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Útdráttur 
 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að stilla rannsóknum á sviði fjölmiðlunar upp sem  
áhrifaríkri leið til þess að stuðla að faglegri fréttaumfjöllun á Íslandi og jafnframt benda á 
hversu lítið hefur farið fyrir slíku starfi hérlendis samanborið við erlend nágrannaríki.   
Gerð er grein fyrir því hvernig hægt er með þessum hætti að rýna í innihald fréttaefnis og 
leggja mat á það hvort vinnubrögðin uppfylli þau skilyrði sem einkenna þurfa faglega 
fréttastofu og faglega fréttamennsku.  
Hugtakið fréttamiðlun er skilgreint og farið yfir það umhverfi og vinnureglur sem slík miðlun 
skal lúta. Hlutverk fréttamiðla sem aðhald stjórnvalda og hliðvarða almennings er rakið og 
gerð grein fyrir helstu lýðræðislegu skyldum fréttamanna.    
Yfirlit er gefið yfir þær aðferðir sem tíðkast að beita við slíkar rannsóknir. Litið er á 
rannsóknarhefðir á þessu sviði erlendis og saga fjölmiðlarannsókna á Norðurlöndum rakin.  
Með norræn yfirlit til hliðsjónar eru íslenskar fjölmiðlarannsóknir teknar til skoðunar og sýnt 
fram á hversu langt Ísland stendur nágrannaþjóðunum að baki í þessum efnum. Bent er á 
leiðir sem miðast að því að renna stoðum undir slíkt starf hérlendis ef til þess kæmi að lagður 
yrði grunnur að faglegum rannsóknum á íslenskum fréttamiðlum.  
Að lokum er sú niðurstaða reifuð að markvissar rannsóknir á fréttamiðlun er ákjósanleg 
aðferð þess að stuðla að faglegri fréttamennsku á Íslandi.  
 

Abstract 
 
The subject of this essay is to lay out how increased mass media research can effectively 
contribute to professional news coverage in the Icelandic media. At the same time it points 
out how little has been done within that particular field of scientific research in Iceland 
compared to other countries in Western Europe.   
It is explained how tools within the field of media research can analyse the content of news 
material, evaluate the work of news reporters and verify if it measures up to the requirements 
of professional news medium.   
A definition of the term news syndication is pondered.  All the main democratic obligations 
and roles of a news medium are covered and put into context with the status of mass media in 
modern society. 
An overview is provided of the different research methods used to examine content of news 
material. In relation to the methods, another overview is provided of the tradition of mass 
communication research in Scandinavia. With that information in mind, mass communication 
research in Iceland is taken under examination.  The examination reveals that Iceland is 
situated far behind its neighbouring countries regarding research in the field of news 
syndication. Some ways to structure a research tradition in Iceland are mapped out. 
Finally, the following conclusion is laid out. Structured research in the field of news 
syndication will effectively contribute towards increased professional news reporting in the 
Icelandic media. 
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