf við fjölmiðla voru allar fréttir 

skifaðar á ritvélar og varð mikil breyting þegar tölvan kom til sögunnar. Gissur hefur séð 

miklar breytingar á starfsumhverfi fjölmiðlamanna í áranna rás enda hafa tímarnir breyst 

gífurlega mikið. Samskipti við lögreglu voru mun persónulegri áður fyrr og fréttamenn fengu 

miklu ítarlegri upplýsingar. Hann talar um að það sé allt annar tíðarandi í dag en áður fyrr. 

Það þurfti þó ekki nema að líta nema tíu ár aftur í tímann til þess að sjá mikinn mun. Ægir Þór 

Eysteinsson hefur starfað í fjölmiðlum frá árinu 2006, lengstum hjá Ríkisútvarpinu en hann 

hefur einnig starfað hjá 24 stundum og Fréttablaðinu. Þá er hann einn af stofnendum 

Kjarnanns (Ægir Þór Eysteinsson, munnleg heimild, 19 mars. 2018).  

  Þegar spurt var út í hvernig samband lögreglu og fjölmiðla er, voru skiptar skoðanir 

eftir því við hvern var talað. Lögreglan var mun jákvæðari og taldi að samskiptin væru 

tiltölulega góð. Einnig var Ægir Þór ánægður með samskiptin þeirra á milli en Gissur ekki. 

Margar breytingar hafa orðið á samskiptunum sem Gissur telur til hins verra. Nú sé til að 

mynda einungis hægt að nálgast upplýsingar á skrifstofutíma frá átta á morgnana til fjögur á 

daginn, eftir það fáist samband við símsvara. ,,Við sendum á þá allavega tvisvar á sólahring 

hvað er búið að gerast, svokallaðar dagbókarfærslur” (Birgir Örn Guðjónsson, munnleg 
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heimild, 17. mars 2018). Gissur segir að þessar dagbókarfærslur lögreglunnar séu bæði 

ófullnægjandi og ónothæfar.  

Gunnar Rúnar Sveinbjörnsson er kynningarfulltrúi lögreglunnar og hefur verið í 12 ár. 

Hann hefur einnig mikla reynslu af fjölmiðlum þar sem hann vann við þá í fjölda ára (Gunnar 

Rúnar Sveinbjörnsson, munnleg heimild, 14.mars 2018). Hann bendir á að fréttamenn séu 

óþolinmóðir, vilji fá allar upplýsingar strax og samkeppnin sé orðin mikil um að vera fyrstur 

með fréttirnar. Hann telur að ekki hafi orðið miklar breytingar á fjölmiðlum með tilkomu 

samfélagsmiðla. Enn sé hringt á stöðina og sendir tölvupóstar en lítið haft samband í gegnum 

samfélagsmiðla. Undir þetta tekur Birgir.  

Ægir Þór Eysteinsson fréttamaður á Rúv talaði um að samskipti lögreglu og fjölmiðla 

hafi batnað til muna síðustu ár. Hann segir að það fari eftir stöðu mála hverju sinni hvað 

lögreglan megi gefa út. Upplýsingar sé gefnar um leið og hægt sé. Samskipti lögreglu hafa 

batnað. Það hefur orðið einhver stefnubreyting og það er meira aðgengi að upplýsingum segir 

Ægir Þór (Ægir Þór Eysteinsson, munnleg heimild, 19. mars 2018).  

Áhugavert er að sjá svör fréttamannanna tveggja sem tekin voru viðtöl við. Gissur 

vinnur á morgunvöktum þar sem hann þarf að ná sambandi við lögreglu fyrir morgunfréttir 

klukkan átta en Ægir Þór sér um kvöldfréttir og því mættur til vinnu seinna en Gissur. Gæti 

hugsast að það skipti máli við að fá upplýsingar frá lögreglunni?  

Einnig er áhugavert að velta fyrir sér hvort munurinn á viðhorfi þessara fréttamanna sé vegna 

mislangrar starfsævi. Gissur hefur unnið við fjölmiðla í tæp 50 ár en Ægir Þór í 12 ár. 

Munurinn á svörum fréttamannanna er mikill og starfsumhverfið ólíkt. Tíðarandinn var ólíkur 

þegar þeir byrjuðu í fréttamennsku og kann það að hafa einhver áhrif á viðhorf þeirra. 

Ægir Þór talaði mikið um tengslanetið og taldi það vera það mikilvægasta sem 

blaðamaður gæti haft í starfinu sínu. Gissur tekur í sama streng og segir að hér áður fyrr hafi 

samskiptin verið mikið persónulegri. Blaðamannafundir þar sem að allir hittust, töluðum 

saman og mynduðu tengsl hafi verið mun algengari. Jón Pétur Jónsson er fréttastjóri hjá 

mbl.is og hann hefur starfað hjá fyrirtækinu Árvakri frá árinu 2004. Hann bendir á að það 

komi ekkert í veg fyrir bein samskipti og þá skipti tengslanetið miklu máli. 

 ,,Þetta er ekkert rosalega flókið, það sem lögreglan vill að almenningur viti sendir hún 

frá sér” (Ægir Þór Eysteinsson, munnleg heimild, 19. mars 2018). 
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Gissur lýsir óánægju sinni með upplýsingaflæði lögreglu til fjölmiðla. Hann talar t.d. 

um að lögreglan á Ísafirði sé handónýt sökum þess að hún sé hætt að láta ná í sig. Einnig 

nefnir hann að lögreglan á Suðurnesjum veiti ekki aðstoð nema blaðamaðurinn sjálfur sé með 

ákveðnar upplýsingar. Auðvitað séu til undantekningar á þessum vinnubrögðum og er Gissur 

hæst ánægður með lögregluna á Akureyri. Hún sé mjög hjálpleg.  

 

7. Lögreglan á samfélagsmiðlum  

Ástæðan fyrir því að lögreglan fór á samfélagsmiðla var sú að hún vildi vera þar sem fólkið 

er. Ná betur til almennings og gefa fólki kost á að senda inn spurningar og fá svör (Gunnar 

Rúnar Sveinbjörnsson, munnleg heimild, 14. mars 2018). Gunnar segir að kannanir á hversu 

öruggt fólk upplifir sig, sökum aukins upplýsingaflæðis bendi til þess að almenn ánægja sé 

með þjónustu lögreglunnar í gegnum Facebook. Ánægjan sé meiri við það að fylgja 

lögreglunni á samfélagsmiðlum en að hringja eða mæta upp á stöð. Gunnar talar um að margir 

leiti til lögreglu. Ekki einungis fréttamenn heldur einnig nemendur úr skólum landsins sem 

biðja um upplýsingar, þingmenn og stofnanir svo dæmi séu tekin. Því sé gott að geta leitað til 

lögreglunnar á samfélagsmiðlum og fengið skjóta úrlausn.  

Ekki voru allir sáttir með að lokuð stofnun eins og lögreglan væri á leið á 

samfélagsmiðla skömmu eftir efnahagshrunið. Það breyttist fljótt sökum mikils áhuga 

almennings. Lögreglan setur mest megnis þar inn fræðsluefni og jákvæðar fréttir en notar 

einnig samfélagsmiðla til að leita að fólki. Gunnar segir að máttur samfélagsmiðla sé mikill. 

Fyrir tilstuðlan þeirra hafi tekist að leysa ýmis mál sem eflaust hefði ekki gengið nema með 

tilkomu samfélagsmiðlanna. 

Birgir Örn Guðjónsson hefur unnið sem lögregluþjónn um árabil, verið flugþjónn en 

er nú lögregluvarðstjóri. Hann hefur tjáð sig opinskátt á samfélagsmiðlum um lögreglustarfið 

(Bergljót Baldursdóttir, 2017). Lögreglan er með aðgang á Twitter sem meðal annars er nýttur 

í svokallað ,,maraþon”. Þá eru öll útköll og tilkynningar til lögreglu, oftast á föstudags- eða 

laugardagskvöld, birt á vefnum og öllum opinber (Birgir Örn Guðjónsson, munnleg heimild, 

17. mars 2018).  
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Mynd 1: Skjáskot tekið af Twitter síðu lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu af svokölluðu maraþoni lögreglunar. 

 

Bæði lögreglumenn og borgaralegir starfsmenn sjá um Facebook síðu lögreglunnar. 

Lögreglan réð inn einn lögreglumann sem átti alfarið að sjá um síðuna, svara fyrirspurnum 

og/eða kalla eftir upplýsingum. Mikil áhersla er lögð á að spurningum sé svarað, en af hverju 

að eyða tíma á Facebook? Birgir segir ástæðuna vera þá að ef lögreglan ætli að vera í góðu 

sambandi við landann þá sé þetta rétta leiðin um þessar mundir. Hann segir einnig 

samfélagsmiðla hafi gert lögregluna aðgengilegri og mannlegri. Jón Pétur er sammála því að 

lögreglan sé aðgengilegri almenningi með tilkomu samfélagsmiðla þar sem þeir séu mun 

meira lifandi en heimasíður.  

  Hefur þátttaka lögreglu á samfélagsmiðlum einhver áhrif á almenning? Birgir telur að 

þetta hafi haft jákvæð áhrif fyrir lögregluna. Samfélagsbreytingar hafi einnig átt þátt í að 

lögreglan fór á samfélagsmiðla. Birgir talar um að lögreglan sé ekki fjarlæg stofnun heldur 

stofnun sem sjái um að vernda almenning og því þurfi hún að vinna sér inn traust. Þetta sé 

ákveðið skref í þá átt. Lögregluþjónar hafi ákveðið vald enda hluti af þeirra starfi að koma inn 

í líf fólks með því t.d. að svipta það því dýrmætasta sem það á; frelsinu (Birgir Örn 

Guðjónsson, munnleg heimild, 17. mars 2018). 

Áhugi á lögreglunni er gífurlegur miðað við fylgjendahóp hennar á samfélagsmiðlum. 

Birgir Örn tók eftir því þegar hann opnaði sinn eigin samfélagsmiðil undir nafninu Biggi 

lögga og talaði opinskátt um lögreglustarfið. Hann segir að samfélagið hafi tekið vel í þetta. 

Um 90% athugasemda hafi verið jákvæðar og yfirmenn hans ekki neikvæðir gagnvart þessu. 

Hann nefndi það þó að stundum hafi samstarfsfólkinu hans þótt þetta erfitt.  

Áhuginn leyndi sér ekki og hefur Birgir hitt fólk utan landsteinanna sem hafði heyrt af honum 

á samfélagsmiðlum. Almenningur var duglegur að senda inn fyrirspurnir sem Birgir reyndi að 

svara eftir bestu getu. Hann segist hafa fengið margar spurningar um lögreglunámið. Einnig 

komu spurningar þar sem fólk var að leita sér aðstoðar varðandi tiltekin mál sem hann varð að 
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vísa áfram til lögreglunnar. Þegar fylgi Bigga löggu og lögreglunnar er skoðað á Facebook er 

hægt að álykta að fólk hafi mikinn áhuga á starfi lögreglunnar og vilji fylgjast með því. Á 

Instagram síðu lögreglunnar á höfuðborgasvæðinu eru 161 þúsund fylgjendur en eru jákvæðar 

myndir úr starfi lögreglunnar birtar.  

 

 

 

8. Gæði frétta og samskipta  

Gunnar Rúnar talar um að margir ungir fréttamenn séu að störfum í dag og telur að þeir kunni 

illa til verka. Hann fái oft fyrirspurnir t.d.um þjóðhátíð í Vestmannaeyjum sem annað 

lögregluembætti sér um. Það hafi læðst að honum sá grunur að unga fólkinu sé hent út í djúpu 

laugina án þess að fá fræðslu eða hafa næga þekkingu á starfinu. Reynsluboltarnir sem gátu 

miðlað til hinna yngri séu á bak og burt. Allir viðmælendurnir voru sammála um að hraðinn í 

Mynd 2: Skjáskot af Instagram reikning 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Hér 
sést mynd af lögreglunni af störfum á 
Menningarnótt. 
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fjölmiðlum hafi breyst og nú gangi þetta yfirleitt út á að ná í þessar svokölluðu smellufréttir 

(e. Clickbait). Það þýðir að fyrirsögnin verður að vera áhugaverð og ná til fólks strax svo það 

smelli á hana og lesi fréttina (Ben Frampton, 2015). Ægir Þór telur að almennt séu ókeypis 

miðlar að slást um auglýsingatekjur með því að tefla fram þessum smellufréttum, reyna að 

vera fyrstir með fréttirnar og vinnubrögðin líði fyrir það. 

Birgir og Gissur eru sammála um að gæðin hafi verið meiri hér áður fyrr þegar 

fjölmiðlamenn gátu hringt í lögregluna og fengið upplýsingar. Samskiptin voru mun 

persónulegri og telur Birgir að lögreglan mætti taka sig á varðandi samskipti við fjölmiðla. 

Hann talar einnig um að fjarlægðin sé mun meiri með tilkomu samfélagsmiðla. Spurt var um 

framtíðarsýn í samskiptum lögreglu og fjölmiðla og sagði Birgir að samfélagsmiðlar væru 

ekki að fara neitt. Þeir myndu þróast og telur hann að bæði fjölmiðlar og lögregla verði að 

aðlaga sig af þeim breytingum.  

Ægir Þór segir að gæðin séu ekki endilega meiri í dag. Upplýsingaöflun hafið verið 

öðruvísi áður fyrr en sé nú orðin mun einfaldari. Ákveðin áherslubreying hafi átt sér (Ægir 

Þór Eysteinsson, munnleg heimild, 19. mars 2018). Þar sem hann vinnur, þ.e. á 

Ríkisútvarpinu séu gerðar miklar kröfur um gæði frétta.  

 Jón Pétur segir að gæðin hafa ekki skilyrðislaust aukist með tilkomu samfélagsmiðla. 

Blaðamaður þurfi ávallt að sannreyna fréttir sínar og samfélagsmiðlar séu aðeins eitt tól 

gagnaöflunar. Það komi þó ekki í veg fyrir að blaðamaður taki viðtal og vinni úr 

upplýsingum. Blaðamenn geti stuðst við samfélagsmiðlana en þeir verði að vinna vinnuna 

sína, það er að segja, taka viðtöl, mæta á vettvang og lesa dóma.  

Gissur talar um að, að vissu leyti séu gæðin meiri núna með tilkomu internetsins. 

Hægt sé að fylla upp í frétt á skemmri tíma. Hann telur að fréttirnar séu þroskaðri núna en 

áður. Hann bendir á að fólk láti blekkjast á skrifum sem birtist á Facebook. Jafnvel blaðamenn 

hjá virtum miðlum falli í gryfjuna og birti stöðufærslur fólks af samfélagsmiðlum án þess að 

hafa fengið staðfestingu á fréttinni. Gissur bendir á að blaðamenn séu með siðareglur sem þeir 

eigi að fylgja en gleymist oft.   

 Fjölmiðlafulltrúum hjá fyrirtækjum hefur fjölgað til muna á undanförnum árum og 

telur Gissur það vera slæmt þar sem erfiðara geti verið að ná tali af forstjórunum. Nú fari flest 

allt í gegnum þriðja aðila sem geti valdið misskilningi. Mikið heilbrigðara samtal verði ef 

enginn milliliður sé. Samskiptin hjá ungu fréttafólki fari mest megnis í gegnum tölvu og segir 
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Gissur að tölvurnar séu kraftaverk en þær megi ekki eyðileggja góða hluti. Persónuleg 

samskipti séu mjög nauðsynleg og telur hann þróunina slæma. 

 Jón Pétur talar um að samskipti fjölmiðla við lögreglu hafi breyst eftir efnahagshrunið 

árið 2008 sem hafi einungis stafað af manneklu. Það hafi lagast með tímanum en á köflum sé 

þó erfitt að ná í lögregluna. 

 Spurður hvort samskipti milli lögreglu og fjölmiðla hafi vaxið með tilkomu 

samfélagsmiðla segir Birgir svo ekki vera. ,,Fjölmiðlaheimurinn er búinn að breytast, allt 

gerist svo hratt “ (Birgir Örn Guðjónsson, munnleg heimild, 17. mars 2018). Hinir 

viðmælendurnir taka í sama streng að með tilkomu samfélagsmiðla hafi samskiptin lítið 

breyst en fréttaflæðið aukist til muna þar sem að nú birtast fréttir oftar en áður.  

Birgir segir að hluti af starfi fjölmiðla sé að vera á hinu svokallaða ,,gráa svæði”. Þetta 

ergi lögregluna. Gunnar Rúnar telur að þessar tvær stéttir sinni mikilvægu starfi en séu 

ósammála um afstöðu til fréttaflutningsins.  

Birgir talar einnig um að það skipti máli hvort um frétt sé að ræða frétt eða ekki. Hann 

nefnir sjónvarpsþáttinn Paradísarheimt sem sýndur var á Rúv nú í haust sem dæmi. Margir 

lögreglumenn hafi verið mjög ósáttir við að sá þáttur færi í loftið þar sem einungis ein hlið var 

sýnd á málinu. Hann tekur dæmi um fárveikan viðmælanda sem lögreglan hefur oft þurft að 

hafa afskipti af. Birgir er ekki sammála kollegum sínum þar sem þetta sé ekki fréttaþáttur og 

lúti því allt öðrum lögmálum. 

 

9. Er trúnaðarsamband milli lögreglu og fjölmiðla?   

Hvarf Birnu Brjánsdóttur í ársbyrjun 2017 vakti gríðarlega athygli þar sem öll þjóðin beið í 

ofvæni eftir fréttum um hvað hefði komið fyrir ungu stúlkuna sem hvarf sporlaust í 

miðborginni. Þetta er lang stærsta fjölmiðlamál sem upp hefur komið eftir tilkomu 

samfélagsmiðla að sögn Birgis. Trúnaðarsamband ríkti þar milli lögreglu og fjölmiðla og er 

hægt að segja að sambandið hafi styrkst eftir það mál. Ákveðnar upplýsingar voru gefnar út 

og fengu fjölmiðlar að vita meira en mátti segja frá hverju sinni. Birgir segir að 

trúnaðarsambandið milli þessara tveggja stofnana hafi komið vel í ljós í þessu tiltekna máli. 

Gunnar segir að fjölmiðlar hafi verið nokkuð sáttir við upplýsingagjöf lögreglunnar enda 
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viðkvæmt mál þar sem fara varð varlega með allar upplýsingar og fjölmiðlar hafi sýnt 

tillitssemi.  

 Starfsmannaveltan í fjölmiðlum er mikil og er því spurning hversu lengi trúnaðurinn 

varir en Birgir segir sambandið nú vera gott. Jón Pétur telur almennt að trúnaðarsamband ríki 

á milli þessara tveggja stofnana. Hann segir samskipti við lögreglu vera góð og sé þess óskað 

þá séu viðkvæmar upplýsingar ekki birtar fyrr en lögregla telji það tímabært sökum 

rannsóknarhagsmuna. Hann bendir þó á að þetta fari allt eftir ritstjórnarlegum forsendum. 

Ægir Þór bendir á að spurningunni um trúnaðarsamband milli lögreglu og fjölmiðla sé 

erfitt að svara sökum þess hversu persónubundið það sé hjá hverjum og einum. Blaðamenn 

séu misvel tengdir innan lögreglunnar og nefnir hann enn og aftur á tengslanetið. Þeir hafi 

sína heimildarmenn og það skiptir máli að treysta hver öðrum. Jón Pétur er sammála þessu og 

segir það fara eftir blaðamanni og hvaða heimildarmenn hann hafi innan lögreglunnar. 

Gunnar talar um að hagsmunir geti verið miklir og að ekki sé hægt að gefa út 

upplýsingar á öllum tímapunktum í rannsókn. Sú staða geti komið upp að fjölmiðill búi yfir 

ákveðinni vitneskju um ákveðið mál og ætli að fara fram með fréttina. Þeir hafi þá samband 

við lögreglu sem verði í þeirri stöðu að staðfesta upplýsingar sem fjölmiðlar búa yfir (Gunnar 

Rúnar Sveinbjörnsson, munnleg heimild, 14. mars 2018).  

Lögregla gefur út upplýsingar þegar hún telur að réttur tími sé komin til þess. Margt 

spilar inn í vinnu lögreglunnar. Rannsóknarhagsmunir vega þungt í hvenær og hvað má birtast 

hverju sinni, því ekki má spilla fyrir rannsókn málsins. Birgir telur að Ísland taki strangar á 

vinnureglum en aðrar þjóðir þar sem gengið sé skrefinu lengra með upplýsingagjöf. 

Þagnarskylda lögreglunnar sé einnig mikil sem fréttamenn skilji yfirleitt. En starf blaðamanna 

er að komast að sem mestum upplýsingum segir Birgir og bendir á að það fari eftir 

starfsmanni lögreglunnar hvort hann skilji það eður ei.  

 

10. Heimildaöflun fyrir og eftir samfélagsmiðla 

Gissur segir tilkomu internetsins mestu breytinguna sem orðið hafi á sínu vinnuumhverfi 

þessa tæplega hálfu öld sem hann hefur unnið við fagið. Leit að grunnupplýsingum á 

internetinu sé ómetanlegt, í stað þess að hringja út allan bæ til að fá þessar sömu upplýsingar. 
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Hann talar um að nú sé hægt að senda skýrslur og gögn rafrænt en áður fyrr þurfti sendil í 

verkið (Gissur Sigurðsson, munnleg heimild, 14.mars 2018). Hann finnur mikinn mun á 

traustari upplýsingaveitum og heimildaöflunin sjálf taki styttri tíma. Ef það þurfti að breyta 

frétt á tímum ritvéla þá þurfti fólk að byrja upp á nýtt. Núna taki enga stund að raða textanum 

upp á nýtt. Gissur talar um að hann hafi ennþá samband við fólk, það hafi lítið breyst. En 

honum finnst unga fólkið vinna meira við tölvu og vera minna í persónulegum samskiptum. 

Hann talar um að fyrir samfélagsmiðla hafi hann náð í fleiri allsstaðar en nú sé það öðruvísi 

og vísar þar til fjölmiðlafulltrúa fyrirtækjanna. Einnig bendir hann á að símanotkun unga 

fólksins sé orðin mikil og fólk tali varla saman. ,,Skemmtileg tækni en ég held að við séum að 

fara fram úr okkur” (Gissur Sigurðsson, munnleg heimild, 14.mars 2018).  

 Jón Pétur talar um að í grunninn séu allar heimildaraflanir eins bæði fyrir og eftir 

samfélagsmiðla. Hann segir þó mun auðveldara að afla sér upplýsinga í dag. Lögreglan sendir 

frá sér tilkynningar daglega og einnig sé mbl.is með svokallað “löggutékk” eins og hann orðar 

það sjálfur. Þá sé hringt til lögreglu og spurst fyrir um fréttir. Hann bendir líka á að 

samfélagsmiðlar séu ein leið til að koma upplýsingum á framfæri. 

Ægir Þór talar um að fyrir samfélagsmiðla hafi fréttamenn hringt mun oftar í fyrirtæki 

og þurft að hafa meira fyrir frétt. Nú sé meira um tölvupósta og fréttin unnin við tölvu. Hann 

talar um að fréttirnar komi meira til sín nú með samfélagsmiðlum, en áður hafi þurft að hafa 

meira fyrir því að finna fréttir. Ægir Þór segir: ,,Að mínu mati finnst mér alltof mikið af 

þessum Facebook fréttum og hefur tilkoma samfélagsmiðla  án efa auðveldað blaðamönnum 

starfið. Hvort það sé af hinu góða skal ósagt látið” (Ægir Þór Eysteinsson, munnleg heimild, 

19.mars 2018). Gissur er sammála því að fréttafólk sé að fái sent til sín mikið af efni sem ekki 

hafi verið áður. En ef hann fái ekki staðfestingu hjá traustum aðilum fari fréttin ekki út. Ægir 

Þór og Jón Pétur samsinntu því, þ.e. að frétt færi ekki í birtingu nema að hún fengi trausta 

staðfestingu. 
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11. Niðurstöður 

Gissur Sigurðsson hefur starfað lengi við fjölmiðla og mikið í tengslum við lögreglufréttir. 

Hann segir að lögreglan sé orðin „hundleiðinlegt viðfangsefni“, allt öðruvísi en hún var hér 

áður fyrr. Þegar Gissur var spurður út í framtíðarsýn sagðist hann vera að láta af störfum  

sökum aldurs og ætlaði ekki að skipta sér af því meira. Að fá að taka viðtal við hann var 

ómetanlegt og gat hann sagt frá mörgu sem hann hefur lent í og hvernig tímarnir hafa breyst. 

Hann er reynslubolti í faginu og veit hvað hann syngur. Eins og fram kom í meginmálinu er 

margt ólíkt með viðhorfi Gissurar og Ægis Þór í þessum efnum. Gaman var að taka viðtal við 

þá báða þar sem þau veittu ólíka innsýn. Það gæti stafað af kynslóðabilinu milli þeirra og 

einnig gæti haft einhver áhrif að annar vinnur á Rúv og hinn hjá Sýn (áður 365 miðlum).  

Þeir lögreglumenn sem talað var við höfðu einnig ólíka sýn á málefnið. Fólk sér hluti á 

mismunandi vegu og gerði það því verkefnið skemmtilegra. Niðurstöðurnar eru allt aðrar en 

höfundur hafði gert sér í hugarlund í upphafi þess og komu verulega á óvart.   

Fjögur viðtöl voru tekin augliti til auglitis og einn viðmælandi fékk sendan 

spurningalista. Mikill munur var þar á og tekur höfundur heils hugar undir þau ummæli 

Gissurar um mikilvægi persónulegra samskipta. Í viðtölunum spunnust samræður og ýmsar 

spurningar vöknuðu sem höfundur var ekki búin að ákveða fyrirfram. Viðtölin urðu ítarlegri. 

Því var lögð mikil áhersla á að hitta viðmælendurna í eigin persónu. Áhugavert var að vinna 

úr öllum fimm viðtölunum því þrátt fyrir að vinna í sama fagi, það er a.v. í lögreglunni og h.v. 

á fjölmiðlum, voru svörin mismunandi. Margt getur spilað þar inn í. Til dæmis 

starfsumhverfi, starfs- og lífaldur svo og tengslanet viðmælenda. 

Styrkleiki þessa verkefnis eru djúp og nákvæm viðtöl. Veikleikinn er hins vegar sá að 

eigindleg rannsóknaraðferð er mun tímafrekari en megindleg og því eru viðtölin fá og ekki 

hægt að sjá nákvæma niðurstöðu sökum þess að þýðið er svo lítið.   

Það væri áhugavert að halda áfram með þetta verkefni. Gera meiri úr því og fá  

nákvæmari niðurstöður. Það væri hægt að framkvæma með því til dæmis að taka fleiri viðtöl 

og þá einnig við konur. Þess má geta að við gerð þessa verkefnis var gerð tilraun til að ná til 

kvenna í báðum starfsstéttum en það bara því miður ekki árangur. Jafnvel væri forvitnilegt að 

búa til megindlega rannsóknaraðferð úr verkefninu. 
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12. Lokaorð 

Í upphafi verkefnisins voru settar fram spurningar sem leitast var eftir að fá svör við og tókst 

það.    

Hvert er hlutverk samfélagsmiðla í samskiptum lögreglu og fjölmiðla? 

Samskipti fjölmiðla og lögreglu fara minnst fram á samfélagsmiðlum svo ekki er hægt að 

segja að þeir leiki stórt hlutverk í þeim efnum. En það er hægt að telja að samfélagsmiðlar séu 

hjálpartæki fyrir báðar stofnanir og ,,er allt aukið upplýsingaflæði af hinu góða” (Ægir Þór 

Eysteinsson, munnleg heimild, 19. mars 2018). Því er hægt að segja að samfélagsmiðlar 

hjálpa frekar til við samskipti milli almennings og lögreglu en að gegna hlutverki í 

samskiptum milli lögreglu og fjölmiðla.  

Hversu miklar breytingar urðu á upplýsingaöflun lögreglu með tilkomu 

samfélagsmiðla? Gríðarlega mikið af upplýsingum berst til fjölmiðla og lögreglu í gegnum 

samfélagsmiðla. Ábendingum til fjölmiðla hefur fjölgað mikið og er því starf fréttamannsins 

að vissu leyti breytt. Lögð er meiri áhersla á vinna úr fréttinni, fá upplýsingar og staðfesta, 

frekar en að leita að frétt til að skrifa. Því má segja að samfélagsmiðlar auðveldi 

blaðamönnum vinnuna að vissu leyti. Lögreglan fær einnig mun fleiri ábendingar á borð til 

sín í gegnum samfélagsmiðlana og samhliða því hefur heimsóknum á lögreglustöðvarnar 

fækkað verulega frá því sem áður var.  

Hvernig voru samskipti lögreglu og fjölmiðla fyrir tíma samfélagsmiðla? 

Eins og kemur fram eru fréttamenn sem rætt var við ekki á einu máli um svarið við þessari 

spurningu. Gissur segir að samskiptin fyrir tíma samfélagsmiðla hafi verið mun betri en nú. 

Efnt hafi verið til fleiri blaðamannafunda áður fyrr og tengst fólk þá betur. Ægir Þór telur að 

samskiptin séu betri en fyrir tilkomu samfélagsmiðla, þótt samfélagsmiðlarnir hafi lítið að 

gera með þá breytingu. Jón Pétur segir að í grunninn séu samskiptin þau sömu og voru áður 

og er því lítil breyting þar á.   

Haft var upp á viðmælendunum fimm með því að senda tölvupóst. Ef það bar ekki 

árangur var hringt á vinnustað þeirra. Einn viðmælandinn svaraði í Facebook skilaboðum. 

Allir voru þeir tilbúnir til að taka þátt og hjálpa til með verkefnið. Höfundur þakkar þeim fyrir 

að gefa sér tíma í að setjast niður og ræða málin. 
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Fylgiskjal 1  

Spurningar til fjölmiðla  

 

• Hvernig eru samskiptin við lögreglu meðal fjölmiðla?  

 

• Fái þið miklar upplýsingar frá lögreglu og notið þið allar þær upplýsingar í fréttum 

sem birtast?  

 

• Hvert finnst þér vera hlutverk samfélagsmiðla í samskiptum við lögreglu og fjölmiðla?  

 

• Hvernig er það nú með tilkomu samfélagsmiðla? 

Auðveldara en áður?  

 

• Er eingöngu notast við samfélagsmiðla við heimildir eða hvernig virkar þetta ?  

 

• Hvernig finnst þér samskiptin vera fyrir samfélagsmiðla?  

 

• Finnst þér gæði samskipta milli lögreglu og fjölmiðla hafa breyst með tilkomu 

samfélagsmiðla? Hvernig þá  

 

• Hvernig sjái þið framtíðina í samskiptum við lögregluna og samfélagsmiðla? 
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Fylgiskjal 2  

Spurningar fyrir lögreglu  

• Hvernig notar lögreglan samfélagsmiðla?  

 

• Hefur síðan þróast í aðra/óvænta átt frá því sem áætlað var?  

 

• Samskipti milli fjölmiðla og lögreglu hvernig eru þau? 

 

• Hefur lögreglan orðið vör við breytingu í viðmóti eða viðhorfi almennings til hennar? 

 

• Hvað varð til þess að lögreglan fór að nota samfélagsmiðla?  Var það tíminn?  

 

• Hvernig fréttir er stuðst við? Hver sinnir þessu? Ákveðin hópur, var einhver ráðin inn? 

Hver ber ábyrgð á gæðunum? 

  

• Eyða tíma í þetta, hver er ástæðan ?  

 

• Hefur þetta aukið samskipti við fjölmiðla? Bein samskipti eða notast við 

samfélagsmiðla?  

 

• Gefi þið upp allar upplýsingar sem þið eruð með til fjölmiðla?   

 

• Er trúnaðarsamband milli lögreglu og fjölmiðla?  

 

• Finnst þér gæði samskipta milli lögreglu og fjölmiðla hafa breyst með tilkomu 

samfélagsmiðla ? Hvernig þá?  

 


