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Útdráttur 
 
Viðfangsefni rannsóknarinnar er að varpa ljósi á sjálfstæði ritstjórna íslenskra dagblaða 
gagnvart auglýsendum og bera saman niðurstöður hvað varðar fríblöð annars vegar og 
áskriftarblöð hins vegar. Þátttakendur voru 78 starfsmenn dagblaðanna en þeir voru valdir 
tilviljanakennt úr þýði 164 blaðamanna Blaðsins, Fréttablaðsins, DV og Morgunblaðsins.
Auk þess voru tekin viðtöl við stjórnendur ritstjórna blaðana og þeir spurðir út í helstu 
niðurstöður könnunarinnar.  

Gagnasöfnun fór þannig fram að lagðir voru samræmdir spurningalistar fyrir 
blaðamenn blaðanna fjögurra. Liðlega helmingur blaðamanna Morgunblaðsins og
Fréttablaðsins telur að þau blöð hygli eigendum sínum. DV og Blaðið koma betur út en þar er 
hlutfallið mun lægra. Þá kemur einnig í ljós að blaðamenn á Íslandi bera mest traust til 
Morgunblaðsins.  

Viðtölin við ritstjórana leiddu ýmislegt forvitnilegt í ljós. Nokkurs ósamræmis gætir í 
viðhorfum blaðamanna annars vegar og ritstjóra hins vegar. Í ljós kemur að sumar niðurstöður 
spurningalistanna, eru nokkuð á skjön við viðhorf ritstjóranna, sérstaklega þær sem snúa að 
kostuðum umfjöllunum. Blaðamenn viðurkenna sumir að hafa skrifað slíkar „fréttir”, meðan 
ritstjórar allra blaðanna hafna því að kostaðar umfjallanir séu í þeirra blöðum. Af því mætti 
ætla að fríblöðin gangi lengra en áskriftarblöðin í að afla sér tekna. Marktektarmörk 
rannsóknarinnar voru 95%. 
 

Abstract 
 

The purpose of the present study is to draw attention to editorial independence of the 
Icelandic press in relation to advertisers and to compare the conclusions obtained from the 
nation’s free newspapers to those from the subscription newspapers. A sample of 78 
journalists was randomly chosen from the population of 164 journalists of Blaðið,
Fréttablaðið, DV and Morgunblaðið. The editors of each newspaper were interviewed as well.  

Data was collected with a uniform questionnaire that was distributed at the four 
newspapers. The study demonstrated that the free newspapers tend to demonstrate less 
editorial independence from advertisers as compared to the subscription newspapers. Free 
newspapers tend to make an extra effort providing funds, which seems to harm their editorial 
independence. Approximately half of the journalists at Morgunblaðið and Fréttablaðið feel 
that their papers aggrandize their owners, but the number who feel that way about Blaðið and 
DV was far lower. The questionnaire also indicated that journalists find Morgunblaðið more 
trustworthy than other newspapers. 

The interviews provide some interesting results. Editors and journalists seem to 
disagree in some sectors of the research, particularly concerning sponsored motivated 
material. Journalists admit that they write such articles, while the editors deny that such 
articles exist in their newspapers. The confidence limits of the present research are 95%. 
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Inngangur 

 
Með tilkomu fríblaða og harðnandi samkeppni á auglýsingamarkaði, hefur samband dagblaða 

við lesendur breyst. Í stað þess að blöð selji lesendum ritstjórnarefni beint er auglýsendum 

seldur aðgangur að lesendum, en ritstjórnarefnið er notað sem eins konar agn. Þetta hefur 

aftur vakið upp spurningar um sjálfstæði ritstjórna fríblaðanna, sérstaklega sjálfstæði 

ritstjórna gagnvart auglýsendum; hvort þeir eldveggir sem oft er talað um að þurfi að vera 

þarna á milli séu þynnri á fríblöðum en áskriftarblöðum. Rannsóknarspurningin er því, hvort 

fríblöð gangi lengra en áskriftarblöð í að afla sér auglýsingatekna. Fríblöð eru eingöngu 

fjármögnuð með auglýsingatekjum og því byggist afkoma þeirra og  rekstrarumhverfi að 

mestu leyti á auglýsingasölu. Í því samhengi er forvitnilegt að athuga hvort pottur sé brotinn í 

heilindum ritstjórna gagnvart lesendum. Er hugsanlegt að línan milli frétta og auglýsinga sé 

ekki skýr, og ef svo er, má þá halda því fram að fréttir séu til sölu? 

Með þessa rannsóknarspurningu að leiðarljósi er óhjákvæmilegt að spyrja 

blaðamennina annarra spurninga. Þar má nefna spurningar sem snúa að kostuðum 

umfjöllunum, trúverðugleika, hótunum auglýsenda, sambandi ritstjórna við auglýsingadeildir 

og spurningum um hvort blaðamenn telji að dagblöðin hygli eigendum sínum, svo fátt eitt sé 

nefnt. Tilgangurinn með þessum spurningum er að fá heildstæða yfirsýn yfir sjálfstæði 

ritstjórna dagblaðanna fjögurra.  

Kostuð umfjöllun, er efni á vegum auglýsingadeildar, þar sem fjallað er um vöru eða 

þjónustu fyrirtækis, gegn því að fyrirtækið greiði fyrir umfjöllunina. Orðasambandið „að 

dagblað hygli eigendum sínum” felur í sér þá merkingu að dagblaðið gangi erinda eigenda 

sinna og að eigendurnir hljóti því ekki hlutlausa umfjöllun. Skal í þessari skýrslu túlka 

orðasambandið þannig. 

Afskipti auglýsenda af efni dagblaða eru almennt talinn óæskileg. Ef niðurstaða 

þessarar rannsóknar verður sú að auglýsendur hafi alla jafna mikil áhrif á blaðamenn og 
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ritstjórnir dagblaða yrðu það váleg tíðindi fyrir íslenskt fjölmiðlaumhverfi. Þá væri verðugt að 

spyrja sig hvort tilkoma fríblaðanna hefði gert það að verkum. Er þá kannski stutt í að 

einungis ríkustu fyrirtækin fái „bestu og flestu” sentímetrana í blöðununum, en þeir sem 

minna mega sín mæti afgangi, vegna skorts á fjármagni? Aukin hlutdrægni í fréttaflutningi 

getur vart talist annað en skref aftur á við; skref til þess tíma er flokksblöðin sögðu einhliða 

fréttir af pólitískum málefnum líðandi stundar. Er hugsanlegt að þróunin snúist við á komandi 

árum; að stórfyrirtæki, í krafti fjármagns móti fréttir okkar, og um leið skoðanir? 

Ekki hefur verið gerð sambærileg athugun á þessu viðfangsefni á Íslandi áður og því er 

þessi rannsókn frumkvöðlastarf á þessu sviði. Tilgáta okkar er sú að innan fríblaðanna sé 

sjálfstæði ritstjórna gagnvart auglýsendum minna en innan áskriftarblaðanna. Rökin sem 

liggja að baki tilgátu okkar eru þau að fríblöðin eigi allt sitt undir auglýsingasölu og líklegra 

sé að blaðamenn og ritstjórar þeirra blaða finni fyrir meiri þrýstingi frá auglýsingadeildum en 

blaðamenn og ritstjórar annarra blaða. 

Því hefur verið haldið fram að gæði og trúverðugleiki blaðamennskunnar hafi farið 

minnkandi með tilkomu fríblaðanna, þar sem ekki er lögð mikil áhersla á að fara djúpt í 

fréttirnar og áhersla lögð á fréttir með skemmtanagildi. Áskriftarblöðin hafa fleiri en eina 

tekjulind og hafa því fjárhagslegt svigrúm til að fara dýpra ofan í mál og þurfa ekki að stóla 

að jafn miklu leyti á auglýsingasölu og fríblöðin. (Cole, 2005) 

 

2. Bakgrunnur 

2.1 Saga fríblaða 

 
Sögu fríblaða má rekja allt aftur til ársins 1972 þegar gefin voru út bæjarblöð í nokkrum 

smábæjum í Colorado í Bandaríkjunum. Fríblöðin fóru þó ekki að láta á sér bera á heimsvísu 
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fyrr en árið 1995 þegar hið sænska blað, Metro, náði fótfestu í Svíþjóð, en því var dreift á 

lestarstöðvum og öðrum fjölförnum stöðum. (Bakker, 2004) 

Eftir velgengni Metro í Svíþjóð var hafist handa við að koma blaðinu í dreifingu í 

öðrum löndum. Það fór sem eldur í sinu út um allan heim, allt frá Kanada til Suður-Kóreu, og 

árið 2004 hafði Metro stofnað 42 útgáfur í 63 stórborgum í 17 löndum. Í kjölfar velgengni 

Metro voru fjölmörg fríblöð stofnuð til höfuðs því. Meðal þekktra blaða er norska blaðið 

Schibsted sem gefur út 20 minutes á Spáni, í Sviss og í Frakklandi. (Bakker, 2004)  

 

Á töflunni hér að til hliðar má 

sjá hvernig sprenging varð í 

útbreiðslu fríblaða um allan heim, allt 

frá því fyrsta Metro blaðið leit 

dagsins ljós í Svíþjóð, fram til ársins 

2002, en þá voru fríblöðin búin að ná 

fótfestu víðsvegar um heiminn. 

Taflan sýnir hvaða ár blöðin hófu 

göngu sína og í hvaða borg. Útgáfa 

fríblaða hefur þó ekki alltaf verið  

dans á rósum því bæði í Þýskalandi  Tafla 1. Útrás fríblaða í heiminum (Bakker, 2002). 

og á Ítalíu þurftu fríblöð, í eigu erlendra aðila, frá að hverfa vegna málaferla. 

Lesendur fríblaðanna eru töluvert yngri en lesendur áskriftarblaðanna og má í því 

samhengi nefna Metro International, en samkvæmt tölum frá þeim eru 70% lesenda yngri en 

45 ára. Önnur fríblöð hafa svipaða sögu að segja. (Bakker, 2004) 

Innihald og efnistök fríblaða eru frábrugðin innihaldi áskriftarblaða en þó má segja að 

innihaldið endurspegli lesendahópinn. Mörg þessara blaða eru æsifréttablöð en eitt af aðal 

Evrópa Svíþjóð 1995 Stokkhólmur 
Tékkland 1997 Prag  
Finnland 1997 Helsinki  
Ungverjaland 1998 Búdapest  
Þýskaland 1998 Berlín  
Bretland 1999 London  
Ítalía 2000 Mílan og Róm 
Ísland 2001   
Rússland 2001 Moskva  

Frakkland 2002 
París, Lyon og 
Marseille 

Norður 
og Argentína 1999 Buenos Aires 
Suður Chile 2000 Santiago  
Ameríka Bandaríkin 2000 New York,Philadelphia 

Kanada 2000 Toronto  
Asía og Singapore 2000   
Eyjaálfa Ástralía 2001 Melbourne 

Hong Kong 2002   
Seúl 2002    
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einkennum fríblaða er áherslan á stuttar og auðlesnar fréttir, til dæmis um íþróttir og slúður. 

Efni þessara blaða er oft keypt frá fréttastofum og er sjaldnast unnið af þeirra blaðamönnum. 

Lengd fríblaða er einnig mjög misjöfn, en þau eru allt frá 12 blaðsíðum upp í 64 þó að 

meðaltalið sé í kringum 24 síður. (Bakker, 2004) Fréttablaðið á Íslandi er því með stærstu 

fríblöðunum, en sum eintök þess hafa farið í um 100 síður.  

 

2.2 Viðskiptahugmyndin að baki fríblöðunum 

Viðskiptaleg hugmyndafræði fríblaðanna er ekki flókin. Hún snýst um að gefa út blað sem 

dreift er til sem flestra án endurgjalds. Tilgangurinn með hinni miklu dreifingu er að ná til 

auglýsenda. Þeir sjá hag sinn í að auglýsa í miðlum sem hafa hagstætt snertiverð; mikla 

dreifingu og mikinn lestur. Héraðsfréttablöð um miðjan níunda áratuginn reyndu að starfa 

eftir þessari hugmyndafræði en vegna smæðar markaðarins gekk reksturinn illa og þau 

neyddust til að taka upp áskriftarform og afla þannig tekna, samhliða auglýsingatekjunum. 

(Birgir Guðmundsson, 2006)  

Eftir gríðarlega velgengni fríblaðanna eru þau nú orðin að viðurkenndu 

viðskiptaformi. Til marks um það er útrás eins virtasta dagblaðs heims; New York Times, en 

árið 2005 fjárfestu eigendur blaðsins í fríblaði í Boston fyrir 16 milljónir dollara. Mörg önnur 

stór dagblöð t.d. The Washington Post og Chicago Tribune höfðu gert slíkt hið sama mörgum 

árum áður, í von um að laða yngri lesendur að blöðunum. Ungir lesendur kjósa frekar að lesa 

fríblöðin, af þeirri einföldu ástæðu að þeir þurfa ekki að borga fyrir þau. Þetta hefur gert það 

að verkum að auglýsingamarkaðurinn hefur lagað sig að breyttum lesendahópi. Til marks um 

það má nefna fríblaðið Quick sem gefið er út í Dallas í Bandaríkjunum, en þeir hafa náð í um 

200 nýja auglýsendur sem ekki höfðu auglýst áður í stærsta blaði Dallas; Dallas Morning 

News. Blaðið sem New York Times stofnaði í Boston, skilaði 10 milljóna dollara tekjuafgangi 
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árið 2004, sem verður að teljast gott fyrir blað sem stólar eingöngu á auglýsingatekjur. (Gard, 

2005)   

 Þegar fram líða stundir gæti reynst erfitt að fá lesendur, sem hafa vanist því að lesa 

fríblöðin, til að taka upp budduna og greiða fyrir dagblöð. Piet Bakker hefur fylgst með þróun 

fríblaðanna um langt skeið, en að hans sögn kjósa sífellt fleiri lesendur fríblöðin fram yfir 

áskriftarblöðin. (Gard, 2005) 

 

2.3 Fríblaðahugmyndin nær til Íslands 

Það markaði ákveðin tímamót í sögu blaðamennsku á Íslandi þegar Fréttablaðið hóf göngu 

sína vorið 2001. Grunnhugmyndin var sú sama og knúði Metro áfram í útrás sinni um 

heiminn; að gefa út blað sem dreift er frítt á fjölförnum stöðum, og er eingöngu fjármagnað 

með auglýsingum. Útfærsla Fréttablaðsins var þó ný af nálinni. Gefið var út fullburða 

dagblað og því dreift í hvert hús. Þannig var hægt að ná til mjög stórs hóps, sem gerði blaðið 

að álitlegum kosti fyrir auglýsendur. Ágóðann var svo hægt að nota til að fjármagna sjálf 

ritstjórnarskrifin. Þar með er ekki öll sagan sögð. Stofnendur Fréttablaðsins gerðu sér grein 

fyrir þeim möguleikum sem urðu til með því að koma á öflugu dreifingarkerfi. Í því fólst sá 

möguleiki að nota kerfið sem sjálfstæða tekjulind með því að dreifa kynningarefni fyrir aðra 

aðila.(Birgir Guðmundsson, 2006) „Hugmyndin var því ekki bundin við að búa til fjölmiðil, 

heldur var í leiðinni búið til auglýsingakerfi og póstkerfi sem studdu við og nærðust á 

blaðinu.” (Birgir Guðmundsson, 2006; 20). 

Vert er að rifja upp dagblaðaumhverfið á Íslandi fyrir tilkomu Fréttablaðsins. Fram að 

stofnun þess voru starfrækt þrjú dagblöð; Dagur, DV og Morgunblaðið. Morgunblaðið hafði 

yfirburðastöðu á dagblaðamarkaðnum en DV hafði þó nokkuð góða stöðu. Dagur átti í 

rekstrarerfiðleikum og lagði síðar upp laupana sem dagblað. Það ríkti því fákeppni á 

dagblaðamarkaði þar sem DV og Morgunblaðið skiptu með sér markaðnum, fyrir og eftir 
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hádegi. Tilkoma Fréttablaðsins olli miklum breytingum á auglýsingamarkaði, sem stækkaði 

töluvert í kjölfarið. Morgunblaðið saup seyðið af þeirri sterku stöðu sem Fréttablaðið var að 

vinna sér og hefur þurft að aðlaga sig breyttum aðstæðum á dagblaðamarkaði síðustu misseri 

(Birgir Guðmundsson, 2006). Stofnun Fréttablaðsins var þó enginn dans á rósum. Þrátt fyrir 

að blaðið mældist, í febrúar 2003, í fyrsta skipti með meiri lestur en Morgunblaðið dugði það 

ekki til og fóru eigendur blaðsins á hausinn sumarið 2002. Við tóku nýir, fjársterkir eigendur 

og hefur þeim tekist að festa Fréttablaðið í sessi sem mest lesna dagblað landsins. (Birgir 

Guðmundsson, 2006)  

Til marks um velgengni hugmyndarinnar um ókeypis dreifingu dagblaðs má nefna 

tilkomu Blaðsins, sem lýtur sömu lögmálum og Fréttablaðið. Reksturinn hefur þó gengið 

erfiðlega og eru margir á því máli að ekki sé pláss fyrir fjögur hefðbundin dagblöð á Íslandi. 

(Baldur Guðmundsson og Einar Þór Sigurðsson, 2007)  

Þrátt fyrir þetta benda lestrarkannanir til þess að pláss sé fyrir þau dagblöð sem á 

markaðnum eru. Því til stuðnings má skoða myndina hér að neðan.  

 

Mynd 1: Meðallestur á tölublað 
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Á þessari mynd frá Capacent Gallup (2007) má sjá meðallestur á dagblöðunum þremur. 

Athygli skal vakin á því að DV er ekki inn í þessari könnun, en ástæða þess er að DV hefur 

ekki verið gefið út reglulega sem dagblað undanfarin misseri. Eins og sjá má hefur 

Fréttablaðið borið höfuð og herðar yfir önnur blöð undanfarin ár á meðan lestur 

Morgunblaðsins hefur farið minnkandi. Lestur Blaðsins hefur aukist frá stofnun þess og nartar 

nú í hælana á Morgunblaðinu. Gamlar kannanir Capacent/Gallup frá árunum 2004-2006 sýna 

að meðal lestur DV hefur lengst af verið á bilinu 12-15% (Sjá viðauka). 

Íslenska útfærslan á hugmyndinni um fríblöðin hefur verið flutt úr landi, ef svo má 

segja. 365-miðlar hafa undanfarin misseri reynt að koma á fót dönsku fríblaði; Nyhedsavisen.

Reksturinn hefur þó gengið erfiðlega og því til stuðnings má nefna tölur sem birtust í fagriti 

danskra blaðamanna; Journalisten. Þar kemur fram að Nyhedsavisen tapi daglega 1,8 

milljónum danskra króna sem er liðlega 21 milljón íslenskra króna. Fríblaðamarkaðurinn í 

Danmörku viðist snúinn því fram kemur að Dato, Nyhedsavisen og 24timer (allt fríblöð) hafi 

árið 2006 tapað sem nemur 386 milljónum danskra króna, sem samsvarar 4,5 milljörðum 

íslenskra króna. (Arre og Elkjær, 2006) 

 

2.4 Dagblaðaumhverfið á Íslandi í dag 

Á Íslandi eru starfrækt fimm dagblöð : Blaðið, Fréttablaðið, DV, Morgunblaðið og

Viðskiptablaðið. Samkvæmt niðurstöðum Gallup lesa um 80% Íslendinga á aldrinum 12-80 

ára dagblöð í hverri viku. Upplag þessara blaða er talið vera í kringum 250.000 eintök og er 

Fréttablaðinu og Blaðinu dreift frítt á flest heimili landsins. Morgunblaðið og Viðskiptablaðið 

reiða sig að aðallega á tekjur af áskriftarsölu. DV er að mestu smásölublað en hægt er að 

kaupa blaðið í áskrift um helgar. Þó að Fréttablaðið og Blaðið séu fríblöð eru þau nokkuð 

frábrugðin öðrum fríblöðum víða um heim að því leyti að þau eru með eigin ritstjórn og reiða 
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sig því að litlu leyti á fréttaveitur sem selja þeim efni í blöðin. Auk þess er innihald þessara 

tveggja íslensku fríblaða ekki eins rýrt og innihald annarra fríblaða t.d. Metro sem nánar 

verður fjallað um síðar í þessar skýrslu. (European Journalism Centre, e.d.) 

Eina íslenska dagblaðið sem gefið er út handa ákveðnum markhópi er Viðskiptablaðið.

Eins og nafnið gefur til kynna byggjast fréttir og umfjallanir í því blaði á fréttum úr 

viðskiptalífinu. Fyrir utan þessi fimm dagblöð eru starfræktir yfir 20 bæjar- og 

héraðsfréttamiðlar á Íslandi en þeir gefa flestir  út blað vikulega. Árið 2004 var heildarupplag 

slíkra blaða um 49.000 eintök. Samkvæmt European Journalism Centre hefur 

dagblaðamarkaðurinn gengið í gegn um miklar breytingar á undanförunum árum, en þessar 

breytingar má að miklu leyti rekja til innrásar fríblaðanna á markaðinn. Á árunum frá 2000 til 

2003 minnkaði upplag áskriftarblaðanna um 20.000 eintök, á sama tíma og heildar upplag 

dagblaðanna á Íslandi jókst mikið. Þannig fjölgaði prentuðum eintökum úr 90.000 árið 2000 í 

156.000 árið 2003. Árið 2006 var heildarfjöldi eintaka orðinn 250.000. Ekki hefur einungis 

orðið aukning á dagblaðamarkaðnum því tímaritum hefur fjölgað um helming á undanförnum 

10 árum og því er um mikla heildaraukningu prentaðra fjölmiðla að ræða. (European 

Journalism Centre, e.d.)  

Birgir Guðmundsson segir að tilkoma fríblaðanna gjörbreyti innbyrðis stöðu á 

blaðamarkaði gagnvart auglýsingum, þannig að þolmörk gagnvart auglýsingahlutfalli hækki. 

Þess vegna eiga áskriftarblöðin erfiðara uppdráttar og draga saman seglin. (Birgir 

Guðmundsson, 2007) 
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3. Aðferð 

3.1 Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru allir starfandi blaðamenn á dagblöðum landsins ef frá er talið 

Viðskiptablaðið. Ástæðan fyrir því að við vildum ná til blaðamanna er sú að við töldum að 

svör þeirra myndu gefa raunverulega mynd af því sem fram fer inn á dagblöðunum. 

Blaðmenn eru stór hluti starfsmanna dagblaða og ættu því að upplifa flest það sem fram fer á 

blöðunum. Vonir okkar stóðu því til að blaðamennirnir sem tækju þátt í könnuninni gæfu 

nokkuð skýra mynd af dagblöðunum fjórum, en heildarfjöldi þýðis var 164.  

Rannsóknarspurningin var, eins og áður sagði, hvort fríblöð gangi lengra en 

áskriftarblöð í að afla sér auglýsingatekna. Ákveðið var að leggja spurningalistann ekki fyrir 

blaðamenn Viðskiptablaðsins. Efnisinntak blaðsins er ekki sambærilegt við hin blöðin þar sem 

þeir sérhæfa sig í fréttum og umfjöllunum úr viðskiptalífinu, á meðan hin blöðin eru almenns 

eðlis. Þátttaka Viðskiptablaðsins gæti því skekkt niðurstöður og flækt úrvinnslu. 

Við völdum þá aðferð að leggja spurningalistann fyrir þá blaðamenn sem voru við 

hverju sinni, að því leyti var úrtakið handahófsúrtak. Við höfum enga sérstaka ástæðu til að 

ætla að einhver ákveðinn hópur blaðamanna sé frekar fjarverandi t.d.á þriðjudagsmorgni en 

aðrir. Auk þess teljum við að starfssvið blaðamannanna hafi ekki áhrif á það hvernig hver og 

einn blaðamaður svarar spurningalistanum. Þess vegna teljum við að engu máli skipti hvaða 

blaðamenn voru við og hverjir ekki. Á hverju blaði fengum við greinagóðar upplýsingar um 

hverjir væru blaðamenn og hverjir ynnu við aðra þætti blaðanna t.d. á auglýsingadeild og við 

umbrot. 

Annar hluti rannsóknarinnar fólst í því að taka viðtöl, með myndbandsupptökuvél, við 

yfirmenn ritstjórna blaðanna fjögurra. Ástæðurnar fyrir því að við vildum tala við þá voru 

tvær, annars vegar vildum við bera undir þá niðurstöðurnar úr spurningakönnuninni og hins 
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vegar athuga hvernig frelsi ritstjórna blaðanna er háttað gagnvart auglýsendum og eigendum 

blaðanna. Viðmælendur okkar voru ýmist ritstjórar eða aðstoðarritstjórar blaðanna . Við 

lögðum áherslu á að ná til fulltrúa allra blaðanna svo að hver og einn gæti komið sjónarmiði 

síns blaðs á framfæri. 

 

3.2 Mælitæki 

Í rannsókninni notuðum við tvennskonar mælitæki til að afla gagna til úrvinnslu. Við 

notuðum annars vegar spurningalista sem við lögðum fyrir blaðamenn. Hann taldi 13 

krossaspurningar þar sem minnst var boðið upp á tvo svarmöguleika en mest fjóra. Skýrt var 

tekið fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra 

einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni.  

Til að rannsóknin yrði sem réttmætust var engum þrýstingi beitt á þátttöku 

blaðamanna og við gerð spurningalistans var áhersla lögð á hlutleysi spurninga. Auk þess var 

tekið fram á spurningalistanum að ekki væri nauðsynlegt að svara listanum eða einstökum 

spurningunum hans, einungis þeim sem þátttakandinn treysti sér til að svara. Umfang 

spurningalistans var tvær A4 blaðsíður og voru þær heftaðar saman. Til þess að fá sem besta 

þátttöku var þess gætt að hafa listann ekki langan og kappkostað að hafa hann skýran í 

framsetningu. Fyrirsögn listans var „Örstuttur spurningalisti”. Með því var ætlunin að 

undirstrika að listinn tæki ekki langan og mikilvægan tíma frá uppteknum blaðamönnum. 

Ásamt því að leggja fyrir spurningalista voru viðtöl tekin við ritstjórnarfulltrúa blaðanna. Þau 

voru tekin upp á myndbandsupptökuvél. Slíkt form varð fyrir valinu til hægt væri að nýta 

efnið í heimildamynd sem unnin var samhliða skýrslunni. Viðtöl hafa þá kosti að með þeim er 

hægt að ná fram einkennum ákveðinna aðstæðna, auk þess að ná fram ákveðinni dýpt og 

einstaklingsbundnum upplýsingum. 
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3.3 Framkvæmd 

Rannsóknin fór þannig fram að lagður var fyrir samræmdur lokaður spurningalisti með alls 13 

spurningum fyrir alla tiltæka blaðamenn á blöðunum fjórum, þriðjudaginn 20. mars 2007 (sjá 

viðauka 1). Við fengum leyfi yfirmanna til að leggja spurningalistann fyrir þá blaðamenn sem 

voru viðstaddir. Til að auka trúverðugleika könnunarinnar og halda nafnleynd gengum við á 

milli með kjörkassa sem var kyrfilega lokaður. Eftir að hafa svarað spurningalistanum áttu 

blaðamenn að brjóta blaðið saman og skila því ofan í kassann. Eftir að hafa lagt fyrir 

spurningalistana var samstundis hafist handa við að reikna út helstu niðurstöður. Ástæðan 

fyrir því var sú að við áttum bókuð viðtöl við ritstjóra blaðanna daginn eftir og vildum við fá 

þeirra álit á helstu niðurstöðum. Í ritstjórn blaðanna eru þeir sem sjá um að stjórna innihaldi 

blaðsins hverju sinni og falla t.d. fréttastjórar, aðstoðarritstjórar og ritstjórar í þann flokk. Hjá 

Blaðinu var viðmælandi okkar, Trausti Hafliðason, ritstjóri og hjá Fréttablaðinu Jón Kaldal, 

ritstjóri. Hjá DV var talað við Sigurjón M. Egilsson, ritstjóra og hjá Morgunblaðinu var 

viðmælandi okkar, Ólafur Stephensen, aðstoðarritstjóri. Í þessum viðtölum var ekki stuðst við 

samræmdan spurningalista, því við löguðum spurningarnar að niðurstöðum úr blaðamanna 

könnun hvers og eins blaðs. Lengd hvers viðtals var á bilinu 20-25 mínútur, og spurðum við 

um efni sem tengdust rannsókninni beint, sem og almennra spurninga um dagblaðamarkaðinn.   
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4. Niðurstöður 

4.1 Dagblöð og eigendur þeirra 

4.1.1 Hyglir þitt blað eigendum sínum? 

Telur þú að blaðið sem þú starfar á hygli að 
einhverju leyti eigendum sínum?

46% 42%

9% 14%

54% 58%

91% 86%

Morgunblaðið Fréttablaðið DV Blaðið

Já

Nei

Mynd 2. Telur þú að blaðið sem þú starfar á hygli að einhverju leyti eigendum sínum? 
 

Eins og sjá má á mynd 2 telur tæplega helmingur blaðamanna Morgunblaðsins að blaðið hygli 

eigendum sínum. Fréttablaðið fylgir fast á hæla Morgunblaðsins með um 42% hlutfall. Þessi 

tvö stærri blöð eru með áberandi hærra hlutfall en minni blöðin. Þegar fríblöðin voru borin 

saman við áskriftarblöðin kom í ljós að ekki er marktækur munur á svörum fríblaða og 

áskriftarblaða (χ2 (1 )= 1,96 < X2
0,05 =5,02) Vikmarkaútreikningar sýna þó að með 95% vissu 

er marktækur munur á milli Fréttablaðsins (35,1<p<48,9) og Blaðsins (9,7<p<18,9) annars 

vegar og Morgunblaðsins (30,7< p<61,3) og DV (0,0<p<19,6)) hins vegar. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum er ljóst að mun fleiri blaðamenn Fréttablaðsins og Morgunblaðsins en 

hinna blaðanna telja að sín blöð hygli eigendum sínum. Það sem gæti haft áhrif á þessa 

niðurstöðu er ungur aldur DV og Blaðsins. Þegar rannsóknin var framkvæmd hafði DV aðeins 
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verið starfrækt sem dagblað í einn mánuð og Blaðið í tæp tvö ár. Því hefur ekki reynt á nýju 

blöðin að jafn miklu leyti og Morgunblaðið og Fréttablaðið sem eru orðin rótgróin og þá 

einna helst Morgunblaðið. Eigendaskipti hafa verið ör á DV síðustu áratugi á meðan sömu 

eigendur hafa verið að Morgunblaðinu í áratugi. Spurður um þessa niðurstöðu sagði Ólafur 

Stephensen aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins að hún kæmi sér á óvart, en taldi jafnvel að 

þarna væri um ákveðna sjálfsritskoðun blaðamanna að ræða. Ólafur sagði jafnframt að hann 

liti ekki svo á að Morgunblaðið væri að hygla eigendum sínum í skrifum og nefndi samráð 

olíufélaganna máli sínu til stuðnings. Þar sagði hann að Morgunblaðið hefði fjallað ítarlega 

um málsatvik þrátt fyrir að einn af eigendum blaðsins hafi verið einn af þeim ákærðu í 

málinu. Jón Kaldal ritstjóri Fréttablaðsins sagði að hann hefði ekki miklar áhyggjur af 

þessum niðurstöðum og taldi það gott að blaðamenn væru gagnrýnir í þessum efnum. Um 

niðurstöðu Morgunblaðsins sagði Sigurjón M. Egilsson ritstjóri DV að þessi niðurstaða kæmi 

sér gleðilega á óvart. Sigurjón segir að mörgum af stærstu málum síðustu ára t.d. 

Baugsmálinu og olíumálinu hafi verið fréttastýrt út af skrifstofu ritstjóra Morgunblaðsins í

stað þess að hinn venjulegi blaðamaður fengi að skrifa fréttirnar. Hann segir að blaðamenn 

Morgunblaðsins finni fyrir þessu og það skýri þessa niðurstöðu.        

4.1.2. Hygla önnur blöð eigendum sínum? 

Telur þú að önnur dagblöð hygli eigendum sínum 
eða fyrirtækjum þeirra?

92%

52% 55%

87%

45%

13%
8%

48%

Morgunblaðið Fréttablaðið DV Blaðið

Já
Nei

Mynd 3. Telur þú að önnur dagblöð hygli eigendum sínum eða fyrirtækjum þeirra? 
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Mynd 3 sýnir að blaðamenn Morgunblaðsins og Blaðsins eru áberandi tortryggnari í garð 

annarra blaða en blaðamenn Fréttablaðsins og DV. Þannig telja 92% blaðamanna 

Morgunblaðsins að önnur dagblöð hygli eigendum sínum og tæplega 87% blaðamanna 

Blaðsins. Erfitt er að álykta nákvæmlega um hvað skýrir þennan mun en hugsanlegt er að 

aldur og starfsreynsla spili þar inn í. Meðalaldur blaðamanna Morgunblaðsins er langhæstur 

af öllum blöðunum. Þar eru 44% blaðamanna 45 ára eða eldri og aðeins einn blaðamaður úr 

úrtakinu var yngri en 25 ára. Eldri blaðamenn eru líklegri en þeir yngri til að þekkja 

blaðamarkaðinn betur og hafa hugsanlega séð meira en þeir yngri. Það sem hrekur þá 

kenningu er niðurstaða Blaðsins. Þar eru tæplega 80% blaðamanna yngri en 35 ára og því ekki 

hægt að færa óyggjandi rök fyrir því að aldur spili þar inn í. Sigurjón M. Egilsson, ritstjóri 

DV, er á því að Fréttablaðið sé halt undir fyrirtæki í eigu 365 ehf. og nefnir máli sínu til 

stuðnings að þeir gangi erinda Stöðvar 2 og kynni allt sem þeir geri á uppblásinn og 

gagnrýnislausan hátt. Þannig nefnir hann að Fréttablaðið sé orðið að einskonar sjónvarpsvísi 

fyrir Stöð 2 eða annarra miðla í þeirra eigu.    

4.1.3. Hvaða blöð hygla eigendum sínum? 

Hvaða dagblöð telur þú að hygli eigendum 
sínum?

41% 44%

58%

44%

33%
28%

22%

31% 30% 28%

11%

30%

Morgunblaðið Fréttablaðið DV Blaðið

Morgunblaðið
Fréttablaðið
DV
Blaðið

Mynd 4. Hvaða dagblöð telur þú að hygli eigendum sínum? 
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Á mynd 4 má sjá hvaða önnur blöð hygla eigendum sínum að mati blaðamanna en 

blaðamönnum gafst kostur á að merkja við fleiri en einn valmöguleika. Á Morgunblaðinu 

nefnir yfirgnæfandi hluti blaðamanna Fréttablaðið, eða 58%. Tæplega helmingur blaðamanna 

á Blaðinu er á þeirri skoðun að Fréttablaðið hygli eigendum sínum, eða 44%. Á hinn bóginn 

kemur Fréttablaðið best út á DV en þar telja aðeins 22% blaðamanna að Fréttablaðið sé halt 

undir eigendur sína. Á DV og á Fréttablaðinu nefna flestir Morgunblaðið, en DV fær svipaða 

niðurstöðu hjá öllum hinum blöðunum, liðlega þriðjung. Um útkomu Fréttablaðsins segir Jón 

Kaldal að það sé algeng hugmynd að halda að aðrir séu öðruvísi en þeir sjálfir. Jón segir að ef 

blaðamenn yrðu spurðir hvort blaðamenn færu mjúkum höndum um eigendur síns blaðs, þá 

myndu þeir allir segja nei. Eins og sjá má á mynd 1.1 hefur annað komið á daginn. Trausti 

Hafliðason ritstjóri Blaðsins segir að fólk geti séð allskonar samsæriskenningar út úr fréttum, 

sem eru skrifaðar með eitt gott að leiðarljósi. Trausti segir að afskipti eigenda og sú 

tilhneiging að hygla þeim sé ekki vandamál á íslenskum fjölmiðlum. Hann viðurkennir þó að 

hann myndi hafa áhyggjur ef niðurstaðan yrði sú sama á Blaðinu og á Morgunblaðinu.

4.2 Kostaðar umfjallanir 

4.2.1 Kostaðar umfjallanir á íslenskum dagblöðum 

Telur þú að kostuð umfjöllun fyrirfinnist í 
ritstjórnarskrifum á íslenskum dagblöðum?

78%

22%

Já

Nei

Mynd 5. Telur þú að kostuð umfjöllun fyrirfinnist í ritstjórnarskrifum á íslenskum 
dagblöðum? 
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Á mynd 5 má sjá hlutfallið á milli þeirra sem telja að kostaðar umfjallanir fyrirfinnist í 

ritstjórnarskrifum á íslenskum dagblöðum og þeirra sem telja það ekki. Áberandi stór hluti 

blaðamanna eða 78% á dagblöðunum fjórum telja að kostaðar umfjallanir séu til staðar. 

Líklegt er að þessi niðurstaða sé reiðarslag fyrir fagstétt blaðamanna þar sem öll blöð hljóta 

að vilja að byggja upp trúverðugleika. Samkvæmt þessu má áætla að einhvers staðar sé pottur 

brotinn í þessum efnum. Með 95% öryggi má segja að niðurstaðan sé marktæk, því vikmörk 

fyrir svörin skarast ekki: (71,3<p<84,7; 15,3<p<28,7). 

4.2.2 Kostaðar umfjallanir á eigin blöðum 

Telur þú að kostuð umfjöllun fyrirfinnist í 
ritstjórnarskrifum á þínu blaði?

24%

76%

Já

Nei

Mynd 6. Telur þú að kostuð umfjöllun fyrirfinnist í ritstjórnarskrifum á þínu blaði? 
 

Mynd 6 sýnir hlutfall þeirra sem telja að kostaðar umfjallanir séu á öðrum blöðum. Ef myndin 

er borin saman við mynd 1.4 má sjá að dæmið snýst algjörlega við. 76% aðspurðra telja að 

kostaðar umfjallanir sé ekki að finna hjá sínum blöðum en um fjórðungur telur að svo sé. Með 

95% öryggi má segja að niðurstaðan sé marktæk, því vikmörk fyrir svörin skarast ekki: 

(69,1<p<82,9; 17,1<p<30,86) 
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Telur þú að kostuð umfjöllun fyrirfinnist í 
ritstjórnarskrifum á þínu blaði?

8%

27%

0%

67%

92%

73%

100%

33%

Morgunblaðið Fréttablaðið DV Blaðið

Já
Nei

Mynd 7. Telur þú að kostuð umfjöllun fyrirfinnist í ritstjórnarskrifum á þínu blaði? 
 

Á mynd 7 má sjá að töluverður munur er á milli blaðanna þegar kemur að því hvort 

blaðamenn telji að kostaðar umfjallanir fyrirfinnist í ritstjórnarskrifum blaðanna. Blaðið 

kemur áberandi verst út en 2/3 hluti blaðamanna telja að kostaðar umfjallanir séu til staðar í 

ritstjórnarskrifum. Hugsanlegt er að í þessu tilviki hafi blaðamenn Blaðsins misskilið 

spurninguna að einhverju leyti, því í Blaðinu má finna greinar sem merktar eru sérstaklega 

sem „kynningar”. Þó þær séu í raun ekki ritstjórnarskrif skal hafa þann fyrirvara á að 

blaðamenn gætu hafa túlkað það þannig. Það væri þó röng túlkun því kynningar eru í raun á 

vegum auglýsingadeildarinnar. Trausti segir að kostaðar umfjallanir fyrirfinnist eingöngu í 

sérblöðum sem gefin eru út með Blaðinu þrisvar í viku. Ef um kostaða umfjöllun er að ræða 

er hún ávallt merkt „kynning”. Hvergi annarsstaðar í Blaðinu er hægt að finna umfjöllun sem 

er kostuð af auglýsendum, að sögn Trausta. Á Fréttablaðinu telja 27% blaðamanna að 

kostaðar umfjallanir séu í blaðinu. Sigurjón M. Egilsson á DV hefur reynslu af Blaðinu en 

hann starfaði sem ritstjóri þar áður. Hann segir að auglýsingasölumenn hafi gengið inn á 

ritstjórn og fylgst með því sem þeir voru að gera og reyndu að selja viðmælendum 

blaðamanna auglýsingar. Hann nefnir dæmi um aukablað sem var um ferðalög. 

Auglýsingadeildin beið eftir því við hverja var talað og hringdu svo í viðkomandi fyrirtæki og 
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reyndi að selja þeim auglýsingar. Sigurjón segir að þetta hafi verið ein af ástæðum fyrir 

brotthvarfi hans.  

Jón Kaldal vill ekki meina að kostaðar umfjallanir séu að finna í Fréttablaðinu. „Það 

er algjörlega á hreinu að það eru engar kostaðar umfjallanir í Fréttablaðinu, ekki einu sinni í 

Allt blaðinu og það heyrir til algjörar undantekningar ef slíkt er að finna í sérblöðum og þá er 

það alltaf merkt. Steinunn Stefánsdóttir aðstoðarritstjóri Fréttablaðsins og umsjónarmaður 

aukablaðsins Allt tekur í sama streng aðspurð um kostaðar auglýsingar í Fréttablaðinu.

Áskriftarblöðin koma miklu betur út í þessari spurningu okkar og rennir það stoðum undir þá 

tilgátu okkar að fríblöðin séu líklegri til að ganga lengra en áskriftarblöðin til að afla tekna. 

Miðað við 95% öryggi kom í ljós að marktækt fleiri svara játandi á Blaðinu (57,2<p<76,8) en 

á Fréttablaðinu (15,3<p<38,7). Á Fréttablaðinu svöruðu hins vegar marktækt fleiri játandi 

en á Morgunblaðinu (1,7<p<14,3). Þegar fríblöðin eru borin saman við áskriftarblöðin kemur 

í ljós að marktækur munur er á milli blaðanna (χ2 (1 )= 13,63 > X2
0,05 =5,02).

4.3 Auglýsingahagsmunir 

4.3.1 Blaðamenn og auglýsingahagsmunir blaðanna 

Hefur þú skrifað grein sem tengist kostun eða 
auglýsingahagsmunum blaðsins?

8%

24%

0%

33%

92%

76%

100%

67%

Morgunblaðið Fréttablaðið DV Blaðið

Já

Nei

Mynd 8. Hefur þú skrifað grein sem tengist kostun eða auglýsingahagsmunum blaðsins? 
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Mynd 8 sýnir hlutfall blaðamanna hvers blaðs fyrir sig sem hafa skrifað greinar sem tengjast 

kostun eða auglýsingahagsmunum blaðsins. Greinilegt er að fríblöðin koma verst út úr þessari 

spurningu líkt og á mynd 7, þar sem spurt var um kostaðar umfjallanir. Á Blaðinu segist 

þriðjungur blaðamanna hafa skrifað grein sem tengist kostun eða auglýsingahagsmunum 

blaðsins. Á Fréttablaðinu segjast 24% blaðamanna hafa skrifað slíka grein samanborið við 

7.7% á Morgunblaðinu. Enginn blaðamaður á DV kveðst hafa skrifað slíka grein og er 

ástæðan hugsanlega sú að blaðið gekk í gegnum ákveðnar breytingar um mánuði áður en 

könnunin var framkvæmd, með tilheyrandi endurnýjun meðal starfsfólks. Lágt hlutfall innan 

Morgunblaðsins endurspeglar tilgátu okkar um að áskriftarblöð þurfi ekki að ganga jafn langt 

í að afla tekna og fríblöðin. Útreikningar sýna að miðað við 95% öryggisbil er ekki marktækur 

munur milli blaðanna, ef frá er talinn munurinn milli Blaðsins (22,2<p<42,8) og 

Morgunblaðsins (1,7<p<14,3). Vikmörk fyrir Fréttablaðið eru (12,<p<35,7). Þegar fríblöðin 

eru borin saman við áskriftarblöðin kemur í ljós að á þeim er marktækur munur:  

(χ2(1)=6,69> X2
0,05 =5,02).

4.3.2 Þrýstingur auglýsingadeilda á ritstjórnarlega stjórnendur 

Telur þú að ritstjórnarlegir stjórnendur blaðsins sem 
þú vinnur á finni fyrir þrýstingi frá auglýsingadeild 

blaðsins?

50%
58%

27%

80%

50%
42%

73%

20%

Morgunblaðið Fréttablaðið DV Blaðið

Já

Nei

Mynd 9. Telur þú að ritstjórnarlegir stjórnendur blaðsins sem þú vinnur á finni fyrir 
þrýstingi frá auglýsingadeild blaðsins? 
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Á mynd 9 sést hlutfall þeirra blaðamanna á hverju blaði sem telur að ritstjórnarlegir 

stjórnendur blaðanna finni fyrir þrýstingi frá auglýsingadeild. Sem fyrr kemur Blaðið 

(71,7<p<88,4) áberandi verst út í spurningu tengdri samskiptum við auglýsingadeild. Þar telja 

um 80% blaðamanna að stjórnendur blaðsins séu undir þrýstingi, og eru það marktækt fleiri 

en á hinum blöðunum. Trausti segir að stundum þurfi auglýsingadeild að koma auglýsingum 

fyrir og efni þurfi að víkja, að því leyti séu ritstjórnarlegir stjórnendur blaðanna undir 

þrýstingi. Hann segir að þrýstingurinn sé ekki þess eðlis að blaðamenn þurfi að skrifa um efni 

sem tengist auglýsingum í blaðinu hverju sinni. Á Fréttablaðinu (45,1<p<71) telja tæp 58% 

að ritstjórnarlegir stjórnendur séu undir þrýstingi samanborið við 50% á Morgunblaðinu 

(34,6<p<65,4). Hlutfallið innan DV (7,7<p<46,3) er lægst en þar telja rúm 27% að 

ritstjórnarlegir stjórnendur blaðsins séu undir þrýstingi. Munurinn milli þessara þriggja blaða 

er ekki marktækur. Fríblöðin virðast koma verr en áskriftarblöðin út úr þessari spurningu en 

munurinn reyndist ekki marktækur miðað við 95% öryggisbil (χ2 (1 )= 4,02 < X2
0,05 =5,02) 

koma verst út úr þessari spurningu og rennir það stoðum undir tilgátu okkar um fríblöðin. Jón 

Kaldal segir að ritstjórn Fréttablaðsins sé algjörlega óháð auglýsingum og það hafi komið 

honum þægilega á óvart þegar hann hóf störf þar.  
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4.3.3  Stórir auglýsendur  

Telur þú að stórir auglýsendur þíns blaðs, hljóti 
sömu meðferð í fréttaflutningi og aðrir?

88%
81%

100%

80%

12%
19%

0%

20%

Morgunblaðið Fréttablaðið DV Blaðið

Já

Nei

Mynd 10. Telur þú að stórir auglýsendur í þínu blaði hljóti sömu meðferð í fréttaflutningi 
og aðrir? 
 

Á mynd 10 má sjá hlutfall þeirra sem telja að stórir auglýsendur síns blaðs, fái sömu meðferð 

í fréttaflutningi og aðrir. Eins og sjá má er hlutfallið á milli blaðanna svipað og er ekkert blað 

sem sker sig verulega úr, nema þá helst DV þar sem engin telur að stórir auglýsendur fái aðra 

meðferð í fréttaflutningi. Þó svo að hlutfall þeirra sem telja að stórir auglýsendur fái aðra 

meðferð sé tiltölulega lágt, er það áhyggjuefni að til dæmis fimmtungur blaðamanna 

Fréttablaðsins og Blaðsins telja að stórir auglýsendur fái ekki sömu meðferð í fréttaflutningi 

og aðrir. Áskriftarblöðin virðast koma heldur betur út en fríblöðin þó munurinn sé ekki 

sláandi.  
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4.3.4 Hótanir auglýsenda 

Hefur þú einhverntímann á því blaði sem þú 
starfar á, orðið var/vör við að frétt hafi ekki birst 

vegna hótunar auglýsenda?
3

75

Já

Nei

Mynd 11. Hefur þú einhvern tímann að því blaði sem þú starfar á, orðið var/vör við að frétt 
hafi ekki birst vegna hótunar auglýsenda? 
 

Mynd 11 sýnir fjölda þeirra sem hafa orðið varir við að frétt hafi ekki birst vegna hótunar frá 

auglýsendum. Það virðist heyra til undantekningar að slíkt fyrirfinnist innan dagblaðanna því í 

aðeins þrjú skipti varð blaðamaður var við slíkt. Þetta hljóta að teljast góð tíðindi fyrir fagstétt 

blaðamanna því blöðin kappkosta við að tryggja sjálfstæði sitt. Ólafur Stephensen á 

Morgunblaðinu segir að auglýsendur séu gjarnir á að hóta með auglýsingapeningunum ef þeir 

telja sig ekki vera að fá nógu jákvæða umfjöllun. Ólafur segist hafa verið hinum megin við 

borðið og hann viti að það fer ekkert jafn mikið í taugarnar á heiðarlegum og ábyrgum 

blaðamanni og þegar reynt er að hóta eða jafnvel múta honum í krafti auglýsingapeninga til 

að skrifa eða skrifa ekki einhverja ákveðna hluti. Jón Kaldal á Fréttablaðinu segir að í krafti 

stærðar sinnar þurfi Fréttablaðið ekki á auglýsendum að halda en auglýsendur þurfi á 

Fréttablaðinu að halda, eins öfugsnúið og það kann að hljóma þegar blaðið er gefið út 

eingöngu fyrir auglýsingafé.    
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4.4 Trúverðugleiki 

4.4.1 Trúverðugleiki blaðanna  

Hvert af eftirtöldum blöðum finnst þér trúverðugast?

100%

23%

83%

58%

77%

17%
25% 17%

Morgunblaðið Fréttablaðið DV Blaðið

Morgunblaðið
Fréttablaðið
DV
Blaðið

Mynd 12. Hvert af eftirtöldum blöðum finnst þér trúverðugast? 
 

Mynd 12 sýnir hvaða blað blaðamönnum finnst trúverðugast. Blaðamenn Morgunblaðsins eru 

allir sammála um að sitt blað sé trúverðugast, en Morgunblaðið virðist einnig vera í miklum 

metum meðal blaðamanna annarra blaða þegar kemur að trúverðugleika. Þannig nefna á bilinu 

17-25% blaðamanna á öðrum blöðum Morgunblaðið. Það vekur athygli að aðeins 58% 

blaðamanna DV nefna eigið blað, fjórðungur nefnir Morgunblaðið og liðlega fimmtungur 

Fréttablaðið. Ljóst er að DV og Blaðið njóta minnst trúverðugleika meðal fagstéttar 

blaðamanna því enginn merkti við þau nema þeir sem starfa innan þeirra blaða. Enn og aftur 

verður að teljast líklegt að ungur aldur þeirra blaða spili stóran þátt í niðurstöðunni.  

Aðspurður um útkomu DV segir Sigurjón M. Egilsson að þegar hann hafi tekið við því um 

áramótin 2006/07 hafi DV verið eitt hataðasta fyrirbærið í samfélaginu og því komi 

niðurstaðan honum ekki á óvart. Hann viðurkennir þó að honum þyki þetta ekki gleðileg 

tíðindi.  
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Hvert af eftirtöldum blöðum telur þú að þjóðinni þyki 
trúverðugast?

100%

71% 73%
86%

27%29%
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Mynd 13. Hvert af eftirtöldum blöðum telur þú að þjóðinni þyki trúverðugast? 
 

Eins og sést á mynd 13 virðast blaðamenn dagblaðanna fjögurra álíta að Morgunblaðið njóti 

mests trausts meðal þjóðarinnar. Þannig telja allir aðspurðra innan Morgunblaðsins að eigið 

blað sé trúverðugast meðal þjóðarinnar og á bilinu 71-86% blaðamanna annarra blaða álíta að 

Morgunblaðið njóti mests trausts þjóðarinnar. Athyglisvert er að enginn af blaðamönnum 

Blaðsins telur að Blaðið njóti mests trausts meðal þjóðarinnar. Innan við 30% blaðamanna 

Fréttablaðsins telja að eigið blað njóti mests trúverðugleika meðal þjóðarinnar og hljóta það 

að teljast slæmar niðurstöður fyrir miðil sem er mest lesna dagblað landsins. Þó þetta séu 

auðvitað ekki niðurstöður þjóðarinnar, þá segir þetta nokkuð um sjálfsmynd blaðamanna 

hvers og eins blaðs. Það má velta fyrir sér hvort blaðamenn annarra blaða en Morgunblaðsins,

séu dag frá degi að skrifa fréttir sem þeir gera ekki ráð fyrir að þjóðin telji trúverðugar. Enn 

og aftur má leiða líkur að því að ungur aldur DV og Blaðsins hafi áhrif á þessar niðurstöður. 

Jón Kaldal á Fréttablaðinu segir að ástæðan fyrir hinu mikla trausti til Morgunblaðsins sé sú 

að blaðið er 95 ára gamalt og hefur áunnið sér virðingu í gegnum árin. Jón segir að ekki 

skrítið að yngri blöð eins og Fréttablaðið og Blaðið standi Morgunblaðinu langt að baki. 

Trausti Hafliðason á Blaðinu tekur í sama streng og vill meina að erfiðara sé fyrir fríblöð að 

byggja upp traust.
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5. Umræður 

5.1 Niðurstöður sem styðja rannsóknartilgátu 

Tilgáta okkar um að sjálfstæði ritstjórna gagnvart auglýsendum innan fríblaðanna sé minna en 

innan áskriftarblaðanna er að hluta studd af gögnunum. Eftirfarandi atriði studdu tilgátu 

okkar: 

A.  Niðurstöðurnar úr spurningunni þar sem spurt var um hvort blaðamenn telji að 

ritstjórnarlegir stjórnendur blaðanna finni fyrir þrýstingi frá auglýsingadeild. Þar komu 

fríblöðin verr út en áskriftarblöðin eins og sjá má á mynd 1.8. Meiri en helmingur blaðamanna 

fríblaðanna eru á þeirri skoðun að stjórnendur finni fyrir þrýstingi. Jafnvel þó að ritstjórar 

fríblaðanna beri slíkar niðurstöður á bak aftur verður að teljast líklegt að niðurstöðurnar gefi 

ákveðna vísbendingu um raunverulega stöðu mála.  

B. Niðurstaðan sem sést á mynd 1.6, þar sem spurt var hvort blaðamenn teldu að 

kostaðar umfjallanir fyrirfyndust í ritstjórnarskrifum á þeirra blöðum. Þar komu fríblöðin 

áberandi verr út en áskriftarblöðin. Blaðið kom þar sérstaklega illa út því tveir þriðju 

blaðamanna (67%) segja að kostaðar umfjallanir fyrirfinnist í ritstjórnarskrifum á Blaðinu.

Þegar spurningalistinn var lagður fyrir á Blaðinu létu blaðamenn skýrt í ljós óánægju sína í 

garð auglýsingadeildar. Þeir töluðu um að stöðugt áreiti væri frá auglýsingadeildinni og 

raskaði það vinnufriði þeirra sem blaðamenn. Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir fengum við ekki 

viðtal við Stein Kára Ragnarsson, sölustjóra auglýsingadeildar, þó hann hafi lýst yfir vilja til 

þess, þann dag sem við lögðum spurningalistann fyrir.  

C. Þegar blaðamenn á blöðunum fjórum voru spurðir um hvort þeir hafi skrifað grein 

sem tengdist kostun eða auglýsingahagsmunum blaðanna kom í ljós að fríblöðin komu verr út 

en áskriftarblöðin, líkt og í spurningunni að ofan. Þó ber að taka með í reikninginn að í 
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einhverjum tilvikum gæti verið að blaðamenn hafi túlkað spurninguna á rangan hátt, eins og 

einn ritstjóranna benti á. Það ætti engu að síður að hafa gengið jafnt yfir blaðamenn allra 

blaðanna og því hæpið að nota það sem afsökun. Eftir á að hyggja hefði verið æskilegra að 

þrengja spurninguna og skilgreina nákvæmar hvað átt var við. Til dæmis hefði verið hægt að 

orða spurninguna á þennan hátt „Hefur þú skrifað ómerkta grein sem tengist kostun eða 

auglýsingahagsmunum blaðsins?” Sú spurning hefði fyrirbyggt allan misskilning ef til vill 

hefðu fengist nákvæmari niðurstöður. 

 D. Athyglivert er að bera saman niðurstöður spurninga þar sem spurt var almennt um 

hvort blaðamenn teldu að kostaðar umfjallanir fyrirfyndust í ritstjórnarskrifum dagblaða á 

Íslandi. Þrír fjórðu hlutar þeirra 78 blaðamanna sem svöruðu spurningunum voru á því að 

kostaðar umfjallanir væru til staðar í dagblöðum á Íslandi en aðeins fjórðungur var tilbúinn til 

að viðurkenna að slíkt ætti sér stað á sínu eigin blaði. Sú tilhneiging blaðamanna að vilja ekki 

kannast við að kostaðar umfjallanir séu til staðar á sínu eigin blaði gæti gefið ákveðna 

vísbendingu um að blaðamenn skilji spurninguna á réttan hátt, þ.e. að neikvætt sé að skrifa 

kostaða umfjöllun í ritstjórnarskrifum á sínu eigin blaði. Einnig er hugsanlegt að blaðamenn 

annarra blaða hafi tilhneigingu til að gruna keppinautinn um græsku og ástandið sé því ekki 

eins slæmt og niðurstaðan gefur til kynna. 

 E. Spurningin snéri að því hvort stórir auglýsendur hlytu sömu meðferð í 

fréttaflutningi. Á fríblöðunum taldi um fimmtungur (19 og 20%) að svo væri ekki, þ.e. að þau 

blöð færu mýkri höndum um stóra auglýsendur en aðra. Fríblöðin eiga allt sitt undir 

auglýsingatekjum sem hlýtur í sumum tilvikum að veikja stöðu þeirra í fréttaflutningi um 

stóra auglýsendur. Þó verður að hafa í huga þá sterku stöðu sem Fréttablaðið hefur á 

auglýsingamarkaði. Vert er, í því samhengi, að minna á orð Jóns Kaldal: „Sterk staða 

Fréttablaðsins á auglýsingamarkaði gerir það að verkum að auglýsendur eru háðari 
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Fréttablaðinu en Fréttablaðið þeim.” Blaðið hefur þó ekki nærri því eins sterka stöðu á 

auglýsingamarkaði og hljóta þeir að vera háðari þeim auglýsendum sem þeir hafa. 

 

5.2 Vangaveltur um hygli eigenda  

Athyglivert er að bera saman meinta eigendahygli og trúverðugleika blaðanna. Morgunblaðið 

kom verst út þegar starfsmenn hvers og eins blaðs voru spurðir um það hvort þeir teldu blaðið 

hygla eigendum sínum, samanber mynd 1.1. Það stangast á við þær samhljóma niðurstöður 

sem segja að Morgunblaðið sé trúverðugasta dagblaðið á Íslandi. Ef niðurstöðurnar sem gefa 

til kynna að Morgunblaðið hygli eigendum sínum blaða mest eiga við rök að styðjast mætti 

gera að því skóna að þar sé trúverðugleiki Morgunblaðsins floginn aftur út í veður og vind. 

Niðurstöðurnar hljóta að teljast mikið áhyggjuefni fyrir Morgunblaðið. Gaman hefði verið að 

athuga, í þessu sambandi, hve ánægðir eða óánægðir blaðamenn á Íslandi eru í starfi og 

athuga hvort fylgni sé á milli þess hvort óánægðir starfsmenn séu viljugri til að nefna hluti 

eins og eigendahygli og kostaðar umfjallanir, en þeir sem ánægðir eru. 

Eins og sjá má á mynd 1.1 kom Fréttablaðið nokkuð illa út úr því þegar blaðamenn 

þess voru spurðir um hvort þeir teldu blaðið hygla eigendum sínum, en 42% voru á því máli. 

Einnig töldu 58% blaðamanna Morgunblaðsins að Fréttablaðið væri halt undir eigendur sína, 

en 44% blaðamanna Blaðsins voru á sama máli. Eins og Jón Kaldal benti á er hugsanlegt að 

þessar tölur séu til komnar vegna ásakana á hendur Fréttablaðsins, þar sem hátt settir menn á 

Íslandi hafa verið duglegir við að tala um Fréttablaðið sem málgagn Baugs, auk þess sem það 

hefur verið vænt um að ganga erinda Samfylkingarinnar. Jón segir þessar ásakanir úr lausu 

lofti gripnar og þær séu komnar frá þröngum hópi fólks sem hafi einhverra hluta vegna horn í 

síðu blaðsins. Það hlýtur þó að vera áhyggjuefni fyrir Fréttablaðið, sem er mest lesna blað 

landsins, að rétt innan við helmingur blaðamanna þess telji að blaðið hygli eigendum sínum. 

Sé þetta rétt má áætla að tvö stærstu blöð landsins, Fréttablaðið og Morgunblaðið séu að 
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bregðast trausti lesenda sinna. Því væri enn meiri ástæða fyrir rannsakendur til að skoða þessi 

mál ofan í kjölinn. 

Á Blaðinu telur yfirgnæfandi meirihluti blaðamanna að Blaðið hygli ekki eigendum 

sínum, eða 86%. Þegar þessir blaðamenn eru spurðir um önnur blöð snýst dæmið algjörlega 

við. Þá segir sama hlutfall að þeir telji að önnur blöð hygli eigendum sínum. Sveiflan er 

langmest hjá Blaðinu en einnig eru miklar sveiflur hjá DV og Morgunblaðinu. Á

Fréttablaðinu er nokkuð lítill munur á því hvort blaðamenn þess telji önnur blöð hygla 

eigendum sínum, samanborið við hve margir telja sitt eigið blað hygla eigendum þess. Með 

öðrum orðum mætti segja að blaðamenn Fréttablaðsins séu ekki jafn tortryggnir í garð 

annarra blaða og kollegar þeirra á hinum blöðunum. 

 

5.3 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Ýmsar takmarkanir kunna að vera á rannsókninni. Til að ná fram áreiðanlegri niðurstöðum 

væri æskilegt að leggja svipaða könnun fyrir alla starfandi blaðamenn á Íslandi, og þá líka 

blaðamenn Viðskiptablaðsins. Þó úrtakið í rannsókninni hafi verið nokkuð stór hluti þýðisins 

eða 47,6% þarf ekki marga einstaklinga á hverju blaði til að skekkja niðurstöðurnar 

umtalsvert. Á Blaðinu var úrtakið 15 af 18 starfandi blaðamönnum og því breytir svar eins 

blaðamanns niðurstöðunum um 6,7%.  Því skal fara varlega í að túlka niðurstöður fámennari 

blaðanna; DV og Blaðsins og hafa ber úrtaksstærðina í huga. Úrtakið á stærri blöðunum, 

Fréttablaðinu og Morgunblaðinu ætti þó að gefa nokkuð skýra mynd af stöðu mála þar sem 

úrtak hvors blaðs fyrir sig var 26 manns. 
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5.4 Ályktun 

Það er öllum fyrirtækjum hollt að fara í naflaskoðun endrum og eins. Þar eru fjölmiðlar engin 

undantekning. Þar sem ekki hefur verið gerð sambærileg rannsókn meðal blaðamanna 

dagblaða á Íslandi ættu niðurstöðurnar að geta nýst öllum þeim sem að blaðamennsku koma, 

jafnt ritstjórum sem blaðamönnum. Blöðin geta borið sig saman við önnur dagblöð og reynt 

að bæta það sem vísbendingar benda til að miður sé. Skýrslan ætti einnig að geta hjálpað 

Blaðamannafélagi Íslands, sem og öðrum þeim er að fjölmiðlum koma, að fá betri yfirsýn yfir 

dagblaðamarkaðinn á Íslandi í dag, í von um að það skili sér í aukinni fagmennsku og 

sjálfsvitund fjölmiðla á Íslandi. 

Þrátt fyrir að þrýstingur á ritstjórnir fríblaða virðist oft meiri en á ritstjórnir 

áskriftarblaða er ekki þar með sagt að undan þessum þrýstingi sé látið. Megin niðurstaðan er 

sú að á öllum blöðunum er góð meðvitund um mikilvægi ritstjórnarlegs sjálfstæðis, eins og 

sést á því hve sjaldgæft er að látið sé undan hótunum auglýsenda (mynd 11). Engu að síður 

eru vísbendingar um, að með tilkomu fríblaða og harðnandi samkeppni um auglýsingar, hafi 

fréttir færst nær því að verða söluvara á markaðstorgi auglýsingahagsmuna. Fagvitund og 

metnaður blaðamannastéttarinnar sjálfrar mun ráða miklu um hver þróunin verður í þeim 

efnum. 
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7.Viðaukar 

 

Viðauki 7.1:  Könnun Capacent Gallup á meðallestri dagblaða 
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Viðauki 7.2: Handrit að heimildamyndinni; Fréttir til sölu? 

 
-Handrit- 

 

1. Inngangur. Sagt stuttlega frá „innrás” fríblaðanna og kynnt út á hvað myndin gengur, t.d. 
með þessum orðum: 

 
Óhætt er að segja að íslenskur dagblaðamarkaður hafi tekið stórfelldum breytingum á síðustu 
árum. Nægir þar að nefna tilkomu Fréttablaðsins árið 2001 en upphaf þess markaði ákveðin 
þáttaskil í íslenskri fjölmiðlasögu. Í upphafi tíunda áratugar síðustu aldar fór að bera á þeirri 
nýjung að dagblöðum var dreift til lesenda, án endurgjalds. Djarfir athafnamenn hérlendis 
sáu sér leik á borði og stofnuðu dagblað, fjármagnað einungis af auglýsingum, sem borið var 
út á flest heimili á landinu. Afraksturinn er Fréttablaðið sem nú er orðið útbreiddasta og mest 
lesna dagblað landsins. Í dag eru fimm dagblöð starfrækt á Íslandi, þar af Fréttablaðið og 
blaðið sem eru fríblöð og þrjú áskriftarblöð sem eru Morgunblaðið, DV og Viðskiptablaðið. 
Með tilkomu fríblaða hefur samband blaðanna við lesendur breyst.  Í stað þess að blöð selji 
lesendum ritstjórnarefni beint er auglýsendum seldur aðgangur að lesendum, en 
ritstjórnarefnið er notað sem eins konar agn. Þetta hefur aftur vakið upp spurningar um 
ritstjórnarlegt sjálfstæði fríblaðanna, sérstaklega sjálfstæði ritstjórna gagnvart auglýsendum. 
Hvort þeir eldveggir sem oft er talað um að þurfi að vera þarna á milli séu þynnri á fríblöðum 
en áskriftarblöðum. Í þessari mynd er markmiðið að kanna og reyna að varpa ljósi á 
ritstjórnarlegt sjálfstæði fríblaðanna gagnvart auglýsingadeildum. Við lögðum nafnlausan 
spurningalista fyrir 78 starfandi blaðamenn þar sem þeir svöruðu spurningum um 
ritstjórnarlegt sjálfstæði, trúverðugleika og virðingu svo fátt eitt sé nefnt. Hér á eftir verður 
leitast við að greina frá helstu niðurstöðum þessarar könnunar.  
 

2. Hygli eigenda. Fyrsti viðmælandinn kynntur til sögunnar  
 
Því hefur löngum verið haldið fram að dagblöð séu málgögn eigenda sinna, en ekki er ýkja 
langt síðan að dagblöðin voru yfirlýst málgögn stjórnmálaflokka. Kannski mætti segja að 
dagblöðum hafi ekki tekist að afmá þennan stimpil af sér. Sumir vilja meina að Morgunblaðið 
sé málgagn Sjálfstæðisflokksins og að Fréttablaðið standi að baki Samfylkingunni og sé 
málgagn Baugsveldisins. Heyrum hvað Jóni Kaldal ritstjóra Fréttablaðsins finnst um þessar 
ásakanir.  
 

3. Taka inn Jón Kaldal og orð hans  
 
Inn: Þær koma úr mjög þröngum... 
Út: Lifa í þeirri trú... 
 
Inn: Fréttablaðið sat undir því... 
Út: á einhvern vísindalegan hátt  
 



Sjálfstæði ritstjórna á tímum fríblaða 36 

 

4. Setja inn mynd um hvaða blöð hygla eigendum sínum. Eins og sjá má á þessari telur 
tæplega helmingur blaðamanna Morgunblaðsins að blaðið hygli eigendum sínum. 
Fréttablaðið fylgir fast á hæla Morgunblaðsins með um 42% hlutfall. Þessi tvö stærri blöð 
eru með áberandi hærra hlutfall en minni blöðin. Samkvæmt þessum niðurstöðum er augljóst 
að mun fleiri blaðamenn Fréttablaðsins og Morgunblaðsins en hinna blaðanna telja að þeirra 
blöð hygli eigendum sínum. Ólafur Stephensen er aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins, hvernig 
skildi hann bregðast við þessari niðurstöðu? 
 
Inn: Ja, sko það er við margt að glíma... 
Út: þetta kemur mér dálítið á óvart... 
 

5. Sigurjóni M. Egilssyni ritstjóra DV kom þetta einnig á óvart 
Inn: Já, kemur á óvart, gleðilega á óvart... 
Út: Allar fréttir unnar með sama hætti... 
 
Inn: Mér finnst t.d. í Baugsmálinu... 
Út: Morgunblaðið var beinn þátttakandi... 
 
Á þessari mynd má sjá svör blaðamanna, hvers blaðs fyrir sig, þegar þeir voru spurðir hvaða 
blöð hygluðu eigendum sínum. Lengst til vinstri má sjá svör Morgunblaðsins,en bleika súlan 
sýnir að helmingur blaðamanna Morgunblaðsins telja að Fréttablaðið hygli eigendum sínum. 
Rauða súlan táknar DV, en eins og sjá má telja 18% blaðamanna Morgunblaðsins telja að 
DV hygli eigendum sínum. Ef niðurstöður Fréttablaðsins eru skoðaðar kemur í ljós að jafn 
margir nefna Morgunblaðið og Blaðið, eða 46%. Á DV, segja 58% blaðamanna að 
Morgunblaðið hygli eigendum sínum, en um fimmtungur nefnir Fréttablaðið og Blaðið. 
Lengst til hægri má sjá að 53% blaðamanna Blaðsins telja að Fréttablaðið hygli eigendum 
sínum, rúmlega fjórðungur nefnir Morgunblaðið og fimmtungur nefnir DV. 
 
Inn: Ég hef heyrt allskonar samsæriskenningar...  
Út: Allavega ekki á dagblaðamarkaðnum... 
 

6. Flest dagblöð gefa sig út fyrir að birta engar kostaðar umfjallanir sem ekki eru merktar 
sem slíkar. Fríblöðin afla allra sinna tekna með auglýsingum og því er vert að athuga hvort 
að fríblöðin koma verr út þegar kemur að kostuðum umfjöllunum. Við spurðum þá Trausta 
Hafliðason og Jón Kaldal út í kostaðar umfjallanir og hvort þær fyrirfinnist á þeirra blöðum. 

Jón Inn: það er algerlega á hreinu... 
Jón Út: þá er það merkt...  
 
Trausti Inn: kostaðar umfjallanir í Blaðinu eru bara í sérblaðinu... 
Trausti út: kostuð af auglýsendum... 
 

7. Setja inn mynd um kostaðar umfjallanir í ritstjórnarskrifum.  
 
Á þessari mynd má sjá að töluverður munur er á milli blaðanna þegar kemur að því hvort 
blaðamenn telji að kostaðar umfjallanir fyrirfinnist í ritstjórnarskrifum blaðanna. Eins og sjá 
má á bláu súlunni, lengst til hægri kemur Blaðið áberandi verst út, en 2/3 hluti blaðamanna 
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telja að kostaðar umfjallanir séu til staðar í ritstjórnarskrifum. Á Fréttablaðinu telur 27% 
blaðamanna að kostaðar umfjallanir séu til staðar þar. Eins og sjá má koma hin blöðin betur 
út. Sigurjón M. Egilsson hefur reynslu af  báðum fríblöðunum og vandar þeim ekki 
kveðjurnar. 
 
Inn: Á Fréttablaðinu, mér finnst... 
Út: þeir eru að gefa út auglýsingar... 
 

8. Setja inn mynd um hlutfall blaðamanna sem hefur skrifað greinar sem tengjast kostun eða 
auglýsingahagsmunum Blaðsins.  
 
Þessi mynd sýnir hlutfall blaðamanna hvers blaðs fyrir sig sem hafa skrifað greinar sem 
tengjast kostun eða auglýsingahagsmunum blaðsins. Greinilegt er að fríblöðin koma verst út 
úr þessari spurningu líkt og á mynd 1.6, þar sem spurt var um kostaðar umfjallanir. Á 
Blaðinu segist þriðjungur blaðamanna hafa skrifað grein sem tengist kostun eða 
auglýsingahagsmunum blaðsins. Á Fréttablaðinu segjast 24% blaðamanna hafa skrifað slíka 
grein samanborið við 7.7% á Morgunblaðinu. Enginn blaðamaður á DV kveðst hafa skrifað 
slíka grein og er ástæðan hugsanlega sú að blaðið gekk í gegnum ákveðnar breytingar um 
mánuði áður en könnunin var framkvæmd, með tilheyrandi endurnýjun starfsfólks. 
Hugsanlegt er að blaðamenn hafi misskilið spurninguna. Í Blaðinu má t.d. finna greinar sem 
merktar eru sérstaklega sem „kynningar”. Þó þær séu í raun ekki ritstjórnarskrif skal hafa 
þann fyrirvara á að blaðamenn gætu hafa túlkað það þannig. Það væri þó röng túlkun því 
kynningar eru í raun á vegum auglýsingadeildarinnar.  

9. Á kökunni til vinstri má sjá svör blaðamanna þegar þeir voru spurðir hvort þeir teldu að 
kostaðar umfjallanir fyrirfindust á íslenskum dagblöðum almennt. Eins og sjá má taldi 
yfirgnæfandi hluti blaðamann, eða 78% að svo væri. Kakan til hægri sýnir aftur á móti 
hlutfall þeirra sem telja að kostaðar umfjallanir séu til staðar í eigin blöðum, þar snýst dæmið 
algjörlega við, en fjórðungur aðspurðra töldu að kostaðar umfjallanir væru í þeirra eigin 
blöðum. Við vildum athuga samskipti auglýsingadeilda og ritstjóra blaðanna, og hvort 
ritstjórnarlegir stjórnendur finni fyrir þrýstingi frá auglýsingadeild blaðsins. Eins og sjá má 
hægra megin á myndinni, telja 80% blaðamanna Blaðsins að ritstjórnarlegir stjórnendur 
finni fyrir þrýstingi frá auglýsingadeild. Á Fréttablaðinu segja 58% blaðamanna að slíkur 
þrýstingur sé til staðar, og helmingur blaðamanna Morgunblaðsins er á þeirri skoðun. DV 
kemur best út, en þar er innan við þriðjungur sem telur að ritstjórnarlegir stjórnendur séu 
undir þrýstingi frá auglýsingadeild. Samkvæmt þessu er ljóst að þrýstingur auglýsingadeilda 
á ritstjórnir fríblaða, er meiri en á ritstjórnir áskriftarblaða.  
 
Trausti Inn: Ef þú ert að tala um þrýsting... 
Trausti Út: Við höfum engan áhuga á því... 
 
Ólafur Inn: Við erum undir þrýstingi... 
Ólafur Út:  Því er ekki til að dreifa... 
 
Jón Kaldal kveðst vera ánægður með aðskilnað auglýsingadeilda og ritstjórna á 
Fréttablaðinu, en hann starfaði áður sem ritstjóri á tímaritum. 
 
Jón Kaldal Inn: Við getum orðað það þannig... 
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Jón Kaldal Út: Eingöngu fyrir auglýsingafé... 
 

10. Næst er tekið fyrir hvort blaðamenn telji að stórir auglýsendur í sínum blöðum fái sömu 
meðferð í fréttaflutningi og aðrir. 
 
Á þessari mynd má sjá hlutfall þeirra sem telja að stórir auglýsendur síns blaðs, fái sömu 
meðferð í fréttaflutningi og aðrir auglýsendur. Eins og sjá má er hlutfallið á milli blaðanna 
svipað og er ekkert blað sem sker sig verulega úr, nema þá helst DV þar sem engin telur að 
stórir auglýsendur fái aðra meðferð í fréttaflutningi. Þó svo að hlutfall þeirra sem telja að 
stórir auglýsendur fái aðra meðferð sé tiltölulega lágt, er það athyglisvert að til dæmis 
fimmtungur blaðamanna Fréttablaðsins og Blaðsins telja að stórir auglýsendur fái ekki sömu 
meðferð í fréttaflutningi og aðrir. Áskriftarblöðin virðast koma heldur betur út en fríblöðin þó 
munurinn sé ekki sláandi.  
 

11. Hér er fjallað um hvort blaðamenn hafi orðið varir við að frétt hafi ekki birst vegna 
hótunar frá auglýsenda? 
 
Hér má sjá fjölda þeirra sem hafa orðið varir við að frétt hafi ekki birst vegna hótunar frá 
auglýsendum. Það virðist heyra til undantekningar að slíkt fyrirfinnist innan dagblaðanna því 
í aðeins þrjú skipti varð blaðamaður var við slíkt. Þetta hljóta að teljast góð tíðindi fyrir 
fagstétt blaðamanna því blöðin kappkosta að tryggja sjálfstæði sitt. 
Ólafur Stephensen hefur verið beggja megin borðsins og þekkir því þennan heim vel. 
 
Inn: Menn eru gjarnir á að hóta... 
Út: Myndum við segja stopp... 
 

12. Trúverðugleiki  
 
Að lokum spurðum við blaðamenn um hvaða blað þeim fyndist trúverðugast og kom 
Morgunblaðið þar áberandi best út. 

Myndin um hvaða blöðum blaðamönnum finnst trúverðugast tekin inn 
 
Hér má sjá hvaða blað blaðamönnum finnst trúverðugast. Á Morgunblaðinu eru allir 
sammála um að sitt blað er trúverðugast, en Morgunblaðið virðist einnig vera í miklum 
metum meðal blaðamanna annarra blaða þegar kemur að trúverðugleika. Þannig nefna á 
bilinu 17-25% blaðamanna á öðrum blöðum Morgunblaðið. Það vekur athygli að aðeins 58% 
blaðamanna DV nefna eigið blað, fjórðungur nefnir Morgunblaðið og liðlega fimmtungur 
Fréttablaðið . Ljóst er að DV og Blaðið njóta minnst trúverðugleika meðal fagstéttar 
blaðamanna því enginn merkti við þau nema þeir sem starfa innan þeirra blaða. 
 
Við leituðum álita hjá ritstjórunum fjórum en hvað sagði Sigurjón M. Egilsson þegar hann 
heyrði um slæma útkomu DV í könnuninni. 
 
Sigurjón Inn: Ekkert gaman að heyra það...  
Sigurjón Út: Við eigum eftir að bæta okkur í þessu... 
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Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins en virðist samt ekki njóta mikils trúverðugleika 
meðal blaðamanna. Hvers vegna skildi Morgunblaðið hafa  vinninginn yfir Fréttablaðinu? 
 
Jón Inn: Þar skiptir bara aldur og virðing... 
Jón Út: komu því ekkert við... 
 
Hver er ástæða þess að Morgunblaðið nýtur svona mikils trúverðugleika að mati Ólafs 
Stephensen? 
Ólafur Inn: Ég held að það sé vegna þess... 
Ólafur Út: slíkum dálkum... 
 

13. Niðurlag, niðurstöður dregnar saman stuttlega og vöngum velt yfir framtíðinni. 
 
Fríblöð stóla eingöngu á sölu auglýsinga í tekjuöflun sinni og til að tryggja gott 
rekstrarumhverfi þurfa þau e.t.v. að ganga harðar fram en áskriftarblöðin í auglýsingaöflun. 
Þannig er hugsanlegt að pottur sé brotinn í heilindum ritstjórna gagnvart lesendum. Í ljós 
kom að fríblöðin komu verr út  í ákveðnum hluta könnunarinnar, þess sem snéri að sjálfstæði 
ritstjórna gagnvart auglýsingadeild. Þegar spurningalistinn var lagður fyrir á Blaðinu létu 
blaðamenn skýrt í ljós óánægju sína í garð auglýsingadeildar. Þeir töluðu um að stöðugt 
áreiti væri frá auglýsingadeildinni og raskaði það vinnufriði þeirra sem blaðamanna. Þrátt 
fyrir að þrýstingur á ritstjórnir fríblaða virðist oft meiri en á ritstjórnir áskriftarblaða er ekki 
þar með sagt að undan þessum þrýstingi sé látið. Megin niðurstaðan er sú að á öllum 
blöðunum er mikil meðvitund um mikilvægi ritstjórnarlegs sjálfstæðis, ein og sést á því hve 
sjaldgæft er að látið sé undan hótunum auglýsenda.  
Engu að síður eru vísbendingar um að með tilkomu fríblaða og harðnandi samkeppni um 
auglýsingar hafi fréttir færst nær því að verða söluvara á markaðstorgi auglýsingahagsmuna. 
Fagvitund og metnaður blaðamannastéttarinnar sjálfrar mun ráða miklu um hver þróunin 
verður í þeim efnum. 
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Viðauki 7.3: Spurningalisti 

Örstuttur spurningalisti 
 

Þessi spurningalisti er þáttur í lokaverkefni okkar til BA prófs í fjölmiðlafræði við 
Háskólann á Akureyri. Enginn er skyldugur til að svara listanum, eða einstökum 
spurningum hans. Þar sem fyllstu nafnleyndar er gætt, ákváðum við að spyrja ekki 
um hluti eins og kyn, nákvæman aldur eða sérsvið. Þegar þú hefur lokið þessari 
stuttu könnun, biðjum við þig að brjóta heftið saman og skila því í þar til gerðan 
kassa sem við höfum undir höndum. Með fyrirfram þökk, Baldur Guðmundsson og 
Einar Þór Sigurðsson. 
 

1. Aldur? 

� 20-24    

� 25-34  

� 35-44 

� 45-54 

� 55+ 

 

2. Starfsaldur sem blaðamaður? 

� Minna en ár 

� 1-2 ár 

� 3-6 ár 

� 7-10 ár 

� 11-20 ár 

� 21 ár eða lengur 

 

3. Telur þú að kostuð umfjöllun 

fyrirfinnist í ritstjórnarskrifum á 

íslenskum dagblöðum? 

� Já 

� Nei 

 

4. Telur þú að kostuð umfjöllun 

fyrirfinnist í ritstjórnarskrifum á þínu 

blaði?

� Já 

� Nei 

 

5. Hefur þú skrifað grein sem tengist 

kostun eða auglýsingahagsmunum 

blaðsins? 

� Já 

� Nei 

 

6. Hefur þú einhvern tímann á því 

blaði sem þú starfar á, orðið var/vör 

við að frétt hafi ekki birst vegna 

hótunar auglýsanda? 

� Já 

� Nei 
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7. Telur þú að blaðið sem þú starfar á 

hygli að einhverju leyti eigendum 

sínum eða fyrirtækjum þeirra? 

� Já 

� Nei 

 

8. Telur þú að önnur dagblöð hygli 

eigendum sínum eða fyrirtækjum í 

þeirra eigu? 

� Já 

� Nei 

 

Ef þú svaraðir nei í 8. spurningu, þá 

skaltu sleppa næstu. 

 

9. Hvaða dagblöð telur þú að hygli 

eigendum sínum? 

� Blaðið 

� DV 

� Fréttablaðið 

� Morgunblaðið 

�

10. Telur þú að ritstjórnarlegir 

stjórnendur blaðsins sem þú vinnur á 

finni fyrir þrýstingi frá 

auglýsingadeild blaðsins? 

� Já 

� Nei 

 

11. Telur þú að stórir auglýsendur 

þíns blaðs, hljóti sömu meðferð í 

fréttaflutningi og aðrir? 

� Já 

� Nei 

 

12. Hvert af eftirtöldum blöðum telur 

þú að þjóðin telji trúverðugast? 

� Blaðið 

� DV 

� Fréttablaðið 

� Morgunblaðið 

 

13. Hvert af eftirtöldum blöðum finnst 

þér trúverðugast? 

� Blaðið 

� DV 

� Fréttablaðið 

� Morgunblaðið 
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Viðauki 7.4: Fréttir til sölu? Ritstjórnarlegt sjálfstæði dagblaðanna gagnvart 
auglýsendum á tímum fríblaða. 
 
Sjá DVD disk á baksíðu. 
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