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Útdráttur 

 

 

Þar sem ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á héraðsfréttablöðum á Íslandi fannst mér 

áhugavert að kanna það frekar, með tilliti til stöðu og framtíð héraðsfréttablaða hér á landi 

sérstaklega í ljósi efnahagshrunsins. Rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru upp með voru: 

A) Hefur efnahagshrunið haft mikil áhrif á rekstur héraðsfréttablaða?  

B) Er rekstrarafkoma héraðsfréttablaða viðunandi?  

Einnig var leitast við að fá svör við því hvort ritstjórar blaðanna finndu fyrir áhuga 

almennings á blaðinu, hver viðhorf þeirra væru til blaðastyrkja, hvernig þeir mætu 

framtíðarhorfur og hvort þær byggðust frekar á vefútgáfu eða prentútgáfu.  

Spurningarlisti var sendur út til nítján ritstjóra héraðs- og staðarblaða landsins. Svör fengust 

frá fjórtán ritstjórum. Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu 11. desember 2009 – 28. mars 2010. 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar voru þær að efnahagshrunið hefur haft áhrif á rekstur 

héraðsfréttablaða á Íslandi og í flestum tilfellum er rekstrarafkoma blaðanna óviðunandi. 

Viðhorf til blaðastyrkja er mismunandi en meirihluti ritstjóranna var ekki hlynntur 

blaðastyrkjum. Um framtíðarhorfur blaðanna er það niðurstaða rannsóknarinnar að hún 

byggist að mestu leyti á netútgáfu og samvinnu net- og prentútgáfu. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

Very little research has been done on local newspapers in Iceland and thus it is interesting to  

review further the position and future of local newspapers in Iceland, particularly with respect 

to the economic crisis that hit Iceland in the fall of 2008. The main research questions for this 

paper were:  

A) To want extant has the crisis affected the operation of local newspapers in Iceland?  

B) Are  the editors of the local newspapers satisfied with the economic operation of their 

papers?  

Also it was endeavoured to answear the question if the editors belived that the papers 

generated much interest with the public, their sentiment toward government support for  

newspapers, and their views on the futures prospects of local newspapers and if it was based 

on website rather than print, or both. 

A questionnaire was sent to nineteen editors of local newspapers. Answears came from 

fourteen. Data collection began on December 11th  2009 – and finished on Mars 28th 2010. 

The main conclusion Preferably conclusion was that the crisis has affected the operation of 

the local newspapers in Iceland and in most cases the profit of the papers in unacceptable.  
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Kafli 1 

Inngangur 

Fjölmiðlar eru mikilvæg upplýsingaveita fyrir almenning. Hér á Íslandi hafa 

landsmiðlar minnkað hlutfall landsbyggðarfrétta í miðlum sínum undanfarin ár, svo sem 

dagblöð og sjónvarp, og er það hluti af niðurskurði fjölmiðlafyrirtækjanna. Rannsóknir hafa 

þó sýnt að staðarmiðlar eru nauðsynlegir fyrir staðbundinn samfélög vítt um land. 

Staðarmiðlar efla tengsl fólks og samfélags og þeir sem nýta sér staðarmiðla eru meira 

upplýstari um samfélagið heldur en aðrir. Almenningur er einnig meðvitaðari um ýmsa hluti í 

nærsamfélaginu, svo sem annað fólk, hvað sé um að vera og eru almennt fróðari um mannlífið 

og atvinnulífið á þeim stað sem það býr á. Ólíkt landsmiðlum þá byggja staðarmiðlar á 

áherslum fyrir hvern landshluta fyrir sig sem fjölmiðillinn nær til. Þannig flytja staðarmiðlar 

fréttir úr nærsamfélögum sem ekki þættu  merkilegir fyrir fólk annarsstaðar af landinu. 

Staðarmiðlar flytja m.a. fréttir af pólitík, atvinnumálum, fólki, íþróttum og allt það sem ber 

hæst hverju sinni ( Birgir Guðmundsson, 2004; Hye-Jin, So-Hyang og Shah, 2005). 

Eins og mörg önnur fyrirtæki hér á landi í dag glíma fjölmiðlafyrirtæki við erfiðleika í 

rekstri. Rekstrarerfiðleikar sækja að fjölmiðlum úr ýmsum áttum. Áskriftarblöð og sjónvarp 

glíma við fækkun áskrifta og auglýsinga, fríblöð eiga undir högg að sækja sökum samdráttar í 

auglýsingum sem er þeirra helsta tekjulind. Héraðsfréttablöð hafa ekki farið varhluta af 

þessari þróun. Á meðan á þessari rannsókn stóð hættu tvö staðarblöð starfsemi, 

Bæjarpósturinn á Dalvík og Gagnavegur á Hólmavík. Þá mátti litlu muna á tímabili í haust að 

staðarblaðið Skarpur legðist af en honum var bjargað fyrir horn, í bili að minnsta kosti. 

Héraðsfréttablöð landsins eru mörg hver áskriftarblöð og byggja sínar tekjur á áskriftum og 

auglýsingum.  
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Í þessari ritgerð er kortlögð almenn staða héraðsfréttablaða landsins í dag. Farið er yfir 

hvernig blöðin standa rekstrarlega og hvernig framtíðarhorfur blaðanna líta út. Sendur var 

spurningarlisti til allra ritstjóra héraðsfréttablaða landsins og þeir spurðir spurninga sem sneru 

að rekstri þeirra blaðs, framtíðarhorfum og mikilvægi og vinsældum þess í hverju héraði fyrir 

sig. Spurningarlisti var sendur á nítján ritstjóra héraðs- og staðarblaða á Íslandi með tölvupósti 

og var póstinum fylgt eftir með símtali. Alls fengust svör frá ritstjórum 14 blaða, en þau blöð 

voru eftirfarandi: Austurglugginn á Reyðarfirði; Bæjarins besta á Ísafirði; Dagskráin á 

Selfossi, Feykir á Sauðárkróki, Fjaðarpósturinn í Hafnarfirði, Fréttir í Vestmanneyjum, Íbúinn 

í Borgarfirði, Jökull á Snæfellsnesi, Skarpur á Húsavík, Skessuhorn á Akranesi, Sunnlenska 

fréttablaðið á Selfossi, Vikublaðið Þeyr á Grundarfirði, Vikudagur á Akureyri og Víkurfréttir í 

Reykjanesbæ.  

Tvö blöð hættu starfsemi við gerð rannsóknarinnar, Gagnvegur í Hólmavík og 

Bæjarpósturinn á Dalvík. Ekki fengust svör frá þremur blaðanna þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 

en þau blöð voru: Fréttaskjárinn á Seyðisfirði, Stykkishólmspósturinn á Stykkishólmi og 

Tíðindin í Reykjanesbæ. 

Með spurningalistanum verður reynt að fá gott yfirlit um almenna stöðu 

héraðsfréttablaða á Íslandi í dag. Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara í þessari 

ritgerð eru:  

A) Hefur efnahagshrunið haft mikil áhrif á rekstur héraðsfréttablaðanna?  

B) Er rekstrarafkoma héraðsfréttablaða viðunandi? 

Einnig voru ritstjórar blaðanna spurðir að fleiri spurningum en spurningarlistann má 

sjá í viðauka II.   

Í öðrum kafla verður fjallað um fjölmiðla almennt, nærfjölmiðlun, sögu óháðra 

héraðsfréttablaðanna og einnig verður fjallað um þau héraðsfréttablöð sem tóku þátt í 

rannsókninni. Í kafla þrjú verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem valin var, 
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rannsóknarspurningar kynntar og tilgátur settar fram. Í kafla fjögur verður gerð grein fyrir 

helstu niðurstöðum rannsóknarinna og í kafla fimm eru umræður. 
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Kafli 2 

Fjölmiðlar nær og fjær 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um fjölmiðla, hlutverk þeirra, rétt og ábyrgð. 

Fjallað verður um nærfjölmiðlun og upphaf héraðsfréttablaða og í lok kaflans verður kynning 

á þeim 14 héraðsfréttablöðum sem tóku þátt í rannsókninni.  

 

2.1 Almennt um fjölmiðla 

Fjölmiðlar eru mikilvæg upplýsingaveita fyrir almenning á markaði, hvort sem það eru 

neytendur, launþegar, fyrirtæki eða fjárfestar. Fjölmiðlar hafa mikla félagslega- og 

menningarlega þýðingu í hverju samfélagi fyrir sig, hvort sem það er stórt eða lítið. Mikilvægi 

fjölmiðla lýsir sér í því að miðla upplýsingum til almennings, hvort sem það er fræðsla, að 

veita aðhald, skemmtun, dægurmál eða hverslags gagnrýni. Sú vitneskja sem við höfum um 

samfélagið sem við lifum í eru að miklu leyti kominn úr fjölmiðlum (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, e.d). Heimsmynd almennings mótast af fjölmiðlum og geta þeir 

haft áhrif á skoðanir fólks um hin ýmsu málefni, hvort sem það er í okkar nærsamfélagi eða 

annarsstaðar. Í því samhengi er talað um fjölmiðla sem fjórða valdið en að því verður vikið 

síðar í kaflanum (Páll Sigurðsson, 1997). Í gegnum fjölmiðla fær almenningur yfirlit um það 

sem helst er að gerast hverju sinni, hvað hugsanlega mun eiga sér stað í náinni framtíð og eru 

málin oft krufinn til mergjar. Fjölmiðlar verða á vegi fólks á degi hverjum, hvort sem það eru 

dagblöð, útvarp, sjónvarp eða vefmiðlar (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, e.d). 

Þegar talað er um fjölmiðla er ýmist átt við prentmiðla (fréttablöð og tímarit), 

ljósvakamiðla (útvarp og sjónvarp) og netmiðla (internetið). Prentmiðlar eru elstir af þessum 

miðlum. Prentlistin er talin ná alla leið aftur til 2. aldar e. Kr, þar sem Kínverjar eiga að hafa 

verið manna fyrstir til þess að tjá boðskipti á prenti á þeim tíma. Allar götur síðan hefur 
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þróunin verið gífurleg og eru dagblöð og allskyns tímarit gefin út í flestöllum löndum í dag 

(Þorbjörn Broddason, 2005). Til þess að blað geti flokkast sem eiginlegt fréttablað þarf það að 

koma út minnst einu sinni í viku. Dagblöð teljast blöð sem koma út fjórum sinnum í viku eða 

oftar, vikublöð eru þau fréttablöð sem koma út einu sinni til þrisvar í viku. Það sem einkennir 

helst dagblöð er að efnisvalið er fjölbreytt, þau höfða til breiðs hóps og koma út fjórum 

sinnum í viku eða oftar. Hér á landi uppfylla tvö blöð þessi skilyrði, Morgunblaðið og 

Fréttablaðið, og eru því tvö dagblöð á Íslandi í dag. DV telst ekki sem dagblað þar sem það 

kemur út þrisvar viku og flokkast því sem vikublað. Fréttablaðið er gefið út af 365 miðlum og 

var stofnað árið 2001. Blaðið er fríblað og var fyrsta sinnar tegundar hér á landi. 

Morgunblaðið er gefið út af Árvakri hf. og hefur komið út síðan 1913 (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, e.d). 

Ljósvakamiðlar er samheiti yfir sjónvarp og hljóðvarp (Þorbjörn Broddason, 2005). 

Það sem einkennir hljóðvarpsmarkaðinn er sérhæfing og sundurgerð dagskrárefnis. Eftir 

áralanga einokun á öldum ljósvakans, þurfti hljóðvarpið skyndilega að laga sig að breyttum 

aðstæðum þegar sjónvarpið hóf göngu sína. Hljóðvarpið fór þá í ríkari mæli en áður að 

sérhæfa dagskrárefnið meira en áður í tilteknu efni, svo sem fréttatengdu efni, íþróttum og 

tónlist. Vegna mikillar samkeppni á hljóðvarpsmarkaði hefur efnissérhæfing hljóðvarpsstöðva 

farið ört stækkandi undanfarin ár. Það sem einkennir dagskrársnið hljóðvarpsmarkaðarins er 

tónlistarútvarp og talmálsútvarp. Þær útvarpsstöðvar sem leggja áherslu á tónlist hafa oft 

ákveðna tónlistarstefnu sem stöðin fylgir að jafnaði, hvort sem það er klassísk tónlist eða hipp 

hopp tónlist. Það sem einkennir talmálsstöðvar eru allskyns dægurmál og reglulegir 

fréttatímar og fréttatengd efni og veðurfréttir svo eitthvað sé nefnt (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, e.d). Sjónvarpið var lengi vel hinn nýi miðill og ef fólk á miðjum 

aldri í dag ætti að svara því hver hinn nýji miðill væri, myndu eflaust margir nefna sjónvarpið, 

sem kom til sögunnar þegar það fólk var komið á fullorðinsaldur. Með sjónvarpi gefst 
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áhorfandanum tækifæri til þess að fylgjast með og lifa sig inn í atburði sem gerast hér heima, 

sem og úti í hinum stóra heimi í beinni útsendingu (Þorbjörn Broddason, 2005). 

Sjónvarpsstöðvar hafa misjafnar áherslur við sína dagskrárgerð, en eftir því sem 

sjónvarpsstöðvunum hefur fjölgað og samkeppnin harðnað, hefur sjónvarpið gripið til svipaðs 

ráðs og hljóðvarpið og einskorðað sig við tiltekna stefnu (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, e.d). 

Netmiðlar er nýjasta afsprengi fjölmiðlunar. Þegar internetið kom til sögunnar með 

alla sína möguleika og tækni, kollvarpaði það hugmynd almennings um fjölmiðlun, sem fram 

að því hafði litið á sjónvarpið sem hinn nýja miðil. Bæði prentmiðlar og ljósvakamiðlar hafa 

lagað sig að breyttum aðstæðum með tilkomu netsins inn á fjölmiðlamarkaðinn. Ein helsta 

ástæðan fyrir því er að yngri kynslóðin hefur hægt og bítandi snúið baki við hinum 

hefðbundnu miðlum eins og dagblöðum, sjónvarpi og útvarpi, og nær nánast í allar sínar 

upplýsingar í gegnum netið. Dagblöð í dag eru flest öll gefin út bæði í pappírsútgáfu og 

netútgáfu. Hefur það m.a. gert það að verkum að almenningur getur verið meiri þátttakandi í 

fréttaflutningnum með því að leggja inn athugasemdir við fréttina eða „bloggað” við hana. 

Margir hafa haldið því fram að netið muni gera það að verkum að hin eiginlegu dagblöð muni 

hverfa af sjónarsviðinu fyrir fullt og allt. Það skal þó tvennt hafa í huga við slíkar 

dómsdagsspár. Annars vegar að í gegnum tíðina hafa fjölmiðlar lagað sig að breyttum 

aðstæðum, t.d. þegar sjónvarp og myndbandstæki litu dagsins ljós héldu margir að 

kvikmyndahúsin myndu leggjast niður. Það var síður en svo, heldur löguðu kvikmyndahúsin 

sig að breyttum aðstæðum. Það sama hefur gerst með dagblöðin sem hafa tvinnað saman 

prentútgáfu og vefútgáfu og þannig lagað sig að breyttum aðstæðum. Hins vegar ber að hafa í 

huga að netið býður ekki upp á alla þá möguleika sem aðrir miðlar hafa. Netið og t.d. dagblöð 

eru um margt ólíkir miðlar með ólíkar áherslur (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, e.d). 
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Hlutverk fjölmiðla í nútímasamfélagi er stórt og mikilvægt. Oft er talað um fjölmiðla 

sem fjórða valdið, eins og getið var að framan, á eftir löggjafarvaldi, dómsvaldi og 

framkvæmdavaldi. Fjölmiðlar geta verið miklir áhrifavaldar í þjóðmálum og geta þegar best 

tekst til, leitt til varanlegra breytinga eða umbóta (Páll Sigurðsson, 1997). Fjölmiðlar hafa 

ekki verið skilgreindir sem eiginlegt „afl” í þjóðfélögum en þó er vald þeirra raunverulegt og 

ber að taka alvarlega. Öllu valdi fylgir hins vegar líka ábyrgð. Fjölmiðlafólk og eigendur 

fjölmiðla bera mikla ábyrgð gagnvart þegnunum í samfélaginu. Fjölmiðlar fylgjast öllu jöfnu 

vel með því sem er að gerast í heimi stjórnmála, atvinnulífs og hjá hagsmunasamtökum og 

það er fjölmiðlanna að upplýsa almenning um hvað sé að gerast og segja satt og rétt frá. 

Blaða- og fréttamenn þurfa að tryggja góða blaðamennsku, samviskusemi, yfirvegun og 

fagleg vinnubrögð í starfi. Það er mikilvægt atriði hjá blaða- og fréttamönnum að sýna 

skjólstæðingum sínum hollustu, en þessir skjólstæðingar eru lesendur, hlustendur og 

áhorfendur (Þorbjörn Broddason, 2005). Í tengslum við þetta þurfa fjölmiðlar, líkt og aðrar 

starfsstéttir, að fylgja ákveðnum siðareglum og starfsreglum í sínum störfum. Það er 

mikilvægt sökum valds fjölmiðlanna að siðareglum sé framfylgt eftir bestu getu. Þeir þurfa að 

standa vörð um sannleika, frelsi, heiðarleika og réttlæti. Þarna að baki er ekki um formlegt 

vald að ræða líkt og í löggjafarvaldi, dómsvaldi og framkvæmdavaldi, en er engu að síður 

mikilvægt vald og ber að fara vandlega með (Páll Sigurðsson, 1997). 

Höfuðregla fjölmiðlaréttarins er óheft aðgengi. Fjölmiðlar verða að hafa greiðan 

aðgang að þeim upplýsingum sem þeir leita eftir til þess að vinna úr. Höfuðreglunni hér að 

framan fylgir einnig reglan um heimild fjölmiðla til óhefts fréttaflutnings, t.d. af dómsmálum. 

Þessar tvær reglur eru yfirleitt taldar vera meginreglur fjölmiðlaréttar. Í ákvæði 1. mgr. 10. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu, er þar meðal annars tekið fram að í tjáningarfrelsi felst m.a. 

það að „fá og miðla vitneskju og hugmyndum heima og erlendis án afskipta stjórnvalda.” 

Þetta á bæði við um rétt fjölmiðla til að miðla upplýsingum til almennings, sem og rétt 
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almennings til þess að fá upplýsingar og hugmyndir,  sem oftast koma frá fjölmiðlum (Páll 

Sigurðsson, 1997). Fjölmiðlamenn sækja sínar fréttir til ýmissa viðmælenda og einnig fá þeir 

upplýsingar í gegnum skrifleg og myndræn gögn. Oft geta það verið viðkvæm mál sem 

fjölmiðlar leitast eftir að fjalla um og þá þarf að gæta þess að sýna nærgætni í 

upplýsingaöfluninni. Fjölmiðlar verða að hafa það hugfast hvar mörk þeirra liggja. Þeir hafa 

t.d. ekki sama rétt og lögreglan á að yfirheyra fólk og verða að gæta sín að taka ekki lögin í 

sínar hendur, t.d. með því að neyða fólk til þess að segja frá ákveðnum hlut. Eitt af 

hlutverkum fjölmiðla er að fylgjast vel með stjórnmálum og því sem er að gerast á alþingi. 

Einnig eru dómsmál fyrirferðarmikil. Það er því nauðsynlegt að fjölmiðlamenn hafi greiðan 

aðgang að upplýsingum af hinum opinbera vettvangi og þeim stöðum sem stjórnmál og 

dómsmál fara fram. Það er þó hægt að beita svokallaðri undantekningarreglu sem heftir 

aðgang fjölmiðla að þessum stöðum. Hinir stærri fjölmiðlar landsins búa yfir miklum og 

mikilvægum upplýsingum um ýmis málefni eða einstaklinga, sem aðrir hafa ekki í höndum. 

Þessar upplýsingar eru fjölmiðlum nauðsynleg uppspretta til þess að miðla til almennings en 

er einnig vandmeðfarin. Slíku valdi sem þessu fylgir mikil ábyrgð og verða fjölmiðlar og 

fjölmiðlamenn að vita hvar hlutverk þeirra liggur, hvar það byrjar og hvar það endar (Páll 

Sigurðsson, 1997).  

 

2.2 Nærfjölmiðlun 

Staðarmiðlar eru mikilvægur þáttur í fjölmiðlaflórunni í mörgum löndum. Fyrir utan 

vikublöð sem koma út í flestum landshlutum hér á landi var RÚV með útvarpsstöðvar á 

Norðurlandi, Austurlandi og á Vestfjörðum, þangað til í vor 2010 þegar svæðisbundnar 

útsendingar voru lagðar niður vegna niðurskurðar. Undanfarin ár hafa þessar útvarpsstöðvar 

verið í senn keppinautar héraðsfréttablaða svæðisins, ásamt því að vinna með þeim. Bæði fá 

blöðin hugmyndir að fréttum með því að fylgjast með ljósvakamiðlum og öfugt. Einnig vinna 
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hinir stærri fjölmiðlar sem ná til allra landsmanna með héraðsfréttamiðlunum og er það í 

vinnureglum fjölmiðlanna á höfuðborgarsvæðinu hér á landi að fylgjast með því sem er að 

gerast út á landi hjá svæðismiðlunum (Birgir Guðmundsson, 2004).  

Það sem nærfjölmiðlar gera er að þeir færa fólki fréttir úr því sveitarfélagi sem það býr 

í og bætir það upp sem hinir „stóru” miðlar fjalla að öllu jöfnu ekki um og gefa þannig fólki 

tækifæri á að lesa og heyra einungis nálægar fréttir um það sem er helst að gerast í þeirra 

nágrenni. Hin almennu dagblöð fjalla um það sem er helst að gerast í hverju landi á hverjum 

tímapunkti fyrir sig. Vissulega fjalla þau líka um fréttir af landsbyggðinni en plássið sem eytt 

er í þær fréttir er yfirleitt takmarkað og því brúa héraðsfréttablöðin bilið þar á milli. Það sem 

einkennir hins vegar héraðsfréttablöðin er að þau leggja áherslu á það sem ber hæst hverju 

sinni á tilteknu afmörkuðu svæði og eru því afar mikilvæg hverju sveitarfélagi fyrir sig, 

sérstaklega í ljósi þess að dagblöðin hafa undanfarin ár verið að minnka fréttir af 

landsbyggðinni (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, e.d). 

Héraðsfréttablöð skapa vettvang fyrir umræður í samfélaginu, gagnrýni og 

skoðanaskipti. Blöðin eru tengiliður milli almannavalds, atvinnulífs og íbúa á tilteknum 

stöðum. Það getur þó oft reynst erfitt og vandasamt verk fyrir staðarmiðlana. Í minni 

samfélögum eru ritstjórar og blaðamenn virkir þátttakendur í samfélaginu og tengjast fólkinu 

oft nánar en gengur og gerist í stærri samfélögum. Nálægðin við fólkið getur nýst vel á 

margan hátt. Blaðamenn og ritstjórar þekkja oft á tíðum til fólksins og þeirra málefna sem 

fjallað er um og fyrir vikið getur verið auðvelt að nálgast viðmælendur eða þau fyrirtæki og 

hagsmunasamtök sem fjallað er um. Nálægðin getur á hinn bóginn reynst mikill vandi. 

Nálægðarvandinn er þekkt fyrirbæri sem héraðsmiðlar þurfa að glíma við. Nálægðin við 

fólkið getur gert það að verkum að erfitt getur verið að skrifa t.d. fréttir um nágrannan í næsta 

húsi í neikvæðu ljósi og getur það haft þau áhrif á fréttina að hún litast af jákvæðni svo fréttin 

styggi ekki viðkomandi (Birgir Guðmundsson, 2004). Líkt og hinir stærri landsmiðlar, glíma 



Háskólinn á Akureyri  10 

 

Þröstur Ernir Viðarsson 

héraðsfréttamiðlar einnig við eigendavald og auglýsendur. Ef t.d. ákveðið fyrirtæki auglýsir í 

blaðinu á sama tíma sem það þarf að skrifa frekar neikvæða frétt um fyrirtækið, er komið upp 

ákveðið vandamál, þar sem blaðið gæti hugsanlega misst viðskiptavin á kostnað fréttinnar. 

Einnig getur það verið vandamál hjá staðarmiðlum sem eru í eigu ákveðins félags að passa sig 

í sinni fréttaumfjöllun um ákveðin málefni til þess að styggja ekki eigendur (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, e.d). Fyrir utan auglýsingatekjur byggjast tekjur staðarblaðanna oft 

á áskrift og lausasölu eins áður hefur komið fram. Auðvelt getur verið að styggja áskrifanda ef 

neikvæð frétt birtist í blaðinu um vin eða ættingja eða fyrirtæki sem hann vinnur hjá og er það 

einn annar hlutur sem ritstjórn staðarmiðla geta þurft að glíma við ( Birgir Guðmundsson, 

2004).  

 

2.2.1 Fall Humboldt Union. 

Árið 2007 kom út rannsókn sem gerð var í kjölfar þess að staðarblaðið, Humboldt 

Union, í Humboldt í Kansas í Bandaríkjunum, var lagt niður sökum erfiðleika í rekstri, þann 

5. apríl 2005. Í bænum Humboldt í Kansas búa 2000 manns sem snarlega hættu að fá sínar 

nærfréttir þegar blaðið var lagt niður. Þetta var í fyrsta skipti síðan árið 1866 sem íbúar 

Humboldt fengu ekki nærfréttir með staðarblaði. Eins og í dæmigerðum staðarblöðum var 

Humboldt Union spegill á samfélagið og hafði öll sérkenni staðarblaðs, svo sem fréttir af 

fólki, íþróttum, menningu, mannlífi, stjórnmálum og fleira. Útgáfustjóri Humboldt Union, 

Stuart Butcher, segir að það sem hafi orðið til þess að blaðið hætti útgáfustarfsemi sé 

hækkandi kostnaður við útgáfu, fækkun áskrifenda og minnkandi auglýsingatekjur. Eftir að 

hafa fengið sínar nærfréttir frá árinu 1866, þurftu íbúarnir í Humboldt að afla sér frétta á 

annan máta. Eitthvað var þó gert til þess að stemma stigu við brotthvarfi blaðsins. Skólablöð 

bæjarins héldu úti útgáfustarfsemi þar sem m.a. var fjallað um íþróttalífið í bænum og fréttir 

úr skólasamfélaginu. Það var hins vegar ekki næg uppbót og með brotthvarfi blaðsins fóru 
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bæjaryfirvöld að finna fyrir erfiðleikum með að ná til fólksins og samfélagsins í heild 

(Smethers, Bressers, Willard, Harvey og Freeland, 2007).  

Fall Humboldt blaðsins vekur upp ýmsar spurningar um mikilvægi staðarblaða í 

samfélögum og hvernig fólks bregst við þegar það hættir allt í einu að fá fréttir sem tengjast 

eingöngu því samfélagi sem það býr í. Rannsóknir hafa sýnt að fylgni er á milli 

samfélagsvitundar og staðarmiðla og eftir því sem fólk er lengur á sama stað, þá verður það æ 

mikilvægara fyrir það að geta nálgast fréttir úr nærsamfélaginu. Þegar Humboldt Union var 

lokað voru lagðar nokkrar spurningar fyrir íbúa Humboldt vegna rannsóknar Smethers o.fl. 

um mikilvægi staðarmiðla. Spurningarnar voru lagðar fram eftir að blaðinu var lokað.  

Spurt var:  

 1) Ég get fengið allar þær fréttir sem ég þarf að vita úr samfélaginu í      

  öðrum miðlum heldur en í staðarblaði.  

 2) Svo lengi sem ég hef sjónvarp og útvarp er enginn þörf fyrir   

  staðarblað.  

3) Ég kýs frekar að lesa Humboldt Union til að fá nærfréttir heldur en að horfa 

á sjónvarp eða hlusta á útvarpið 

4) Ég kýs frekar að lesa Humboldt Union í mínum frítíma heldur en að hlusta á 

útvarp eða horfa á sjónvarp. 

  

Fólk gat svo merkt við hverja spurningu, hvort þau væri mjög sammála fullyrðingunni 

eða mjög ósammála henni, á skalanum 1 til 5. Niðurstöðurnar urðu þær að mikill meirihluti 

þátttakendanna voru þeirrar skoðunnar að þeim finndist Humboldt Union gefa nægilegar 

upplýsingar um hvað væri að gerast í samfélaginu og að þau kysu frekar að lesa blaðið heldur 

en að hlusta á útvarp eða horfa á sjónvarp, til þess að fá nærfréttir úr bæjarlífinu. Þrátt fyrir að 

bæði útvarp og sjónvarp segðu fréttir af fólki og íþróttum frá bæjarfélaginu, þá væri samt 

mikil þörf á staðarblaði. Þátttakendur rannsóknarinnar treystu mikið á Humboldt Union til 
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þess að afla sér upplýsinga um hvað væri að gerast í bæjarfélaginu. Þeir sakna blaðsins og 

finnst fréttir af samfélaginu vera ófullnægjandi eftir brottfall þess. Þá leiddu niðurstöður 

rannsóknarinnar það einnig í ljós að því lengur sem fólk býr í ákveðnu samfélagi, þá verður 

það mikilvægara fyrir það að nota staðarmiðla. Með því að fá reglulegar fréttir úr 

nærsamfélaginu í gegnum staðarmiðlanna finnur fólkið fyrir meiri tengingu við samfélagið. 

Er það samtengt með öðrum rannsóknum sem gerð hafa verið um nærfjölmiðlun (Smethers 

o.fl., 2007). 

 

2.3 Rannsóknir á Íslandi 

Rannsóknir á héraðsfréttablöðum og staðarmiðlum hér á landi hafa verið af skornum 

skammti. Í rannsókn á héraðsfréttablöðum og staðarmiðlum á Íslandi árið 2004 sem var 

framkvæmd af Birgi Guðmundssyni, var leitast við að svara ýmsum spurningum um 

mikilvægi héraðsfréttamiðla. Þær spurningar sem lagðar voru fram við upphaf 

rannsóknarinnar voru m.a. hvort að í raun væri enn eftirspurn og þörf fyrir fréttir og umfjöllun 

um nærsamfélag fólks á landsbyggðinni, þrátt fyrir mikið úrval frá öðrum miðlum á landsvísu, 

bæði í prent- og ljósvakamiðlum. Þá var einnig leitast við að svara því hvort þörfinni fyrir 

nærfréttir væru fullnægt með héraðsfréttablöðunum. Rannsóknin var unnin upp úr könnun 

sem var framkvæmd af Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri í febrúar 2003 og var úrtak 

rannsóknarinnar 1000 manns úr þjóðskrá í Norðausturkjördæmi. Einnig var talað við ritstjóra 

eða forráðarmenn héraðsfréttablaðanna um þeirra mat á þörf fyrir nærfjölmiðlun. Meðal 

annars sem kom í ljós í niðurstöðum rannsóknarinnar var það að héraðsfréttablöðin á Íslandi 

hafa mikilvægu samfélagslegu hlutverki að gegna, þá helst á landsbyggðinni. Um 97 % 

svöruðu því að það væri mjög mikilvægt eða frekar mikilvægt að fá reglulegar nærfréttir í 

fjölmiðlum af því nærumhverfi eða því byggðarlagi sem það býr í. Þá sögðu 52 % úrtaksins 
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að þörf væri fyrir nýtt héraðsfréttablað í Norðausturkjördæmi. Það sem skipti fólki mestu máli 

varðandi héraðsfréttablöðin er áhersla á svæðisbundið efni. Þá kom fram að héraðsfréttablöðin 

telja sig vera að gegna mikilvægu hlutverki í því samfélagi sem það kemur út og að ritstjórar 

héraðsfréttablaðanna eru almennt séð bjartsýnir á framtíð blaðanna (Birgir Guðmundsson, 

2004).  

Nærfjölmiðlun getur virkað sem „spegill” á samfélagið fyrir almenning og er mun 

líklegri en landsmiðlar til þess að skapa sameiginlega samfélagsvitund meðal fólks. 

Samfélagslegvitund kallast það þegar fólk finnur tengingu við það nágrenni sem það býr í.  

Það skiptir samfélög miklu máli að einstaklingar innan þess taki virkan þátt í því sem er að 

gerast. Það eykur skilning meðal fólks á samfélaginu sjálfu og hvetur fólk til þátttöku á 

opinberum vettvangi. Þeir einstaklingar sem fylgjast með staðarmiðlum og nota þá að 

staðaldri, eru líklegri heldur en aðrir til þess að taka virkan þátt í samfélaginu og því bendir 

allt til þess að héraðsfréttablöð skipti miklu máli fyrir mannlíf samfélagsins á hverjum 

útgáfustað fyrir sig og að nærfjölmiðlun skapi veigamikinn sess í fjölmiðlaflórunni (Hye-Jin, 

o.fl., 2005). 

 

2.4 Upphaf óháðu héraðsfréttablaðanna 

Upphaf óháðu héraðsfréttablaða á Íslandi má rekja til byrjun sjöunda áratugar síðustu 

aldar.  Samgöngur á milli landshluta voru oft erfiðar og það var meðal þess sem ýtti 

stjórnmálaflokkunum út í það að gefa út sitt eigið málgagn í helstu kaupstöðum landsins. Í 

blöðunum voru ekki eingöngu áróðursfréttir flokkana sjálfra heldur einnig almennar fréttir úr 

hverju héraði fyrir sig. Algengt var að blöð af þessu tagi komu út á bilinu 2-4 sinnum í 

mánuði. Með bættum samgöngum fór það hins vegar að verða algengara að dagblöðin sem 

gefin voru út á landsvísu uppfylltu fréttaþörf fólksins á landsbyggðinni. Þetta kom illa við 
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blöð stjórnmálaflokkanna sem máttu sín lítils gegn dagblöðunum. Í blöðunum voru fluttar 

fréttir úr héraði og ólíkt flokksblöðunum fyrrverandi, voru héraðsfréttablöðin sjálfstæður 

miðill sem höfðu ekki hagsmuna að gæta frá stjórnmálaflokkunum (Guðjón Friðriksson, 

2000). Það var ekki síst vegna aukinnar prenttækni og fjölgun prentsmiðja að menn sáu sér 

fært að gefa út óháð héraðsblöð (Birgir Guðmundsson, 2004). 

Það má segja að Keflavík hafi verið höfuðból óháðu héraðsfréttablaðanna á upphafs 

árum þess, ásamt Ísafirði. Árið 1975 hóf Vestfirska fréttablaðið að koma út á Ísafirði og 

nágrenni. Blaðið var óháð stjórnmálaflokkum og kom út tvisvar í mánuði. Blaðið var öllum 

opið fyrir þá sem vildu láta sínar skoðanir í ljós og stóð blaðið allt til ársins 1999. Árið 1974 

fór óháða héraðsfréttablaðið Umbrot að kom út á Akranesi. Blaðið kom þó einungis út einu 

sinni í mánuði í besta falli. Fimm árum seinna, eða árið 1979, hóf Bæjarblaðið göngu sína á 

Akranesi, fyrst sem mánaðarblað en fór fljótlega að koma út hálfsmánaðarlega og Umbrot 

lagði niður laupana ári síðar. Á Norðurlandi leit dagsins ljós öflugt héraðsfréttablað árið 1979, 

sem hafði rætur sínar á Húsavík, en það var Víkurblaðið. Ritstjóri blaðsins, Jóhannes 

Sigurjónsson, var á meðal eigenda blaðsins og ritstýrði því. Blaðið var upphaflega prentað í 

1350 eintökum og dreift um land allt. Blaðið hætti sjálfstæðri útgáfu árið 1997 og fór þá að 

koma út sem fylgirit með Degi- Tímanum (Guðjón Friðriksson, 2000). 

Mikil uppsveifla fór að gera vart við sig á héraðsfréttablaðamarkaðnum á níunda 

áratug síðustu aldar. Sigurjón B. Vikarsson tók við blaðinu Suðurnesjatíðindum í Keflavík 

árið 1980. Hann lagði blaðið niður og stofnaði í kjölfarið Víkurfréttir, frjálst og óháð blað sem 

kom út einu sinni í viku í Keflavík og Njarðvík og var fríblað. Í Hafnarfirði fór 

Fjarðapósturinn að koma út árið 1982 og hefur komið út allar götur síðan með hléum. Á 

Ísafirði var mikil uppsveifla í útgáfu héraðsfréttablaða. Vestfirska fréttablaðið fékk samkeppni 

árið 1984 þegar Bæjarins besta hóf starfsemi sína undir ritstjórn Sigurjóns J. Sigurðssonar. 

Bæjarins besta var um tíma fríblað og dreift ókeypis í hús á Ísafirði og nærsveitum, líkt og 
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Vestfirska fréttablaðið. Á þessum árum voru bæði blöðin prentuð í 4000 eintökum að upplagi. 

Árið 1990 var farið að selja Bæjarins besta á nýjan leik og upplagið fór minnkandi (Guðjón 

Friðriksson, 2000). 

Á Akranesi fékk Bæjarblaðið samkeppni þegar Skagablaðið hóf göngu sína árið 1984, 

en það fyrrnefnda hætti útgáfustarfssemi árið 1986. Skagablaðið kom út sem vikublað í 2200 

eintökum og gekk allt til ársins 1995 þegar það hætti starfssemi. Tveimur árum síðar hóf það 

þó að koma út að nýju, þá sem fylgiblað dagblaðsins Dags- Tímans. Á Sauðárkróki var 

vikublaðið Feykir stofnað árið 1981 og kemur enn út í dag. Bæjarpósturinn var stofnaður í 

Dalvík árið 1985. Blaðið kom út tvisvar til fjórum sinnum á mánuði. Blaðið lagði upp laupana 

árið 1995 en var endurvakið nokkrum árum síðar. Blaðið var gefið út allt til ársins 2010 er 

það hætti starfsemi á ný. Í Borgarnesi voru tvö blöð sem litu dagsins ljós á níunda áratugnum. 

Árið 1984 hóf Borgarblaðið göngu sína en blaðið varði þó aðeins í tvö ár. Borgfirðingur var 

stofnaður árið 1988 og kom út hálfsmánaðarlega og var prentað í 1200 eintökum. Af öðrum 

héraðsfréttablöðum sem áttu upptök sín á níunda áratugnum má nefna Eystra- Horn á 

Hornarfirði, Hafnfirska fréttablaðið í Hafnarfirði og Eilítið fréttablað á Selfossi (Guðjón 

Friðriksson, 2000). 

Í byrjun tíunda áratugarins, á árunum 1992-93, var hörð barátta á milli 

héraðsfréttablaða á Suðurnesjunum, en þá komu út þrjú staðarblöð í Keflavík. Auk Víkurfrétta 

voru það Suðurnesjablaðið og Bestablaðið og var þeim öllum dreift frítt í hvert hús. Á Stór- 

Reykjavíkursvæðinu var Hafnarfjörður helsta bæjarfélagið sem lagði kraft í útgáfu 

héraðsfréttablaða. Hafnfirska fréttablaðið kom út frá 1988 til 1994. Blaðið kom óreglulega út, 

ýmist einu sinni eða tvisvar í mánuði. Árið 1994 kom mikil uppsveifla í 

héraðsfréttablaðaflóruna í Hafnarfirði. Það ár fór fyrirtækið Hafnfirsk fjölmiðlun, sem rak á 

þeim tíma bæði sjónvarps- og útvarpsstöð, að færa út kvíarnar og fór að gefa út staðarblað 

samhliða ljósvakamiðlunum og Bæjarblaðið hóf að koma út vikulega, ásamt blaðinu Ný 
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vikutíðindi. Báðum blöðunum var dreift ókeypis í hvert hús í Hafnarfirði. Eitt blað stendur þó 

uppúr í héraðsfréttablaðaflóru Hafnarfjarðar, en það er Fjarðarpósturinn sem getið var hér að 

ofan og hóf göngu sína árið 1982. Ólíkt Bæjarblaðinu og Nýju vikutíðindum var 

Fjarðarpósturinn seldur í áskrift og lausasölu. Blaðið kemur enn út í dag og er núna dreift frítt 

í hvert hús og fyrirtæki í Hafnarfirði og Álftanesi. Af öðrum blöðum sem hófu göngu sína á 

tíunda áratugnum má nefna Sunnlenska fréttablaðið sem hóf göngu sína árið 1991 og hefur 

náð yfirburða markaðsstöðu á Suðurlandi. Árið 1995 voru héraðsfréttablöðin alls fimmtán 

talsins, þrettán þeirra óháð en tvö þeirra höfðu tengsl við stjórnmálaflokka, Austri á 

Egilsstöðum og Austurland á Neskaupsstað. Undir lok aldarinnar bættust svo við fleiri 

héraðsfréttablöð á markaðinn, má þar helst nefna Skessuhorn á Akranesi og Vikudag á 

Akureyri (Guðjón Friðriksson, 2000). 

Í fjölmiðlafrumvarpi menntamálaráðuneytisins sem kom út haustið 2009, eru 19 

héraðsfréttablöð skráð hér á landi. Tvö þeirra hafa þó lagst niður í efnahagshruninu, 

Bæjarpósturinn á Dalvík og Gagnvegur á Hólmavík og nágrenni. Héraðsfréttablöðin í dag eru 

því 17 talsins (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, e.d). Verður 14 þeirra gerð skil hér á 

eftir þar sem ekki fengust svör frá þremur blöðum. Þau þrjú blöð sem standa fyrir utan 

rannsóknina eru Fréttaskjárinn, Stykkishólmspósturinn og Tíðindin. Þessi þrjú blöð eru í hópi 

minni staðarblaða landsins og koma ekki til með að hafa afgerandi áhrif á niðurstöður 

þessarar rannsóknar. 

 

2.3 Héraðsfréttablöðin í dag 

Í þessum kafla verða þau 14 héraðsfréttablöð sem rannsóknin snýr að kynnt stuttlega til 

sögunnar. Meðal annars verður farið yfir dreifingarsvæði blaðanna og hvort blöðin séu staðar- 

eða héraðsfréttablöð. Fyrst verða fríblöðin kynnt til sögunnar sem eru sex talsins og þar á eftir 

áskriftarblöðin.  
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2.3.1 Dagskráin. 

Dagskráin er héraðsfréttablað, fríblað sem dreift er frítt á hvert heimili og fyrirtæki á 

Suðurlandi. Ritstjórn blaðsins er á Selfossi og eru fjögur stöðugildi við blaðið. Dagskráin er 

með elstu héraðsfréttablöðum landsins en blaðið kom fyrst út þann 1. mars fyrir 42 árum eða 

árið 1968. Upplag blaðsins er 9.000 eintök. Blaðið heldur ekki úti netmiðli en það stendur þó 

til bóta því frá og með 1. maí 2010, mun netútgáfa blaðsins fara af stað (Magnús Hlynur 

Hreiðarsson, einkasamskipti, 19. mars 2010). 

 

2.3.2 Fjarðarpósturinn. 

Fjarðarpósturinn er staðarblað í Hafnarfirði. Blaðið er fríblað og kemur út vikulega og 

er prentað í 10.200 eintökum og er dreift frítt í hvert hús í Hafnarfirði og á Álftanesi. Blaðið 

er flokkað sem staðarblað þótt því sé dreift í þessi tvö bæjarfélög. Einnig er blaðinu dreift frítt 

í fyrirtæki á þessum stöðum. Stöðugildið við blaðið er 1,5. Fjarðarpósturinn heldur einnig úti 

vefmiðli samhliða blaðaútgáfunni www.fjardarposturinn.is þar sem m.a. er hægt að lesa 

blaðið í rafrænu formi (Guðni Gíslason, einkasamskipti, 14. desember 2010). 

 

2.3.3 Íbúinn. 

Íbúinn er staðarblað í Borgarfjarðarhéraði. Blaðið er fríblað og er prentað í 1.900 

eintökum og er dreifing blaðsins staðbundin við Borgarfjörðinn. Óljóst er með stöðugildin við 

blaðið þar sem ekki eru reiknuð út laun við útgáfu þess. Blaðið kom fyrst út árið 2006 og 

komu þá fjögur tölublöð út í desember það sama ár. Ári seinna, 2007, kom blaðið vikulega út 

í nóvember og desember og hefur komið út vikulega síðan. Íbúinn heldur ekki úti vefsíðu 

samhliða blaðaútgáfunni (Olgeir Helgi Ragnarsson, einkasamskipti, 23. desember 2010). 
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2.3.4 Jökull. 

Jökull er staðarblað sem dreift er í 800 eintökum um Snæfellsbæ. Blaðið er fríblað og 

kemur út alla fimmtudaga og hefur aðeins eitt stöðugildi. Blaðið var stofnað í febrúar 2001 en 

fyrsta tölublaðið kom út 8. mars það sama ár. Blaðið heldur ekki úti netútgáfu samhliða 

prentútgáfu (Jóhannes Ólafsson, einkasamskipti, 22. mars 2010).   

 

2.3.5 Vikublaðið Þeyr. 

Vikublaðið Þeyr er staðarblað á Grundarfirði sem stofnað var 7. nóvember 1991. 

Blaðið er fríblað og er prentað í 410 eintökum og er dreift frítt á hvert heimili í Grundarfirði 

og Eyrarsveit, Snæfellsnesi. Aðeins er eitt stöðugildi við blaðið. Samhliða prentútgáfu heldur 

blaðið út netútgáfu, www.vikubladid.is, sem var stofnað í ársbyrjun 2005 (Hrafnhildur Jóna 

Jónasdóttir, einkasamskipti, 20. mars 2010). 

 

2.3.6 Víkurfréttir. 

Víkurfréttir er héraðsfréttablað á Suðurnesjum og er eitt elsta héraðsfréttablað 

landsins. Við blaðið eru 8-10 stöðugildi. Víkurfréttir hefur skrifstofur í Reykjanesbæ. Blaðið 

er fríblað og er prentað í 8.500 eintökum og borið út í hvert heimili á Suðurnesjum. Einnig er 

það borið út í nokkur fyrirtæki og stofnanir og er stærsti frétta- og auglýsingamiðill 

Suðurnesjasvæðisins. Þó nokkrir áskrifendur eru af blaðinu fyrir utan Suðurnesin og fá blaðið 

sent á kostnaðarverði póstsins (Páll Ketilsson, einkasamskipti, 22. janúar 2010). Blaðið kom 

fyrst út á Suðurnesjum í ágústmánuði árið 1980 og fagnar því 30 ára afmæli sínu á þessu ári. 

Blaðið var upphaflega gefið út af Prentsmiðjunni Grágás í Keflavík. Árið 1983 keypti Páll 

Ketilsson útgáfu blaðsins og stofnaði fyrirtækið Víkurfréttir ehf. og hefur rekið blaðið síðan, 
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en auk Páls er Ásdís Björk Pálmadóttir eigandi að blaðinu. Á tímabili kom blaðið út tvisvar í 

viku en á síðustu árum hefur það komið út vikulega og árinu 2009 komu út 52 blöð. Blaðið 

nýtur mikilla vinsælda meðal íbúa Suðurnesja og hefur mælst með rúmlega 90% lestur í 

tveimur skoðanakönnunum á síðustu árum (Víkurfréttir, e.d.).  

Auk hefðbundinnar blaðaútgáfu gefur Víkufréttir út Tímarit Víkurfrétta, sem kom 

fyrst út árið 1999 og er veigamikið tímarit eða um 68 blaðsíður að jafnaði. Í því tímariti er 

mannlífið á Suðurnesjum í brennnidepli og nýtur blaðið fádæma vinsælda og til marks um það 

hefur tímaritið verið metsölutímarit á Suðurnesjum frá fyrstu útgáfu blaðsins. Tímaritið er selt 

í áskrift og í lausasölu á helstu blaðsölustöðum á Suðurnesjum. Samhliða prentútgáfu halda 

Víkurfréttir úti öflugum vefmiðli, www.vf.is, en vefurinn var stofnaður þann 15. júní árið 

1995. Fyrst um sinn voru einungis fréttir úr blaðinu sjálfu settar inn á vefinn en í byrjun ársins 

2000 var byrjað að segja daglegar fréttir á vefnum (Víkurfréttir, e.d.).  

 

2.3.7 Austurglugginn. 

Austurglugginn er héraðsfréttablað sem kemur út á Austurlandi og er á meðal nýjustu 

héraðsfréttablaða landsins en útgáfa blaðsins hófst árið 2001. Austurglugginn er áskriftarblað 

og er einnig selt í lausasölu og kemur út vikulega eða alla föstudaga. Ritstjórn blaðsins er á 

Reyðarfirði og er blaðið prentað í um 1.500 eintökum og spannar dreifingarsvæði blaðsins frá 

Þórshöfn til Hafnar. Austurglugginn er því ekki staðbundinn við Reyðarfjörð heldur flytur 

einnig fréttir af sveitarfélögunum í kring. Á blaðinu eru tvö stöðugildi. Auk blaðaútgáfunnar 

heldur Austurglugginn úti vefmiðli, www.austurglugginn.is, sem hóf göngu sína árið 2008 

(Steinunn Ásmundsdóttir, einkasamskipti, 1. febrúar 2010). 
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2.3.8 Bæjarins besta. 

Bæjarins besta er héraðsfréttablað sem hefur höfuðstöðvar sínar á Ísafirði og segir 

fréttir um málefni líðandi stundar á norðanverðum Vestfjörðum, en fyrir utan Ísafjörð er 

blaðið selt í Bolungarvík, Súðavík, Flateyri og Þingeyri og spannar því dreifingarsvæði 

blaðsins stærsta hlutann af norðanverðum Vestfjörðum. Á blaðinu eru fjögur stöðugildi. 

Blaðið er áskriftarblað og fjármagnar sig með áskriftarsölu, lausasölu og auglýsingatekjum 

(Birgir Olgeirsson, einkasamskipti, 21. mars 2009; Sigurjón Sigurjónsson, einkasamskipti, 11. 

desember 2009). Bæjarins besta kom fyrst út þann 14. nóvember árið 1984. Sigurjón J. 

Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson eru stofnendur blaðsins. Sigurjón hefur verið ritstjóri 

blaðsins frá upphafi en Halldór hefur að mestu séð um að mynda fyrir blaðið. Fyrsti eiginlegi 

blaðamaður Bæjarins besta var Snorri Grímsson. Bæjarins besta var dreift ókeypis fyrstu árin 

eða allt til ársins 1992. Þá fór að halla undan fæti og auglýsingatekjurnar hættu að standa 

undir útgáfunni. Aðeins tveir kostir voru í þessari stöðu, að hætta útgáfu blaðsins eða selja 

það. Aðstandendur blaðsins tóku þá ákvörðun að selja afurðina sem var blaðinu til bjargar 

(Bæjarins besta, e.d.). 

Bæjarins besta heldur úti öflugum vef, www.bb.is, sem var stofnaður árið 2000. Ólíkt 

mörgum öðrum héraðsblöðum sem einblína mest á blöðin sjálf, er áherslan mikil á vef 

blaðsins. Þeir blaðamenn sem starfa á blaðinu þurfa að koma með ákveðinn fjölda frétta 

daglega til þess að setja inn á vefinn. Ef ekkert er að frétta og erfiðlega gengur að krafsa fram 

fréttir um Vestfirði (og þá helst norðanverða) á blað á dag, þá lítur ritstjórinn ekki á það sem 

afsökun og með sameiginlegu átaki um fréttapunkta og annað slíkt skila fréttirnar sér ávallt og 

stundum koma upp úr krafsinu stórar fréttir (Birgir Olgeirsson, einkasamskipti, 21. mars 

2009).  
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2.3.9 Feykir. 

Feykir er héraðsfréttablað sem hefur aðsetur á Sauðárkróki. Blaðið er áskriftarblað og 

kemur út fjórum sinnum í mánuði um Norðurland-vestra, auk þess sem brottfluttir 

Skagfirðingar kaupa blaðið um allt land í ríkum mæli. Upplag blaðsins er 1.500 eintök. Blaðið 

er ekki staðbundið við Sauðárkrók þar sem blaðinu eru einnig dreift í nærsveitir. Á blaðinu 

eru tvö og hálft stöðugildi. Feykir hóf árið 2008 að halda út vefmiðli, www.feykir.is, samhliða 

blaðaútgáfunni (Guðný Jóhannesdóttir, einkasamskipti, 2. febrúar 2010).  

 

2.3.10 Fréttir. 

Fréttir er staðarblað í Vestmannaeyjum og er þar af leiðandi aðallega dreift um 

Vestmannaeyjar. Einnig er blaðinu dreift að einhverju leyti um allt land en upplag blaðsins er 

1.750 eintök. Blaðið er áskriftarblað og eru þrjú stöðugildi við blaðið (Gísli Valtýsson, 

einkasamskipti, 28. desember 2009). Fréttir er eitt elsta héraðsfréttblað landsins sem nú er 

starfandi, en það kom fyrst út árið 1974. Fyrst um sinn var blaðinu dreift frítt, en árið 1992 

urðu kaflaskipti hjá blaðinu þegar farið var að selja blaðið í áskriftarsölu og lausasölu. 

Samhliða prentútgáfunni heldur blaðið úti fréttavef, www.eyjafrettir.is, sem er sjálfstæður 

miðill. Vefurinn hóf göngu sína árið 2000 (Eyjafréttir, e.d.).  

 

2.3.11 Skarpur. 

Skarpur er héraðsfréttablað sem hefur aðsetur á Húsavík og er blaðið fyrst og fremst 

keypt á Húsavík og nærsveitafélögum í Þingeyjarsýslu. Það má segja að Skarpur sé að hluta 

til afkvæmi Víkurblaðsins sem hóf göngu sína árið 1979 og kom sjálfstætt út til ársins 1996. 

Skarpur kom fyrst út þann 25. janúar árið 2002. Blaðið kemur út vikulega og er áskriftarblað. 

Blaðið er einnig selt í lausasölu og eru um 30 blöð seld í því formi að jafnaði í hverri viku. Á 
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blaðinu er eitt stöðugildi. Samhliða prentútgáfu blaðsins heldur Skarpur einnig úti vefmiðli, 

www.skarpur.is, en vefurinn fór fyrst í loftið þann 15. nóvember árið 2002 (Jóhannes 

Sigurjónsson, einkasamskipti, 8. janúar 2010).  

 

2.3.12 Skessuhorn. 

Skessuhorn er héraðsfréttablað á Vesturlandi. Blaðið hefur aðsetur á Akranesi þar sem 

aðalskrifstofan er staðsett en hefur einnig skrifstofur í Borgarnesi (Skessuhorn, e.d.). 

Skessuhorn er eitt útbreiddasta héraðsfréttablað landsins. Blaðið er áskriftarblað og er upplag 

blaðsins 3.200 eintök. Dreifingarsvæði blaðsins er gamla Vesturlandskjördæmi frá Hvalfirði; 

Akranes, Borgarfjörður, Dalir og Snæfellsnes að Reykhólasveit og Holtavörðuheiði. 

Skessuhornið kemur út vikulega allt árið að undanskilinni einni viku yfir sumartímann og 

milli jóla og nýárs. Oftast eru blöðin því 49-50 á ári hverju. Alls eru sex stöðugildi við blaðið, 

auk fjölmargra lítilla hlutastarfa við skrif, ljósmyndun og dreifingu. Samhliða blaðaútgáfunni 

heldur Skessuhorn úti vefmiðli, www.skessuhorn.is, sem var settur á laggirnar fljótlega eftir 

að blaðið var stofnað og var blaðið brautryðjandi á ýmsum sviðum í innleiðingu á tækni við 

vefútgáfu blaða. Í því samhengi má nefna að lesendur gátu sjálfir skráð smáauglýsingar í 

gegnum netið sem síðar voru birtar í blaðinu. Einnig setti blaðið einna fyrst upp 

atburðadagatal á vefnum (Magnús Magnússon, einkasamskipti, 10. janúar 2010). 

Skessuhornið kom fyrst út þann 18. febrúar 1998 og var stofnað af þeim Magnúsi 

Magnússyni ritstjóra og Gísla Einarssyni. Fyrsta árið var blaðinu dreift í hvert hús á 

Vesturlandi. Blaðið var þó ekki fríblað lengi því eigendur blaðsins áttuðu sig fljótlega á því að 

frídreifing gengi ekki upp rekstrarlega séð á svona litlum blaðamarkaði og því fór blaðið 

fljótlega í áskriftarsölu (Magnús Magnússon, 2008). 
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2.3.13 Sunnlenska fréttablaðið.  

Sunnlenska fréttablaðið er héraðsfréttablað á Suðurlandi og kemur út fjórum sinnum í 

mánuði. Dreifingarsvæði blaðsins spannar svæði frá Litlu kaffistofunni í vestri (Ölfusi) að 

Lómagnúpi í austri (Skaftárhreppi). Blaðið er áskriftarblað og er prentað í 5.000 eintökum. 

(Guðmundur Karl Sigurdórsson, einkasamskipti, 12. desember 2009). Blaðið spannar þar af 

leiðandi stóran hluta Suðurlands þótt blaðið hafi höfuðstöðvar á Selfossi. Sunnlenska hefur 

flutt fjölbreyttar fréttir af sunnlenskum vettvangi í 19 ár, eða síðan árið 1980 og er sá 

fjölmiðill í héraðinu sem „stóru miðlarnir” vitna hvað oftast í (Sunnlenska, e.d.). 

Fimm stöðugildi eru við blaðið sem er eitt fárra héraðsfréttablaða á landinu sem ekki 

hefur netútgáfu samhliða blaðaútgáfunni og þar af leiðandi fer allur þunginn í sjálft blaðið 

(Guðmundur Karl Sigurdórsson, einkasamskipti, 12. desember 2009). 

 

2.3.14 Vikudagur. 

Vikudagur er héraðsfréttablað á Norðurlandi eystra og er með höfuðstöðvar á 

Akureyri. Á blaðinu eru tvö og hálft stöðugildi. Vikudagur er áskriftarblað og kemur út einu 

sinni í viku, seinni partinn á fimmtudögum og kemur jafnaði út fjórum sinnum í mánuði. Við 

það bætist að einu sinni á ári hverju, nánartiltekið í desember, gefur Vikudagur út jólablað 

sem er unnið af nemendum í prentmiðlum í fjölmiðlafræði frá Háskólanum á Akureyri. 

Jólablaðið er í tímaritsstíl og ritstýrt af Birgi Guðmundssyni. Vikudagur er prentaður í um 

2.000 eintökum. Dreifingarsvæði blaðsins er að stærstum hluta á Akureyri og sveitirnar 

norðan og sunnan við bæinn, en þó eru áskrifendur um allt land. Samhliða blaðaútgáfu er 

Vikudagur með netútgáfu, www.vikudagur.is sem er sífellt að verða öflugri (Kristján 

Kristjánsson, einkasamskipti, 11. desember 2009). 
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Kafli 3 

Aðferðafræði rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá yfirlit yfir almenna stöðu héraðsfréttablaða 

landsins í dag. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var við 

framkvæmd rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar og tilgátur settar fram. Gerð verður 

grein fyrir vali á þýði og hvernig upplýsingasöfnun og greining gagna fór fram.  

 

3.1 Rannsóknaraðferð  

Til þess að afla upplýsinga um blöðin var spurningalisti sendur til allra ritstjóra 

héraðsfréttablaða landsins. Spurningalistinn var sendur í gegnum tölvupóst og honum fylgt 

eftir með því að hringja í viðkomandi og óska eftir svörun. Það var ýmist gert strax eftir að 

tölvupósturinn var sendur eða nokkrum dögum síðar. Gagnasöfnunin hófst þann 11. desember 

2009 og lauk 28. mars 2010.  

 

3.2 Þýði 

Alls eru 17 héraðsfréttablöð sem koma út á Íslandi í dag. Blöðin voru 19 haustið 2009 

en tvö blöð hættu starfsemi í byrjun ársins 2010, Gagnvegur og Bæjarpósturinn. Svör fengust 

frá 14 blöðum af þessum 17. Þau blöð sem fengu sendan tölvupóst með spurningalista voru 

Bæjarins besta, Austurglugginn, Bæjarpósturinn, Dagskráin, Feykir, Fjarðarpósturinn, 

Fréttaskjárinn, Fréttir, Gagnvegur, Íbúinn, Jökull, Skarpur, Skessuhorn, 

Stykkishólmspósturinn, Sunnlenska fréttablaðið, Tíðindin, Vikublaðið Þeyr, Vikudagur og 

Víkurfréttir. Ekki fengust svör frá þremur staðarblöðum þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir, en þau 

blöð voru Fréttaskjárinn á Seyðisfirði, Stykkishólmspósturinn og Tíðindin í Reykjanesbæ. 

Þessi þrjú staðarblöð eru með minni staðarblöðum landsins og koma ekki til með að skekkja 



Háskólinn á Akureyri  25 

 

Þröstur Ernir Viðarsson 

niðurstöður rannsóknarinnar almennt þó fjarvera þeirra setji mark sitt á það hversu vel lítil 

staðarblöð koma fram í rannsókninni. 

 

3.3 Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Rannsóknarspurningarnar sem settar eru fram eru; A) Hefur efnahagshrunið haft mikil 

áhrif á rekstur héraðsfréttablaðanna? B) Er rekstrarafkoma héraðsfréttablaða viðunandi?  

Einnig verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum sem snúa að viðhorfum og 

upplifun ritstjóranna sjálfa:  

1) Eru blöðin vinsæl í nærsamfélaginu út frá sjónarhóli ritstjóranna?  

2) Styður netútgáfa blaðsins við prentútgáfuna?  

3) Ættu blaðastyrkir að vera við lýði?  

4) Hverjar eru framtíðarhorfur blaðanna? Byggjast þær á prenti, neti eða bæði? 

 

 

Þær tilgátur sem lagðar eru fram við þessum spurningum, eru að héraðsfréttablöðin í 

dag standi höllum fæti sökum efnahagshrunsins. Efnahagshrunið hefur komið illa við mörg 

fjölmiðlafyrirtæki sem hafa þurft að segja upp fólki sökum erfiðleika í rekstri. Ætla mætti að 

héraðsfréttablöðin séu ekki undantekning af þessari þróun. Þær tilgátur eru einnig lagðar fram 

að áskriftarblöð finni meira fyrir erfiðleikum í rekstri vegna fækkandi áskrifenda og lausasölu 

og að mörg blaðanna munu einblína meira á vefmiðilinn heldur en prentmiðil í framtíðinni, 

þar sem vefmiðillinn er ekki jafn dýr í rekstri. Hins vegar er sett fram sú tilgáta á móti að 

ritstjórum blaðanna finnist nauðsynlegt að halda áfram prentútgáfu blaðsins og netútgáfa 

blaða hjálpi til við sölu blaðsins. 
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Kafli 4 

Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar í rituðu máli og einnig með 

myndum þegar þar á við.  

 

4.1 Áhrif efnahagshrunsins 

Þegar ritstjórar blaðanna voru spurðir hvort efnahagshrunið hefði haft mikil áhrif á 

rekstur blaðsins svaraði meirihlutinn játandi eða níu af 14 ritstjórum. Þá voru þrír ritstjórar á 

því að efnahagshrunið hefði ekki haft nein áhrif á rekstur blaðsins. Tveir ritstjórar voru 

tvístíga í svari sínu (sjá mynd 1) Annar ritstjórinn sem var tvístíga í svari sínu orðaði það 

þannig:  

Það er tvíþætt hvort efnahagshrunið hafi haft áhrif á rekstur blaðsins því að í 

auglýsingahlutanum hefur orðið 30% samdráttur í sölu frá árinu 2007, sala áskriftar 

og útbreiðsla blaðsins hefur hins vegar aukist eftir hrunið. Ástæða þess er fyrst og 

fremst það að stóru fjölmiðlarnir hafa dregið úr fréttum af landsbyggðinni og því 

hefur hlutverk og tækifæri landshlutamiðlanna aukist sem því nemur.   

 

Hinn tjáði að:  

Efnahagshrunið hefur samt ekki haft svo mikil áhrif á reksturinn, en þó hefur lausafé 

fyrirtækja minnkað til blaðsins og innheimtur á auglýsingareikningum ganga hægar 

núna en hefur verið.  
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Mynd 1. Hefur efnahagshrunið haft mikil áhrif á rekstur héraðsfréttablaðanna?  

 

 

 

 

Þegar ritstjórarnir svöruðu því hvort rekstrarafkoma blaðsins væri viðunandi þá sögðu 

fimm ritstjórar af fjórtán að rekstrarafkoma blaðsins væri viðunandi í dag, en níu ritstjórar 

sögðu að erfiðleikar væru í rekstri og að rekstrarafkoma blaðanna væri ekki viðunandi (sjá 

mynd 2). Af þeim sem sögðu rekstrarafkomuna ekki viðunandi sagði einn ritstjórinn  

... að blaðið myndi róa lífróður og það myndi kallast gott ef blaðið myndi halda sjó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hefur efnahagshrunið haft mikil áhrif á rekstur  

héraðsfréttablaðanna? 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

já nei annað 



Háskólinn á Akureyri  28 

 

Þröstur Ernir Viðarsson 

 

 

Mynd 2. Er rekstrarafkoma blaðsins viðunandi? 
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4.2 Áhugi almennings 

 

Þegar spurt var um hvernig ritstjórarnir upplifðu áhuga almennings á blaðinu var það 

afgerandi í svari þeirra að áhugi væri fyrir blaðinu. Höfðu margir hverjir á orði að blöðin nytu 

mikilla vinsælda og orðaði einn ritstjóranna það þannig:  

Sumir vinnustaðir á þeim stað sem blaðið kemur út stoppa vegna þess að allir þurfa 

að lesa blaðið hvort sem það eru auglýsingarnar eða fréttirnar. Einnig eru 

sveitastjórnarmenn æstir í að skrifa í blaðið og koma sínum sjónarmiðum á framfæri.  

 

 

4.3 Viðhorf til blaðastyrkja 

 

Þegar spurt var hvort blaðastyrkir ættu að vera við lýði hér á landi svöruðu sex af 

fjórtán því neitandi, fimm svöruðu beint já, einn svaraði já og nei og tveir gáfu opnari svör 

(sjá mynd 3). Annar þessara tveggja ritstjóra svaraði því þannig: 
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Ég er ekki viss um að opinber stuðningur sé til bóta, hins vegar sé afdráttarlaust að 

hið opinbera þurfi að auglýsa meira í landsblöðunum en það gerir. Auglýsingum er 

alltof mikið stýrt í dagblöðin sem hafa mjög litla útbreiðslu á svæðinu. 

  

Hinn svaraði því  

Vert er að skoða þann möguleika að héraðsfréttablöð fengju blaðastyrki.  

Einn af þeim sem svaraði beint játandi að blaðastyrkir ættu að vera sagði svo:  

Tvímælalaust á það að vera svo. Sérstaklega ætti það að vera til svæðisbundinna  

blaða sem sinna því nærumhverfi sem hin stóru dagblöð gera að öllu jöfnu ekki.  

 

Af þeim sem gáfu afgerandi svar, já eða nei, komu flestir með rök fyrir sinni afstöðu. Einn 

sem svaraði neitandi orðaði það svo:  

Ég held að svo ætti ekki að vera, heldur vildi ég sjá sveitarfélög og opinbera aðila á 

viðkomandi stöðum koma að málinu með auglýsingum, en ekki beinum 

peningastyrkjum.  

 

Annar sem svaraði neitandi sagði svo:  

Blaðastyrkir eru tæplega verjandi og að þetta snýst frekar um samstöðu í hverju 

héraði fyrir sig.  

 

 

 

 

Mynd 3. Finnst þér að blaðastyrkir ættu að vera við lýði hér á landi? 
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4.4 Framtíðarhorfur blaðanna 

 

Um framtíðarhorfur blaðanna svöruðu fimm af fjórtán ritstjórum að framtíðin lægi 

bæði í prentútgáfu og netútgáfu. Eftirfarandi er dæmigerð útgáfa af þessum fimm svörum: 

 

Bæði vefútgáfan og prentútgáfan munu halda sínu striki og að ekki sjást nein merki 

um það að pappírsútgáfan muni leggjast af í fyrirsjáanlegri framtíð.   

 

Allir þessir fimm ritstjórar voru sammála um það að prentútgáfan og vefútgáfan myndi 

haldast í hendur og styrkja hvort annað. Fjórir svöruðu því að framtíðin væri í netútgáfu, einn 

sagði að framtíðin væri í prentútgáfunni og þá voru fjórir ritstjórar sem gáfu frekar óljós svör. 

Einn ritstjóranna sem gaf óljóst svar orðaði það þannig: 

 

Í sjálfu sér stæði blaðið ágætlega ef gengishrunið hefði ekki komið til og síhækkandi 

póstburðargjöld til viðbótar við fjölgun eintaka. Hins vegar hefur auglýsingaverð 

lækkað í krónum talið og þá geysilega í raunvirði frá 2001. Sveitarfélagið hefur skorið 

mikið niður í auglýsingamálum og það kemur sér afar illa. Sólin rís alltaf að morgni – 

við erum bjartsýn.  
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Kafli 5 

Umræður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að efnahagskreppan hefur haft áhrif á 

rekstur héraðsfréttablaðanna á Íslandi. Níu ritstjórar af fjórtán, eða 64,3%, telja að 

efnahagshrunið hafi haft mikil áhrif á rekstur síns blaðs. Þrír segja að efnahagshrunið hafi 

ekki haft áhrif og tveir ritstjórar svöruðu hvorki játandi né neitandi. Svar annars ritstjórans 

sem svaraði hvorki já né nei er afar athyglisvert, en hann talar um að það sé tvíþætt hvort 

efnahagshrunið hafi haft áhrif á rekstur blaðsins, því að í auglýsingahlutanum hafi orðið 30% 

samdráttur í sölu frá árinu 2007, en sala áskriftar og útbreiðsla blaðsins hafi hins vegar aukist 

eftir hrunið. Ástæða þess telur ritstjóri blaðsins vera fyrst og fremst það að stóru fjölmiðlarnir 

hafi dregið úr fréttum af landsbyggðinni og því hefur hlutverk og tækifæri landshlutamiðlanna 

aukist sem því nemur.  Þetta svar er frá ritstjóra héraðsfréttablaðs á landsbyggðinni og gefur 

ástæðu til bjartsýnis þrátt fyrir erfiðleika í rekstri margra blaðanna og sýnir það að 

héraðsfréttablöð eru mikilvæg upplýsingaveita fyrir almenning.  

Flestir ritstjórarnir sögðu rekstrarafkomu blaðsins vera óviðunandi, eða níu af fjórtán, 

og ljóst að héraðsfréttablöð berjast mörg hver við að halda blaðinu gangandi. Einn ritstjóranna 

orðaði það svo að það þætti gott ef blaði héldi sjó eins og staðan er í dag. 

 Með minnkandi landsbyggðarfréttum frá landsmiðlunum er hins vegar ákveðið 

sóknarfæri fyrir héraðs- og staðarmiðla, eins og dæmið hér að ofan sýnir. Þegar spurt var um 

áhuga almennings á blöðunum svöruðu allir ritstjórarnir því að þeir finndu fyrir miklum áhuga 

út á við. Þessi áhugi almennings og minnkandi fréttir stærri miðlanna af landsbyggðinni gefur 

héraðsfréttablöðunum byr undir seglin í að sinna vel því nærumhverfi sem það nær til. Í ljósi 

þess að RÚV hefur ákveðið að fella niður rekstur svæðisbundinnar starfsemi er þar einnig að 

finna sóknarfæri fyrir héraðsfréttablöðin, sem eru þá einu miðlarnir sem sjá fólkinu í 

nærsamfélaginu fyrir fréttum. Rekstur héraðsfréttablaðanna er hins vegar bundinn 
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auglýsingatekjum að stórum hluta. Fríblöðin hafa eingöngu tekjur af auglýsingum. Eftir 

efnahagshrunið hafa fyrirtæki dregið úr auglýsingakostnaði og hefur það komið niður á 

mörgum héraðsfréttablöðunum.  

Þegar spurt var um hvort blaðastyrkir ættu að vera við lýði hér á landi vakti það 

athygli að einungis fimm af ritstjórunum fjórtán svöruðu því beint játandi að blaðastyrkir 

væru æskilegir. Sex ritstjórar sögðu nei en þrír gáfu opnari svör. Meðal þess sem kom fram í 

svörum þeirra sem töldu að ekki ætti að vera um beina blaðastyrki að ræða, var að styrkirnir 

ættu frekar að vera í formi auglýsinga heldur en beinna styrkja frá ríkinu. Eins og kemur fram 

í einu svari ritstjórans sem svarar því játandi að beinir blaðastyrkir ættu að lýðast, þá sinna 

svæðisbundin blöð því nærumhverfi sem landsmiðlar sinna að öllu jöfnu ekki. Þetta er réttileg 

ábending um hlutverk héraðsfréttablaða, sem gegna mikilvægu hlutverki í nærsamfélaginu.  

Framtíðarhorfur héraðsfréttablaðanna á Íslandi byggjast á miklu leyti á samvinnu net- 

og prentútgáfu blaðanna. Í einstaka tilfellum er áherslan að færast yfir á vefmiðilinn á kostnað 

prentútgáfunnar. Í svari eins ritstjórans um framtíðarhorfur segir að vefurinn sé meira tengdur 

almennum fréttaflutningi, en í prentútgáfunni sé meira lagt í dægurmál en harðar fréttir. 

Prentútgáfan er þá meira líkt tímariti, en eiginlegu fréttablaði. Fimm ritstjórar af fjórtán voru 

sammála um það að prentútgáfan og vefútgáfan myndu haldast í hendur og styrkja hvort 

annað.  

Rannsóknin styður þá tilgátu að héraðsfréttablöð á Íslandi í dag eigi í erfiðleikum í 

rekstri og að framtíð blaðanna sé oft óljós. Hins vegar er ekki mikið uppgjafarhljóð í 

ritstjórum blaðanna almennt séð. Einnig renna svör ritstjóranna stoðum undir þá tilgátu að 

þrátt fyrir möguleika og aukið mikilvægi vefmiðlanna, er prentútgáfan áfram nauðsynleg. 

Ekki hafa allir tileinkað sér þá tækni sem krefst notkunar á vefmiðlum og vill fólk getað 

handleikið sjálft blaðið og haft það með sér inn í stofu. 
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Lokaorð 

Markmiðið með þessari rannsókn var að fá yfirlit um almenna stöðu héraðsfréttablaða 

á Íslandi í dag og hvernig blöðin standa eftir efnhagshrunið. Það er ljóst að mörg blaðanna 

berjast fyrir því að halda velli í því árferði sem er í dag. Því til stuðnings má nefna að 

Bæjarpósturinn á Dalvík og Gagnvegur á Hólmavík lögðust af á meðan á rannsókninni stóð 

yfir. Þá munaði litlu að Skarpur í Húsavík legðist af. Þó að hart sé í ári er ekki að merkja 

mikinn uppgjafatón í svörum ritstjóranna sem eru yfirhöfuð ágætlega bjartsýnir á framtíðina 

þótt þrengi að í rekstri. Héraðsfréttablöð eru mikilvæg nærsamfélaginu og er það upplifun 

ritstjóranna að almenningur sýni blöðinum mikinn áhuga. Það er samborið með 

rannsóknunum sem getið var í kafla tvö, um fall Humboldt Union í Kansas og einnig 

rannsókn Birgis Guðmundssonar um mikilvægi héraðsfréttablaða og nærfjölmiðlun á Íslandi. 

Það sem vakti mestu athygli mína við gerð þessarar rannsóknar var, hversu margir ritstjórar 

voru andvígir því að blaðastyrkir ættu að vera við lýði hér á landi, sérstaklega á þeim tímum 

sem núna eru þar sem mikil minnkun er á auglýsingatekjum á flestum blöðunum og 

áskrifendablöð berjast við fækkun áskrifenda.  

Héraðsfréttablöð þjóna samfélagslegum tilgangi og þau veita aðhald í 

upplýsingarþjónustu fyrir almenning um nærsamfélagið. Það er ekki síst mikilvægt að 

héraðsfréttablöð fái að vaxa og dafna, nú þegar landsbyggðarfréttir fara minnkandi í 

landsmiðlum. 
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Viðauki I 

 

Heil/l og sæl/l. Þröstur Ernir heiti ég og er að skrifa lokaritgerð í fjölmiðlafræði frá 

Háskólanum á Akureyri. Ritgerðin fjallar um héraðsfréttablöð og sendi ég spurningalista á 

alla ritstjóra héraðsfréttablaða landsins. Það er mér mjög mikilvægt að fá svör frá öllum 

héraðsblöðunum svo niðurstöður verkefnsins verði sem nákvæmastar. Spurningarnar eru ekki 

margar og ætti ekki að taka langan tíma í að svara. Meðfylgjandi er spurningalisti sem ég 

vona að þú getur svarað og sent mér til baka þegar þú hefur tíma. 

 

Kveðja, Þröstur Ernir Viðarsson  
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Viðauki II 

 

1)  Hvað kemur blaðið oft út í mánuði? 

2)  Hversu stórt er upplagið? Hvað spannar dreifingarsvæði blaðsins? 

3)  Er það selt í áskrift? 

4)  Hvað eru mörg stöðugildi við blaðið? 

5)  Hefur efnahagshrunið haft mikil áhrif á rekstur blaðsins? 

6)  Er rekstrarafkoma blaðsins viðunandi? 

7)  Finnst þér almenningur í þínu sveitarfélagi sína blaðinu áhuga? 

8)  Ef svo er, er þá tilefni til þess að auka við útgáfu blaðsins? 

9)  Finnst þér sveitarstjórnarmenn í þínu sveitarfélagi sína blaðinu sérstakan skilning? 

10)   Finnst þér að blaðastyrkir ættu að vera við lýði hér á landi? 

11)   Er netútgáfa starfandi samhliða blaðinu? 

12) Ef svo er, finnst þér netútgáfa blaðsins hjálpa til við lestur og sölu á       

pappírsútgáfunni? 

13)  Hvernig eru framtíðarhorfur blaðsins að þínu mati, byggist framtíðin á netútgáfu eða 

pappírsútgáfu eða bæði? 

 

 

 


