
 

 1

 

 

Félags- og mannvísindadeild 

MA-ritgerð 

Blaða- og fréttamennska 
 

 

Frá öflun til miðlunar: Þöggun og hindranir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnheiður Guðlaugsdóttir 

Júní 2010 



 

 2

 

 

Félags- og mannvísindadeild 

MA-ritgerð 

Blaða- og fréttamennska 
 

 

Frá öflun til miðlunar: Þöggun og hindranir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnheiður Guðlaugsdóttir 

Júní 2010 



 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðbeinendur: Fræðilegur hluti: Dr. Þorbjörn Broddason 

Verklegur hluti: Valgerður Anna Jóhannsdóttir 

Nemandi: Arnheiður Guðlaugsdóttir 

Kennitala: 160653-3109 



 

 4

Útdráttur 

Fjölmiðlar eins og aðrir sem þurfa að afla sér upplýsinga eru meðvitaðir um gildi þess 

að vitneskja berist hratt og örugglega. Fréttatengt efni hefur tapað nokkru gildi, sé það 

ekki nýtt eða nýlegt lengur. Með tilkomu internetsins og nýrri fjarskiptatækni hefur 

orðið bylting í öflun og miðlun upplýsinga. 

Í þessari meistaraprófsritgerð í blaða- og fréttamennsku - Frá öflun til miðlunar: 

Þöggun og hindranir - er gerð eigindleg rannsókn á upplýsingaöflun og miðlun blaða- 

og fréttamanna. Þar er einnig fjallað um þær hindranir sem þeir mæta við öflun 

efnisins. Ritgerðin hefst á fræðilegri umfjöllun um fjölmiðla, en í síðari hluta hennar 

er rannsókninni lýst svo og starfsaðferðum blaða- og fréttamanna.  Ritgerðinni fylgir 

geisladiskur með viðtölum við tvo reynda blaðamenn um fjölmiðlaumhverfið, þróun 

þess, breytingar og framtíðarsýn. Viðtölin eru umbrotin og tilbúin til birtingar. Á 

diskinum er einnig grein um helstu niðurstöður rannsókninnar. Þátttakendur eru tíu 

blaða- og fréttamenn, af báðum kynjum, á ólíkum aldri og með mislanga 

fjölmiðlareynslu.  
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Summary 

In a similar way as other users of information, the media know the value of speedy 

efficiency and safety in transmission. News will have lost some of its value if it is no 

longer fresh. With the coming of the Internet and digital teknology there has been a 

revolution in the acquisition and publication of information. The present MA- paper 

in journalism and newsmanship, entitled „Frá öflun til miðlunar: Þöggun og 

hindranir.”  

Purports to bring a piece of qualitative research into the finding, extracting and 

preparing of various news and other matters of public importance the by journalists. It 

also pays attention to the obstacles they meet with in acquiring the matter they work 

with.  

The paper starts with a scholarly general treatment of the media and their 

workings, goes on to present its own research describing the working methods of 

journalists. The paper is accompanied by a diskette containing interviews with two 

experienced newspapermen about the media milieu, its development, its changes and 

the interviewees’ vision for the future. The interviews are „layd-out” and print-ready. 

The diskette also contains in summary the main points and conclusions of the paper. 

Participants as objects for study were ten journalists, of both sexes, of different 

generations and experience.  
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Formáli 

Rannsóknin og fræðilegi þáttur hennar eru hluti af lokaverkefni til meistaraprófs í 

blaða- og fréttamennsku við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var gerð 

á tímabilinu janúar-apríl árið 2008. Verkefnið er 30 einingar sem skiptist í tvennt á 

eftirfarandi hátt: 15 einingar er rannsóknin og fræðilegi hluti hennar. Síðari hlutinn 

sem einnig er 15 einingar er svokölluð fjölmiðlaafurð. Það efni er frágengið, á 

meðfylgjandi geisladiski, til birtingar í fjölmiðli.  

Leiðbeinendur voru dr. Þorbjörn Broddason prófessor við Háskóla Íslands, í 

fræðilegum hluta, og í verklegum Valgerður Anna Jóhannsdóttir aðjunkt og eru þeim 

hér með færðar bestu þakkir fyrir leiðsögnina. Þátttakendur í rannsókninni, blaða- og 

fréttamennirnir tíu, sem ég ræddi við fá einnig sérstakar þakkir, svo og viðmælendur 

mínir í verklega hluta ritgerðarinnar, Birgir Guðmundsson dósent og Matthías 

Johannessen rithöfundur og fyrrverandi ritstjóri. Þá fá Davíð Erlingsson dósent og 

Inga Ósk Ásgeirsdóttir MA í bókmenntafræði þakklæti fyrir góðar ábendingar. 

Ritgerðin er tileinkuð minningu föður míns, Guðlaugs Torfasonar bónda og kennara, 

sem var óþreytandi að hvetja okkur til þess að afla okkur menntunar og hætta aldrei 

að læra.     
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1  Inngangur 

Morgunblöð 
á snúru 
 

síðustu fréttir 
að sunnan 
hengdar til þerris 
í þjóðbraut 
 

sólbakaðar fréttir 
eins og saltur  
fiskur.1 

Í þessari ritgerð, sem er hluti lokaverkefnis til meistaraprófs í blaða- og 

fréttamennsku við Háskóla Íslands, er gerð grein fyrir rannsókn á öflun og miðlun 

efnis blaða- og fréttamanna. Hvar  leita þeir upplýsinga fyrir fréttir og annað efni sem 

birtist í fjölmiðlum, hvernig fara þeir að, hver er besta leiðin og hvernig takast þeir á 

við hindranir? Notuð er eigindleg rannsóknaraðferð og tekin viðtöl við tíu blaða- og 

fréttamenn. Ástæðan fyrir vali mínu á ritgerðarefni er að í lokaritgerð minni til BA-

prófs í bókasafns- og upplýsingafræði, árið 2005, með fjölmiðlafræði sem aukagrein 

gerði ég rannsókn á upplýsingaleiðum blaða- og fréttamanna með sömu 

rannsóknaraðferð og ræddi þá við átta blaða- og fréttamenn um skylt efni. Fjölmiðlar 

hafa verið mér áhugamál svo lengi sem ég man. Það var hátíð þegar dagblöð og önnur 

blöð komu með mjólkurbílnum í uppsveitir Borgarfjarðar. Enn er sérstök stemning að 

setjast niður með nýtt dagblað. Varla hefur liðið dagur án þess að dagblöð hafi komið 

á heimilið, þótt ég hafi varið miklum hluta ævinnar í afdölum á Íslandi. Þá skipar 

Ríkisútvarpið Rás 1 sérstakan sess í hugum dreifbýlisfólks, að minnsta kosti þeirra 

sem komnir eru yfir miðjan aldur. Annar kafli ritgerðarinnar á eftir inngangskafla 

fjallar um förumennina sem gengu milli bæja og miðluðu og öfluðu frétta og telja má 

                                                 
1 Matthías Johannessen 1984, s. 42. 
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fyrstu fréttamennina í óeiginlegri merkingu. Í þriðja kafla er komið inn á upphaf 

fjölmiðlunar sem ekki gat hafist í nútímabúningi fyrr en með prentlistinni. Undirkaflar 

eru um fréttaforsendur fjölmiðla og áhrif fjölmiðla og áreiti. Eitthvað hlýtur bærinn að 

heita - er undirkafli þar sem vitnað er í viðtöl við blaðamenn sem hættu störfum um 

síðustu aldamót og ræða breytingar í öflun og miðlun. Fjórði kaflinn og undirkaflar 

hans fjalla  um heilagleika starfsstétta og þá helgi sem hvílir yfir ákveðnum störfum 

sem kemur með þekkingu og fórn. Þar eru störf blaða- og fréttamanna borin saman 

við aðrar sérfræðingastéttir eins og störf presta og lækna í samfélaginu, fyrr og síðar. Í 

fimmta kaflanum – Mikilvægi blaðamanna síst minnkandi – þar er komið inn á 

samþjöppun eignarhalds á fjölmiðlum sem er áhyggjuefni allsstaðar í heiminum. Þar 

er einnig minnst á þær fórnir sem erlendir blaða- og fréttamenn hafa þurft að færa til 

að afla frétta. Í undirköflum þessa kafla er fjallað um hvort gagnrýnin hugsun sé á 

undanhaldi með uppsögnum fjölda blaða- og fréttamanna á síðustu misserum. Þá er 

fjallað um öryggishlutverk fjölmiðla sem alltaf eru á vakt og sýndarveruleikann. 

Komið er inn á íslenskan fjölmiðlamarkað og mikilvægi gagnsæis í lýðræðis-

þjóðfélagi og þá breytingu sem orðið hefur á upplýsingamiðlun og samskiptatækni. Þá 

er kafli um það hvort fólk hætti að geta skrifað öðruvísi en á tölvu. Fimmti hlutinn 

endar á umfjöllun um nýtt fjölmiðlafrumvarp. Starfsaðferðir blaða- og fréttamanna er 

efni sjötta hluta ritgerðarinnar. Í undirköflum er rannsókninni á upplýsingaöflun og 

miðlun fjölmiðlafólks lýst, markmiði og rannsóknarspurningum, framkvæmd 

rannsóknarinnar, aðferðum, undirbúningi og framkvæmd. Þá eru gervinöfn 

þátttakenda tilgreind, gagnaöflun, skráning og úrvinnsla. Sjöundi kaflinn og 

undirkaflar hans eru samantekt, niðurstöður, lokaorð og lærdómur, á undan 

heimildaskrá.    
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2 Fyrstu „blaðamennirnir” 

Á liðnum öldum gekk förufólk á milli bæja og héraða og aflaði frétta og bar þær á 

milli manna. Það má segja að þetta hafi verið nokkurskonar fréttamenn eða 

„blaðamenn” án blaða. Að launum fékk fólkið mat og húsaskjól og stundum gjafir ef 

fréttirnar þóttu nægilega merkilegar. Allskonar fólk flakkaði milli bæja allt fram á 

síðustu öld. Það tengdi saman sveitir og héruð með því að afla og flytja upplýsingar 

og skemmta fólki með sögum og kveðskap. Með þessu uppfyllti förufólkið þarfir 

fólks fyrir fréttir og afþreyingu eða það sama og nútímafjölmiðlum er ætlað að gera. 

Ekki var þó allt rétt og satt sem þeir báru á milli, en ekki síður en fjölmiðlum 

nútímans gat þeim orðið hált á því að segja ekki sannleikann.2 

Í Sturlungu er getið um annarskonar fréttaform sem voru sendibréf á milli fólks. Í 

fyrstu voru það aðeins höfðingjar sem sendu þau til annarra háttsettra. Bréfin voru 

send með förumönnum eða sérstökum sendimönnum þar sem engin póstþjónusta var á 

Íslandi fyrr en seint á 18. öld. Þótt bréfin væru persónuleg voru þau skyld þeim 

dagblöðum sem síðar komu fram á sjónarsviðið að því leyti að þau fluttu fréttir á 

skipulegan hátt. Ýmiss konar handskrifuð fréttablöð, auglýsingar og tilkynningar voru 

komin á undan prentlistinni.3 

                                                 
2 Guðjón Friðriksson 2000, s. 9. 
3 Guðjón Friðriksson 2000, s. 9. 
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3 Upphaf fjölmiðlunar 

Prentlistin hófst á 15. öld sem varð til þess að veldi kirkjunnar í Evrópu hnignaði. Hún 

gerði það einnig að verkum að fjölmiðlun gat hafist í nútímabúningi. Sú bylting sem 

Þjóðverjinn Jóhannes Gutenberg hratt af stað með prentverkinu hafði miklar 

menningarlegar, félagslegar og pólitískar breytingar í för með sér. Dagblöðin voru 

fyrsti fjölmiðillinn og ekki hefði verið hægt að þróa borgaralegt lýðræði né réttindi og 

skyldur í pólitík nema prentlistin hefði verið komin til sögunnar. Ný tækni kom síðan 

til á 20. öldinni sem varð til þess að fjöldi fjölmiðla leit dagsins ljós eins og útvarpið 

sem náði fótfestu eftir lok fyrri heimsstyrjaldarinnar og sjónvarpið eftir þá síðari. Svo 

sterkir urðu þessir miðlar það er dagblöð, útvarp og sjónvarp í lífi fólks að hægt er að 

bera þá saman við hlutverk kirkjunnar á fyrri öldum. Eins og kirkjan hafði vald yfir 

daglegu lífi fólks á miðöldum þá hafa fjölmiðlarnir yfirráð í tilveru fólks í nútímanum. 

Hvern einasta dag allan ársins hring hlustum við á boðskap fjölmiðlanna. Það skiptir 

ekki máli hvaða miðill er valinn því að stórum hluta eru fréttirnar þær sömu. Svo 

haldið sé áfram með samlíkingu við kirkjuna sem fólkið fyrr á öldum gat ekki verið 

án, getur nútímamaðurinn ekki hugsað sér daglegt líf án fjölmiðla. Þeir eru allt um 

kring og ef fólk vill hvíla sig á fjölmiðlanotkun þá er það áfram innan um fólk sem 

gefur því upplýsingar um það sem er að gerast og ræðir um það sem efst er í 

umræðunni. Trúin sem áður var allt umlykjandi í lífinu er nú aðeins brot af því sem 

hún var og sameiningin er í fjölmiðlanotkuninni.4  

3.1 Fréttaforsendur fjölmiðla 
Fjölmiðlarnir eru áhrifamiklir, ekki síst sjónvarpið,  þar sjáum við þá sem skara fram 

úr í heimi íþrótta, stjórnmála og kvikmynda. Hægt er virða fyrir sér fólkið, hvernig 

það lítur út, klæðist og ber sig, þannig að það verður okkur nálægt, en þó fjarlægt á 

sjónvarpsskjá.5  

Daniel Dayan ( f. 1943) og  Elihu Katz (f. 1926) sýndu fram á að sumir atburðir 

eru eingöngu í sjónvarpinu og hafa þannig gildi fyrir heimssöguna. Persónudýrkun er 

                                                 
4 Þorbjörn Broddason 1998, s. 81-83. 
5 Þorbjörn Broddason 1998, s. 84. 
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einnig á sumum starfsmönnum sjónvarpsins sem hægt er líkja við tilbeiðslu kaþólskra, 

því hefur verið talað um þriðju stétt heilagra sem eru fréttamenn sem komi á eftir 

læknum og prestum.6 

Fyrir nær hálfri öld skrifuðu Johan Galtung og Mari Holmboe Ruge athyglisverða 

grein þar sem þau úskýrðu hvaða forsendur það væru, sem hefðu áhrif á hvaða erlenda 

frétt birtist í fjölmiðlum. Þótt langur tími sé liðinn hafa þau haft ýmislegt fyrir sér sem 

oft hefur verið vitnað til síðan. Í greininni er fjallað um það hvað það er sem gerir 

atburði fréttnæma fram yfir aðra sem enga athygli fá í fjölmiðlum.7  

Tíðni (frequency) - Sá tími sem það tekur fyrir atburð að renna sitt skeið eins og 

jarðskjálfti, morð eða umferðarslys. Því betur sem atburðurinn fellur að útgáfutíðni 

fjölmiðils, þeim mun fréttnæmari þykir hann.   

Styrkur (amplitude) - Stór atburður fær meiri athygli, en það þarf lágmarksstyrk til 

að atburður nái athygli þannig að tvenns konar forsendur þurfa að vera fyrir hendi það 

er raunstyrkur og styrkauki.  

Skýrleiki (unambiguity) – Ef atburðurinn, jafnvel þó um stóratburð sé að ræða,  

gerist með óskýrum hætti getur hann farið framhjá fjölmiðlum. Dæmi um þetta eru 

frásagnir af fljúgandi furðuhlutum eða geimverum. Þar sem ekki er um áþreifanleg 

atvik að ræða, heldur getgátur, er erfitt að gera frétt um slíkt.  

Merking (meaningfullness) – Ef atburðurinn er nálægur hvort sem er í raun eða 

menningarlega hefur hann meiri merkingu fyrir viðkomandi. Stórslys í eigin landi 

snertir fólk öðruvísi heldur en atburður í fjarlægð.  

Samhljómun (consonance) – Þeir atburðir sem við eigum von á verða okkur ljósari 

og um leið fyrirsjánlegir meðan aðrir sem við búumst ekki við eru lengra frá skilningi 

okkar.  

Óvænti (unexpectedness) – Galtung og Ruge telja þessa forsendu rétta af þær tvær 

sem koma á undan, sem eru merking og samhljómun. Við hlustum eftir  atburðum 

sem hafa merkingu fyrir okkur og við teljum líklegt að geti gerst og við tökum best 

eftir því sem verður óvænt. Höfundar greina hér á milli tveggja tegunda sem eru 

ófyrirsegjanleiki og skortur.  

                                                 
6 Þorbjörn Broddason 1998, s. 84.  
7 Þorbjörn Broddason 2005, s. 45. 
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Samfella (continuity) – Þar er átt við það að sá atburður sem hefur einhvern tíma 

verið skilgreindur sem frétt muni halda þeirri stöðu áfram, þótt styrkleiki minnki.   

Samsetning (composition) – Ef ákveðin tegund frétta hefur verið lengi í 

fjölmiðlum er líklegt að annars konar atburður verði fréttnæmur til þess að einhæfni 

verði ekki eins mikil, jafnvel þótt sá atburður sé miklu veigaminni.  

Valdaþjóðir – Þetta kemur fram í fjölmiðlum daglega. Það sem valdamiklar þjóðir 

aðhafast þykir meira fréttaefni en það sem fátækar og valdalitlar gera.  

Valdafólk – Í hverju landi þykir það sem valdamenn gera þess vert að segja frá því 

í fjölmiðlum á kostnað almúgans.  

Persónutenging – Frásögnin verður auðveldari ef hún er tengd ákveðinni persónu 

og líklegra er að sagt sé frá atburði ef hægt er að persónutengja hann.  

Neikvæði – Atburðir sem eru neikvæðir gerast á örskotsstundu meðan jákvæðir 

atburðir taka oftast langan tíma. Þannig verða þeir neikvæðu skýrari og með meiri 

merkingu. Til dæmis eru fréttir sem við fáum af fjarlægum slóðum oftar slæmar en 

góðar. Sumar góðar fréttir hafa ekki þann styrk eða tíðni að þær rati í fjölmiðla. Þær 

eru þá kannski ekki tengdar einstaklingum heldur lífi og aðstæðum þjóðflokka, snerta 

ekki valdhafa heldur almenning. Fréttamennsku hefur farið mikið fram á þessum 

áratugum sem liðnir eru frá því greinin var fyrst birt.8 

Samkvæmt Galtung og Ruge er sá heimur sem fréttamiðlar birta af fjarlægum 

stöðum og sýna fólki „villandi og brotakennd heimsmynd” þar sem almenningur 

verður að meðtaka og draga sínar eigin ályktanir sem byggjast þó ekki á fullkomnum 

forsendum.9   

Sjónvarpið höfðar ekki til rökhugsunar líkt og prentað mál og útvarp, heldur til 

tilfinninga. Marshall McLuhan (1911-1980) leit á fjölmiðlana sem einskonar 

framlengingu á skynfærum okkar og hann gerði sér fljótt grein fyrir þeim miklu 

möguleikum sem sjónvarpið hefði til að ná til alls heimsins og sameina hugi fólks án 

landamæra. Myndlíkingin um heimsþorpið er frá honum komin.10    

Hugmyndin hefur að sumu leyti komið fram. Nálægð og fjarlægð atburða í 

fjölmiðlum hafa með því öðlast nýja merkingu því hægt er að tala um atburði í 

                                                 
8 Þorbjörn Broddason 2005, s. 46-49. 
9 Þorbjörn Broddason 2005, s. 50.  
10 Þorbjörn Broddason 2005, s. 69.  
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fjölmiðlum sem gerast alls staðar, en þó hvergi. Í einhverju mæli hefur þetta áhrif á 

allar forsendur Galtungs og Ruge, sérstaklega menningarlega nálægð.11 

Nú í upphafi 21. aldar getur fólk verið þátttakendur í atburðum hvar sem er í 

heiminum í beinni sjónvarpsútsendingu og þar með er heimsþorpið orðið að veruleika. 

Einn og sami fréttamiðill nær til fleiri viðtakenda eins og sjónvarpsfréttarásin CNN 

sem nær vítt og breitt og samþjöppun eignarhalds er víða áberandi. Gagnvirknin veitir 

okkur ákveðið frelsi og með henni getum við sótt í fréttasjóði og ákveðið og valið þær 

fréttir, auglýsingar og afþreyingu sem við höfum áhuga á að sjá og heyra.12  

Samkvæmt rannsóknum í blaðamennsku virðast blaðamenn hafa sameiginlegan 

skilning á því hvað sé frétt og hvað ekki.13  

Fleiri fræðimenn eru á sama máli og Galtung og Ruge um fréttaforsendur 

fjölmiðla. Bennett, W. Lance og félagar nefna að atburðarás sem snertir venjulegar 

fjölskyldur þyki ekki fréttaefni og lítið brot af slíkum fréttum rati í fjölmiðla. Fólk 

utan stofnana verði að sýna neikvæða hegðun til að fá umfjöllun um sig í fréttum. 

Ríkisstjórn, atvinnustarfsemi, félagasamtök og alvarleg þjóðfélagsmál og pólitík eru 

aðalumfjöllunarefni fjölmiðla.14     

3.2 Áhrif og áreiti 
Fjölmiðlar hafa mikil áhrif í samfélaginu og því vilja margir ráða umfjöllunarefni 

þeirra. Þótt fjölmiðlar vinni fyrir almenning þá eru yfirvöld og hagsmunahópar sem 

reyna að hafa áhrif á þá. Fréttamenn verða því fyrir áreiti bæði frá peninga- og 

valdafólki. Oft vita fréttamenn ekki þegar þeir fá verk úthlutað frá yfirmönnum sínum 

hvort eigendur fjölmiðilsins eða áhrifafólk hefur valið verkið og einhverjir hagsmunir 

liggi að baki. Bæði þarf því fréttamaðurinn að treysta á sjálfan sig og þekkja 

siðareglurnar vel.15 

Þótt talað sé um að fjölmiðlar endurspegli þjóðfélagið eins og það er þá er það 

ekki alveg rétt því fjölmiðlar taka einnig þátt í mótun þess með umfjöllun sinni um 

viðfangsefni. Mismunandi er hvort þeir kanna undirheimana eða fjalla yfirborðslega 

um málefnin. Verk sem vel eru unnin á fjölmiðlum búa yfir góðri aðferðafræði og 

                                                 
11 Þorbjörn Broddason 2005, s. 50. 
12 Þorbjörn Broddason 2005, s. 84.  
13 Bennett, W. Lance, ofl. 1985, s. 54. 
14 Bennett, W. Lance, ofl. 1985, s. 52.  
15 Morgunblaðið, 29. janúar 2009, s. 24.  
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samfélagslegri ábyrgð. Þau verk hafa tilhneigingu til að bæta samfélagið. Hlutverk 

fjölmiðlanna er ekki að þjóna hagsmunahópum, markaði, eigendum eða valdhöfum 

heldur að upplýsa almenning, geta greint og flokkað og miðlað því sem hefur gildi. 

Verkefni blaða- og fréttamanna er ekki að gefa ákveðna mynd, heldur að greina veik- 

og styrkleika samfélagsins. Þeir hafa skyldur við lesandann, hlustandann og 

áhorfandann. Þeir þurfa að hafa þá hugsjón að bæta samfélagið fyrir almenning en 

ekki fyrir stjórnmálaflokka eða viðskiptalífið. Að efla menningu, vinna gegn spillingu 

þeirra sem fara með fé og vald almennings. Til þess þarf hugrekki, að gera það sem 

þarf þrátt fyrir ótta. Endurreisn þjóðfélagsins er framundan, það er prófraun á alla, 

ekki síst fjölmiðla.16 

Blaða- og fréttamenn hafa tjáningarfrelsi innan vissra marka, þar koma til lög og 

siðareglur.17 Í Stjórnarskrá er þess getið í 73. grein að allir hafi rétt á að láta í ljós 

skoðanir sínar en ábyrgjast þær fyrir dómi og tjáningarfrelsinu megi ekki setja skorður 

nema með lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins.18  

3.3 Eitthvað hlýtur bærinn að heita! 
Blaðamenn sem hafa lokið blaðamennskuferli síðustu ár hafa lýst því því hvernig 

breytingar á starfsumhverfi þeirra breyttist mikið á seinni hluta síðustu aldar. Elín 

Pálmadóttir fyrrverandi blaðamaður á Morgunblaðinu segir að verkefnið sjálft hafi 

verið það sama, að vinna af heilindum sem blaðamaður, afla frétta og miðla 

sannleikanum, alltaf í kappi við tímann. Tæknin hefur tekið miklum framförum frá 

því að blaðamenn notuðu þungar ritvélar og ekki var hægt að breyta texta öðruvísi en 

krota í hann eða þá að skrifa kaflann allan upp á nýtt. Þá var heimildaröflun erfið þar 

sem fá uppflettirit voru þá tiltæk og aðgangur að upplýsingum erfiður. Þá líkt og nú 

voru því fróðir heimildarmenn sem blaðamenn gátu haft samband við, mikilvægir.19 

Handhafi blaðamannaskírteinis númer 1, Þorbjörn Guðmundsson, sem var um 

hálfrar aldar skeið blaðamaður á Morgunblaðinu, segir að hver sú tæknibylting sem 

tekin var í notkun hafi verið best á þeirri stundu. Hann segir frá stórbruna sem varð á 

Siglufirði á síðustu öld. Fréttaritarinn á staðnum hafði tekið myndir og þar sem 

landleiðin var ófær var ákveðið að fá bát til að flytja filmuna yfir í Fljót í Skagafirði. 

                                                 
16 Morgunblaðið, 29. janúar 2009, s. 24.  
17 Siðareglur Blaðamannafélags Íslands 1991 
18 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr 33/1944 
19 Íslenskir blaðamenn 2007, s. 55.  
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Þar ætlaði Björn fréttaritari í Bæ á Höfðaströnd að taka á móti henni. Þegar báturinn 

kom í Fljótin var ekki hægt að komast að landi vegna óveðurs þannig að bátsverjar 

settu filmuna í gúmmíbjörgunarbát sem þeir létu reka að landi. Þar náði Björn 

filmunni og ók með hana til Sauðárkróks en fréttaritarinn þar var tilbúinn með bíl til 

að aka henni suður. Á móti honum kom síðan bíll að sunnan sem sótti filmuna og hún 

var forsíðumynd Morgunblaðsins daginn eftir.20 Eflaust eiga ungir blaða- og 

fréttamenn nútímans erfitt með að hugsa sér svona hraða á öflun efnis enda 

háhraðatenging og hnattvæðing langt frá áðurnefndum veruleika.  

Nauðsynlegt er fyrir blaðamenn að þekkja vel til bæði þéttbýlis og landsbyggðar. 

Þorbjörn Guðmundsson segir skemmtilega sögu af því þegar Valtýr Stefánsson, sem 

þá var ritstjóri Morgunblaðsins, biður hann á fyrstu dögum hans í blaðamennsku að 

afla frétta hjá fyrrnefndum Birni í Bæ. Þorbjörn spurði þá í hvaða bæ? „Nú Bæ á 

Höfðaströnd” segir Valtýr. Þorbjörn svaraði þá að eitthvað hlyti nú bærinn að heita. 

Hann sagði Valtý hafa litið á sig og hugsað sitt með þennan nýráðna blaðamann. Þetta 

fór að lokum vel og Þorbjörn hét sjálfum sér því að enginn skyldi oftar koma að 

honum „blönkum um byggðir landsins.”21  

Þorbjörn segir það hafa komið fyrir að draga þurfti fréttir út úr fólki með „naglbít” 

og beita hafi þurft fortölum og lagni til að fá fólk til að tjá sig. Það þurfti þrautseigju 

þá ekkert síður en nú til að afla frétta.22  

                                                 
20 Íslenskir blaðamenn, 2007, s. 23. 
21 Íslenskir blaðamenn, 2007, s. 20. 
22 Íslenskir blaðamenn, 2007, s. 22. 
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4 Heilagleiki starfsstétta 
Ég er þeirrar skoðunar að ef blaðamaður finnur ekki til með þeim sem hann 
skrifar um, þá á hann að hætta. Hann verður að taka út sársauka, hann verður 
að þjást með fólkinu. Hann verður aldrei almennilegur  blaðamaður að öðrum 
kosti.23 

Einskonar helgiblær er yfir ákveðnum störfum sem kemur með þekkingunni og 

fórnarhlutverkinu. Þetta átti við fyrr á öldum um hlutverk presta. Þeir höfðu 

yfirburðaþekkingu á ákveðnu sviði sem gaf þeim visst vald. Prestar hafa líka til að 

bera göfgi fórnarinnar þar sem þeir starfa í þjónustuhlutverki sem gengur út yfir gröf 

og dauða. Allt fram á síðustu öld stundaði fólk kirkjusókn reglulega og þótti það 

nauðsynlegur hluti til leiðsagnar í lífinu. Kirkjuferðirnar voru líka upplýsandi, fólk 

fékk fréttir og hitti aðra sem voru í sömu sporum og trúarþörfin var hluti daglegs lífs.  

Nútímafólk er ekki eins duglegt að sækja kirkjur að staðaldri. Þeir sem það gera 

eru þá ekki líkt og formæður og -feður að sækja sér upplýsingar heldur að fá stutta 

hvíld frá áreiti.24 

Þeir sem kallast sérfræðingar hafa meiri skyldur gagnvart þeim sem þeir sinna og 

geta þess vegna ekki farið í verkfall því þá væru þeir að brjóta trúnað við köllun sína. 

Vegna helgi starfsins voru það aðeins leiðtogar trúarflokks eða prestar sem höfðu 

titilinn áður fyrr.25  

Störfum blaða- og fréttamanna hefur verið líkt við störf presta og lækna að því 

leyti að fréttamenn vinna eins og þeir óreglulegan vinnutíma, eru í raun alltaf á vakt. 

Störf blaða- og fréttamanna geta verið mjög áhættusöm og erfið og þeir fórna sér oft 

við erfiðar aðstæður en þó ekki eins og prestar og læknar við að bjarga mannslífum í 

orðsins fyllstu merkingu. Kirkjan og prestarnir voru í stóru hlutverki í samfélaginu 

áður fyrr meðan kristindómurinn og kirkjan voru meira ráðandi lífi fólks. Prestar voru 

fyrstu sérfræðingarnir sem höfðu örlög fólks í höndum sér. Fólkið lagði alla framtíð 

sína og líf frá degi til dags í hendur þeirra. Til að vera sérfræðingur þarf sá hinn sami 

                                                 
23 Matthías Johannessen 2002, á ritþingi. 
24 Þorbjörn Broddason 1998, s. 81-82. 
25 Þorbjörn Broddason 2007, s. 307-308.  
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að búa yfir mikilli þekkingu, vera í lífsnauðsynlegu starfi og þær skyldur verða að 

bera af öðrum skyldum. Sérfræðingur verður að vera til taks allan sólarhringinn árið 

um kring. Skyldur við skjólstæðinga eru ofar öðrum skyldum og álagið getur komið 

niður á þeirra eigin lífi. Undir þessa dæmigerðu skilgreiningu sérfræðinga falla prestar 

og læknar. Það er mikil helgi yfir störfum presta enn í dag og fólk sýnir læknum 

ómælda virðingu. Skilgreining á sérfræði eru reglur um að fórna sér í þjónustu við 

skjólstæðing sinn sem er almenningur innan strangs innra eftirlits, sú afmarkaða hæfni 

sem sérfræðingurinn hefur og er byggt á þekkingu hans gerir hann að sérfræðingi á 

sínu sviði. Presturinn er trúnaðarmaður fólksins, það getur leitað til hans ef að því 

steðjar ógn. Allir raunverulegir sérfræðingar eiga uppruna sinn í trúnni. Sérfræðingar 

eru því allir nokkurskonar prestar í þeim skilningi að þeir eru að fórna sér og eru 

ómissandi í lífi fólks.26  

4.1 Fórnar- og þekkingarhlutverkið 
Prestar og læknar eru ómissandi sérfræðingar og þeir geta ekki lagt niður vinnu eða 

farið í verkfall, en það geta blaðamenn ef þeim finnst á sér brotið með kaup og kjör. 

Það getur skapað óþægindi fyrir lesendur blaða ef blaðamenn fara í verkfall en það 

veldur hvorki einstaklingum né þjóðfélaginu háska og það getur einhver hlaupið í 

skarðið samstundis ef blaðamaður hættir skyndilega þótt blaðamenn séu vissulega í 

vinnu hjá lesendum sínum. Blaða- og fréttamenn  upplýsa og miðla og geta uppskorið 

vissa lotningu líkt og prestar og læknar en traust á þeim getur komið og farið eftir 

atvikum. Prestar og læknar geta ekki svikið fólk ef um líf og dauða er að tefla og geta 

því ekki lagt niður vinnu fyrirvaralaust.27  
Út frá fórnar- og þekkingarhlutverkinu hafa sérfræðingar ákveðið traust til dæmis 

sóknarbarna sinna, lesenda, eða sjúklinga.28   

Félagsfræðingar hafa reynt að skilgreina hvaða störf falla undir það að vera 

sérfræðingsstörf. Það hefur verið talað um til dæmis presta, lækna, kennara, 

almannatengla og blaðamenn. Í skýrslum og greinum fræðimanna um skilgreiningu á 

sérfræði kemur víða fram að þeir telja sérfræðianda skorta innan tiltekinna 

starfsgreina. Breski fjölmiðlafræðingurinn Jeremy Tunstall segir að um miðja síðustu 

                                                 
26 Þorbjörn Broddason 1994, s. 227. 
27 Þorbjörn Broddason 1994, s. 227-248. 
28 Þorbjörn Broddason 2007, s. 308. 
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öld hafi blaðamenn notið félagslegrar virðingar og verið á réttri leið með að efla innri 

styrk en sú virðing hafi dvínað og verið lítil sem engin í lok aldarinnar.29  

Í skilgreiningu á sérfræði er talað um ákveðna sérþekkingu á sviði vísinda og 

hæfni og fórnarlund til að gegna köllun sinni. Sérfræðingar gangast undir 

skuldbindingar og fórna sér til eflingar almannaheilla. Talað er um að öll störf 

sérfræðinga eigi uppruna á ákveðnu sviði þekkingar sem hefur eitthvað fram yfir það 

sem almenningur býr yfir. Annar þáttur á skilgreiningunni er köllunin sem þeir hafa til 

að sinna því starfi sem þeir stunda.30  

Áður fyrr voru sérfræðingar ólaunaðir, í þeim skilningi að þeir urðu sjálfir að 

innheimta gjald fyrir störf sín. Nú á tímum eru sérfræðingar launaðir og þess vegna 

ekki sjálfs síns herrar. Þeir verða að láta undan flóknum kröfum nútímans þannig að 

markmið og árangur náist í störfum þeirra.31  

Eftir því sem þekking annarra óx og sérfræðingar úr öðrum stéttum komu til 

sögunnar hefur prestshlutverkið og kirkjusókn vikið fyrir veraldlegum áhugamálum 

fólks. Fyrr á öldum þótti fólki nauðsynlegt að sækja kirkju sem margir nútímamenn 

gera aðeins við ákveðin tilefni. Þetta varð smám saman til þess að félagslega staða 

prestastéttarinnar breyttist, meðal annars kaup hennar og kjör.32 

Max Weber (1864-1920) taldi að trúarleg sjónarmið og hefðartryggð hefðu vikið 

fyrir veraldlegum markmiðum í hugum vestrænna manna í upphafi 19. aldar. Þessi 

þróun á upplýsingastefnu 18. aldar og í framhaldi af henni nytjahyggja og síðan 

neysluhyggja nútímans tengdist rýrnandi hlutverki kirkjunnar og breytingu á lýðræði 

og markaðsskipulagi.33  

4.2 Sérfræðistörf innan flókinna kerfa 
Í rannsóknum félagsfræðinga hefur verið fjallað um stöðu lækna sem eru í hugum 

almennings, nú á tímum, hinir eiginlegu sérfræðingar. Sérfræðistörf eru þá unnin 

innan flókinna kerfa og skjólstæðingurinn hefur stuðning af heildinni sem er allt 

starfsfólkið. Áður treysti fólk á einn sérfræðing sem það þekkti en nú er það 

samábyrgð heildarinnar. Í skýrslu vinnuhóps bresku læknasamtakanna er hugmyndum 

                                                 
29 Þorbjörn Broddason 2007, s. 308. 
30 Þorbjörn Broddason 2007, s. 309. 
31 Þorbjörn Broddason 2007, s. 310. 
32 Þorbjörn Broddason 2007, s. 311. 
33 Stefán Ólafsson 1993, s. 105.  
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um forréttindi og sjálfstæði sérfræðinga hafnað. Þjónusta ásamt heilindum, helgun, 

þjálfun og vísindastarfi er talið vera það sem sérfræðistörf feli í sér. Læknanemar vilja 

þjóna skjólstæðingum sínum en þeir vilja ekki láta þvinga sig í þjónustuhlutverkið.34 

Það kemur fyrir í skrifum um læknislistina að tónninn sé af trúarlegum toga. Í 

könnun sem Hendrich P. Wagner og fleiri gerðu um hver skilgreining sérfræðinnar 

væri meðal sjúklinga, læknanema, aðstoðarlækna og yfirlækna kom fram að eftir því 

sem þekking og reynsla þessara hópa var meiri var jafnframt ríkari áhersla á andlega 

og virðingarverða hlið læknastarfsins. Þá fundu fræðimennirnir mun á afstöðu 

sérfræðinga eftir kynslóðum.35  

Daglega þurfa blaða- og fréttamenn að taka á erfiðum álitamálum. Málin snúast 

ýmist um starfsgrein þeirra eða um önnur mál sem eru lík þeim sem læknar og prestar 

þurfa að takast á við. Krafa blaða- og fréttamanna um sérfræðiviðurkenningu er í 

sögulegu samhengi veikust þessara þriggja starfsgreina. Prestar reyna að halda veldi 

sínu meðal sérfræðinga með því að hafa hægt um sig meðan læknar skýra 

grundvallargildi sérfræðinnar og reyna að laga sig að nýjum aðstæðum. Þar sem 

blaða- og fréttmenn njóta nokkurrar hylli nú á tímum mætti ætla að þeir gætu talist 

með hópi sérfræðinga, að fréttamiðlarnir séu komnir í stað kirkjunnar áður fyrr. 36  

Hlutverk fréttamanna er að því leyti líkt að þeir taka oft að sér erfið og óþrifaleg 

störf en sækja þó ekki kraft sinn í trúna. Fréttamenn eru því ekki dæmigerðir 

sérfræðingar þar sem heilagleikinn er ekki yfir þeim, þeir eru ekki að bjarga 

mannslífum við störf sín þótt þeir njóti nokkurrar virðingar. Fólk öðlast heilagleikann 

við að taka að sér skítverkin. Það er ekki heldur hægt að segja að blaðamenn gegni 

lífsnauðsynlegu hlutverki þó þeir miðli til allrar heimsbyggðarinnar og þekking þeirra 

sé fræðilegs eðlis. Það er ólíkt prestum og læknum sem verða að gæta fyllsta trúnaðar 

nánast út fyrir gröf og dauða. Fréttamenn eiga bandamenn í þjóðfélaginu þó þeir séu 

ekki ómissandi og þeir geta oft verið í lífsháska ef þeir eru til dæmis að skrifa um 

ógæfufólk eða misyndismenn þá getur þeim verið hótað lífláti eða ráðist á þá.37 

Samkvæmt þeirri kenningu að fólk öðlist heilagleikann með því að taka að sér 

skítverkin er tvímælalaust heilagleiki yfir störfum blaða- og fréttamanna. Samlíkingin 

                                                 
34 Þorbjörn Broddason 2007, s. 312. 
35 Þorbjörn Broddason 2007, s. 313. 
36 Þorbjörn Broddason 2007, s. 313-314. 
37 Þorbjörn Broddason 1994, s. 239-240. 
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sem fyrrverandi ritstjóri Morgunblaðsins, Styrmir Gunnarsson, tekur er athyglisverð 

þegar hann skrifar minningargrein um fyrrverandi húsbónda sinn, mætan bónda í 

Borgarfirði. „Sú vinna sem mér líkaði bezt á Hæli var vinnan í fjósinu. Að 

handmjólka kýr og moka flór. Suma daga finnst mér að vinna mín á Morgunblaðinu 

snúist um það sama - að moka flór.“38 

                                                 
38 Morgunblaðið, 9. október 2005. 
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5 Mikilvægi blaðamanna síst minnkandi 

Samþjöppun eignarhalds á fjölmiðlum um allan heim er áhyggjuefni, sem getur komið 

niður á blaðamönnum og ritstjórum og haft áhrif á metnað þeirra til að skila vel unnu 

verki.39 

Russel Baker (1925- )sem var blaðamaður á New York Times talar um nýja gerð af 

blaðaeigendum sem hafi ekki sama skilning á gildum blaðamennskunnar eins og 

þjónustu við almenning ásamt því að veita nauðsynlegar upplýsingar til að efla 

lýðræðið. Hjá hinum nýju eigendum séu skyldur við hluthafana æðri öllum öðrum. 

Vitnað er í Neil Henry (1961- )sem segir að í augum almennings sé blaða- og 

fréttamaður kjaftaskur sem sé yfirborðslegur ofurlaunamaður og markmið hans sé að 

veita afþreyingu en ekki að framleiða upplýsandi fréttir. Mark Deuze (1969- ) 

rannsakaði viðhorf og starfsumhverfi blaðamanna og ritstjóra á götublöðum í 

Hollandi. Þátttakendur töldu að mörkin væru að verða óljós á milli blaðamennsku á 

slúðurblöðum og annarra tegunda blaðamennsku og jafnvel væru fjölmiðlar sem 

teldust virðulegir farnir að segja slúðurfréttir. 40  

Ótal dæmi koma upp á hverju ári um blaða- og fréttamenn sem leggja líf sitt og 

heilsu að veði við vinnu sína. Það er ekki af gróðavon né til þess að ná frægð og frama 

heldur er það köllun blaðamannsins að leita sannleikans og veita mikilvægar 

upplýsingar til eflingar lýðræðislegrar umræðu.41 

Rússneska fréttakonan Anna Politkovskaja barðist fyrir mannréttindum. Hún var 

óhrædd við að skrifa um andúð sína á stríðinu í Tsjetsjeníu og völdum Pútíns í 

Rússlandi og þeirri spillingu sem viðgekkst innan rússneska réttarkerfisins. Hvort sem 

það var af hugrekki hennar við að leita sannleikans eða annars sem ekki hefur verið 

upplýst var hún myrt fyrir utan heimili sitt í Moskvu 7. október 2006.42 

Í skýrslu samtakanna Blaðamenn án landamæra (Reporters Without Borders) fyrir 

árið 2007 kemur fram að 79 blaða- og fréttamenn og 11 aðstoðarmenn þeirra létu lífið 

                                                 
39 Þorbjörn Broddason 2007, s. 314. 
40 Þorbjörn Broddason 2007, s. 315. 
41 Þorbjörn Broddason 2007, s. 316. 
42 Wikepedia: Frjálsa alfræðiritið, 2003. 
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á fyrstu tíu mánuðum ársins. Í október það ár voru um 130 blaða- og fréttamenn í 

fangelsi vegna starfa sinna.43 Það sem af er árinu 2010 hafa 9 blaðamenn verið myrtir, 

166 blaðamenn eru í fangelsi og 10 aðstoðarmenn og 118 netverjar eru í fangelsi.44 

Þótt blaða- og fréttamenn hafi ekki almennt þurft að taka út slíka refsingu til að afla 

frétta, miðla þeim og sinna þannig köllun sinni, er augljóst að mikilvægi blaða- og 

fréttamanna fer síst minnkandi nú á 21. öldinni.45 

5.1 Er gagnrýnin hugsun að víkja? 
Með örum vexti internetsins hafa opnast möguleikar fólks til upplýsingaöflunar. Netið 

er auðvelt bæði til að afla og miðla boðskap. Þessi gagnvirkni flestra miðla og máttur 

boðskiptanna gefur fólki kost á að gerast sínir eigin fréttamenn. Það er þó ekki alveg 

rétt, þar sem flestar upplýsingar netsins um atburði sem hafa og eru að gerast eru 

unnar af starfandi blaða- og fréttamönnum. Margir hafa áhyggjur af því að með 

uppsögnum reyndra blaðamanna verði vel skrifaðar fréttir, fluttar af sérfræðingum, 

ekki lengur fyrir hendi.  Afleiðingar þess verði illa upplýstur almenningur í samfélagi 

sem er sundrað og áróður og blekkingar komi í stað vel upplýstra mála.46        

Hætt er við að gagnrýnin hugsun víki fyrir léttvægu efni sem ekki reynir á 

þekkingu og reynslu við öflun efnis. Fólk sem hefur  starfað jafnvel um áratugaskeið á 

fjölmiðlum hefur greiðan aðgang að valda- og peningafólki. Vegna langrar reynslu 

sinnar getur það krafið fólk svara sem óreyndara fjölmiðlafólk á erfiðara með. 

Fjölmiðlar hafa ekki lengur fjármagn né starfsfólkið tíma til að kryfja mál eða leita 

heimilda eða stunda vandaðar fréttaskýringar.47 

Ókeypis notkun á fréttum og efni á netinu hefur aukist mikið. Rupert Murdoch 

einn stærsti fjölmiðlaeigandi heims hefur hafið umræðu um þetta vandamál og hyggst 

grípa til aðgerða vegna blaða sinna. Honum er það áhyggjuefni að fjölmiðlar verði 

undir í samkeppni við vefinn sem oft er unninn upp úr fréttum fjölmiðla sem 

starfsmenn hafa lagt mikla vinnu í að afla. Þá hefur Murdoch verið bent á það að hann 

verði að viðurkenna tæknina og laga sig að þörfum almennings sem vilji frekar lesa 

fréttir af netinu en í pappírsformi. Fréttir netsins séu ferskari en þær sem aðeins komi 

fyrir almenningssjónir einu sinni á dag. Fleiri fjölmiðlar eru að verða sammála 
                                                 
43 Þorbjörn Broddason 2007, s. 316. 
44 Reporters Without Borders 2010. 
45 Þorbjörn Broddason 2007, s. 316. 
46 Þorbjörn Broddason 2007, s. 314. 
47 Fréttablaðið 27. janúar 2010, 16. 
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Murdoch að berjast gegn þessari vá þar sem fjölmiðlar verði fyrir tekjutapi í formi 

auglýsinga- og áskriftartekna.48  

Ljósvakamiðlar eru að renna saman við gagnagrunna á netmiðlum sem geta náð til 

áhorfenda og lesenda á einstaklingsbundnari og fjölbreyttari hátt en eldri fjölmiðlar 

hafa gert. Skyldu þetta verða hættur eða ný tækifæri fyrir rótgrónar stofnanir? Það 

tekur tíma að meðtaka nýja miðla og tileinka sér tæknina og skilja merkingu þeirra. 

Eldri miðlar eins og prentverkið er ekki nýtt fyrir okkur við þekkjum hvernig það 

virkar og hver áhrifin eru af því og þurfum því ekki að ráða í merkingu þess svo 

samofnir eru þeir orðnir þjóðarsálinni. Þannig virka flest listaverk við fyrstu sýn við 

túlkum þau og tökum afstöðu gagnvart þeim þangað til þau koma okkur ekki lengur á 

óvart, verða fyrirsjáanleg.49   

5.2  Að vera á vaktinni 

Ég hef aldrei gert þá kröfu til fjölmiðils að hann gegni hlutverki Guðs  
almáttugs, sé réttsýnn og góður og viti alla hluti og dragi ekki taum nokkurs 
manns. Ég held að flestir fjölmiðlamenn vilji í einhverjum tilvikum breyta 
heiminum.50 

Ein mikilvægasta fréttauppspretta fjölmiðla eru valdhafarnir í þjóðfélaginu. Þótt 

fréttamenn séu ekkert endilega að styðja ríkjandi efnahags- og stjórnmálakerfi þá fá 

fréttir sem hliðhollar eru gildum sem viðgangast í samfélaginu stuðning 

fréttamanna.51  

Eftir því sem þjóðfélagið verður flóknara verða fjölmiðlarnir mikilvægari og 

hlutverk þeirra fer vaxandi. Almenningur vill fylgjast með því hvað er að gerast 

annarsstaðar í heiminum og þar gegna fjölmiðlarnir veigamiklu hlutverki. Við búum í 

lýðræðisþjóðfélagi og kjósum fólk á Alþingi sem getur meðal annars sinnt 

heimsmálum.52 

Dagblöðin eru í mikilvægu hlutverki og nú leggja þau meira upp úr því að greina 

fréttirnar heldur en að segja þær sjálfar. Sjónvarpið er miðill augnabliksins. Það getur 

bæði vakið athygli á fréttum og sýnt beint frá atburðarás sem enginn annar miðill 

getur gert, líkt og þegar flugvélum var flogið á Tvíburaturnana í New York 11. 

                                                 
48 Morgunblaðið 20. nóv. 2009, s. 20 
49 Morgunblaðið 18. mars 2008, s. 43. 
50 Blaðið, 24. febr. 2007, s. 25.  
51 Þorbjörn Broddason 2007, s. 316. 
52 Blaðið 24. febr. 2007, s. 26.  
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september 2001. Aðeins takmarkaður fjöldi sá árásirnar með berum augum. Á slíkri 

stundu kemur enginn miðill í staðinn fyrir sjónvarp. Atburðurinn verður síðan ekki 

ljós í smáatriðum fyrr en fjallað er um hann í útvarpi, skrifað um hann í dagblöðum 

eða á netinu eða síðar í bókum sem greina atburðarásina. Þannig hefur hver fjölmiðill 

hefur sitt hlutverk í upplýsingagjöf til almennings.53  

Það er ómetanlegt að hafa aðgang að fréttaþjónustu sem leiðbeinir fólki og 

upplýsir um gang mála um leið og atburðurinn er að gerast. Þetta kom glöggt fram 

þegar stóri skjálftinn reið yfir Suðurland í maímánuði árið 2008. Um leið og fyrsta 

jarðskjálfta linnti kveikti fólk á útvarpinu og fréttamaður í útsendingu sagði frá 

skjálftanum og að verið væri að afla frétta. Fljótlega var upplýst að upptök 

jarðskjálftans væru á Suðurlandi. Greinargóðar upplýsingar voru gefnar og áfram 

hvíldarlaust þótt hefðbundnum fréttatíma lyki og síðan tilkynnt að sjónvarpið yrði 

með aukafréttatíma um jarðskjálftann. Ríkisútvarpið stóð sig í öryggishlutverki sínu, 

sem og aðrir ljósvaka- og netmiðlar. Þarna kom greinilega í ljós mikilvægi 

upplýsingastreymis fjölmiðla.54   

Eins og fram kemur í útvarpslögum hefur útvarpið ákveðnar skyldur vegna 

almannaheilla. Samkvæmt 13. grein fyrrnefndra laga er útvarpsstöð skylt að lesa 

tilkynningar frá almannavörnum, slysavarnafélögum, hjálparsveitum og lögreglu án 

endurgjalds og gera hlé á dagskrá ef um almannaheill er að ræða.55 

5.3 Völd sýndarveruleikans 

Senn rennur upp sú tíð að vélmennin sjái um öll skilaboð manna á milli og 
raunar er þessi þróun svo langt gengin að þakka má fyrir, meðan nokkur 
maður hittir annan. En að því kemur auðvitað að fornkveðin orð um að maður 
sé manns gaman verði innantómt orðagjálfur og lendi þá eins og allt annað í 
hinni nýju glatkistu tækninnar.56 

Tæknin hefur tekið völdin hjá Vesturlandabúum og allt miðast við að koma sér 

upp nýjustu tækni um leið og hún kemur á markað. Þetta hefur í för með sér firringu á 

ákveðnum sviðum eins og sambandsleysi við sjálfan sig og náttúruna. Því hefur verið 

spáð að í framtíðinni verði tölvan orðin svo tæknivædd að hún geti pantað mjólk í 

gegnum netið þannig að þegar neytandinn kemur heim verði mjólkurfernan komin í 

                                                 
53 Morgunblaðið 2. júlí 2006, s. 10.  
54 Morgunblaðið 30. maí 2008, s. 50 
55 Útvarpslög nr. 53/2000 
56 Matthías Johannessen [Án árs]. 
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ísskápinn. Náttúran og mannlíf lætur undan fyrir sýndarveröldinni. Náttúrubarn unir 

sér best úti í náttúrunni, borgarbarnið er einhverskonar andstæða við náttúrubarnið 

og unir sér illa í afdölum og vill frekar ganga um steyptar götur í borgarys. Þriðja 

barnið hefur nú komið til sögunnar sem er sýndarbarnið. Það elst upp í heimi 

tækninnar þar sem mikilvægustu þættir lífsins eiga sér stað í þrívíddarveröld, stafrænn 

tími og rúm eru aðalmálið. Samskiptin eiga sér stað gegnum fölsk nöfn, tilbúnar 

sýndarverur og ósýnilegt fólk. Sýndarbarnið fagnar því að fara af götum borgarinnar 

yfir í sýndarveröldina þegar heim kemur og hlusta á sýndarspeki og sækjast eftir 

farsæld og menningu í sýndarheimi. Sýndarbarnið segir sögur af lífi annarra sem það 

er í samskiptum við í tölvunni. Það getur útlistað líf persóna úr  sjónvarpsþáttum í 

smáatriðum. Eitt er þó jákvætt við þessa veröld að sýndarbarnið hefur enn ekki misst 

hæfileikann til að segja sögur, þótt það geti ekki gert greinarmun á raunveruleika og 

sýndarveruleika. Sá munur er á náttúrubarninu og sýndarbarninu að það fyrrnefnda 

lærir að bera virðingu fyrir því sem lífsanda dregur meðan sýndarbarnið getur aldrei 

myndað nógu sterk tengsl við þau verðmæti sem veita því gleði og næringu í mannlífi 

og náttúru, óháð tækni.57  

5.4 Sérstaða smæðarinnar  
Sökum smæðar landsins býr íslenskur fjölmiðlamarkaður við nokkra sérstöðu. Það er 

kostnaðarsamt að halda úti öflugum fjölmiðlum á jafn fámennum markaði sem sinna þarf 

þjónustuhlutverki við almenning. Fjölmiðlafyrirtæki, bæði prent- og ljósvakamiðlar hér á 

landi hafa um langt árabil átt í fjárhagslegum erfiðleikum. Íslensk fjölmiðlafyrirtæki þurfa 

að hafa tíma til að stækka, eflast og þróast í breytilegu fjölmiðlaumhverfi. Það hefur sýnt 

sig að mjög erfitt er að halda úti mörgum, litlum fjölmiðlum í fámennu samfélagi. Þannig 

þurfa fjölmiðlafyrirtækin hér á landi að geta nýtt sér hagkvæmni stærðarinnar án þess að 

það komi niður á fjölbreytni á markaðnum.58   

Afnám lagahindrana á ljósvakamarkaði í Evrópu hefur gert fjárfestum utan 

fjölmiðlaumhverfisins kleift að fjárfesta á ljósvakamarkaði sem hefur haft mikil áhrif 

á samþjöppun eignarhalds. Ný útsendingartækni hefur skapað nýja markaði og ný 

tækifæri sem hefðu getað orðið til þess að samþjöppun hefði orðið minni. Hér á landi 

hefur lengi verið samþjöppun á fjölmiðlamarkaði. Eins og staðan er í dag getur reynst 

                                                 
57 Morgunblaðið Lesbók  7. október 2006, s. 2 
58 Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla 2005, s. 22. 
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erfitt fyrir nýja miðla að komast inn á markað þar sem aðgangsþröskuldur er enn hár. 

Nýir prent- og ljósvakamiðlar þurfa að tryggja sér dreifingu á efni sínu til almennings 

og verð á efni er orðið mjög hátt þar sem samkeppni er mikil. Samþjöppun á 

auglýsingamarkaði hefur einnig haft áhrif á fjölmiðlamarkaðinn. Markaðurinn hefur 

stækkað og breyst og bæði lóðrétt og lárétt samþjöppun er á fjölmiðlamarkaði í 

Evrópu. Sú hætta getur skapast þegar stór fjölmiðlafyrirtæki hafa sterka stöðu á 

fjölmiðlamarkaði að þau geti haft áhrif á viðhorf almennings, fréttaumfjöllun, 

dægurmenningu og afstöðu til stjórnmála. Þessi stóru fyrirtæki geta haft áhrif á 

stjórnvöld með því að móta hugmyndir áhorfenda eða lesenda um opinbera 

stjórnsýslu, eins og til dæmis hugmyndir um stjórnmál eða jafnvel ákveðna 

stjórnmálamenn bæði til góðs og ills.59 

5.5  Gagnsæi mikilvægt 
Forsenda fyrir beinu lýðræði á 21. öldinni er að þjóðfélagið sé gagnsætt. Þá þurfa allar 

upplýsingar að liggja fyrir og vera aðgengilegar almenningi. Með nútímatækni í 

samskiptum ætti það að vera auðvelt.60  

Vandinn við upplýsta og opna umræðu er að upplýsingarnar hafa verið síaðar áður en 

þær eru birtar almenningi. Þannig verða umræðurnar í samfélaginu skakkar eftir því 

hverjir vinna úr þeim. Nauðsynlegt er að birta allt sem varðar hag almennings þannig að 

ekki sé verið að birta fréttir sem hafa borist frá nafnlausum heimildamönnum sem hafa 

hag af því að fréttin verði birt. Það hentar þá þeirra hagsmunum en ekki endilega 

almenningi þó stundum geti það farið saman. Slík birting á opinberum gögnum gæti verið 

hreinsunarátak á íslenskum fjölmiðlamarkaði.61   

Nauðsynlegt er að mikilvægar umræður fari fram á opinberum vettvangi, öðruvísi 

verður þjóðfélagið ekki gagnsætt og opið. Almenningur verður að hafa aðgengi að 

hugmyndum og tillögum sem fram eru bornar í stjórnarflokkum jafnt og flokkum sem 

eru í stjórnarandstöðu. Það mundi verða styrkur og auka fylgi þeirra flokka sem birtu 

slíkar upplýsingar.62  

Fyrir um hálfri öld bjuggu stjórnmálamennirnir yfir upplýsingum sem allur 

almenningur hafði ekki aðgang að. Meðal annars vegna þessa þá var hægt að færa rök 

                                                 
59 Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla 2005, s. 23-24. 
60 Styrmir Gunnarsson 2009, s. 265.  
61 Styrmir Gunnarsson 2009, s. 266-267.  
62 Styrmir Gunnarsson 2009, s. 268.  
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fyrir því að þjóðin kysi á Alþingi fulltrúa sína sem tækju ákvarðanir um málefni 

landsins, einnig að íbúar sveitarfélags kysu fulltrúa sína í sveitarstjórn. Breyting hefur 

orðið á þessu fyrirkomulagi. Nú er talið sjálfsagt að veita almenningi sama aðgang að 

upplýsingum og kjörnir fulltrúar hafa. Öll upplýsingamiðlun og samskiptatækni hefur 

breyst. Á vef Alþingis getur fólk nú setið við tölvuna heima hjá sér og fylgst með 

þjóðfélagsumræðum og kynnt sér þau mál og nefndarálit sem lögð eru fyrir þingið. Þá 

er hægt að hlusta á ræður þingmanna auk annarra upplýsinga. Á vefsíðum 

sveitarfélaga og ráðuneyta getur allur almenningur nálgast sömu upplýsingar og 

fulltrúar í sveitarstjórnum og alþingismenn hafa. Nú á tímum er ekki mismunur á 

aðgengi venjulegs borgara og kjörinna fulltrúa að upplýsingum.63  

Samkvæmt upplýsingalögum er stjórnvöldum skylt að veita almenningi aðgangi að 

gögnum sem varða ákveðin mál. Þó með þeim takmörkunum sem getið er í 4.-6. gr 

fyrrnefndra laga. Þar eru undanþegnar fundargerðir ríkisráðs og ríkisstjórnar og 

vinnuskjöl og bréfaskipti stjórnvalda. Eins eru takmarkanir á upplýsingarétti vegna 

einka- og fjárhagsmálefna einstaklinga, ef mikilvægir almannahagsmunir eru í húfi, 

svo sem eins og öryggi ríkisins eða varnarmál og samskipti við önnur ríki og viðskipti 

stofnana og fyrirtækja.64 

5.6  Hættir fólk að geta skrifað? 
Johan Peter Paludan sem starfar við Framtíðarrannsóknarstofnun Danmerkur telur 

að handskrifað ritmál muni smám saman hverfa og fjarskipti milli manna verði 

eingöngu í gegnum lyklaborð á farsíma eða tölvu. Hann segir þó, að ennþá sé yngri 

nemendum, kennd handskrift en í eldri bekkjum séu helst notaðar tölvur. Hann telur 

að eftir nokkur ár verði lyklaborð óþörf þar sem fólk tali inn í tæki sem breyti talmáli í 

ritmál. Nils Egelund prófessor í kennaraháskóla Danmerkur segir erfitt að lesa og 

skilja handskrifuð verkefni nemenda og það hafi versnað mjög eftir því sem tölvu- og 

farsímanotkun hefur aukist.65 

5.7 Skyldur og réttindi fjölmiðla 
Eins og fyrr hefur komið fram gegna fjölmiðlar mikilvægu hlutverki í 

lýðræðissamfélögum. Þar fara fram umræður og skoðanaskipti og þar leitar fólk 

                                                 
63 Styrmir Gunnarsson 2009, s. 256-257.  
64 Upplýsingalög nr 50/1996 
65 Óli Tynes, 2010 
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afþreyingar og upplýsinga. Fjölmiðlar hafa ákveðin réttindi og skyldur umfram önnur 

fyrirtæki. Í nýju fjölmiðlafrumvarpi er í fyrsta skipti sett heildarlöggjöf um starfsemi 

fjölmiðla hér á landi. Samræmdar eru reglur sem ná til hljóð- og myndmiðla 

samkvæmt útvarpslögum66 og prentmiðla samkvæmt lögum um prentrétt.67 Ástæðan 

fyrir því að ráðist var í að gera frumvarpið er upphaflega tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2007/65/EB frá 11. desember 2007 um breytingu á tilskipun ráðsins 

89/552/EBE um að samræma lög og fyrirmæli stjórnsýslu um sjónvarpsrekstur. 

Markmið frumvarpsins er að stuðla að tjáningarfrelsi, frelsi til fjölmiðlalæsi, 

fjölbreytni og fjölræði í fjölmiðlum og jafnframt að efla vernd neytenda. Þá er 

markmiðið að koma á samræmdum reglum á vettvangi fjölmiðlunar óháð formi 

miðils. Frá því fyrrnefnd núgildandi útvarpslög tóku gildi hafa orðið miklar breytingar 

á samsetningu íslensks fjölmiðlamarkaðar og var því talið tímabært að koma á frekari 

reglusetningu á þessu sviði. Árið 2004 voru sett lög á Alþingi um breytingu ýmissa 

ákvæða á þessu sviði en þau voru síðan felld úr gildi eftir að forseti Íslands synjaði 

staðfestingu þeirra.  

Samkvæmt þessu nýja fjölmiðlafrumvarpi eru fjölmiðlar, þeir miðlar sem miðla til 

almennings með reglubundnum hætti efni sem lýtur ritstjórn. Til fjölmiðla teljast 

meðal annars dagblöð og tímarit og fylgirit, hljóð- og myndmiðlar og  internetmiðlar. 

Í frumvarpinu koma fram ný hugtök ólíkra miðla eins og hljóð- og myndmiðlar um 

sjónvarp og hljóðvarp, prentmiðlar eins og dagblöð og rafrænir ritmiðlar líkt og 

mbl.is.  

Frumvarpið tekur til allra fjölmiðla með tilliti til ákvæðis um lögsögu 

fjölmiðlaþjónustuveitenda sem miðla myndefni. Um lögsögu þeirra gilda áðurnefndar 

reglur tilskipunar ESB 2007/65/EB.68 

5.8 Að vernda heimildarmenn 
Trúnaður milli heimildarmanna og fjölmiðlafólks er eitt af grundvallarskilyrðum fyrir 

því að fjölmiðlar geti starfað í lýðræðisþjóðfélagi og notið tjáningarfrelsis. Í því felst 

til dæmis réttur til að afla og miðla upplýsingum til almennings. Til þess að tryggja að 

fjölmiðlar geti það, er nauðsynlegt að fjölmiðlafólk geti heitið heimildarmönnum 

nafnleyndar. Ef slík heimildarvernd er ekki tryggð getur það valdið því að upplýsingar 

                                                 
66 Útvarpslög nr. 53/2000 
67 Lög um prentrétt nr. 57/1956 
68 Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009. 
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til almennings verði ekki gefnar vegna hræðslu heimildarmanna um að þeim verði 

hefnt af atvinnurekendum, stjórnvöldum eða öðrum sem hagsmuni hafa af því að 

halda upplýsingum leyndum. Í réttarfarslöggjöfinni er nú þegar kveðið á um vernd 

heimildarmanna en þó þykir nauðsynlegt í þessu nýja frumvarpi að mæla fyrir um 

slíka vernd með heildstæðum hætti um starfsemi allra fjölmiðla landsins. Þegar 

frumvarpsgreinin var samin voru höfð til hliðsjónar tilmæli Evrópuráðsins frá árinu 

2000 um rétt blaðamanna til að greina ekki frá heimildarmönnum sínum. Á 130. 

löggjafarþingi 2003-2004 var lagt fram frumvarp, til laga um breytingu á ýmsum 

lögum, til verndar trúnaðarsambandi fjölmiðlamanna og heimildarmanna þeirra og til 

að vernda starfsmenn ríkis og sveitarfélaga vegna upplýsingagjafar í þágu 

almennings. Þetta frumvarp var ekki útrætt á þeim tíma en við gerð nýja 

fjölmiðlafrumvarpsins var einnig litið til þess.69   

                                                 
69 Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2009. 
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6 Starfsaðferðir blaða- og fréttamanna 

6.1 Rannsóknin 
Í þessari skýrslu er greint frá rannsókn á upplýsingaöflun og miðlun blaða- og 

fréttamanna. Ennfremur hvaða hindranir verða á vegi þeirra þegar aflað er upplýsinga 

til birtingar í fjölmiðlum. Hér á eftir verður rannsókninni lýst, gerð grein fyrir 

markmiði og rannsóknarspurningum, framkvæmd rannsóknarinnar, aðferðafræði, 

undirbúningi og framkvæmd. Eftir að hafa lesið gögnin nákvæmlega voru dregin fram 

ákveðin meginþemu sem fjallað er sérstaklega um. Á eftir meginþemum er fjallað um 

þann lærdóm sem draga má af rannsókninni og að síðustu er samantekt og niðurstöður 

á undan lokaorðum og lærdómi.  

6.2  Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í upplifun og reynslu blaða- og fréttamanna 

af öflun upplýsinga fyrir greinar, viðtöl, fréttir og annað efni sem fjölmiðlar birta og 

miðla til almennings. Fjallað verður um sjónarmið og reynslu fólks á fjölmiðlum 

þegar það aflar upplýsinga með tilliti til þjónustu og hindrana sem mæta þeim.  

Eftirtaldar rannsóknarspurningar voru notaðar: 

1. Hvaða eiginleika þarf góður blaða- og  fréttamaður að hafa til að bera? 

2. Hvernig fer upplýsingaöflun fram? 

3. Hverjar eru helstu hindranir sem verða á vegi fjölmiðlafólks þegar það 

leitar  upplýsinga? 

4. Er munur á kynjum þegar kemur að viðtölum eða upplýsingaöflun fyrir 

fjölmiðla?  

6.3 Framkvæmd rannsóknarinnar 
Rannsóknin hófst í janúar 2008 og lauk í apríl sama ár. Þátttakendur voru tíu blaða- 

og fréttamenn. Bæði var rætt við starfandi blaða- og fréttamenn og einnig við fólk 

sem var nýhætt í beinni fréttamennsku en hafði starfað við hana í langan tíma. Í 
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þessum hluta er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðum, undirbúningi og framkvæmd, 

þátttakendum, gagnasöfnun, skráningu og greiningu gagna. 

6.4 Rannsóknaraðferðir 
Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar í þessari rannsókn því þörf var á að fá 

dýpri skilning en megindlegar aðferðir veita. Þessar aðferðir henta vel þar sem 

ætlunin er að fá heildstæða mynd af viðfangsefninu. Eigindleg rannsóknaraðferð 

einkennist aðallega af því að tekin eru opin viðtöl og spurt opinna spurninga og gerðar 

þátttökuathuganir. Þátttakendur lýsa með eigin orðum því sem þeir vilja koma að í 

samræmi við rannsóknarspurningar. Rannsakandinn er rannsóknarverkfærið sem 

safnar gögnum og greinir þau út frá aðleiðslu, leggur áherslu á merkingu þeirra og 

lýsir myndinni. Hann reynir að skilja þá merkingu sem þátttakendur leggja í aðstæður 

sínar. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á lýsandi rannsóknargögnum, í þessu 

tilviki afrituðum viðtölum. Rannsakandi lýsir veruleika og sjónarhorni viðmælenda 

eins og hann upplifir hann en leggur ekki eigið mat á það. Hann leggur til hliðar eigin 

skoðanir, viðhorf og trú. Áhersla er lögð á réttmæti fremur en áreiðanleika, og 

nákvæmt samræmi er á milli rannsóknargagna og þess sem fólk sagði og gerði. Algjör 

trúnaður verður að ríkja milli þátttakanda og rannsakanda og öll fyrirbrigði, aðstæður 

og fólk er þess virði að vera rannsakað. Með eigindlegum rannsóknaraðferðum fæst 

skilningur sem ekki næst með tölum enda hentar það ekki í þessum rannsóknum að 

nota tölfræði þar sem rannsóknargögnin eru lýsandi eins og í afrituðum viðtölum.  

6.4.1 Opin viðtöl 
Opin viðtöl eru þannig uppbyggð að þátttakendur eru spurðir opinna spurninga en 

formgerðin er ekki ákveðin fyrirfram og spurningarnar ekki lagðar fyrir í ákveðinni 

röð heldur ráðast yfirleitt í hverju viðtali. Viðmælandinn stjórnar þannig að einhverju 

leyti gangi viðtals. Áhersla er lögð á að þátttakendur tjái sig frjálst og lýsi með eigin 

orðum þeirri upplifun og þeim atriðum sem þeim finnst skipta máli að komi fram. 

6.4.2  Undirbúningur og framkvæmd 
Til að komast í samband við þátttakendur var leitað til fjölmiðlanna og náð sambandi 

við blaðamenn á vinnutíma eða hringt í þá í heimasíma samkvæmt símaskrá. Allir þeir 

sem hringt var í samþykktu að taka þátt í þessari rannsókn. Til að fá sem mesta 

fjölbreytni var leitast við að hafa bæði kynin, á öllum aldri og með mismunandi langa 

fjölmiðlareynslu. Þeim var í fáum orðum kynnt út á hvað rannsóknin gengi, hvernig 
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yrði staðið að henni, tilgangur viðtals og að notað yrði upptökutæki. Að lokum var 

ákveðinn staður og stund til að hittast á. Viðmælendum var sagt í upphafi að notuð 

yrðu gervinöfn í rannsókninni til að ekki yrði hægt að rekja upplýsingar eða svör til 

þeirra sem tækju þátt.    

6.4.3 Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni eru tíu, fimm konur og jafn margir karlar: 

Guðbjartur Hjálmarsson hefur fjölbreytta reynslu af fjölmiðlum og starfar núna 

á ljósvakamiðli. Hann er mjög upptekinn og fer hratt yfir.  

Guðjón Jónsson hefur langa reynslu af fjölmiðlum, bæði prent- og 

ljósvakamiðlum. Hann er hæglátur og virkar hlédrægur og þegar ég segi honum að 

hann megi tala eins mikið og hann vilji, ég ætli frekar að hlusta, segist hann yfirleitt 

vera frekar fámáll.  

Hrönn Hrafnsdóttir er ung blaðakona að stíga sín fyrstu spor. Hefur 

háskólamenntun sem hæfir starfinu. Þrátt fyrir ungan aldur, hefur hún getið sér gott 

orð á sviði ritlistar en hún starfar, þegar viðtalið er tekið, á tímariti.  

Jóhann Jóhannsson hefur unnið ýmis störf til lands og sjávar. Lengst af 

starfsævinni hefur hann þó verið fréttamaður á ljósvakamiðli, eða allt frá því að hann 

lauk háskólanámi. Það kemur greinilega fram í fréttaflutningi hans að hann hefur 

brennandi áhuga á fjölmiðlum. 

Lovísa Pétursdóttir hefur starfað bæði við dagblöð og ljósvakamiðla. Hefur 

nýlokið framhaldsnámi í háskóla. Er ekki í beinni fréttamennsku í dag.  

Marta Helgadóttir hefur starfað við blaðamennsku um áratugaskeið, bæði við 

dagblöð og tímarit og hefur ótæmandi áhuga á fjölmiðlum. Hún sér fréttaefni alls 

staðar í kringum sig hvort sem hún er hér heima á Íslandi eða á ferðalögum erlendis.  

Ómar Jónsson er ungur fréttamaður með háskólamenntun sem nýtist vel í starfi 

og hefur starfað við sama fjölmiðil síðan hann lauk námi.  

Salbjörg Magnúsdóttir er ung fréttakona sem hefur lokið háskólanámi sem nýtist 

vel í starfi. Hún hefur verið að stíga sín fyrstu spor í fréttamennsku á síðustu árum.   

Sigrún Sigurjónsdóttir hefur starfað lengi á fjölmiðlum, bæði við 

héraðsfréttablað og á dagblöðum.  
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Sigurður Jónsson er á miðjum aldri og hefur starfað við hina ýmsu miðla í 

gegnum árin, verið blaðamaður og unnið við ljósvakamiðla bæði í Reykjavík og úti á 

landsbyggðinni. Hefur lokið framhaldsnámi úr háskóla. 

6.4.4 Gagnaöflun 
Gagnaöflun fór fram með opnum viðtölum. Símaviðtöl voru eingöngu þau að hringt 

var á fjölmiðilinn eða beint í blaðamann og óskað eftir þátttöku í  rannsókninni sem 

var í öllum tilvikum auðfengið. Viðtölin sjálf fóru síðan fram á Landsbókasafni 

Íslands - Háskólabókasafni (Þjóðarbókhlöðunni). Stuðst var við opnar spurningar þar 

sem notaðar voru fyrrnefndar rannsóknarspurningar og áhersla lögð á að þátttakendur 

lýstu með eigin orðum því sem spurt var um á sviði fjölmiðlunar.   

6.4.5 Skráning og úrvinnsla gagna 
Viðtölin voru tekin upp á segulband og afrituð. Rannsóknargögn sem aflað var með 

þessum hætti voru samtals rúmlega 200 blaðsíður. Viðtölin tóku hvert um sig frá 40-

60 mínútur. Að loknu hverju viðtali voru þau afrituð orðrétt og settar inn 

athugasemdir rannsakanda og hugleiðingar í lok hvers viðtals.  

Vettvangsnótur voru afritaðar og viðtöl greind. Eftir að öflun og skráningu gagna var 

lokið tók við úrvinnsla og greining sem fór þannig fram, að gögnin voru lesin yfir 

nokkrum sinnum vandlega og dregin fram þau meginþemu sem hægt var að finna. 

Margendurtekinn lestur gagna veitti dýpri innsýn og skilning á viðfangsefninu.  

Tvö meginþemu komu við lestur viðtalanna  

1. Upplýsingaöflun og miðlun blaða- og  fréttamanna: Hvernig gengur hún 

fyrir sig - hvað hefur breyst, hvað er auðveldast eða erfiðast?  

2. Hverjar eru helstu hindranir við öflun upplýsinga þegar fjölmiðlar eiga í 

hlut?  

6.5 Öflun upplýsinga 
Upplýsingaöflun blaða- og fréttamanna svo og miðlun efnis er stór hluti starfs þeirra. 

Ásamt því að afla upplýsinga verða þeir að kunna að vega og meta upplýsingar sem 

þeir fá, greina aðal- og aukaatriði og miðla á skiljanlegu máli. Hvernig fara þeir að, 

hvað er mikilvægast að hafa í huga og hvers vegna, hvaða aðferðir reynast best? 
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Tengist það eitthvað eiginleikum og framkomu blaðamanna hvernig þeim tekst að afla 

upplýsinga fyrir fréttir og annað efni sem kemur fyrir augu og eyru almennings? 

6.5.1  Eiginleikar blaða- og fréttamanna 
Heiðarleiki og trúnaður gagnvart sjálfum sér, samstarfsmönnum og viðmælendum eru 

þeir eiginleikar sem flestir nefndu að blaða- og fréttamenn þyrftu að hafa. Þá þyrftu 

þeir að vera fróðleiksfúsir, kunna íslensku og þekkja vel til samfélagsins, fylgjast með 

fréttum og þjóðfélagsmálum. Salbjörg sagði að blaðamaður þyrfti að hafa „gott 

innsæi, góða dómgreind ... og hafa víðtæka þekkingu á mörgum sviðum.” Þá sagði 

hún blaða- og fréttamenn þurfa að eiga gott með að nálgast fólk og láta því líða vel 

þannig að það tjái sig eðlilega. Hún nefndi einnig gott minni og gagnrýninn 

hugsunarhátt, að vera skipulagður og geta unnið undir pressu. Vegna smæðar 

þjóðfélagsins og miðlanna er sérhæfing lítil og allir verða að geta gengið í störf hver 

annars. Sigrún sagði að blaðamenn þyrftu að vera „svolítið mannlegir” en mikilvægast 

væri að vera heiðarlegur bæði í orði og verki og bregðast ekki trausti viðmælenda 

sinna. Hún nefndi líkt og aðrir forvitni æskilegan eiginleika og það að vera „lunkinn 

að spyrja og komast að kjarna málsins.” Lovísa nefndi líka heiðarleikann, og taldi 

íslenskukunnáttu og það að vita glögg skil á íslensku samfélagi vera nauðsynlega 

þekkingu. „En ég held að það sé heiðarleiki sem skiptir öllu máli.” sagði Lovísa. 

Sigurður nefndi forvitni góðan kost fyrir blaðamenn, að hafa áhuga á umhverfi sínu 

og samskiptum við annað fólk. Þá sagði hann blaðamenn verða að vera „mjög 

heiðarlega gagnvart sannleikanum.” Sigurður segir sannleikann reyna á siðferðislegar 

pælingar ...„hann [sannleikurinn - innsk. skrásetjara] er auðvitað fólginn í því að afla 

upplýsinga og svo ekki síður að sannreyna þær.” Guðjón segir draumastöðuna vera þá 

að á einum og sama miðlinum væri fólk sem „hefði sérþekkingu á mörgum 

misjöfnum sviðum samankomin á einni ritstjórn.” Hann sagði líkt og aðrir að vegna 

smæðar miðlanna hefðu þeir ekki efni á því að hafa fólk sem sérhæfði sig eingöngu í 

ákveðnu efni. Guðjón nefndi líka góðan kost fyrir blaðamann að hafa áhuga á 

mannlífinu og taldi menntun að vísu góða, en hún kæmi þó ekki í staðinn fyrir 

almenna þekkingu. Hrönn sagði að ásamt forvitninni þyrfti blaðamaðurinn að vera 

ákveðinn og hugmyndaríkur og finna til samkenndar með fólki. Hann þurfi að þora, 

en þó að vera sveigjanlegur. Jóhann segir að fréttamaður þurfi „að vera áhugasamur 

og krítískur.” Hann segir blaðamenn oft vera einhverskonar fulltrúa þess fólks sem er 

brotið á og þá þurfi þeir að geta sett sig í spor þess. Blaðamenn séu ekki alltaf að segja 
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eingöngu frá því sem er „forvitnilegt, skemmtilegt, athyglisvert og fréttnæmt.” Ómar 

sagði að oft kæmi upp sú staða: 

... að maður er settur í mál sem maður kann hvorki haus né sporð á og þá þarf 
maður að byrja á því að kynna sér þau ....ræða við sérfræðinga og reyna að 
matreiða það á skiljanlegt mál. Það er ögrandi og skemmtilegt. 

Allir töluðu viðmælendur um mikilvægi góðrar almennrar menntunar, en mannlegu 

samskiptin, heiðarleikinn og íslenskukunnáttan voru þó atriði sem skiptu meira máli.  

6.5.2  Að leita sannleikans 
Sigurður nefnir að hér á landi sé blaða- og fréttamennska barnaleikur miðað við þau 

lönd þar sem algjört stríðsástand ríkir og óvægin öfl víla ekki fyrir sér að taka fólk af 

lífi. Hann tekur dramatískt dæmi um það þegar rússneska blaðakonan Anna 

Politkovskaja fannst myrt við heimilið sitt árið 2006. Hún eins og aðrir blaðamenn 

lagði sig í hættu við að afla sannleikans um það sem var að gerast í Tsjetsjeníu undir 

stjórn Pútíns. Sigurður segir að hér á landi þurfi enginn blaðamaður að missa kjarkinn 

út af líflátshótunum. Fjölmiðlar þyrftu yfirleitt, að hans mati, að vera aðgangsharðari í 

öflun efnis og sókn til sannleikans. Sigurður heldur áfram: 

Margir tala um að við búum í klíku- eða kunningjaþjóðfélagi. Þær aðstæður 
mega ekki leiða til  einhverrar kerfisbundinnar  þöggunar um hluti sem skipta 
máli, eins og til dæmis lýðræðið.  

„Ef verið er að misnota almannafé eða einhver klíkuskapur er í gangi varðandi 

útdeilingu einhverra gæða í krafti hins opinbera eða ef ákveðnir stjórnmálamenn 

reyna að koma sínum mönnum að kjötkötlunum.” Sigurður nefnir að 

rannsóknarblaðamennska sé erfið í svona klíku- og/eða kunningjaþjóðfélagi sem 

Ísland er. Hann segir að ef þjóðfélagið eigi að vera gagnsætt og lýðræðinu borgið 

megi fjölmiðlar aldrei gefa eftir. Þeir verði að vinna að upplýsingaöflun af heilindum 

þótt það sé oft á tíðum nokkur eyðimerkurganga. 

Sigurður sagði blaðamenn þurfa að vera „glögga” á umhverfið og hafa áhuga á 

því. Hann nefndi líka heiðarleikann þá sérstaklega „gagnvart sannleikanum.”            

  Sannleikurinn getur verið svolítið snúinn, hann er  auðvitað fólginn í því að 
afla upplýsinga og svo ekki síður að sannreyna þær.  

Salbjörg segir líkt og Sigurður mikilvægt að segja sannleikann. „Þeir fréttamenn 

sem ... hafa bara farið rangt með staðreyndir ... eitthvað ýkt, þeir  lenda bara á 
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svörtum lista hjá fólki ... þá ertu að mála þig út í horn og viðkomandi veitir þér 

kannski ekki viðtal aftur.”  

Guðbjartur segir trúnað við viðmælendur mikilvægan. „Ef menn brjóta trúnað... þá 

endast þeir ekki lengi í fréttamennsku, þá brenna þeir flestar brýr að baki sér.” 

6.5.3  Að fletta ofan af einhverju misjöfnu 
Salbjörg segir „Að um leið og þú ert heiðarlegur, sanngjarn og vandar þig verður fólk 

ekki reitt fréttamanninum þótt um viðkvæm mál sé að ræða. Fólk skilur stöðu okkar 

sem blaða- og fréttamanna, við þurfum að afla upplýsinga, jafnvel þó verið sé að fletta 

ofan af einhverju misjöfnu,” segir Salbjörg. 

Hún segir stjórnmálamenn vera sér meðvitaða um nauðsyn þess að upplýsa 

fréttamenn. „Pólitíkusar eru margir fyrrverandi fréttamenn og það eru fá dæmi um að 

þeir séu með nokkurn hroka í garð fréttamanna.” Salbjörg telur að yfirleitt ríki 

„virðing milli stjórnmálamanna og fjölmiðlafólks”. 

Hrönn segir orðsporið hafa mikið að segja fyrir blaða- og fréttamenn. „Þú getur 

verið traustsins verður í eitt hundrað skipti en ef þú klikkar einu sinni þá gleymist það 

ekki.” Hún segir það að byggja upp traust skipti miklu máli, til dæmis í samskiptum 

við ráðamenn þjóðarinnar sem eru oft í fjölmiðlum. Ef það er ekki gert getur það 

komið óorði á alla stéttina. Hrönn segir það ekki síður mikilvægt hjá tímaritum að 

byggja upp traust og segja fólki að hún ætli „ekki að skemma líf þess þótt hún fjalli 

um það.” 

Lovísa talar um að góð blaða- og fréttamennska byggist upp á því að sýna 

heiðarleika og það sé „hryllilega óheiðarlegt að taka bara aðra hlið” þeirra mála sem 

fjallað er um.  

6.5.4 Tengiliðir mikilvægir í upplýsingaöflun 
Salbjörg segir tengslanet nauðsynlegt við upplýsingaöflun á fjölmiðlum. „Maður 

byggir upp ákveðið tengslanet sem stækkar og vex með starfsreynslu.” Salbjörg segist 

stundum finna ungan aldur sinn vinna með sér og hún fái jafnvel frekar viðtöl heldur 

en reyndari blaðamenn. „Ég held jafnvel að það sé vegna þess að fólk er ekki eins 

hrætt við mig og til dæmis miðaldra fréttahauka - hugsar þá kannski að ég verði ekki 

jafn aðgangshörð við öflunina.” Salbjörg segir mjög auðvelt að hræða fólk frá sér sem 

taka á viðtal við, til dæmis á ljósvakamiðlum. Það sé mjög neikvætt „að nota 
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mikrofóninn eins og spjót,” og beina honum að viðmælanda fyrirvaralaust. „Maður 

þarf að sýna samkennd og setja sig í spor fólks, þá færðu líka betri svör og sá sem þú 

ræðir við finnur það fljótt.” 

Ómar segir gott í upplýsingaöflun að hringja í fagaðila eða aðra tengiliði sem geti 

leitt blaðamann á sporið. Hann segir líkt og Salbjörg mikilvægt að gefa sér tíma þegar 

farið er að tala við fólk, þannig að það slaki á, en ekki að kasta strax fram 

spurningum. „Sumir vilja þó koma sér beint að efninu, eru kannski vanir að tala við 

fjölmiðlafólk, en aðra þarf aðeins að „... mýkja og byggja upp traust.” Ómar nefnir að 

með tilkomu netsins hafi að sjálfsögðu orðið bylting í upplýsingaöflun. Þá hafi verið 

hægt að fá upplýsingar um mál og einstaklinga sem áður var erfitt. Jóhann segir 

tengiliði ennþá mjög mikilvæga. Að hægt sé að leita til kunnáttumanna á mismunandi 

sviðum í fyrirtækjum eða úti á landsbyggðinni. „Maður byggir fljótt upp sambönd og 

ákveðinn tengslabanka þegar maður er kominn inn í bransann” segir Hrönn. Hún segir 

að hún mundi ekki hika við að hringja í gsm-síma ráðherra ef hún hefði náð að útvega 

sér númerið, en aðeins í neyðartilvikum,  annars myndi hún hringja í gegnum ritara 

eða aðstoðarmann. Hún segir að ákveðinn gagnabanki eða tengslanet verði til á 

fjölmiðlum um það hvernig hægt er að ná í háttsett fólk í þjóðfélaginu. Þá sé að 

hennar mati æskilegt að vera ekki búinn að stuða neinn til að fá sem bestar 

upplýsingar. Guðjón segir að sá sem lengi hefur starfað á fjölmiðlum sé með ákveðið 

„net í kringum sig af fólki sem hann þekkir betur eða hefur náð betra sambandi við í 

gegnum árin.” Hann segir þó eins og fleiri að þessi beini aðgangur að háttsettum 

mönnum sé ekki eins og hann var. Nú sé einungis hringt beint í ráðherra í 

undantekningartilfellum. Guðjón telur að almennt séð komi það fólki til góða að vera 

þekktur í faginu og hafa byggt upp traust sem auðveldi blaðamönnum að komast að 

fólki. Þetta sé erfitt í byrjun þegar blaðamaðurinn er að stíga sín fyrstu spor og fáir 

þekki hann. Lovísa segir að ef unnið sé á fréttastofu þá hafi blaða- og fréttamenn sína 

„lykilmenn, vini og kunningja og allskonar hóp sem þú leitar til og þú ert með 

kontaktmennina þína í minnisbók.” Hún segir að tengiliðirnir séu á mismunandi sviði 

og þeir vita að þeir geta treyst blaðamanninum því þeir þekkja hann ekki af öðru. 

Lovísa segir að þetta traust komi með starfsreynslu og góðri þekkingu í faginu.  

6.5.5 Síminn fljótvirkasta tækið 
Flestir segjast nota í fyrsta lagi símann og eins netið við upplýsingaöflun. Síminn er 

líklega það tæki sem hefur haldið hvað lengst velli við öflun efnis hjá blaðamönnum. 
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Guðbjartur segist heldur vilja tala við fólk beint heldur en senda því tölvupóst. 

„Auðvitað notar maður netið til að komast í gegnum fundargerðir fyrirtækja og slíkt 

en síðan hringir maður til að afla frétta.” Guðbjartur segist nota tölvupóst lítið og nær 

eingöngu ef hann nær alls ekki í fólk í síma, þá sendir hann því tölvupóst með 

skilaboðum um að hringja til baka. Hann segist þó nota tölvupóstinn til að senda fólki 

viðtöl sem það hefur beðið um að fá að lesa yfir fyrir birtingu. Guðbjartur segir það 

yfirleitt reglu að ef hann sé að leita að „harðkorna fréttum” hringi hann en ef um 

mannlegt efni sé að ræða fer hann á staðinn. Þar sem hann er fréttamaður á 

landsbyggðinni segist hann taka ákveðinn rúnt um svæðið, kannski í tvo daga, hann 

segir sér þá verða vel ágengt í fréttaöflun við að hitta og tala við fólk. „Besta og 

árangursríkasta leiðin til að finna eitthvað markvert er að hitta fólk augliti til auglitis, 

en fljótlegasta leiðin er að nota símann. Mín skilgreining á starfinu er sú að helmingur 

fréttamannsstarfsins sé bara kjaftæði,” segir Guðbjartur.  

Ómar segir að ef blaðamenn séu í tímaþröng þá verði þeir að nota símann og það 

sé auðvelt við þá sem eru vanir símaviðtölum eins og alþingismenn, ráðherra eða fólk 

í fjármálalífinu. „Ef um stórt viðtal er að ræða þar sem viðkomandi fjallar um 

lífshlaup sitt, skoðanir eða tilfinningar þá er miklu betra að taka það á heimavelli þar 

sem viðmælandi telur sig öruggan.” Ómar segist senda fólki nær undantekningalaust 

texta til yfirlestrar bæði að greinaskrifum og viðtölum. „Mér finnst það mjög þægilegt 

ef eitthvað hefur misskilist, þá er hægt að leiðrétta það, og ekki þarf að standa í 

neinum leiðindum eftirá.” Ómar segir þó að viðmælanda sé ekki leyfilegt að breyta 

neinu nema málfari og einstökum villum, annað sé þeirra sem taka viðtalið.  

Jóhann segir símann hafa og vera enn grundvallarvinnutæki fréttamanna. Hann 

segir þó marga af sínum samstarfsmönnum nota tölvupóstinn mikið. Það sé svo undir 

hælinn lagt hvenær eða hvort tölvupóstinum er svarað og það sé erfitt á ljósvakamiðli 

sem sendir út fréttir á klukkustundar fresti. Jóhann segist þó taka eftir því að þeir 

yngri í stéttinni noti meira tölvupóstinn en þeir sem lengi hafa verið í faginu.  

Salbjörg segist ekki skilja í því hvernig fréttamenn fóru að áður en farsími, 

tölvupóstur og netið kom til sögunnar: 

Þú varðst að hafa uppi á þeim sem þú ætlaðir að ná sambandi við, annað  hvort 
heima hjá sér eða á skrifstofunni, ef þeir voru ekki þar voru þeir ekki í 
sambandi. 
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6.5.6  Netið -  til að fá hugmyndir 
Hrönn segir internetið orðið ríkjandi í upplýsingaöflun. „Á netinu finnur maður efni 

og fær upplýsingar en kemst reyndar ekki langt án símans og hugmyndaflugs 

almennt.” Hún segir fréttamenn þurfa að fylgjast með vefsíðum stofnana og fyrirtækja 

þar sem hægt er að fá hugmyndir að fréttum en þá þurfi að hringja í aðila sem tengjast 

fréttinni, ekki sé hægt að bíða eftir svari á tölvupósti. Hrönn segir þó að þar sem hún 

starfi núna á tímariti þá sé rýmri tímarammi en á móti komi að það sé yfirleitt flóknara 

að hafa upp á fólki. Hún segir að ástæðan sé sú að í viðtölum í tímaritum sé verið að 

sækjast eftir persónulegri hlutum og þá þurfi að „nálgast fólk með mýkri hætti þar 

sem maður þarf oft að sannfæra fólk um að tjá sig, það getur verið flóknara ferli en í 

fréttamennskunni.” 

Sigrún segist nota internetið til að fá hugmyndir en hún hefur undanfarið skrifað 

viðtöl og umfjöllun um fólk en ekki verið í beinhörðum fréttum. „Ég sé kannski 

auglýst ákveðið námskeið og sé dagskrána á Netinu og ætla að fjalla um það í blaðinu 

þá hringi ég í þann sem er með námskeiðið til að fá annað sjónarhorn og líf í 

umfjöllunina.“ 

6.5.7 Bændur, sjómenn og listamenn góðir viðmælendur 
Jóhann segir líkt og hinir að það sé mjög mikilvægt að vera vel vakandi fyrir því sem 

er að gerast og fylgjast vel með fréttum á öllum miðlum. „Það þýðir ekkert að fela það 

að fréttamenn á öllum miðlum eru sívakandi fyrir andstæðingum eða keppinautum 

eða hvað við köllum það.” 

Jóhann segir mjög misjafnt hvernig er að tala við fólk, bæði almenning og 

stjórnmálamenn þó margir vilji koma sínum málum á framfæri.  

Ef ég þarf að tala við fólk af tilviljun út af einhverju málefni eða atviki sem 
það lendir í eru bændur og sjómenn góðir viðmælendur sem setja sig ekki í 
neinar stellingar. 

Hann segir hvorki bændur né sjómenn hafa áhyggjur af því hvað þeir segi og tali í 

ofanálag afburða gott íslenskt mál. Sigrún segir það „upplifun að fara upp í sveit og 

tala við sveitafólk. Það hefur miklu meiri tíma til að þroska sig andlega, þessi kyrrð 

og þögn eflir fólk, það lærir að hugsa.” Sigrún segir líkt og Jóhann að sveitafólk setji 

sig ekki í stellingar heldur „segir það manni bara hvernig lífið er, bæði gott og vont og 

eins og það kemur fyrir hverju sinni.” 
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Ómar sagðist líka hafa komist að því í gegnum árin við upplýsingaöflun að 

listamenn séu almennt mjög viðræðugóðir. „Þetta helgast auðvitað af því að þeir 

þrífast á því að koma sjálfum sér á framfæri og eru þess vegna undantekningarlítið 

alltaf tilbúnir í viðtöl.”  

Jóhann telur æskilegt að á fréttastofum séu til dæmis kunnáttumenn á sviði 

peningamála, sjávarútvegs eða landbúnaðar svo hægt sé að koma fréttunum á 

framfæri til almennings á því máli sem allir skilja. Marta nefnir að fjölmiðlar á Íslandi 

hafi hvorki fyrr né síðar verið svo öflugir að þeir hafi getað haft sérstaka blaðamenn 

sem sérhæfa sig í umfjöllun á ákveðnum málum. Þeir verði alltaf að geta sett sig inn í 

ýmis mál. „Það er þá helst þeir sem fjalla um stjórnmál, þingfréttaritarar. Vegna 

hraðans hefur fólk minni tíma í dag til að fara á vettvang. Ef þú ferð út á meðal fólks 

getur þú frétt eitthvað merkilegt í leiðinni.” Marta segir að það sé mikilvægt fyrir 

fréttamenn að vera næmir á umhverfi sitt og geta fundið fréttir sem aftur hefur með 

eiginleika þeirra að gera, að hafa þetta svokallaða fréttanef. Marta segist halda að 

fólki hafi þótt blaðamenn merkilegri og þeir notið meiri virðingar áður fyrr heldur en 

núna. „Kannski eru lesendur í dag líka orðnir miklu kröfuharðari en þeir voru áður 

fyrr, vita til dæmis meira sjálfir.” 

6.5.8 Skrifar um veðrið án þess að vita neitt 
Marta segist halda að það sé alltaf að minnka að blaðamenn fari á staðinn til að taka 

viðtöl nema þá þeir sem eru á ljósvakamiðlum og tímaritum. 

Í upphafi vega fyrir tíma netsins þegar maður þurfti að ná í fólk úti á landi var 
auðvitað ekki um neitt annað að ræða en hringja í það.  Auðvitað ætti það að 
vera skilyrði ef þú ert með löng viðtöl að fara og tala við persónurnar. 

Hún segir það umhugsunarefni að það sé stundum vafamál hver eigi höfundarréttinn 

að greininni, viðtalinu eða fréttinni þegar blaðamenn senda fólki kannski spurningarnar í 

tölvupósti og það svarar þeim þannig til baka. Marta segir líkt og Salbjörg skipta máli 

hvernig hún undirbýr sig fyrir öflun efnis, eins ef fólk er kannski óöruggt að fara í viðtal 

að reyna að leiða talið að einhverju sem það þekkir í byrjun. 

Marta starfaði lengi á tímariti og kom inn á heimili fólks og þótti best að brjóta 

ísinn með því að byrja á einhverju sem hún taldi að væri áhugamál fólksins. 

„Viðmælandinn átti kannski hund eða kött og þá var hægt að byrja á því að ræða um 

dýrin og þá var fólk orðið afslappað og hægt að hefja viðtalið.” Marta segir hraðann 
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vera orðinn svo miklu meiri núna á öllum sviðum. „Maður hefur bara aldrei tíma til að 

setja sig nógu vel inn í málin í fréttamennsku ... það var auðveldara á fyrri árum áður 

en hraðinn og tæknin varð svona mikil. Þú þurftir ekki að vita allt um gemsa, 

sjónvörp, bylgjur og dót sem þú verður að vita í dag til að geta skrifað af einhverju 

viti um svona tæknilega hluti. Það er helst að hægt sé að skrifa um veðrið án þess að 

vita neitt.”  

Guðjón segir að meðan fjölmiðlarnir voru flokkstengdir gátu stjórnmálamenn 

orðið móðgaðir við fjölmiðla. „Þá þótti mönnum að þeir ættu að geta komið 

ákveðnum fréttum á framfæri í sínu flokksmálgagni.” Hann segir stjórnmálmenn ekki 

reyna lengur að stjórna fjölmiðlum en líta á þá sem upplýsingamiðla til að ná til 

almennings.  

Lovísa nefnir leiðtoga mikilvæga, að hafa haft góðar fyrirmyndir sem leiðbeini í 

upphafi ferilsins. „Við lærðum til dæmis nákvæmni, heiðarleika og að vera örugglega 

með allar upplýsingar í höndunum, að hafa skoðað málið allan hringinn áður en fréttin 

birtist eða heyrist.” Lovísa taldi slíka leiðsögn mikilvæga á fyrstu skrefum starfsins.   

6.6  Hindranir 
Þegar kom að helstu hindrunum í upplýsingaöflun blaða- og fréttamanna nefndu 

margir upplýsingafulltrúa sem öll stærri fyrirtæki hafa nú orðið í sínum röðum. 

Margir þeirra eru fyrrverandi fréttamenn því þeir kunna að matreiða fréttir fyrir 

fjölmiðla. Þarna eru þeir komnir hinum megin borðsins og vilja oft heldur fegra 

fyrirtækið sem þeir starfa hjá enda jafnvel ráðnir til að efla ímyndina. Þetta telja 

viðmælendur rannsóknarinnar hindranir að því leyti að þeir fá þá oft í hendurnar  

skrifaðar fréttatilkynningar sem ætlast er til að verði birtar orðrétt. Þetta hafa þó 

blaðamennirnir séð í gegnum og umorða þær og nota fréttatilkynningar þá meira sem 

ákveðnar ábendingar. Þeir geti síðan hringt í einhverja sem vita jafnvel eitthvað meira 

um ákveðin mál og fá þannig annað sjónarhorn á fréttina. Tímaleysi telja blaða- og 

fréttamenn geta verið hindrun í upplýsingaöflun, hafi ekki tíma til að grafast betur 

fyrir. Sumir tala um tölvupóst sem hindrun svo öfugsnúið sem það er. Það sé undir 

hælinn lagt hvort eða hvenær tölvupósti er svarað og ef fréttir eru sendar út á 

klukkustundar fresti getur verið tafsamt að bíða svars í tölvupósti í stað þess að geta 

hringt beint í þann sem veit mest um málefnið. Þá tala fréttamenn sem lengi hafa verið 

í starfi um að aðgengi að ráðamönnum sé orðið erfiðara, áður hringdu fréttamenn 
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beint í til dæmis ráðherra eða bankastjóra en nú séu símtölin nær eingöngu í gegnum 

ritara eða aðstoðarmenn.  

6.6.1  Tilhneiging til kúgunar 
Þegar kom að hindrunum nefndi Sigurður stjórnmálamenn, embættismenn eða 

sérfræðinga sem vinna fyrir hagsmunasamtök:   

Þeir eru oft á tíðum afskaplega varir um sig og erfitt að toga nokkuð út úr 
þeim jafnvel þó maður veifi upplýsingalögum þess efnis að almenningur eigi 
heimtingu á að sjá þetta plagg. 

Sigurður vill meina að í þjóðfélaginu sé ákveðin tilhneiging til kúgunar og fólk 

geti ekki afhjúpað eitthvað misjafnt sem þyrfti að komast upp á yfirborðið vegna 

hættu á því að missa þá vinnuna. Hann segir menn „kjósa frekar að geta keypt 

píanótíma fyrir börnin sín og geta farið í sumarfrí ... en að fylgja sannfæringu sinni..”  

Lovísa segir hindrun fólgna í því að fyrirtæki vill ekki segja frá og þá sé „rekist á 

þögnina”. Þá segir hún lykilmenn, vini, kunningja og aðra sem þú leitar til skipta 

miklu máli í upplýsingaöflun. Sumir treysti þeim eldri í greininni betur fyrir 

viðkvæmum upplýsingum en þeim sem eru nýbyrjaðir í blaðamennsku.  

6.6.2  Upplýsingafulltrúar ekki alltaf vel upplýstir! 
Jóhann vill meina að oft séu upplýsingafulltrúar fyrirtækja að tefja fyrir og séu  

jafnvel ekki alltaf nógu vel upplýstir sjálfir til að koma því á framfæri sem 

fréttamaður þarf á að halda. Þá telur Jóhann betra að ná bara í forstjórann strax án 

allra milliliða sem hann segir eingöngu bjóða þeirri hættu heim að efnið verði 

misskilið í fréttaflutningi. 

Auðvitað eru þeir (upplýsingafulltrúarnir innsk. rannsak.) í vondri stöðu því 
þeirra starf er að fegra það fyrirtæki sem þeir starfa hjá og standa sig gagnvart 
því en ekki, okkur, fréttamönnum. 

Marta segir hindrun fólgna í því að fólk sem starfi hjá hinu opinbera vilji ekki 

svara spurningum blaðamanna og „bera fyrir sig lögum og siðareglum” sem væri 

síðan hægt að sækja með lögum þar sem sýnt væri fram á að opinberum aðilum beri 

að veita blaðamönnum umbeðnar upplýsingar samkvæmt til dæmis upplýsingalögum.  

Salbjörg segir mestu hindranir fólgnar í því að fólk láti ekki ná í sig. „Maður hefur 

á tilfinningunni að sumir segi bara við ritarana sína að þeir vilji ekki láta ná í sig í dag, 

hvorki í síma eða á staðnum.” Salbjörg segir suma framámenn stjórnmála eða 
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fyrirtækja ekki láta ná í sig fyrr en jafnvel klukkan sex og þá sé stuttt í 

sjónvarpsfréttatíma. Þetta telur hún vera hindrun í fréttaöflun. Hún nefnir einnig að 

enginn hafi hag af því að láta ekki hafa upp á sér því þá sé það sagt í útsendingu að 

ekki hafi náðst í viðkomandi þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir.  

6.6.3 Smæð þjóðfélagsins og aðgengi ráðamanna 
Sigurður nefnir að smæð samfélagsins geti verið hindrun, sérstaklega geti fréttamenn 

á landsbyggðinni átt í erfiðleikum. „Það getur verið truflandi að þekkja vel til þegar 

segja á vondar fréttir eða fjalla um viðkvæm mál.” Í litlum samfélögum getur 

nálægðin verið hindrun í upplýsingaöflun vegna meðal annars vináttu- eða 

ættartengsla íbúa.  

Guðjón segir að áður fyrr hafi lögreglan oft hindrað upplýsingaöflun en nú sé 

lögreglan farin að vinna faglegar að málum. Hann telur að það hafi orðið ákveðin 

viðhorfsbreyting í samskiptum fjölmiðla og lögreglu. Lögreglan sé orðin meðvitaðri 

um að henni beri að upplýsa almenning í gegnum fjölmiðla. Nú séu haldnir 

blaðamannafundir þar sem blaða- og fréttamenn mæti og lögreglan upplýsi um gang 

mála. Ómar segir öll samskipti fjölmiðla „við lögregluna vera mjög góð og ég held að 

það sé ekki hægt að segja að lögreglan hindri upplýsingaöflun ekki nema að það séu 

einhver mál sem eru í þeim farvegi að ekki megi upplýsa um þau að svo stöddu og 

það ber okkur að virða.” 

6.6.4  Að vinna undir tímapressu og af ástríðu 
Fréttamennirnir minntust á tímaskortinn sem hindrun að þeir hefðu ekki tíma til að 

vinna fréttir eins vel og þeir vildu vegna þess að þeir ynnu alltaf undir tímapressu. Á 

ljósvakamiðlum er þetta sérstaklega erfitt þar sem fréttir eru sendar út jafnvel 

nokkrum sinnum á dag. En þótt starf fréttamanna sé erfitt og krefjandi og þeir séu 

raunar alltaf á vakt er starfið ástríða „þetta er náttúrulega það skemmtilegt starf að 

maður er tilbúinn til að gera miklu meira fyrir miklu minni pening heldur en í 

einhverju öðru starfi,” segir Guðbjartur.  

6.6.5  Konur vilja síður koma í mynd 
Viðmælendur töluðu um að konur væru tregari þegar kæmi að viðtölum, þá 

sérstaklega í mynd, „...ég veit ekki hvort það hefur eitthvað með sjálfstraustið að gera 

eða uppeldislegt, þær eru samviskusamari, þannig” segir Sigurður. Þær kæmu kannski 

í viðtal og svöruðu öllu sem spurt væri um en ef taka ætti mynd af þeim kæmi annað 
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hljóð í strokkinn. Konur væru viðkvæmari fyrir sjálfum sér og annt um að fá að lesa 

það sem eftir þeim er haft í viðtölum. Sigrún segir konur gera svo miklar útlitskröfur. 

„Konur eru ofboðslega myndafælnar ... margar hlaupa í burtu ef þær sjá myndavél,” 

segir Hrönn. Hún segir að konur vilji sjá myndirnar áður en þær séu birtar, það eigi 

ekki við um karlana. Þá séu konur jafnfætis körlum þegar kemur að því að tjá sig við 

fjölmiðla. Þetta segir hún að eigi sérstaklega við um almenning en konum sé alltaf 

mjög umhugað um að vera vel undirbúnar fyrir viðtöl. Hún segir þetta þó ekki eiga 

við um, til dæmis konur í ráðherrastöðum eða á alþingi, þær séu vanar myndatökum 

og koma í myndatöku og viðtal við fjölmiðla án sérstaks undirbúnings. Guðjón segist 

ekki hafa tekið eftir því undanfarin ár að konur veigri sér við að koma í viðtal og 

bendi á einhvern annan. „Konur eru náttúrulega að taka háskólaumhverfið yfir” segir 

hann og nefndir að miklu fleiri konur séu orðnar fræðimenn á ýmsum sviðum og 

vanar að koma fram.  

Sú umræða sem komið hefur fram í þjóðfélaginu og í rannsóknum um það hversu 

fáar konur komi fram í fjölmiðlum er kannski meðal annars af fyrrnefndum ástæðum. 

Konur vilji oft ekki láta sjá sig í mynd og fái þá einhvern karlkyns í fyrirtækinu til að 

ræða við fjölmiðla.  
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7  Samantekt  

Hér á eftir er samantekt og dregnar fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 

Niðurstöðurnar eiga aðeins við um þessa tíu blaða- og fréttamenn og endurspegla 

eingöngu þeirra viðhorf þegar kemur að upplýsingaöflun og miðlun fyrir fréttir, viðtöl 

og annað efni sem fjölmiðlar birta almenningi. Það sama á jafnframt við um þær 

hindranir sem þeir verða fyrir við öflunina, hvernig þeirra upplifun er.   

7.1 Að vera heiðarlegur í orði og verki 
Er hugsanlegt að það hafi eitthvað með framkomu og eiginleika blaðamanna að gera 

hvernig þeim tekst að afla upplýsinga og miðla þeim? Blaðamenn eru sér vel 

meðvitaðir um það hvaða eiginleikar eru þeim nauðsynlegir í upplýsingaöflun. Þeir 

telja að heiðarleiki sé mikilvægur eiginleiki og þar skilji á milli þeirra sem endast í 

starfinu og hinna sem hætta fljótt. Það kom fram í rannsókninni að heiðarleiki og 

trúnaður gagnvart sjálfum sér, samstarfsmönnum og viðmælendum voru þeir 

eiginleikar sem flestir nefndu. Þá þyrftu þeir að vera fróðleiksfúsir, þekkja vel til 

samfélagsins og kunna íslensku. Allir töldu viðmælendur nauðsynlegt að fylgjast vel 

með fréttum á öðrum miðlum og vera vakandi fyrir því sem er að gerast í 

umheiminum. Gott minni og gagnrýninn hugsunarháttur var nefndur ásamt því að 

vera vel skipulagður og hugmyndaríkur og geta unnið undir álagi. 

Draumastaðan var talin sú að á einni ritstjórn væri fólk sem hefði sérþekkingu á 

mörgum misjöfnum sviðum. Þá minntust fréttamennirnir á tímaskortinn og það væri 

hvorki tími né fjármagn til að stunda rannsóknarblaðamennsku, vegna tímapressu og 

smæðar miðlanna. Því var talið nauðsynlegt fyrir blaða- og fréttamenn að geta gengið 

í öll störf á fjölmiðlum ef svo bæri undir. Menntun blaðamanna var talin mikilvæg en 

hún kæmi þó ekki í staðinn fyrir almenna þekkingu og góð mannleg samskipti.   

Það kom fram í máli þeirra sem lengst höfðu starfað við fjölmiðla að áður fyrr 

hefði verið borin takmarkalaus virðing fyrir fréttamannsstarfinu og litið upp til blaða- 

og fréttamanna. Það hefði minnkað og nefnd sú ástæða, að lesendur, hlustendur og 

áhorfendur væru orðnir kröfuharðari neytendur.  
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Þá var talið mikilvægt fyrir fréttamenn að vera næmir á umhverfi sitt og geta 

fundið fréttir en það tengist þeim eiginleika þeirra, að hafa hið margumrædda 

„fréttanef.”  

7.2  Að sannreyna upplýsingar 
Það kom fram að blaða- og fréttamenn þyrftu að vera fulltrúar fólksins og geta sett sig 

í spor þess, finna til samkenndar, hafa kjark en vera þó sveigjanlegir. Ekki væri alltaf 

verið að segja eingöngu frá því sem væri „forvitnilegt, skemmtilegt, athyglisvert og 

fréttnæmt.” Það kæmi oft upp sú staða að blaða- og fréttamenn þyrftu að setja sig inn í 

mál sem þeir vissu lítið sem ekkert um. Þá þyrftu þeir að ræða við sérfræðinga og fá 

upplýsingar til að geta að miðlað fréttinni á skiljanlegu máli en það væri bæði 

skemmtilegt og ögrandi verkefni. Viðmælendur töldu heilindi í öflun og miðlun, það 

að segja sannleikann, vera mikilvægt og hafa skoðað málin frá öllum hliðum áður en 

fréttin kæmi fyrir augu eða eyru almennings.  

Það kom fram að fyrirmyndir eða leiðtogar sem fólk hafði haft á fyrstu skrefum í 

fréttamennsku skiptu máli. Í stærri viðtölum eins og tekin eru til dæmis fyrir tímarit 

var meiri vandi að nálgast fólk og segja því að ekki væri ætlunin að eyðileggja líf þess 

þó talað væri við það. Þá væri gott að geta komið til fólks á heimili þess og hefja 

umræðu á einhverju sem líklegt væri að höfðaði til fólksins. Þá væri búið að brjóta 

ísinn og viðmælendur hættir að vera á varðbergi og treystu blaðamanninum betur.  

7.3  Klíku- og kunningjaþjóðfélagið 
Nefnt var að rannsóknarblaðamennska væri erfið hér á landi vegna smæðar þjóðfélagsins. 

Blaða- og fréttamennska hér á landi væri þó leikur einn miðað við þau lönd þar sem 

stríðsásand ríkir og ill öfl taka fólk af lífi. Hér á landi þurfi enginn blaðamaður að missa 

kjarkinn vegna líflátshótana. Það kom fram að þótt við á Íslandi búum í „klíku- og 

kunningjaþjóðfélagi” mætti það ekki leiða til kerfisbundinnar þöggunar um nokkuð það 

sem skiptir máli eins og til dæmis lýðræðið. Nauðsynlegt sé fyrir blaða- og fréttamenn að 

vinna af heilindum við öflun upplýsinga og vera sérstaklega vakandi fyrir því til dæmis ef 

verið er að misnota almannafé. Eins ef um útdeilingu einhverra gæða er að ræða eða ef 

stjórnmálamenn reyna að koma sínum mönnum að kjötkötlunum. Það kom fram að það 

væri vandi að fjalla um viðkvæm mál í fjölmiðlum. Ef blaða- og fréttamenn væru 

sanngjarnir og heiðarlegir og vönduðu upplýsingaöflun þá erfði fólk það ekki við þá og 

skildi stöðu þeirra, jafnvel þó verið væri að fletta ofan af einhverju misjöfnu, sem 
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viðgengist í þjóðfélaginu. Nefnt var að stjórnmálamenn væru margir fyrrverandi 

fréttamenn, það væru fá dæmi um að þeir vildu ekki tala við fréttamenn og talið var að 

gagnkvæm virðing ríkti milli fjölmiðlafólks og stjórnmálamanna. Meðan fjölmiðlarnir 

voru flokkstengdir þótti stjórnmálamönnum sjálfsagt að geta komið ákveðnum fréttum að 

í sínu flokksmálgagni en stjórnmálamenn reyna ekki lengur að stjórna fjölmiðlum á 

nokkurn hátt.  

7.4  Þrædd tengsl og þráðlaus 
Fréttamenn telja tengslanet nauðsynlegt við öflun og miðlun, að geta hringt í fagaðila 

og kunnáttumenn á mismunandi sviðum í fyrirtækjum bæði í þéttbýli og dreifbýli. 

Síminn er það tæki sem ennþá er mest notað til að ná sambandi við fólk, netið er að 

sjálfsögðu einnig mikið notað, en sumir sögðust ekki mega vera að því að bíða eftir 

svari í tölvupósti. Þá væri betra að nota símann til að fá svar samstundis. Yngri 

fréttamenn sáu ekki fyrir sér veröldina fyrir tíma nets, gsm-síma eða tölvupósts. Þá 

hafi þurft að hringja í viðkomandi annað hvort í heimasíma eða vinnusíma og ef hann 

var á hvorugum staðnum náðist engan veginn til hans, það þótti þeim óhugsandi.  

7.5 Kyrrðin eflir fólk 
Bændur og sjómenn voru taldir góðir viðmælendur, yfirleitt væri um að ræða fólk sem 

setur sig ekki í neinar stellingar þegar þyrfti að ná sambandi við það. Í ofanálag töluðu 

þeir kjarngott íslenskt mál. Einn blaðamaðurinn nefndi ástæðu þess að gott væri að 

tala við sveitafólk þá, að það hefði meiri tíma til að þroska sig andlega og kyrrðin 

efldi það. Listafólk er jafnan tilbúið í viðtöl og kom fram sú tilgáta að sennilegast væri 

skýringin sú að það hefði hag að því að koma sjálfu sér á framfæri. 

7.6  Upplýsingfulltrúar og embættismenn  
Nefnt var að upplýsingafulltrúar fyrirtækja væru stundum hindrandi þegar kæmi að 

upplýsingaöflun, enda væri þeim ætlað að matreiða fréttirnar fyrir fjölmiðlafólk. Oft 

væru upplýsingafulltrúar fyrrverandi fréttamenn, komnir hinum megin við borðið. 

Enginn þeirra blaða- og fréttamanna sem rætt var við sögðust taka fréttatilkynningar 

frá fyrirtækjum eins og þær kæmu fyrir, né fréttir af vefsíðum eða bloggskrif heldur 

nota þær sem stuðning. Ná þá sambandi við  einhvern sem hefur með málið að gera til 

að fá annað sjónarhorn á fréttina og jafnvel viðtal við þann sem mest veit um 

viðkomandi mál. Þá minntust fréttamennirnir á tímaskort, það væri hvorki tími né 

peningar til að stunda rannsóknarblaðamennsku vegna tímapressu.  
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Aðgengi að stjórnmálamönnum var nefnt sem hindrun. Áður fyrr hafi fréttamenn 

getað hringt beint til dæmis í ráðherra en nú fari flest símtöl í gegnum ritara og 

aðstoðarmenn. Þetta töldu fréttamennirnir tefjandi ef um mjög aðkallandi mál væri að 

ræða. 

7.7  Að upplýsa eitthvað misjafnt 
Embættismenn og sérfræðingar sem vinna fyrir hagsmunasamtök voru sagðir geta 

verið hindrandi í upplýsingaöflun og í þjóðfélaginu væri ákveðin tilhneiging til 

kúgunar þar sem sérfræðingar vildu ekki láta eitthvað misjafnt koma fram af ótta um 

að missa vinnu sína. Það þýddi ekkert að benda þeim á að samkvæmt 

Upplýsingalögum (50/1996) væri skylt að upplýsa almenning um slík mál. 

Í fyrri rannsókn sem ég gerði á upplýsingaleiðum blaða- og fréttamanna í BA-

ritgerð árið 2005 voru flestir sammála um að lögreglan hindraði blaðamenn í 

upplýsingaleit með því, til dæmis að halda eftir upplýsingum. Í þessari rannsókn taldi 

enginn lögregluna hindra upplýsingaöflun. Nú væri lögreglan orðin meðvitaðri um 

gildi þess að upplýsa almenning um gang mála. Lögreglan héldi blaðamannafundi og 

skýrði frá stöðu mála jafnóðum og stóratburðir gerðust.  

Smæð þjóðfélagsins var talin geta verið hindrun þegar þarf að segja fréttir af 

viðkvæmum málum. Fréttamenn á landshlutaútvarpsstöðvum, sem hefur nú fækkað, 

geta lent í erfiðri aðstöðu meðal annars vegna vináttu- og ættartengsla íbúa.  

Í rannsókninni 2005 var talað um að konur væru varkárari en karlar þegar kæmi að 

því að tjá sig við fjölmiðla og erfiðara að fá þær í viðtöl. Jafnframt að þótt konur vildu 

tala við blaða- og eða fréttamenn þá væri annað mál ef taka ætti mynd af þeim, 

sérstaklega væri það á ljósvakamiðlunum. Konur í stjórnmálum eða stjórnunarstöðum 

væru þó alltaf tilbúnar í viðtöl. Þetta hefur ekkert breyst á þessum fimm árum sem 

liðin eru. Enn tala blaðamennirnir um að konur séu myndavélafælnar ef frá er taldar 

konur í stjórnunarstöðum, ráðherrastöðum eða á Alþingi, þær séu vanar myndatökum 

og komi í viðtal án undirbúnings. Talað var um að konum væri alltaf umhugað um að 

koma vel undirbúnar í viðtöl við fjölmiðla en þær gerðu líka miklar útlitskröfur. Þær 

kæmu í viðtal og svöruðu öllu sem um væri spurt en ef síðan ætti að taka mynd af 

þeim væri það ekki jafn sjálfsagt.   
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7.8 Niðurstöður 
Blaða- og fréttamenn nú á tímum hafa flestir miklu meiri menntun en forverar þeirra í 

starfi og eru betur launaðir. Þá eru blaðamenn nú sem fyrr í kapphlaupi við tímann. 

Viðmælendum þótti menntun blaðamanna mikilvæg en hún kæmi þó ekki í staðinn 

fyrir góð, mannleg samskipti. Einn blaðamannanna sem starfað hefur í greininni um 

margra ára skeið segist halda að blaðamenn hafi notið meiri virðingar áður fyrr og 

þótt merkilegri. Þetta kemur heim og saman við það sem breski fjölmiðlafræðingurinn 

Tunstall nefnir hér í fræðilega hluta ritgerðarinnar að um miðja síðustu öld hafi 

blaðamenn notið félagslegrar virðingar sem hafi verið orðin lítil sem engin í lok 

aldarinnar.  

Þeir sem starfað hafa lengi í greininni telja, að þeir eigi auðveldara með að afla 

efnis, að traustið komi með starfsreynslu og þekkingu. Reyndar segir einn ungur 

fréttamaður að hann telji aldurinn vinna með sér að fólk sé ekki eins „hrætt” við hann 

og miðaldra fréttahauka, telji hann ekki verða jafn aðgangsharðan við fréttaöflun. 

Nauðsynlegt sé að fá önnur sjónarhorn, annan vinkil á þá umfjöllun sem er í gangi 

hverju sinni og fréttatilkynningar til dæmis frá fyrirtækjum, séu aldrei teknar eins og 

þær koma fyrir.   

Í grein Þorbjörns Broddasonar (2007, sjá heimildaskrá) segir hann það áhyggjuefni 

hversu mörgum reyndum blaða- og fréttamönnum hefur verið sagt upp á síðustu 

árum. Hætta sé á að gagnrýnin hugsun víki þá fyrir léttvægu efni sem reynir á 

þekkingu og reynslu við að afla efnis. Afleiðingin verði illa upplýstur almenningur í 

sundruðu samfélagi þar sem áróður og blekkingar komi í stað vel upplýstra málefna.  

7.9 Tengslanet nauðsynlegt 
Samkvæmt rannsóknum fræðimanna virðast blaðamenn hafa sameiginlegan skilning á 

því hvað sé frétt og hvað ekki. Það kemur heim og saman við það sem fréttamennirnir 

í rannsókninni telja góða eiginleika blaðamanna að vera næmir á umhverfi sitt, 

áhugasamir og geta greint kjarnann frá hisminu, hafa þetta svokallaða fréttanef.   

Viðmælendur í rannsókninni töldu heimildarmenn, lykilmenn í fyrirtækjum, vini og 

kunningja sem hægt væri að leita til, nauðsynlega. Ákveðið tengslanet sem vex og 

stækkar með starfsreynslu. Það kemur fram, í fræðilega kafla ritgerðarinnar, í umfjöllun 

um fréttamenn sem hófu blaðamennskuferil sinn upp úr miðri síðustu öld að fréttamenn 

töldu aðgang að fróðum heimildarmönnum á öllum sviðum nauðsynlegan Allt var það 
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fyrir tíma internets og fjölbreyttari upplýsingaleiða. Þá kom fyrir að beita þurfti fortölum 

og lagni, ekkert síður en nú, til að fá fólk til að tjá sig.  

Í rannsókninni kemur fram að þótt við búum í klíku- og kunningjaþjóðfélagi megi 

það ekki leiða til kerfisbundinnar þöggunar. Nefnt var að blaðamenn á landsbyggðinni 

ættu erfitt með að segja hlutlausar fréttir og afla þeirra vegna návígis, allir þekktu alla 

og tengdust á ýmsa vegu. Blaðamennirnir töldu að oft væri erfitt að ná upplýsingum 

hjá fólki, jafnvel þó vitnað væri í upplýsingalög þess efnis að það bæri að upplýsa 

fjölmiðla, svo þeir gætu aftur komið upplýsingum til almennings. Þjóðfélagið eigi að 

vera gagnsætt og lýðræðinu borgið þess vegna verði fjölmiðlar að vinna að 

upplýsingaöflun af heilindum, jafnvel þótt fjallað sé um alvarleg málefni eins og 

misnotkun almannafjár, eða útdeilingu á einhverjum gæðum í krafti hins opinbera.  

Í umfjöllun um sérfræðinga í ritgerðinni kemur fram að hinir eiginlegu sérfræðingar 

fórni sér oft við erfiðar aðstæður. Þeir hafi meiri skyldur gagnvart þeim sem þeir sinna. 

Störfum blaða- og fréttamanna hefur verið líkt við störf presta og lækna að því leyti að 

þeir vinna eins og þeir óreglulegan vinnutíma. Vinnan getur verið áhættusöm og erfið og 

þeir fórna sér oft verið erfiðar aðstæður en þó ekki eins og prestar og læknar við að bjarga 

mannslífum í orðsins fyllstu merkingu. Í fyrrnefndri rannsókn Þorbjörns Broddasonar 

(2007) kemur fram að ótal dæmi eru um að blaða- og fréttamenn leggi líf sitt og heilsu að 

veði við vinnu sína. Það sé ekki til að afla sér frægðar eða af gróðravon, heldur sé það 

köllun blaðamannsins að leita sannleikans og veita mikilvægar upplýsingar til eflingar 

lýðræðislegrar umræðu. Það er því augljóst að mikilvægi blaða- og fréttamanna fer síst 

minnkandi nú í upphafi 21. aldar.      

Einn viðmælandi kom inn á það að þótt starf blaða- og fréttamanna væri bæði 

erfitt og krefjandi og þeir í rauninni alltaf á vakt, þá væri vinnan svo skemmtileg að 

blaðamenn væru tilbúnir að vinna miklu lengri vinnutíma í blaðamennsku, heldur en 

við önnur störf, burtséð frá kaupi. Það leiðir aftur hugann að því hvort hægt sé að 

vinna við blaða- og fréttamennsku nema að starfið sé allt í senn, áhugamál, hugsjón 

og ástríða? 
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8 Lokaorð og lærdómur 

Þar sem rannsóknin er gerð á árinu 2008 fyrir hrun bankanna og þjóðfélagsins  er 

líklegt að ýmislegt hafi breyst hjá blaða- og fréttamönnum í öflun og miðlun efnis. 

Eins og komið hefur fram í umræðum um nýútkomna skýrslu rannsóknarnefndar 

Alþingis voru fjölmiðlar ekki taldir hafa staðið sig nægilega vel að upplýsa 

almenning. Fjölmiðlar hafa verið nefndir fjórða valdið og þeirra hlutverk er að veita 

stjórnvöldum aðhald og upplýsa almenning eins og fyrr hefur komið fram. Í 

skýrslunni kemur fram að þess séu dæmi að fjölmiðlar hafi ekki fjallað um fyrirtæki 

eða hagsmunaaðila ef það gæti komið sér illa fyrir sjálfan fjölmiðilinn, starfsfólk hans 

eða eigendur. Þá kemur fram að upplýsingafulltrúar hjá fyrirtækum hafi ekki alltaf 

gefið réttar upplýsingar um gang viðkomandi fyrirækis. Það átti þó ekki við um alla 

því sumir töldu það hlutverk sitt að upplýsa almenning og fjölmiðla. Aðrir hafi litið á 

sig sem einhverskonar hliðverði fyrir vinnuveitendur sína og hafi takmarkað 

upplýsingagjöf. Þetta er það sama og blaða- og fréttamennirnir í þessari rannsókn 

höfðu á tilfinningunni að stundum væru upplýsingafulltrúarnir að „fegra myndina” en 

ekki að segja allan sannleikann. Í skýrslunni kemur einnig fram að marvíslegar 

upplýsingar sem fjölmiðlar telja sér skylt að flytja lesendum sínum, áhorfendum eða 

áheyrendum geta verið óþægilegar fyrir til dæmis stjórnvöld og stærri fyrirtæki sem 

eiga hagsmuna að gæta. Embættismenn hafi verið ófúsir að tjá sig sem varð til þess að 

fjölmiðlar fengu ekki greiðan aðgang að upplýsingum. Þetta kemur heim og saman 

við það sem  þátttakendur í þessari rannsókn töldu að í þjóðfélaginu væri ákveðin 

tilhneiging til kúgunar og hræðsla við að upplýsa eitthvað misjafnt.70    

                                                 
70 Skýrsla rannsóknarnefnar Alþingis, 2010. 
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