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Útdráttur 

Þessi ritgerð er fræðilegur hluti meistaraverkefnis í blaða- og fréttamennsku við 

félags- og mannvísindadeild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er 

fjallað um fréttaflutning af landsbyggðinni hjá þremur stórum fjölmiðlum á 

Íslandi sem gefa sig út fyrir að vera landsdekkandi, það eru Morgunblaðið, 

Fréttablaðið og Ríkisútvarpið. Í fyrri hlutanum er fjallað um fréttnæmi og hvað 

hefur áhrif á fréttaval en vald og nálægð virðast vera stórir áhrifaþættir í því hvað 

ratar í fréttir. Í rannsóknarhluta ritgerðarinnar er kannað viðhorf til 

landsbyggðarfrétta hjá fjölmiðlunum þremur og hvernig fréttaflutningi af 

landsbyggðinni er háttað hjá þeim. Tekið var viðtal við útvarpsstjóra og sendar 

spurningar til ritstjóra dagblaðanna tveggja. Sendar voru spurningar til sextán 

fréttaritara og starfsmanna miðlana á landsbyggðinni. Markmiðið með 

rannsókninni er að varpa ljósi á það hvernig fréttaflutningi af landsbyggðinni er 

háttað hjá þessum þremur miðlum í dag og hvaða viðhorf starfsmenn og yfirmenn 

miðlana hafa til vinnslu frétta af landsbyggðinni. 

Niðurstöður leiddu í ljós að það hafa allir áhuga á að sinna landsbyggðarfréttum, 

eru meðvitaðir um mikilvægi þess að sinna öllu landinu og telja sig vera að gera 

það af bestu getu, virðist það samt vera meira í orði en á borði því fréttaflutningur 

af landsbyggðinni er frekar dapur. Ríkisútvarpið hefur þá sérstöðu að vera miðill í 

ríkiseigu og er skyldugt til að fjalla um allt landið, enda er það sá miðill sem er 

með sterkasta starfsemi á landsbyggðinni og mest vægi landsbyggðarfrétta í sinni 

dagskrá. Í kjölfar samdráttar í efnahagslífinu undanfarin ár hafa miðlarnir mikið 

þurft að draga saman í starfsemi sinni og virðist það hafa bitnað á 

landsbyggðarfréttum. Þeir stefna samt allir á að standa sig betur með betri tíð þótt 

niðurstöður þessarar rannsóknar leiði að því líkur að svo verði ekki þar sem 

raunverulegur áhugi á því virðist ekki vera til staðar.  



 

 

 

 

Abstract 

This thesis is the theoretical part of my master assignment in journalism and mass 

communication at the Social and Human Sciences department of Social Sciences 

of the University of Iceland. The thesis considers news reporting from the 

countryside at three major news media in Iceland, who portray themselves as 

representing the whole of the country - that is to say Morgunblaðið, Fréttablaðið 

and the National Television Service. The first part discusses what is considered 

newsworthy and what influences the choice of news material, but power and 

proximity seem to be large factors in what eventually finds its way into news 

reports. The research part of the thesis explores the three medias„ general views 

towards news items from the countryside and the way they handle news reporting 

from the countryside. I interviewed the director general of the National Radio and 

sent questionnaires to the editors of the two newspapers. Questionnaires were sent 

out to sixteen news reporters and employees of the media in the countryside. The 

aim of the research is to shed light on the way news are currently reported at these 

three news media and on the views that media employees and superiors have for 

the processing of news items from the countryside. 

The results showed that all news reporters are interested in handling news from 

the country, are conscious of the importance of attending to all the country and 

believe they are doing this the best they can. And yet this seems to be more in 

word than in deed, since news reporting from the countryside is rather sparse. The 

National Radio has the unique position of being a state owned medium and has a 

duty to cover news from all of the country, as it is the strongest medium in the 

countryside and has the greatest proportion of news from the countryside in their 

programme. Following the recent economic crash, the media were forced to 

greatly reduce their operations and news items from the countryside seem to have 

suffered as a result. Nevertheless, all of them intend to amend their ways as the 

economy recovers, although the results of this research bring into dispute whether 

this will actually happen, since genuine interest in the matter does not seem to 

exist. 



 

 

 

Formáli 

Höfundur þessarar ritgerðar ólst upp í sveit á Suðurlandi og hefur alltaf haft áhuga 

á málefnum landsbyggðarinnar og fréttaflutningi af henni. Sem starfandi 

fjölmiðlamaður síðustu sex ár jókst innsýnin í eðli fjölmiðla og hvað ræður 

fréttamati þeirra. Ljóst er að landsbyggðin á undir högg að sækja í fjölmiðlum 

með fækkun fréttaritara á landsbyggðinni undanfarin ár og samdrátti í rekstri, 

minna má kaupa af utanaðkomandi efni, miðlarnir eru í Reykjavík og með nánast 

alla starfsmenn sína þar líka. Litið er á höfuðborgarsvæðið sem landið allt  

samanber aldreifingu prentmiðla en þó orðið feli í sér að þeim sé þá dreift um allt 

land er bara átt við höfuðborgarsvæðið og kannski Akureyri.  

Við fyrstu sýn virðast fréttir af landsbyggðinni annað hvort fjalla um gjaldþrot 

vinnustaða eða undarlegt fólk, svokallaðar furðufréttir sem má segja að hafi 

byrjað með Ómari Ragnarssyni og Gísla í Uppsölum. Ég var barn í sveitinni þegar 

Stiklur voru sýndar í Ríkissjónvarpinu og eftir að Ómar vakti athygli á Gísla og 

forneskjulegum búskaparháttum hans varð ég fyrst meðvituð um vald fjölmiðla til 

að móta viðhorf og heimssýn fólks. En eftir þann þátt héldu nánast öll 

Reykjavíkurbörn, sem komu í sveitina, að það byggju allir bændur eins og Gísli 

og undruðust að ég og systkini mín ættum sjónvarp og hefðum smakkað pítsur. 

Vegna þessara tengsla við landsbyggðina og sem starfandi fjölmiðlamaður hefur 

höfundur þessarar ritgerðar verið vakandi yfir fréttaflutningi af landsbyggðinni  og 

fannst tilvalið að athuga hvernig honum er háttað hjá þremur stórum fjölmiðlum á 

Íslandi sem allir gefa sig út fyrir að vera landsdekkandi og hafa allir aðsetur sitt í 

Reykjavík.  

Ritgerðin er lokaverkefni í meistaranámi í blaða- og fréttamennsku við félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 30 ECTS einingar og 

skiptist hún í tvo hluta, sem hvor um sig er 15 ECTS einingar. Þetta er fræðilegi 

hlutinn og var leiðbeinandi í honum Birgir Guðmundsson lektor í fjölmiðlafræði 

við Háskólann á Akureyri. Hinn hlutinn eru blaðagreinar, á meðfylgjandi disk, þar 

sem fjallað er um fréttamennsku af landsbyggðinni. Sá hluti er undir handleiðslu 

Valgerðar Önnu Jóhannsdóttur verkefnisstjóra og aðjúnkt við meistaranám í 

blaða- og fréttamennsku við félagsvísindadeild Háskóla Íslands.  
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1 Inngangur 

Þann 1. janúar 2011 bjuggu 318.452 þúsund manns á Íslandi. Af þeim voru 

202.341 þúsund á höfuðborgarsvæðinu, restin, 116.111 þúsund manns, á 

landsbyggðinni. Rúmlega 5% mannfjöldans býr utan byggðakjarna, í strjábýli.
1
 

Á Íslandi eru starfræktir margir fjölmiðlar, sumir myndu segja of margir miðað 

við þessa höfðatölu, ábyrgð þeirra er mikil og ber þeim skylda til að flytja þessum 

mannfjölda fréttir, ábyrgar og fjölbreyttar fréttir.  Sumir miðlanir gefa sig út fyrir 

að vera fyrir alla landsmenn og flytja fréttir af öllu landinu á meðan aðrir eru bara 

fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins eða stærri byggðarkjarna Íslands, sérstaklega á 

það við fríblöðin.
2
 Ríkisútvarpið hefur sérstöðu í þessu sambandi, það er sjálfstætt 

hlutafélag í eigu íslenska ríkisins og er hlutverk þess rekstur hvers konar 

útvarpsþjónustu í almannaþágu.  Samkvæmt lögum um Ríkisútvarpið verður það 

að senda út til alls landsins, veita almenna fræðslu og gera dagskrárþætti er snerta 

málefni lands og þjóðar sérstaklega og með þeim hætti tryggja hlutlæga 

upplýsingagjöf um íslenskt samfélag. Ríkisútvarpið er einnig skyldugt að miða 

útvarpsefni við fjölbreytni íslensks þjóðlífs, þar á meðal að sinna eðlilegum 

þörfum minnihlutahópa.
3
 Það er skylda Ríkisútvarpsins að flytja fréttir af 

landsbyggðinni en ekki annarra fjölmiðla nema þá bara til að sinna skyldum 

sínum sem fréttamiðill – að flytja fjölbreyttar fréttir af sem víðustum vettvangi. 

Það er erfitt að festa fingur á hvort fréttir af landsbyggðinni hafi minnkað eða 

breyst á undanförnum árum en tilfinning margra er í þá átt, sérstaklega eftir mikla 

niðurskurðaröldu á fjölmiðlum landsins undanfarin ár
4
 þar sem fréttamenn og 

fréttaritarar á landsbyggðinni hafa verið með þeim fyrstu til að fjúka í nafni 

hagræðingar.  

                                                      
1
 Hagstofa Íslands.a 

2
 Vefur Fréttablaðsins, Vefur Fréttatímans 

3
 Lög um Ríkisútvarpið ohf 

4
 „Landsbyggðarfréttum fækkar hjá ríkisútvarpinu.“ 2008 
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Hugmyndin með þessari ritgerð er að kanna með hvaða hætti landsbyggðarfréttir 

eru í fjölmiðlunum og hvort vilji sé fyrir hendi til að flytja fréttir af þeim 1/3 hluta 

landsmanna sem er búsettur utan höfuðborgarsvæðisins. 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla og nokkra undirkafla. Ritgerðin byrjar á ágripi af efni 

ritgerðarinnar á íslensku og ensku. Þá kemur formáli og efnisyfirlit. Í fyrsta kafla 

er inngangur ásamt uppbyggingu ritgerðar. Í kafla tvö eru markmið og 

rannsóknarspurningar kynntar. Þá kemur að þriðja kafla þar sem er fjallað um 

fréttir og vald fjölmiðla, þar er farið í hvað eru fréttir út frá viðmiðunum 

fréttnæmis, hvernig valdið í víðum skilningi hefur áhrif á hvað ratar í fjölmiðla  

og nálægðina sem hefur mikil áhrif á heimskort fjölmiðlana, inn í þann kafla 

fléttast líka umræða um héraðsfréttablöðin sem spila stórt hlutverk í 

landsbyggðarfjölmiðlun. Í fjórða kaflanum er rannsóknin sjálf og úrvinnsla 

hennar. Niðurstöður eru dregnar saman í fimmta kafla ásamt umræðum í sjötta 

kafla. Aftast má finna heimildaskrá og viðauka.  
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2 Markmið og rannsóknarspurningar 

2.1 Markmið 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig fréttaflutningi af landsbyggðinni er 

háttað hjá þremur stórum fjölmiðlum á Íslandi sem gefa sig út fyrir að vera miðlar 

á landsvísu; Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og í sjónvarpsfréttum Ríkisútvarpsins. 

Markmiðið með ritgerðinni er meðal annars að varpa ljósi á hvað ræður því hvað 

ratar í fréttir af landsbyggðinni, hvernig fréttir birtast aðallega þaðan, hvernig 

starfsemi miðlana á landsbyggðinni er háttað, hver er stefna þeirra í 

landsbyggðarfréttum og að stuðla að umræðu um mikilvægi þess að fjalla um 

landsbyggðina í fjölmiðlum.  

Morgunblaðið, Fréttablaðið og Ríkisútvarpið eru stærstu miðlar landsins, þeir 

gefa sig allir út fyrir að vera landsdekkandi miðlar, að sinna fréttum af öllu 

landinu og vera aðgengilegir íbúum alls landsins. Tekin voru viðtöl við og sendar 

spurningar á yfirmenn þessara miðla um stefnu miðilsins í fréttaflutningi af 

landsbyggðinni og viðhorf til frétta þaðan. Miðlarnir eru allir á 

höfuðborgarsvæðinu og með yfir 90% starfsmanna þar líka. Einnig var 

fréttariturum og starfsmönnum miðlana á landsbyggðinni sendur spurningarlisti 

um viðhorf þeirra til starfs síns, hvernig starfi þeirra er háttað og hvað þeim finnist 

um umfjallanir fjölmiðla af landsbyggðinni.  

2.2 Rannsóknarspurningar 

1. Hvernig er fréttaflutningi af landsbyggðinni háttað hjá Morgunblaðinu, 

Fréttablaðinu og Ríkisútvarpinu? 

2. Hver er stefna þessara miðla í fréttaflutningi af landsbyggðinni? 

Til að svara þessum spurningum byrjaði ég að skoða hvað ræður því hvað ratar í 

fréttir út frá algengustu viðmiðunum fréttnæmis. Meðal þeirra þátta sem ráða því 

hvað ratar í fréttir eru vald og nálægð og hafa þeir eflaust stærstu áhrifin á hvað er 

valið í fréttir af þeim atburðum sem eiga sér stað á landsbyggðinni. Til að fá betri 

hugmynd um það hvernig fréttaflutningi er háttað hjá þessum þremur 
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ofangreindum miðlum og hver stefna þeirra er óskaði ég eftir viðtali við ritstjóra 

dagblaðanna og útvarpsstjóra, ég valdi þá frekar en fréttastjóra eða aðra yfirmenn 

því þeir hafa valdið, yfirsýnina og ákveða allt er viðkemur miðlinum. Ef  þeir vilja 

að fjallað sé meira um landsbyggðina í sínum miðli þá þurfa þeir ekki annað en að 

senda út ósk um það, þeir eru mennirnir sem setja fréttastefnuna. Útvarpsstjóri tók 

vel í beiðni mína um viðtal en ritstjórarnir tveir vildu frekar fá að svara mér í 

gegnum tölvupóst sem ég lét eftir þeim. Samskipti í gegnum tölvupóst koma 

aldrei í staðinn fyrir samræður og því urðu svör ritstjóranna snubbóttari en ég 

hefði viljað. Þeir svöruðu þó öllum spurningum mínum og tel ég að þau svör gefi 

ágætis innsýn inn í viðhorf þeirra til landsbyggðarfrétta. 

Ég sendi einnig spurningalista á sextán fréttaritara og starfsmenn Morgunblaðsins 

og Ríkisútvarpsins sem starfa utan höfuðborgarsvæðisins og fékk svör frá fjórtán 

þeirra. Fréttablaðið er ekki með starfsmenn úti á landi svo það var ekki með í 

þessum hluta sem vissulega skekkir rannsóknina aðeins. Ég valdi frekar að notast 

við tölvupóst í þessum lið því þetta voru margir einstaklingar sem ég vildi frá svör 

frá, spurningarnar voru mjög staðlaðar en þó það opnar að þeir gátu tjáð sig með 

eigin hætti. Svörin frá starfsmönnunum og fréttariturunum voru flest mjög ítarleg 

og gáfu, að ég tel, góða innsýn inn í þeirra starf og viðhorf þeirra fjölmiðils til 

landsbyggðarfrétta. Svör yfirmanna og stafsmanna áttu oft vel saman en einnig 

kom í ljós að yfirmennirnir reyndu frekar að fegra stefnu miðilsins í 

landsbyggðarfréttum á meðan tilfinning mín er frekar sú að starfsmennirnir héldu 

sig við staðreyndir. 

Þá fylgdist ég með fréttaflutningi þessara miðla yfir eina viku í mars og skráði 

niður þær fréttir sem birtust af landsbyggðinni til að fá betri innsýn inn í hvernig 

fréttaflutningi þeirra er háttað. Varð þessi vika fyrir valinu því ekkert sérstakt átti 

sér þá stað sem hefði getað skekkt myndina, þetta var dæmigerð fréttavika. Ég 

skráði aðeins niður þær fréttir sem komu beint af landsbyggðinni en vissulega 

birtust margar fréttir sem áttu vel við landsbyggðina, eins og fréttir af 

sjávarútvegi, en voru ekki tengdar henni beint frekar en öðrum stöðum á landinu. 

Ein vika er ekki langur tími en ég tel þessa stuttu könnun gefa ágætis þverskurð af 

því sem birtist í fréttum af landsbyggðinni almennt þótt það hefði gefið enn betri 

mynd að fylgjast með fréttum yfir lengri tíma. Tel ég þessar aðferðir hafa gefið 
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ágætis mynd af því hvernig fréttaflutningi er háttað hjá ofangreindum miðlum og 

hver stefna þeirra sé í landsbyggðarfréttum.  

Farið er af stað með þá grundvallartilgátu í þessari rannsókn að engin ákveðin 

stefna sé í fréttaflutningi af landsbyggðinni hjá miðlunum þremur, fréttaflutningur 

af landsbyggðinni sé tilviljunarkenndur hjá dagblöðunum tveimur og áhugi til að 

bæta úr honum lítill. Ríkisútvarpið þarf, samkvæmt lögum, að sinna 

landsbyggðinni og er því með sterkari starfsemi þar en dagblöðin og starfsmenn 

meðvitaðri um að koma landsbyggðarfréttum að. Tilgátan er samt sú að áhugi 

Ríkisútvarpsins á landsbyggðinni sé meira til að fá skemmtiefni til uppfyllingar 

með harðari fréttum af höfuðborgarsvæðinu.  
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3  Fréttirnar og valdið 

Í þessum fræðilega hluta er leitast við að varpa ljósi á það hvað telst til frétta út frá 

viðmiðunum  fréttnæmis. Hvað ræður því að einn atburður fær pláss í fréttum en 

ekki hinn og er það tengt við valdið en valdið spilar stóran hluta í því hvað ratar í 

fréttir. Valdafólk og valdaþjóðir rata frekar í fréttir en almenningur og valdaminni 

þjóðir, auglýsendur hafa vald yfir fjölmiðlunum því forsendan fyrir því að flestir 

þeirra geti starfað eru auglýsingatekjurnar, þeir hafa lifibrauðið af auglýsendum, 

ekki áskrifendum. Valdið felst líka í nálægðinni en þær stofnanir eða þær persónur 

sem eru í nærumhverfi miðilsins eiga greiðari aðgang að honum en þær sem fjær 

eru. Hafa allir þessir þættir áhrif hér á Íslandi á hvað og hversu mikið ratar í fréttir 

af landsbyggðinni? 

3.1 Hvað eru fréttir? 

Hlutverk fjölmiðla, stóra sem smáa, er mikið og þeir gegna miklu 

ábyrgðarhlutverki í nútíma samfélagi. Þeir eru áhrifaríkt afl, oft kallaðir fjórða 

valdið
5
 og móta skoðanir fólks á því sem er að gerast í þjóðfélaginu og fólk gerir 

þær væntingar til fjölmiðla að þeir segi sannleikann og séu upplýsandi, þeim er 

treyst til að færa sem réttustu fréttirnar.
6
 Fjölmiðlar knýja okkur til að skoða 

tilveruna frá tilteknu sjónarhorni, þeir segja okkur ekki hvað við eigum að hugsa 

en þeir hafa áhrif á hvað við hugsum um.
7
 Fjölmiðlarnir byggja upp okkar 

heimsmynd en sú heimsmynd er valin af fjölmiðlunum, alvöru atburðir verða 

aðeins að fréttum þegar þeir eru valdir til fréttaumfjöllunar. Flestir viðburðir eru 

ekki til að minnast á svo þetta úrval gefur okkur strax ákveðna sýn á heiminn.
8
 

Þótt flestir taki fréttum gagnrýnislaust sem raunveruleika eru þær ekki náttúrulegt 

fyrirbæri, þær eru vara sem er framleidd og mótuð af fjölmiðlum.
9
 Þær 

endurspegla síðan og móta ríkjandi viðhorf í samfélaginu í sögulegu samhengi.
10

 

                                                      
5
 Þorbjörn Broddason 2005b 

6
 McQuail 1983:135 

7
 Þorbjörn Broddason 2005b 

8
 Fowler 1991:10-11 

9
 Fowler 1991:222 

10
 Fowler 1991:222 
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Fréttir ættu að endurspegla og varpa ljósi á það sem á sér stað í samfélaginu en í 

fæstum tilfellum gera þær það algjörlega. John Harley segir í bók sinni 

Understanding News að efni frétta mætti skipta í sex flokka; stjórnmál, hagkerfi, 

utanríkismál, innlendar fréttir, sem skiptast í harðar og mjúkar fréttir, einstakar 

sögur, en undir þann flokk falla t.d. fréttir af hörmungum og frægu fólki og 

íþróttir.
11

 Fréttir segja okkur því ekki endilega um samfélagið en þær segja okkur 

heilmikið um ákveðna þætti samfélagsins.
12

 

Fréttnæmi er viðmiðun sem fréttamenn nota þegar þeir ákveða hverju á að segja 

frá og hverju á ekki að segja frá.
13

 Fréttir eru ekki aðeins það sem gerist heldur 

líka það sem má líta á og setja fram sem fréttnæmt. Því fréttnæmari sem viðburður 

er, því líklegra er að sagt verði frá honum. Neikvæðir atburðir skora hærra í 

flestum tilfellum.
14

 Það er erfitt að segja til um nákvæmlega hvað geti talist til 

frétta, það hafa mörg ólík svör verið gefin við því, en ólíkar gerðir af fréttum eru 

fundnar í ólíkum gerðum af miðlum. Atburðir fara ekki í fréttir bara vegna þess að 

þeir urðu, sama hversu áhugaverðir þeir eru, þeir þurfa líka að passa inn í með 

öðrum fréttum.
15

 Það byggist á fréttamönnunum sjálfum að hafa fréttavit til að 

greina á milli þess hvað er góð frétt, hvað ekki og hvað þarf að koma fram við 

hvern atburð sem þeir ákveða að segja frá.
16

 Almenningur, sem kaupir miðilinn, 

verður að vera sammála dómgreind fréttamannana þegar þeir dæma hvaða 

atburðir eru fréttnæmir, því ef almenningur er það ekki er hann fljótur að skipta 

yfir í annan miðil.
17

 

Margir hafa leitast  við að skilgreina fréttnæmi. James Stovall er einn þeirra en 

hann telur upp sjö atriði í bók sinni Journalism. Who, what, when, where, why and 

how sem atburður verður að hafa til að teljast fréttnæmur:
18

 

1. Áhrif – Atburðir sem breyta lífi fólks eru flokkaðir sem fréttir. 

                                                      
11

 Hartley 1988:38-39 
12

 Hartley 1988:47 
13

 Palmer 2002:427  
14

 Fowler 1994:13 
15

 Hartley 1988:75 
16

 Palmer 2002:427 
17

 Palmer 2002:427 
18

 Stovall 2005:4 
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2. Tími – Er sameiginlegt gildi nærri allra frétta. Tími vísar til þess hvenær 

atburðurinn varð. Án tíma geta atburðir ekki talist til frétta. Flestir atburðir 

sem eru meira en dagsgamlir eða rúmlega það eru ekki taldir til frétta.  

3. Áberandi – Áberandi fólk gerir fréttir. Forseti Bandaríkjanna er gott dæmi. 

Hvenær sem hann fer í ferðalag, jafnvel í algjörum einkaerindum, er sagt 

nákvæmlega frá því í fréttum. Forsetinn er áberandi og mikilvæg persóna. 

Kvikmyndastjörnur komast í fréttir eingöngu vegna þess að þær eru vel 

þekktar.  

4. Nálægð – Atburður sem gerist nálægt heimilinu er líklegri til að vera frétt 

en sami atburður sem gerist annarsstaðar. Við höfum áhuga á því sem 

gerist í kringum okkur.  

5. Átök – Þegar fólk er ósammála, þegar það slæst eða þegar það rífst eru það 

fréttir, sérstaklega ef eitt af hinum fréttagildunum, eins og nálægð, á í hlut.  

Átök eru eitt af uppáhalds fréttagildum fréttamanna því það nánast tryggir  

að það sé áhugaverð saga að skrifa. 

6. Undarlegt eða óvenjulegt –Sjaldgæfir atburðir eru stundum álitnir fréttir. 

Þessir atburðir eru oft ekki mjög mikilvægir en þeir eru áhugaverðir fyrir 

lesendur og lífga upp á miðilinn.  

7. Útbreiðsla – Málefni sem hafa útbreiðslu hafa oft fréttagildi, og atburðir 

sem tengjast þeim málefnum geta stundum verið álitnir fréttir. Málefni 

sem hafa gildi útbreiðslu koma og fara, en það eru alltaf mörg slík mál í 

umræðunni hjá almenningi.  

 

Auk þessara sjö atriða eru margir þættir sem hafa áhrif á daglegar fréttir, einn 

þessara þátta er tíminn en hver miðill er takmarkaður af tíma og fréttastofur hafa 

takmarkaða möguleika til að safna saman, vinna og flytja fréttir. Á venjulegri 

sjónvarpsstöð fá fréttirnar mjög lítið pláss, þegar tíminn fyrir auglýsingar, veður 

og íþróttir er dreginn frá hálftíma fréttatíma eru venjulega aðeins nokkrar mínútur 

eftir fyrir fréttir.
19

 Dagblöð og tímarit eru takmörkuð af fjölda blaðsíðna eða plássi 

sem þau hafa undir fréttir. Plássið sem er á lausu fer eftir auglýsingum sem náðst 

                                                      
19

 Stovall 2005:8 
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hefur að selja og fyrir utan sérstaka og mikilvæga atburði bæta blöð ekki við 

síðum aðeins vegna þess að það er meira af fréttum.
20

 

3.2 Valdið, almenningur og auglýsendur 

Form frétta er líka mjög íhaldssamt og þær eru yfirleitt eins uppbyggðar og með 

sömu viðmælendurnar, fjölmiðlar eiga það til að ofnota toppana í samfélaginu, 

persónur sem eru áberandi, með hærri tekjur, stærri titla og völd.
21

 Hlutleysi 

fjölmiðla hefur löngum verið rætt og þykja fjölmiðlar vera langt því frá hlutlausir 

í umfjöllun sinni, valdamiklir stjórnamálamenn og efnahagslegar tölur eru ráðandi 

í fréttum, á meðan það sem varðar aðra hópa sem eru fyrir utan það er venjulega 

hunsað eða sett fram í neikvæðu ljósi.
22

 Almenningur hefur ekki greiðan aðgang 

að fréttamönnum og fréttamenn hafa yfirleitt ekki áhuga á að fjalla um almenning 

eða tala við almenning nema þá eitthvað óvenjulegt eigi sér stað eins og Stovall 

nefnir sem atriði sex í því sem atburður verður að hafa til að teljast fréttnæmur. 

Fréttamenn vilja óvenjulegt frekar en venjulegt, elítu frekar en almenning, 

neikvætt frekar en jákvætt.
23

 Það er helst að almenningur komist í fréttir í gegnum 

aðrar dyr t.d sem vitni að atburði. Það er mikilvægt fyrir fjölmiðla að koma með 

tilvitnanir frá almenningi en staða almennings sem viðmælenda er 

tilviljunarkennd frekar en regluleg.
24

 Fjölmiðlar hafa engan áhuga á 

meðaljóninum fyrr en eitthvað kemur fyrir hann. Fjölmiðlar búast við að hafa 

aðgang að fyrirfólki og valdafólki og það að þeim en venjulegt fólk getur ekki 

búist við því að fá sömu athygli.
25

  

Það sama á við um valdafólk, almenning, valdaþjóðir og fátækari og valdaminni 

þjóðir, það þykir fréttnæmara ef eitthvað gerist hjá elítu þjóðunum en hjá þeim 

fátækari, það þarf meira að gerast hjá þeim fátækari til að þær komist í fréttir, þar 

þarf mannfjöldi að deyja og hroðalegri atburðir að gerast.
26

 Er það eitt þeirra 

atriða sem Johan Galtung og Mari Holmboe Ruge telja upp sem skilyrði þess að 

atburður verði að hafa til að teljast fréttnæmur þegar þau leituðust við að leiða í 

                                                      
20

 Stovall 2005:8 
21

 McQuail 1983:135 
22

 Bennett 1988:2 
23

 Fowler 1991:53 
24

 Fowler 1991:22 
25

 Fowler 1991:22 
26

 Hartley 1988:78 



10 

 

ljós þá þætti sem hafa áhrif á birtingu erlendra frétta.
27

 Galtung og Ruge nefna að 

því meira sem atburður  snertir valdaþjóð, því líklegri er að hann teljist fréttnæmur 

og því meira sem atburður snertir valdafólk, því líklegra er að hann teljist 

fréttnæmur.
28

 Það sem gerist með voldugum þjóðum þykir ævinlega 

frásagnarverðara en sambærilegir atburðir hjá fátækum og valdsnauðum þjóðum. 

Innan hverrar þjóðar þykir það ævinlega frásagnarverðara sem kemur fyrir 

valdamenn en almúgann.
29

  

Á Íslandi býr flest valdafólkið á höfuðborgarsvæðinu, þar eru líka flestar 

valdastofnanir þjóðarinnar. Valdið er í höfuðborginni og því er ekki að undra að 

það sem þar gerist þyki fréttnæmara en það sem gerist út á landi þar sem almúginn 

býr, þeir valdasnauðu. Þegar kemur að fjölmiðlum er valdið í öllum skilningi á 

höfuðborgarsvæðinu, þar eru eigendur miðlanna, höfuðstöðvar, starfsfólk og 

helstu auglýsendur. Þótt oft sé rætt um þann múr sem á að vera á milli ritstjórnar 

og auglýsenda þá „leitast auglýsendur ekki eingöngu við að hafa áhrif á efnisval 

og ritstjórnarstefnu blaða, heldur knýja þeir blöðin til að leita lesenda í ákveðnum 

aldurs- og tekjuflokkum, þannig að sneitt er með kerfisbundnum hætti hjá 

gamalmennum og lágtekjufólki.“
30

  

Landsbyggðin er láglaunasvæði
31

 og meðalaldur íbúa landsbyggðarinnar er hærri 

en meðalaldur íbúa höfuðborgarsvæðisins.
32

 Á landsbyggðinni er aldurshópurinn 

20 til 39 ára fámennastur
33

 en það er aldurinn sem auglýsingum er helst beint að, 

aldurshópurinn sem er að byggja upp sitt eigið heimili og fjölskyldu, kaupir sér föt 

og tæki. Fréttablaðið er með mestan lesturinn af dagblöðum á Íslandi í 

aldurshópnum 20-29 ára,
34

 aldurshópnum sem flytur á höfuðborgarsvæðið til að 

geta stundað háskólanám eða annað framhaldsnám. Í þeim aldurshópi er lestur 

Fréttablaðsins 78,7% en lestur Morgunblaðsins 45,8%.  

                                                      
27

 Þorbjörn Broddason 2005a:45 
28

 Þorbjörn Broddason 2005a:46 
29

 Þorbjörn Broddason 2005a:48-49 
30

 Þorbjörn Broddason 2005a:51 
31

 Hagfræðistofnun Háskóla Íslands 2001  
32

 Vefur Hagstofu Íslands.b 
33

 Vefur Hagstofu Íslands.c 
34

 Vefur Capacent 
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Aðaltekjur flestra fjölmiðla koma frá auglýsendum, ekki áskrifendum
35

 og því 

þarf ekki að undra að þeir reyni að stíla fjölmiðil sinn inn á þann hóp sem 

auglýsendur vilja ná til, sá hópur er sjaldnast á landsbyggðinni. Þar hefur fólk 

jafnvel ekki aðgang að vörunni sem er verið að auglýsa, íbúar landsbyggðarinnar 

eru oft ekki markhópur auglýsenda auk þess sem þar býr ekki sá tekjuhópur né 

aldurshópur sem henni er stefnt að. Erfitt er að fullyrða um að það hafi áhrif á 

fréttaval fjölmiðla en Fréttablaðið auglýsir mikið að það sé með mesta lesturinn í 

yngstu aldurshópunum, líklega í þeim tilgangi að ná til auglýsenda, meðvitað eða 

ómeðvitað, frekar en lesenda. Fréttablaðið er fríblað á höfuðborgarsvæðinu og á 

völdum stöðum á landsbyggðinni og því skipta auglýsendur það meira máli upp á 

tekjur en lesendur. Hjá fríblöðum eru lesendur vara „sem blaðið selur 

auglýsendum aðgang að í gegnum blaðið.“
36

 Með því að lesandinn skoði efnið 

hefur auglýsandinn náð til hans.
37

  Áður höfðu dagblöðin tekjur af auglýsingum 

og áskrifendum en með fríblöðunum hafa áskrifendur verið teknir í burtu og 

auglýsingar orðið miðlunum mikilvægari í kjölfarið. Sú arðsemiskrafa sem er gerð 

á fjölmiðla getur komið niður á gæðum efnisins og orðið til þess að áhersla er 

lögð á að þeir framleiði söluvænlegt efni.
38

 Fríblaðavæðingin hefur þannig haft 

áhrif á innihaldið, lögð er meiri áhersla á mjúkar og skemmtilegar fréttir en harðar 

og þungar til að selja miðilinn betur.
39

 

Sumir vilja halda því fram að samskipti fjölmiðla við auglýsendur, fyrirtæki og 

stofnanir hljóti að hafa áhrif á hvað er birt sem frétt, og hvernig fréttin er sett 

fram.
40

 Enda eru flestir fjölmiðlar reknir í hagnaðarskyni og þar sem auglýsingar 

gefa mestar tekjur í kassann hlýtur helsti efnhagslegi tilgangur dagblaða að vera sá 

að selja auglýsingapláss.
41

 

Frá sjónarhorni auglýsenda verður textainnihald blaðsins í 

meginatriðum að vera í samræmi við vöruna sem á að auglýsa og 

er það vel þekkt þvingun á hvað blöðin geta sagt, eða að minnsta 

kosti vandamál. Önnur aðstaða sem  tengist hugmyndafræðilegu 

hlutverki er sú staðreynd að flest blöð eru í eigu fólks og 

                                                      
35

 Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla 2005:18 
36

 Birgir Guðmundsson 2006:7 
37

 Birgir Guðmundsson 2006:7 
38

 Birgir Guðmundsson 2007:29 
39

 Birgir Guðmundsson 2006:7 
40

 Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla 2005:17 
41

 Fowler 1991:121 
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fyrirtækja sem eru auglýsingafyrirtæki, oft að selja ólíkar vörur 

og þjónustu aðra en dagblað.
42

  

Í Skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla frá 2005 er bent á að 

auglýsendur kunni að hafa mikil áhrif á fréttamat og umfjöllun. Auglýsendur 

greiði stóran hluta af rekstrarkostnaði fjölmiðla. „Aðeins hluti 

rekstrarkostnaðarins greiðist af áskrifendum og raunar fá margir fjölmiðlar engar 

tekjur frá þeim. Fjölmiðlar eru því sérstaklega viðkvæmir fyrir hagsmunum 

auglýsenda.“
43

 Að mati höfunda skýrslunnar hafa skilin á milli auglýsinga og 

frétta og fréttatengds efnis verið að dofna á undanförnum árum. Enda, í kjölfar 

fjölda fríblaða á markaði, eru gerðar meiri kröfur til fjölmiðla um að þeir séu 

reknir sem fyrirtæki sem skilar eigendum sínum hagnaði.
44

 Fagleg blaða- og 

fréttmennska hefur falist í því að skörp skil eru dregin milli frétta og fréttatengds 

efnis og auglýsinga.
45

 Það vita þó allir sem starfa við fjölmiðla að 

umfjöllunarefnið á ekki að mótast af hagsmunum eigenda og auglýsenda eða 

persónulegum skoðunum blaðamanna eða fréttastjóra, heldur eiga fjölmiðlar að 

þjóna hagsmunum almennings með fréttum og fréttatengdri umfjöllun þar sem 

skýrt er frá málum á hlutlægan og sanngjarnan hátt. Þrátt fyrir þrýsting úr ýmsum 

áttum ræðst fréttavalið sjálft alltaf af fréttamati fréttamanna og fréttastjóra þegar 

fagleg blaða- og fréttamennska er stunduð.
46

 

Eins og hefur verið nefnt hér að ofan getur nálægð auglýsenda við miðlana haft 

áhrif á fréttamat en nálægðin hefur áhrif á fleiri vegu á það sem valið er að segja 

frá í fréttum. 

3.3 Nálægðin 

Ósjálfrátt þykir manneskjunni það merkilegra sem er að gerast í eigin 

nærumhverfi en það sem gerist annarsstaðar. Alvarlegt bílslys sem á sér stað í 

heimalandinu er líklegra til að komast í fréttirnar þar en jafn alvarlegt bílslys sem 

á sér stað í öðru landi. Ef fólk þekkir til staðar þar sem eitthvað gengur á, er það 

líklegra til að hafa tilfinningar til þess og til fólksins sem á í hlut.
47

 

                                                      
42

 Fowler 1991:121 
43

 Skýrsla nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla 2005:18 
44

 Birgir Guðmundsson 2006:7 
45
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Ef atburður skiptir okkur miklu máli er líklegra að við veitum 

honum athygli en jafnstórum eða jafnvel stærri atburði sem hefur 

minni þýðingu fyrir okkur. Þessa forsendu mætti einnig kalla 

nálægð. Því nær sem atburðurinn er (í raun eða menningarlega), 

því meira máli skiptir hann fyrir mig. Mannskaði í eigin landi 

snertir flesta öðru vísi en mannskaði í öðrum heimshluta. Einnig 

geta tveir miklir atburðir á fjarlægum slóðum haft mismikið 

fréttavægi vegna ólíkra gilda sem tengjast mismunandi svæðum.
48

 

Allir öflugustu fjölmiðlar landsins eru í Reykjavík, hafa megin starfsemi sína þar 

á nánast sama blettinum. Þeim er dreift út um allt land, segja sig vera á landsvísu 

en óhjákvæmilega markast efnistök þeirra af nærumhverfinu.
49

 „Þannig valda 

eðlilegar samfélags- og lýðfræðilegar ástæður því að svæðisbundin umfjöllun 

stóru miðlanna, sem markaðsetja sig á landsvísu, beinist frekar að höfuðborginni 

en öðrum svæðum.“
50

 Landsbyggðin fær sitt pláss í miðlunum en tilfinningin er sú 

að það sé alltaf að verða minna og minna. Mjög lítill hluti fjölmiðlaefnis 

landsfjölmiðlanna að staðaldri er núna unninn úti á landi.
51

  

Ljóst er að heimskort fjölmiðlaheimsins er mjög ólíkt hinu sanna heimskorti.
52

 

Menningarleg nálægð hefur til dæmis áhrif á fréttnæmi, sem dæmi má nefna að í 

Bretlandi fara fréttir sem tengjast Frakklandi frekar í loftið en fréttir sem tengjast 

Albaníu.
53

 Fréttir eiga það líka til að beinast að uppáhaldsborgum og stöðum, 

sérstaklega Bandaríkjunum, Vestur-Evrópu og ráðandi alþjóðlegum borgum.
54

 

John Hartley segir í bók sinni Understanding News að það vanti meira af 

svæðisbundum fréttum og nefnir þar Bretland sem dæmi en í fréttum af landsvísu 

sé London í aðalhlutverki og lítið sagt frá því sem á sér stað í Skotlandi, Írlandi 

eða í Wales. Hartley segir að Bandaríkin glími við sama vanda og Bretland þegar 

kemur að þröngu sjónarhorni í fréttaflutningi, þó Bandaríkin sé skipað yfir 

fimmtíu fylkjum sem hafa eigin ríkisstjórnir og ólíka menningu þá megi sjá lítið 

af þessar fjölbreytni í fréttum á landsvísu.
55

 Það er því ekki aðeins á Íslandi sem 

svæðisbundnar fréttir þykir skorta  í fréttum á landsvísu.  
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Heimskort fjölmiðlaheimsins þykir vera ólíkt hinu sanna heimskorti og þá má líka 

segja að Íslandskortið sé skekkt, Íslandskort fjölmiðlaheimsins er suðvesturhornið, 

aðallega höfuðborgarsvæðið en flest svæði bæta úr þeirri skökku mynd með 

sínum eigin staðbundnu miðlum.  

3.3.1 Fréttir úr héraði 

Fólk hefur mikla þörf fyrir fjölmiðlaumfjöllun um nærumhverfi sitt og telur það 

mjög mikilvægt.
56

  Líkt og hvert land hefur sína fjölmiðla eru flest sveitarfélög 

eða landshlutar með sín héraðsfréttablöð. Segja má að héraðsfréttablöðin uppfylli 

þörf íbúa fyrir fréttir úr nærumhverfi en þau þjóna yfirleitt bara fólki á svæðinu og 

koma aðeins út einu sinni í viku eða jafnvel sjaldnar.
57

  Þau geta því ekki keppt 

um fréttir á daglegum vettvangi við stóru landsmiðlana.
58

  En hlutverk þeirra er 

mikið, þau eru spegill á nærsamfélagið og mikilvæg fyrir almenna þátttöku í 

nærsamfélaginu.
59

 Héraðsfréttamiðlar eru mikið nær umhverfi sínu en stóru 

miðlarnir á landsvísu og fólk í héraði notar þá til að tala sín á milli en þeir eru líka 

mikilvæg uppspretta fyrir landsfréttirnar. Nokkuð er um samvinnu á milli 

héraðsfréttablaða og stóru miðlana með því að héraðsfréttablöðin sinna efnisöflun 

eða taka ljósmyndir fyrir landsmiðilinn og verða þannig fréttaritarar landsmiðlana 

í héraði.
60

 Einnig veita þau stóru miðlunum hugmyndir að efni með umfjöllunum 

sínum. Stóru fjölmiðlarnir, hvort sem eru dagblöð eða ljósvakamiðlar, fylgjast 

með fréttum og umfjöllun héraðsfréttablaða og þannig gegna þau hlutverki við að 

koma fréttum af markaðssvæði sínu á framfæri við þjóðina í heild.
61

 „Þetta 

hlutverk héraðsfréttablaðanna er mjög mikilvægt þegar haft er í huga að 

möguleikar stóru fjölmiðlanna til að ná í fréttir af landsbyggðinni eða úr því 

umhverfi sem héraðsfréttablöðin starfa í eru oft takmakaðir.“
62

 

Héraðsfréttamiðlarnir skapa nálægðina fyrir stóru landsmiðlana.  

Hlutverk miðla á landsvísu er að koma með fréttir daglega af öllu landinu, fréttir 

úr ákveðnum landshlutum eru ekki aðeins til að þjóna fólkinu á svæðinu heldur 

líka þeim sem búa utan þess. Fólk vill vita hvað er að gerast annars staðar á 
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landinu, svo má ekki gleyma þörf brottfluttra til að fá fréttir af sínu svæði eða 

þeirra sem hafa tengsl við svæðin sem sýnir sig í því að brottfluttir íbúar eru hluti 

þeirra sem kaupa héraðfréttablöð.
63

 Fréttir af landsbyggðinni höfða nefnilega ekki 

bara til landsbyggðarfólks. 

Það skiptir miklu máli að stóru fjölmiðlarnir fjalli um allt landið því þeir og aðrir 

fjölmiðlar hafa áhrif á ráðandi almenningsviðhorf og þeir skipta máli varðandi 

byggðasjónarmið.
64

 Í greinargerð Byggðastofnunar frá því 2001 um stefnu í 

byggðamálum er fjallað sérstaklega um Ríkisútvarpið, almannamiðilinn og kemur 

fram að nokkuð virðist hafa miðað varðandi jákvæða kynningu á 

landsbyggðinni.
65

 Í rannsókninni Miðjan er undir iljum þínum sem Birgir 

Guðmundsson vann um héraðsfréttablöð er fjallað um hugmyndavinnu um 

lífsskilyrði á landsbyggðinni sem Þróunarsvið Byggðastofnunar vann árið 1999, 

þar kom fram að fjölmiðlarnir eru taldir mikilvirkustu ímyndar mótunaraðilar 

samtímans. Miklar líkur voru taldar á því að sú mynd sem fjölmiðlar miðla af 

svæðum sé sú mynd sem almenningur hafi í kollinum. Með auknum fréttaflutningi 

og útsendingum af landsbyggðinni aukast líkurnar á að almenningur fái skýrari 

mynd af mannlífi í einstökum byggðum, segir í þessari skýrslu 

Byggðastofnunar.
66

 Fjölmiðlar eru mikilvægir fyrir sjálfsmynd og ímynd hvers 

svæðis og þá ekki síst Ríkisútvarpið. Skýrt er í útvarpslögum að RÚV eigi að 

sinna öllu landinu og senda út til alls landsins, framleiða efni sem fullnægir 

kröfum almennings um fjölbreytni, gera dagskrárþætti er snerta málefni lands og 

þjóðar og koma upp aðstöðu til dagskrárgerðar og útvarps utan 

höfuðborgarsvæðisins.
67

 Oft hafa komið fram áhyggjur og ásakanir um að 

Ríkisútvarpið sé ekki að sinna þessu hlutverki sínu nægilega vel og 

landsbyggðarfréttum fari fækkandi sérstaklega eftir niðurskurð sem stofnunin 

hefur staðið í frá efnahagshruninu,
68

 en í byrjun ársins 2010 var svæðiútvarpið 

lagt niður alls staðar og í kjölfarið skorið niður á starfsstöðvum RÚV á 

landsbyggðinni.
69
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Ráðherranefnd Evrópuráðsins beinir þeim tilmælum til fjölmiðla að tryggja 

aðgengi almennings að dagskrárefni sem endurspegli mismunandi pólitísk og 

menningarleg sjónarmið. „Þá er mælst til þess að hugað sé að því að setja reglur 

sem hafi það að markmiði að varðveita þann fjölbreytileika sem felst í 

staðarútvarpi (hljóðvarpi og sjónvarpi) (e. local radio), að því gættu að miðstýring 

dagskrárefnis leiði ekki til fábreytni.“
70

 Virðist þó þurfa að minna Ríkisútvarpið á 

hlutverk sitt, í Skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla er ein 

tillaga nefndarinnar um fjölbreytni í fjölmiðlum auk þess sem að hún leggur til að 

neytendur hafi gott val og fjölmiðlar veiti öfluga upplýsingaagjöf og séu gagnsæir. 

Leggur nefndin ennfremur til að Ríkisútvarpið verði áfram öflugt 

almannaþjónustuútvarp með áherslu á sérstöðu þess og skyldur sem fjölmiðils í 

eigu allra landsmanna.
71

  

Það er ljóst að landsdekkandi fjölmiðlar og héraðsfréttablöð skipta miklu máli 

varðandi byggðasjónarmið.
72

 Þeir geta talað upp bjartsýni og von fyrir 

landsbyggðina og komið henni á Íslandskortið. Ábyrgðin er mikil eins og áður 

segir en fréttir eiga stóran þátt í því að skapa þann raunveruleika sem við búum 

í.
73
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4 Rannsókn og framkvæmd 

Valið var að skoða hvernig fréttaflutningi af landsbyggðinni væri háttað hjá 

Fréttablaðinu, Morgunblaðinu og Ríkisútvarpinu því þetta eru þrír af stærstu 

fjölmiðlum landsins. Þeir gefa sig út fyrir að vera fyrir alla landsmenn og tveir 

þeirra eiga sér langa sögu í fjölmiðlaflóru Íslands á meðan einn braut blað í 

fjölmiðlasögunni fyrir nokkrum árum með því að vera fyrsta stóra fríblaðið á 

Íslandi. Miðlarnir eru líka ólíkir í aðgengi, Fréttablaðið er fríblað fyrir 

höfuðborgarbúa og íbúa í völdum þéttbýliskjörnun, Morgunblaðið er áskriftablað 

og Ríkisútvarpið er eign landsmanna og á að vera aðgengilegt þeim öllum. 

Rannsóknin er þrískipt. Í fyrsta hlutanum eru tekin saman svör ritstjóra 

Morgunblaðsins og Fréttablaðsins og útvarpsstjóra Ríkisútvarpssins við 

stöðluðum spurningum (sjá í Viðauka I) sem voru sendar á þá í tölvupósti í byrjun 

mars. Óskað var fyrst eftir viðtali við þá en ritstjórar blaðanna tveggja vildu frekar 

svara í tölvupósti á meðan viðtal var tekið við útvarpsstjóra. Markmiðið með þeim 

hluta var að kanna stefnu miðlana í fréttaflutningi af landsbyggðinni og viðhorf 

yfirmanna til landsbyggðarfrétta. Ritstjórar og útvarpsstjóri voru valdir fram yfir 

fréttastjóra eða aðra yfirmenn miðlana því þeir ráða stefnu miðilsins, hafa 

yfirsýnina og hafa virk áhrif á útfærslu fréttastefnunnar og því þótti rökréttast að 

tala við þá. 

Í öðrum hluta rannsóknarinnar voru sendar staðlaðar spurningar (sjá Viðauka II) í 

byrjun mars á starfsmenn Ríkisútvarpsins og á starfsmann og fréttaritara 

Morgunblaðsins á landsbyggðinni. Fréttablaðið hefur enga starfsmenn á 

landsbyggðinni. Sendar voru spurningar á sextán starfsmenn og fengust svör frá 

fjórtán þeirra til baka í gegnum tölvupóst, frá sjö starfsmönnum Ríkisútvarpsins 

og sjö starfsmönnum Morgunblaðsins. Svörin voru dregin saman og unnin. 

Markmiðið með þeim hluta var að kanna hlutverk starfsmanna miðlanna á 

landsbyggðinni, fá þeirra viðhorf til vinnu sinnar og hvernig þeim finnst miðillinn 

vera að sinna landsbyggðinni í fréttaflutningi. 

Í þriðja hlutanum var fylgst með fréttaflutningi þessara þriggja miðla yfir eina 

hefðbundna fréttaviku í mars þar sem engir stórviðburðir áttu sér stað sem gátu 
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skekkt myndina af því sem er venjulega í fréttum. Skráðar voru niður þær fréttir 

sem birtust af landsbyggðinni til að fá betri innsýn í hvernig fréttaflutningi þeirra 

er háttað og hvort hann sé í samræmi við það sem yfirmenn og starfsmenn sögðu í 

svörum sínum. Aðeins voru skráðar niður þær fréttir sem komu beint af 

landsbyggðinni en vissulega birtust margar fréttir sem áttu vel við landsbyggðina, 

eins og fréttir af sjávarútvegi, en voru ekki tengdar henni beint frekar en öðrum 

stöðum á landinu. Ein vika er ekki langur tími en þessi stutta könnun ætti að gefa 

ágætis þverskurð af því sem birtist í fréttum af landsbyggðinni þótt það hefði 

gefið enn betri mynd að fylgjast með fréttum yfir lengri tíma. 

Með þessu er leitast við að fá svar við því hvort stefna miðlanna, þegar kemur að 

fréttaflutningi af landsbyggðinni, samræmist viðhorfum starfsmanna miðlanna og 

hvert sé eðli frétta sem bæði yfirmenn og starfsmenn miðlana sækja í frá 

landsbyggðinni. 

4.1 Úrvinnsla svara frá yfirmönnum  

Ritstjórar Morgunblaðsins, Fréttablaðsins og Útvarpsstjóri Ríkisútvarpssins eru 

allt karlmenn. Morgunblaðið hefur tvo ritstjóra, Davíð Oddsson og Harald 

Johannessen, var það Haraldur sem svaraði fyrir hönd þeirra en hann hefur setið í 

ritstjórastól Morgunblaðsins frá 25. september 2009. Ólafur Þ. Stephensen er 

ritstjóri Fréttablaðsins og hefur verið það síðan 24. febrúar 2010. Páll Magnússon 

gegnir starfi útvarpsstjóra og hefur gert það síðan 1. september 2005.  

 

Yfirmennirnir þrír telja allir jafn mikilvægt að segja fréttir af landsbyggðinni 

og af höfuðborgarsvæðinu og segja að sama fréttastefna gildi yfir allt landið hjá 

miðlunum, að segja fréttir af því sem fréttnæmt er. Það er þeim mikilvægt að 

miðillinn höfði til allra landsmanna, eins og ritstjóri Fréttablaðsins sagði; „Í 

fyrsta lagi vegna þess að við viljum að Fréttablaðið sé lesið úti um allt land og 

allir vilja lesa fréttir úr sinni heimabyggð. Í öðru lagi vegna þess að þótt 

kjarnasvæði blaðsins sé stór-höfuðborgarsvæðið og Akureyri eiga t.d. 

langflestir höfuðborgarbúar tengsl úti um land og vilja af þeim sökum lesa 

fréttir frá landsbyggðinni.“ 

Þrátt fyrir að vera öflugasti miðillinn í fréttaflutningi af landsbyggðinni eru innan 

við 10% starfsmanna Ríkisútvarpsins á öðrum stað en á höfuðborgarsvæðinu, á 
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bilinu 7 til 9% að sögn Páls. Stefnan er þó að fjölga þeim. „Við erum að reyna að 

búa til fleiri vídeó-fréttamenn, fréttamenn sem geta gert allt. Tæknin býður upp á 

þetta núna, að hafa eins manns fréttastofur og við getum verið að fá meira af 

fréttum utan af landi með þessari gerð af fréttamönnum, þeir eru sjálfbærir og 

fréttirnar koma tilbúnar frá þeim. Þetta gerist ekkert ofboðslega hratt en ég hugsa 

að stærri hluti af fréttamönnum í heildina verði annars staðar en í Efstaleitinu 

þegar fram líða stundir. Bindingin hefur alltaf verið í tækninni.“ Morgunblaðið er 

með fréttaritara um allt land og starfsmann á Akureyri. Fréttablaðið er ekki með 

neinn starfsmann út á landi, sagði ritstjórinn það vera of dýrt og flestar 

landsbyggðarfréttir væru unnar á ritstjórninni í Reykjavík, þeir eru þó með aðgang 

að pennum og/eða ljósmyndurum í Vestmannaeyjum og á Akureyri og eru í 

lauslegu samstarfi við héraðsfréttablöð í öllum landsfjórðungum, sérstaklega um 

myndatökur. Landsbyggðarvefirnir eru líka vaktaðir og fylgst með fundargerðum 

sveitarstjórna. Spurt var í framhaldinu hvort þeir teldu það gefa betri fréttir af 

landsbyggðinni að hafa starfsmenn þar. Ritstjórarnir svöruðu báðir játandi og 

sögðu það vitaskuld skila betri fréttum að hafa á sínum snærum fólk sem býr og 

hrærist í því samfélagi sem á að flytja fréttir af. 

Spurt var hvers eðlis þær fréttir væru sem birtust yfirleitt af landsbyggðinni í 

miðlunum. Páll svaraði að þær væru flestar tengdar atvinnumálum og hann sagðist 

ekki leggja sérstaka áherslu á að fá ákveðnar gerðir af fréttum af landsbyggðinni. 

„Það má ekki gera of mikið úr þeim mun að vera fréttamaður hér og fréttamaður 

út á landi, báðir þurfa að selja hugmyndirnar sínar. Fréttamatið er nákvæmlega 

það sama gagnvart fréttum utan af landi og í höfuðborginni. Fréttin þarf að vera 

góð eða skemmtileg. Fréttir fara inn á svo mörgum forsendum. En stundum 

standa menn uppi með það á miðjum degi að það eru bara gráhausar í Reykjavík 

í öllum fréttatímanum og þá er kannski hringt út á land og starfsmaðurinn þar 

beðinn um að fara í heyskap eða veiði eða eitthvað svoleiðis því það vantar loft 

og himinn í fréttatímann,“ sagði Páll enn fremur.  

Ritstjóri Morgunblaðsins svaraði að það sem væri fréttnæmt og áhugavert fyrir 

lesendur og ekki væri lögð áhersla á að starfsmenn á landsbyggðinni öfluðu 

sérstakra gerða af fréttum. Ritstjóri Fréttablaðsins svaraði; „Fréttir af 

sveitarstjórnarmálum, t.d. framkvæmdum, samgöngum, skipulagsmálum o.s.frv. 

Fréttir af slysum, veðri og náttúruhamförum. Fréttir af atvinnulífi, nýjum 
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fyrirtækjum, velgengni í fyrirtækjarekstri eða erfiðleikum og atvinnuleysi. Fréttir 

af menningarlífi; listviðburðum, bæjarhátíðum o.s.frv. „Mannlegt efni“ með 

viðtölum við einstaklinga sem hafa sýnt óvenjulegt frumkvæði eða  eru 

áhugaverðir viðmælendur af öðrum orsökum.“ 

Ritstjóri Morgunblaðsins taldi að þær landsbyggðarfréttir sem eru unnar í 

höfuðborginni gæfu rétta mynd af því sem á sér þar stað á meðan ritstjóri 

Fréttablaðsins svaraði að fjar-unnar fréttir kæmu aldrei í stað þess að hafa fólk á 

staðnum, það væri sérstaklega mannlegi þátturinn og liturinn sem yrði útundan í 

fréttunum. Útvarpsstjóri var á því að þær landsbyggðarfréttir sem eru unnar í 

höfuðstöðvunum í Reykjavík gefi rétta mynd af landsbyggðinni þó annað mætti 

oft finna á heimamönnum. „Ég held að þú getir oft fundið á heimamönnum að 

fréttirnar séu gerðar af vanþekkingu, maður telur sig sjálfur hafa aðra upplifun á 

málinu en fréttamaður sem kemur úr Reykjavík. En góður fréttamaður getur farið 

hvert sem er og gert frétt. Það viðhorf er líka að þeir sem eru að afla frétta út á 

landi að þeir geti aldrei fjallað um neitt sem er neikvætt eða leiðinlegt, þeir eru 

undir þrýstingi frá sveitarstjórn, frekum bæjarstjóra, vegna tengsla, allir 

hagsmunaaðilar þrýsta svo á hann að það er farinn úr fréttamanninum allur 

kjarkur. Það þarf sterk bein til að vera einn fréttamaður í bæjarfélagi, með alla á 

bakinu því þú verður að vera með alvöru fréttir,“ sagði Páll. 

Spurðir hvort þeirra miðill gæti staðið sig betur í fréttaflutningi af landsbyggðinni 

voru ritstjórarnir báðir á því en ritstjóri Fréttablaðsins sagði að það yrði ekki fyrr 

en með batnandi tíð og ritstjóri Morgunblaðsins sagði að það yrði ekki bætt úr því 

í bráð vegna plássleysis en þá yrðu landsbyggðarfréttirnar að vera á kostnað 

annars efnis í blaðinu sem væri ekki æskilegt. Þeir sögðu líka báðir að það yrði til 

hagsbóta fyrir miðilinn að hafa fleiri starfsmenn á landsbyggðinni og birta meira 

af landsbyggðarfréttum; „...en það væri ekki hægt nema á kostnað starfsmanna í 

þéttbýlinu og frétta af öðru. Það sem gert er núna er talin vera rétt blanda miðað 

við aðstæður,“ bætti ritstjóri Morgunblaðsins við. Páll var nokkuð ánægður með 

hlut landsbyggðarinnar í dagskrá Ríkissjónvarpsins og sagði að þáttur hennar hafi 

verið aukinn í almennum útsendingum eftir að svæðisbundnar útsendingar voru 

lagðar niður. „Við jukum hlut landsbyggðarinnar í almennum útsendingum, við 

bjuggum til sérstakan þátt í hádegisútvarpinu og gerðum Landann. Eftir að við 

hættum svæðisbundum útsendingum er klárlega meira af fréttum utan af landi í 
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sjónvarps og útvarpsfréttum, inn í Kastljósinu og síðdegisútvörpunum á Rás 1 og 

2. Vegna þess að við minnkuðum og fækkuðum fólki út á landi minna en það sem 

nam útsendingunum enda átti að setja meiri kraft í almennu útsendinguna okkar.“ 

Páll segir stefnuna að auka fjölda starfsmanna RÚV úti á landi, eins og hefur 

komið fram hér að framan, með svokölluðum vídeó-fréttamönnum og þannig fá 

fleiri fréttir utan af landi er fram líða stundir. Páll sagði einnig að það gætu allir 

miðlar staðið sig betur, líka Ríkisútvarpið. „Gallinn við alla þessa fjölmiðla er að 

þeir eru frekar vanmáttugir. Þeir eru miklu verr settir en þeir voru bara fyrir 

fimm árum síðan og það kemur í ljós í öllum fréttaflutningi,“ sagði Páll. 

4.1.1 Þetta helst 

Meginatriðin í þessu eru að yfirmenn tala um að sama fréttastefna gildi yfir allt 

landið, ekki sé óskað eftir sérstökum gerðum af fréttum af landsbyggðinni og það 

sé þeim mikilvægt að miðillinn höfði til allra. Atvinnumál virðast vera í forgrunni 

landsbyggðarfrétta. Fáir eða engir starfsmenn miðlana eru búsettir á 

landsbyggðinni og viðveran þar er minni vegna fjárskorts. Miðlarnir virðast einnig 

byggja á héraðsfréttamiðlunum upp á fréttaöflun. Yfirmennirnar eru frekar á því 

að þær fréttir sem unnar eru í höfuðborginni um landsbyggðinna gefi rétta mynd 

af því sem um er fjallað. Þeir segja allir sinn miðil geta staðið sig betur í því að 

flytja fréttir af landsbyggðinni.  

4.2 Úrvinnsla svara frá fréttamönnum á landsbyggðinni 

Af þeim fjórtán starfsmönnum miðlana sem svöruðu spurningunum voru tíu karlar 

og fjórar konur. Nokkur munur var á svörum við sumum spurningum hjá 

starfsmönnum Morgunblaðsins og Ríkisútvarpsins, er það vegna þess að  

starfsmenn Morgunblaðsins út á landi eru allir nema einn fréttaritarar, það er fólk 

sem er í annarri vinnu en er til staðar þegar blaðið þarf á fréttum úr héraði þeirra 

að halda eða að láta taka myndir, fær það borgað á hverja grein eða mynd sem 

birtist í blaðinu. Einn fastur dálkur er fyrir fréttaritarana sem kallast „Bæjarlífið“ 

og skiptist á milli þeirra einu sinni í viku. Morgunblaðið er með einn fastan 

starfsmann á landsbyggðinni, á Akureyri og tilheyrir hann ritstjórn 

Sunnudagsmoggans.  

Af þeim sjö starfsmönnum Ríkisútvarpsins sem svöruðu spurningunum eru fimm 

fastir starfsmenn miðilsins í fullri vinnu og hafa því það hlutverk að koma með 
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fréttir úr sínum landshluta á hverjum degi. Tveir þeirra eru fréttaritarar í sínum 

fjórðungi og hafa aðra vinnu með þó hlutverk þeirra hjá RÚV sé ansi stórt. 

Fréttamennirnir/ritararnir sinna mis stórum svæðum með miklum mun á 

íbúafjölda. 

Spurt var: Hvert er hlutverk þitt hjá miðlinum? Fréttaritararnir svöruðu 

þessari spurningu nánast allir eins, að þeirra hlutverk væri að afla frétta úr sínu 

nánasta umhverfi, láta fréttastjóra vita af fréttnæmum viðburðum, skrifa fréttir og 

taka ljósmyndir. Hlutverk starfsmanna Ríkisútvarpsins á landsbyggðinni er ívið 

stærra. Þeir starfa sem frétta- og dagskrágerðarmenn bæði fyrir útvarp og 

sjónvarp. Þeir vinna fréttir fyrir fréttatímana, innslög í frétta- og þjóðlífsþáttinn 

Landann og innslög í morgunútvarp, síðdegisútvarp og hádegisútvarp Rásar 1 og 

2. Einnig skrifa þeir fréttir fyrir vef Ríkisútvarpsins. Þeir sjá um fréttaöflun úr 

þeim landshluta sem þeir búa í auk þess sem sumir sögðust þurfa jafnvel líka að 

vinna fréttir um þjóðfélagsmál sem ekki eru bundnar við fjórðunginn. Hlutverk 

þeirra sumra er líka stærra, ritstjóri frétta- og þjóðlífsþáttarins Landans er búsettur 

á landsbyggðinni. Einn frétta- og dagskrágerðarmaður á Norðurlandi var jafnframt 

stöðvarstjóri svæðisstöðvar RÚV á Akureyri. Einn er umsjónarmaður 

Hádegisútvarpsins á samtengdum rásum 1 og 2 þar sem er lögð áhersla á 

efnisöflun af öllu landinu. Sumir starfsmenn RÚV eru svokallaðir 

vídeófréttamenn en auk fréttaöflunar sjá þeir um að taka og klippa megnið af 

sínum fréttum sjálfir svo hlutverk þeirra er ansi viðamikið. 

Spurt var: Finnur þú fyrir áhuga á landsbyggðarfréttum hjá þínum 

yfirmönnum? Í svörum við þessari spurningu kvað við ólíkan tón. Fréttaritarar 

Morgunblaðsins sögðu flestir áhugann vera of lítinn, þeir séu helst beðnir um að 

fara á staðinn og taka myndir, áhuginn hafi dvínað þegar blaðið minnkaði og nú sé 

plássleysi orðið orsökin, einn nefndi að hann vildi frá meiri hvatningu frá blaðinu 

og það liðu oft mánuðir án þess að blaðið hefði samband af fyrra bragði. Annar 

sagði áhugann vera breytilegan og tilfinningin væri að hann færi meira eftir efninu 

frekar en staðsetningu viðfangsefnisins. Aðeins tveir svöruðu að þeir finndu fyrir 

áhuga á því efni sem þeir biðu fram.  

Starfsmenn Ríkisútvarpsins svöruðu ofangreindri spurningu allir játandi og sögðu 

yfirmenn sína mjög áhugasama fyrir slíkum fréttum enda væri gerð krafa á að þeir 



23 

 

skiluðu daglega inn efni í bæði útvarps- og sjónvarpsfréttatíma. „Hann hefur 

alltaf verið til staðar og hefur farið vaxandi, ef eitthvað er. Ég myndi segja að 

mínir yfirmenn hafi jafn mikinn áhuga á landsbyggðarfréttum og 

„höfuðborgarfréttum“,“ svaraði einn og annar sagði ef frétt væri góð vekti hún 

alltaf áhuga hvort sem hún væri landsbyggðarfrétt eða ekki. „Áhugin á fréttum 

ræðst af því hversu stórar eða sjónrænar fréttirnar eru frekar en hvaðan þær 

koma. Ég ræð því mikið sjálfur um hvað ég geri fréttir og það er mjög sjaldan sem 

yfirmenn mínir, vaktstjórarnir, neita frétt á þeirri forsendu að hún sé 

landsbyggðarfrétt. Það er í rauninni ég sjálfur sem sía fréttirnar. Ég er ekkert að 

bjóða þeim fréttir sem mér finnst að séu of staðbundnar og eigi ekki erindi á 

landsvísu. Hins vegar getur verið að fréttin mín fari ekki út og sé geymd. Það er 

auðvelt að túlka það sem höfnun, fréttin hafi orðið síðust í forgangsröðinni, og 

þar af leiðandi í síðasta sæti. Ástæða þess að landsbyggðarfréttir eru oftar 

geymdar en aðrar fréttir, er ekki að vaktstjórum finnist þær ómerkilegri, heldur að 

þær geymist betur. Vaktstjórarninr vita sem er að aðrir miðlar eru líklega ekki 

með þá frétt líka þar sem landsbyggðin er ekki eins vel vöktuð af öðrum miðlum.“ 

Spurt var: Hvernig fréttir er lögð áhersla á að þú aflir fyrir þinn miðil? 

Flestir svöruðu því til að þeim hefði ekki verið lögð nein sérstök lína í þeim 

efnum heldur bara að vera vakandi fyrir því sem fréttnæmt getur talist eins og 

hefðbundnar fréttir úr pólitík, atvinnulífi, listum, menningu, íþróttum og ýmsu 

skemmtilegu úr daglegu lífi fólks, málefni sem eiga erindi á landsvísu. Sömu 

gerðir af fréttum birtast frá þeim. Tveir starfsmenn Ríkisútvarpsins nefndu að það 

birtist meira af mannlegum og mjúkum fréttum frá þeim í sjónvarpsfréttum á 

meðan útvarpsfréttirnar væru alls konar eðlis og alls ekki bundnar við sértækar 

fréttir af landsbyggðinni. Einn nefndi að það væri staðreynd að hlutfall harðari 

frétta af landsbyggðinni væri lægra en frétta frá Reykjavík og helgaðist það fyrst 

og fremst af því að stjórnsýslan væri í Reykjavík.  

Engin sérstök landsbyggðarfréttastefna virðist vera á miðlunum en þrír svöruðu að 

það hefði verið nefnt að gott væri að fá eitthvað léttara efni af landsbyggðinni, 

sérstaklega til að stokka upp fréttatímana. Eðli miðilsins virðist hafa áhrif á 

fréttaval eins og einn vídeófréttamaður Ríkisútvarpsins segir í eftirfarandi 

svari:„Ég hef ekki fengið neinar skipanir um að gera meira af ákveðnum fréttum 

en öðrum. Menn vilja fyrst og fremst góða og fjölbreytta vinnslu. Hjá 
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Ríkissjónvarpinu glíma menn við þann vanda að gera fréttir myndrænar og oft 

þurfa menn að sætta sig við að gera sjónvarpsfréttir sem eru í raun myndskreyttar 

útvarpsfréttir[...]. Þetta gildir oft um harðar fréttir sem tengjast fjármálalífinu 

o.s.frv. Hins vegar eru mjúku fréttirnar oft sjónrænar og þar eru myndirnar af 

nákvæmlega því sem verið er að fjalla um. Vegna þess að það er skortur á svona 

fréttum er þeim tekið fagnandi þegar þær berast utan af landi. Ég sæki í að gera 

fréttir sem bjóða upp á svona, kannski líka af því  að ég er svokallaður VJ eða 

video journalist. Ég tek myndirnar líka og klippi fréttina saman. Og vegna þess að 

ég geri allt sjálfur þá stendur myndskreytingavandamálið mér nær en öðrum 

fréttamönnum. Þess vegna sæki ég í að gera sjónvarpsfréttir þar sem ég veit að ég 

get náð öllu myndefni í fréttina á vettvangi[...]. Þetta getur valdið því að ég geri 

frekar sjónvarpsfrétt um selskóp heldur en deilur í bæjarstjórn. Selurinn er 

myndrænni en bæjarskrifstofurnar. Í staðinn geri ég kannski útvarpsfrétt um 

deilurnar en þannig nær sú frétt reyndar færri eyrum en sjónvarpsfréttin.“ 

 

Spurt var: Finnst þér þú vera undir pressu að koma með „furðufréttir“, að 

grafa upp eitthvað óvenjulegt? Nei var svarið við þessari spurningu í nánast 

öllum tilfellum en að mannlegur vinkill væri alltaf vel séður í fréttum hvort sem 

þær komi utan af landi eða ekki. Nefnt var að það væri hlutverk fréttamanna að 

finna eitthvað óvenjulegt og þótt pressan væri engin þá væri það alltaf „bónus“ að 

koma með skemmtilegar fréttir. 

Spurt var: Hefur þú á tilfinningunni að þínar fréttir séu aðeins 

uppfyllingarefni? Fimm svöruðu því játandi að þeir hefðu á tilfinningunni að 

fréttir þeirra væru aðeins uppfyllingarefni eða a.m.k. aftar í forgangsröðinni en 

þær fréttir sem unnar eru í Reykjavík. Sjö svöruðu þvert nei en tveir að stundum 

væri tilhneigingin sú að fréttir af minni svæðum komi í seinni hluta 

sjónvarpsfréttatíma eða séu settar á svokallaðan lager og bara sendar út ef svo 

heppilega vildi til að það skapast pláss. „Í flestum tilvikum er þetta eðlilegt og 

skiljanlegt, en því er ekki hægt að neita að sumir vaktstjórar setja fréttir af 

landsbyggðinni skör neðar en aðrar fréttir. Það hefur vissulega komið fyrir að 

stórmál af landsbyggðinni eru látin bíða eða send út seint í fréttatímanum, á eftir 

mun ómerkilegri fréttum af höfuðborgarsvæðinu. Inn í þetta fléttast líka sú 

staðreynd að fréttamenn sem vinna fréttirnar sínar á sömu skrifstofu og 
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vaktstjórarnir hafa mun  meiri möguleika á að ýta sínum málum ofar á 

útsendingarlista dagsins, en fréttamenn sem sitja við tölvu í öðrum landshluta.“ 

Það virðist vera starfsmönnum Ríkisútvarpsins svolítið hugleikið hvað fréttirnar 

þeirra lenda aftarlega. „[...]þ.e.a.s á þeim stað þar sem mannlegu fréttirnar eru, 

eða krúttlegu fréttirnar og það er þá óháð því hvert innihald og efnistök 

fréttarinnar eru. [...] Þetta er „vandamál“ sem yfirmenn mínir hafa viðurkennt að 

sé til staðar og kannast við. Einnig er líklegra að frétt sem unnin er á 

landsbyggðinni lendi á svokallaðri bið og fari ekki út samdægurs og verði jafnvel 

ónýt (gildir bæði um útvarp og sjónvarp).“ Einn nefndi að fréttir utan af landi 

virtust frekar vera uppfyllingarefni vegna þess að þær geymist betur en annað 

efni. „Frétt sem gerð er í Reykjavík væri hugsanlega ónýt eða orðin of gömul í 

fjölmiðlaumræðunni ef hún þyrfti að bíða í sólahring enda er fjölmiðlaumræðan í 

Reykjavík hraðari heldur en úti á landi vegna þess að þar er fjölmiðlunin mun 

meiri. Fleiri eru að selja fréttir þaðan. Landsbyggðarfréttir eru ekki 

uppfyllingarefni vegna þess að þær þyki ómerkilegri heldur vegna þess að þær 

geymast frekar. En þá stendur náttúrulega eftir spurningin um hvort frétt sem ekki 

liggur á að segja þyki ekki um leið ómerkilegri fyrir vikið.“ 

Spurt var: Telur þú landsbyggðina jafn fréttnæma og höfuðborgarsvæðið? 

Sem von var svöruðu fréttamenn og fréttaritarar Ríkisútvarpsins og 

Morgunblaðsins allir þessari spurningu játandi. „Já, ekki síður enda er um að 

ræða meiri framleiðsluverðmæti sem skapast, landbúnaður/sjávarútvegur o.m.fl.“ 

Flestir nefndu þó að höfuðborgarsvæðið væri fréttnæmara að því leiti að þar væri 

fjöldinn, pólitíkin og stjórnsýslan og það væri eðlilegt að fréttir séu líka metnar 

eftir íbúafjölda og eftir því hversu marga þær snertir. Minna væri af harðari 

fréttum af landsbyggðinni.  

Spurt var: Finnst þér sá fréttaflutningur af landsbyggðinni sem birtist í 

landsdekkandi fjölmiðlum gefa rétta mynd af henni? Misjafnt var hvað 

fréttamennirnir svöruðu hér, sumum fannst erfitt að segja til um það á meðan 

öðrum fannst of mikið um svokallaðar neikvæðar fréttir af landsbyggðinni og að 

það litaði umfjöllunina að landsdekkandi miðlum væri öllum stýrt af 

höfuðborgarsvæðinu. Fréttaflutningur gefur sjaldan alveg rétta mynd af aðstæðum 

en starfsmenn Ríkisútvarpsins virtust vera ánægðari með fréttaflutning þaðan en 
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frá öðrum landsdekkandi miðlum enda RÚV með fjölda fréttamanna á 

landsbyggðinni sem gefa ágæta mynd af því sem þar er að gerast af staðbundinni 

þekkingu. En þeir fréttamenn eru í meiri tengslum við fólkið á sínu litlu svæðum 

og fá frekar að finna fyrir því ef nágrannarnir eru ekki sáttir við fréttaflutninginn 

eins og kemur fram í eftirfarandi svari: „Ég kannast þó við gagnrýnina um að það 

komi aldrei neinar fréttir af landsbyggðinni nema þær fjalli um undarlegt fólk sem 

geri undarlega hluti. Margir eru ósáttir við þetta og segja fréttirnar ekki gefa 

rétta mynd af landsbyggðinni. Hins vegar verð ég að benda á að þetta er ekkert 

öðruvísi á höfuðborgarsvæðinu. Það eru allir fréttamenn, alls staðar, að leita að 

undantekningunum, þessu sérstaka, einstaka og eftirminnilega. Svo eru 

dreifbýlisbúar oft mjög viðkvæmir fyrir neikvæðri umfjöllun um byggðirnar 

þeirra. Krafan er stundum sú að landsbyggðarfréttamenn hagi sér eins og 

klappstýrur fyrir landshlutann sinn og segi einungis frá því sem er gott og 

ánægjulegt, sem er auðvitað fráleit krafa. Fréttamenn verða að segja fréttir af því 

sem fréttnæmt er, hvort sem það er jákvætt eða neikvætt. En þá þarf líka stundum 

bein í nefið.“ 

Spurt var: Finnst þér fjölmiðlar almennt standa sig vel í að flytja fréttir af 

landsbyggðinni? Margir svöruðu þessari spurningu neitandi og sögðu það bara 

fara versnandi. Sjónvarpsþættinum Landanum á RÚV var þó hrósað. Mikið hefur 

dregið úr landsbyggðarfréttum í Morgunblaðinu að mati fréttaritara þess; „Væri 

mannskapur fyrir hendi væri fjallað miklu meira um landsbyggðina, það gefur 

auga leið, þannig að niðurskurðurinn hefur augljóslega bitnað mun meira á 

landsbyggðinni en borgarhorninu.“ 

Einn starfsmaður RÚV, sem svaraði neitandi, sagði líka að sér finndist vera 

töluvert ósamræmi í því hvað teldist fréttnæmt í Reykjavík og hvað teldist 

fréttnæmt á landsbyggðinni og nefndi sem dæmi veðrið en sól eða snjór í 

Reykjavík kemst í alla fjölmiðla en ekki sól eða snjór þó í meira mæli sé annars 

staðar á landinu.  Aðrir sögðu að allir væru að reyna að gera sitt besta eða að þetta 

væri misjafnt milli miðla og sumir sinntu ekki landsbyggðinni nema það væru  

eldgos, eldsvoði eða gjaldþrot. Staðbundin miðlun var líka nefnd í tveimur 

svörum og hlutverk hennar sagt skipta miklu máli upp á umfjöllun í stóru 

landsmiðlunum. 
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Spurt var: Telur þú fjölmiðla græða á því að hafa starfsmenn sem víðast um 

landið og hvernig þá? Mikilvægi nálægðarinnar var svar flestra við þessari 

spurningu, að hafa fólk á staðnum færði miðilinn nær hringiðu atburðanna, það 

kæmi fjölbreyttara efni og það hjálpaði til við að flytja réttar fréttir og koma 

aðstæðum sem réttast til skila. „Sunnanfólk skilur oft mjög illa aðstæður fólks úti 

á landi og hættir til að klæða þær í „einhvern búning“.“ Þekking blaða- eða 

fréttamanns á viðfangsefninu og staðháttum getur verið dýrmæt. Tveir fréttaritarar 

Morgunblaðsins nefndu að það skipti miklu máli fyrir blaðið að hafa virka 

fréttaritara sem víðast ef blaðið vildi halda áskrifendum í dreifðum byggðum. 

Byggðasjónarmiðið kom líka fram, það væri mikilvægt fyrir hvert byggðarlag að 

hafa fréttaritara á staðnum, það væri því oftar í sviðsljósinu og það hefði jákvæð 

áhrif. Þessir starfsmenn miðlana á landsbyggðinni virðast líka finna fyrir þakklæti 

fólks, bæði á staðnum og víðar. „Íslendingar vilja fréttir af landsbyggðinni og sjá 

hvað er að gerast þar. Held að fjölmiðillinn verði jafnvel betri eftir því sem 

landsbyggðafréttirnar eru fleiri, ég finn allavega alltaf hvað fólk er þakklátt að fá 

fréttir af landsbyggðinni.“ 

Fjölmiðill getur ekki annað en hagnast á því að vera með tengiliði á sem flestum 

stöðum. „Það er líka fólk um allt land sem hefur áhuga á fólki út um allt land. Í 

höfuðborginni eru líka ákaflega margir sem vilja gjarnan sjá og heyra fréttir af 

dreifbýlinu. Svo er líka mikilvægt að hafa fréttamenn víða um land, fréttamenn 

sem þekkja til svæðanna og eru ekki eins og álfar út úr hól í umfjöllun sinni. En á 

hinn bóginn er heldur ekki gott að hafa heimamenn í þessu starfi, sem eru 

nátengdir byggðarlaginu, bæði hagsmuna- og fjölskylduböndum.“ 

Þeir eru augljóslega meðvitaðir um þá kvöð sem er á þeim við að sinna 

nærsamfélagi sínu, þeir geta veitt aðhald en um leið geta tengslin og smæð 

samfélaganna orðið þeim til trafala. „Ég tel að fjölmiðlar verði að vera með 

lágmargsþjónustu úti á landsbyggðinni, sem er tengiliður á hverjum stað og 

einhver sem getur myndað. Ég held að fólki þyki vænna um fjölmiðil sem hefur 

menn á staðnum en aðra fjölmiðla. Það er líka hollt fyrir sveitastjórnarmenn úti á 

landi að vita til þess að það sé einhver að vakta þá sérstaklega en um leið getur 

fréttamaður sem er einn úti á landi orðið háður velvilja og samstafsvilja 

sveitarstjórnarmanna til að hann geti fengið upplýsingar.“ 
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4.2.1 Þetta helst 

Helstu niðurstöðurnar eru að starfsmenn miðlana á landsbyggðinni þurfa að dekka 

vítt svið, hafa viðamikið hlutverk og lítil sérhæfing er hjá þeim. Engin sérstök 

fréttastefna er í landsbyggðarfréttum en áhersla virðist þó vera á að fá tímalausar 

og óvenjulegar fréttir sem eru hugsaðar sem fréttir fyrir alla landsmenn. 

Fréttariturum Morgunblaðsins finnst áhugi á landsbyggðarfréttum fara dvínandi á 

meðan starfsmenn Ríkissjónvarpsins sögðust finna fyrir auknum áhuga. Samt 

segja starfsmennirnir sínar fréttir lenda aftarlega í forgangsröðuninni og þeir hafa 

á tilfinningunni að þær séu uppfyllingarefni. Starfsmönnunum finnst fjölmiðlar 

standa sig illa yfir höfuð að flytja fréttir utan af landi og ósamræmi sé í því sem 

telst fréttnæmt í dreifbýlinu og í stærsta þéttbýliskjarnanum. Þeim þykir nálægðin 

við atburðinn eða staðinn vera mikilvæg upp á að fá betri og fjölbreyttari fréttir. 

 

4.3 Hvað var í landsbyggðarfréttum? 

Til að fá betri sýn á það hvers eðlis landsbyggðarfréttir eru og hvar þær lenda í 

sjónvarpsfréttatímanum eða á síðum blaðanna var fylgst með 

sjónvarpskvöldfréttatíma Ríkisútvarpsins klukkan sjö, Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu vikuna 15. til 21. mars 2011. Skráð var niður hvers eðlis þær fréttir 

af landsbyggðinni voru sem birtust, hvar þær birtust og hvort þær voru stórar eða 

smáar, sjá má þá skrá í Viðauka III. Aðeins voru skráðar niður þær fréttir sem 

komu beint af landsbyggðinni en vissulega birtust margar fréttir sem áttu vel við 

landsbyggðina, eins og fréttir af sjávarútvegi, en voru ekki tengdar henni beint 

frekar en öðrum stöðum á landinu. 

Áberandi var hversu aftarlega í sjónvarpsfréttatímanum þær fréttir lentu sem 

unnar voru á landsbyggðinni. Þær fremstu náðu ekki að vera nema áttunda frétt 

alla þessa viku en fréttatíminn samanstendur yfirleitt af um fjórtán til sextán 

fréttum, algengast virðist vera að tvær til þrjár þeirra séu af landsbyggðinni en þær 

voru frá núll upp í fjórar þessa viku í mars. Stundum voru allar öftustu fréttirnar 

landsbyggðarfréttir eins og átti sér stað mánudaginn 21. mars 2011 þar sem 

ellefta, tólfta, þrettánda og fjórtánda frétt voru af landsbyggðinni, engar aðrar 

landsbyggðarfréttir voru í þeim fréttatíma.
74

 Landsbyggðarfréttirnar sem birtust í 

                                                      
74

 Vefur Ríkisútvarpsins 2011 



29 

 

sjónvarpsfréttum þessa viku voru líka nánast undantekningarlaust tengdar 

atvinnumálum, það var ein lögreglufrétt, ein menningarfrétt og ein mannleg frétt 

sem var þó um nokkurskonar atvinnusköpun. Eðli blaðafréttanna var svipað, þar 

sem atvinnumál voru í forgrunni ásamt samgöngumálum, litlar löggufréttir voru 

oft framanlega í blöðunum þar sem minnst var á umferðaróhöpp, innbrot og pústra 

á landsbyggðinni. Fátt var um stórar landsbyggðarfréttir í dagblöðunum en 

nokkuð af smærri fréttum og mannlífsviðtölum. Fjöldi frétta sem tengdust 

landsbyggðinni fór sjaldan yfir fimm í hvoru blaðinu fyrir sig alla vikuna. Fleiri 

landsbyggðarfréttir og stærri voru í laugardagsblöðunum, bæði Fréttablaðsins og 

Morgunblaðsins, en þá eru blöðin stærri og plássið meira. Öfugt var það í 

sjónvarpsfréttum RÚV þar sem landsbyggðarfréttir í laugardagsfréttatímanum 

voru engar og aðeins ein fréttaskýring í sunnudagsfréttatímanum. 

Niðurstaðan úr þessari litlu könnun er að landsbyggðarfréttir í miðlunum eru 

örfáar, smáar og raðast að því virðist undantekningarlaust aftast í 

sjónvarpsfréttatímann. Þær fjalla aðallega um atvinnumál, samgöngur og mannlíf.  
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5 Niðurstöður 

Lagt var upp með eftirfarandi tvær rannsóknarspurningar: 

1. Hvernig er fréttaflutningi af landsbyggðinni háttað hjá Morgunblaðinu, 

Fréttablaðinu og Ríkisútvarpinu? 

2. Hver er stefna þessara miðla í fréttaflutningi af landsbyggðinni? 

Það er ljóst að viljinn er fyrir hendi hjá yfirmönnum miðlanna þriggja að fjalla um 

landsbyggðina, þeir segja sömu fréttastefnu gilda um allt landið og það sé þeim 

mikilvægt að miðillinn höfði til allra landsmanna. Þegar starfsemin er skoðuð er 

ljóst að þáttur fréttaflutnings af landsbyggðinni er hlutfallslega umfangslítill.  

Í fyrsta lagi eru miðlarnir þrír með mjög litla starfsemi á landsbyggðinni. 

Ríkisútvarpið er með mestu starfsemina þar,  7-9% af starfsmönnum miðilsins eru 

í helstu þéttbýliskjörnunum í hverjum landsfjórðungi. Á þeim hvíla líka miklar 

skyldur þar sem þeir þurfa að afla frétta fyrir ólíka miðla Ríkisútvarpsins og 

jafnvel taka og klippa sínar fréttir sjálfir. Morgunblaðið hefur einn starfsmann á 

landsbyggðinni en fjöldi fréttaritara sem virðast vera lítið nýttir miðað við þeirra 

eigin orð og eru þeir oft óánægðir með sinn hlut í blaðinu miðað við sem áður var. 

Fréttablaðið hefur alla starfsmenn í höfuðstöðvunum í Reykjavík en ritstjóri þess 

sagði samt að blaðið ætti að höfða til allra landsmanna og að fjar-unnar fréttir 

væru aldrei jafn góðar og fréttir unnar á staðnum af staðbundinni þekkingu. Það 

segir sig sjálft að með svo agnarsmáan hlut starfseminnar á landsbyggðinni er 

áhuginn á að flytja og fá fréttir þaðan varla mikill.  

Í öðru lagi virðist gilda annað fréttamat þegar kemur að landsbyggðinni. Þegar 

kemur að þeim liðum sem eiga við til að atburður geti talist fréttnæmur er það 

helst óvenjulegt eða undarlegt sem á við landsbyggðarfréttir. Undir þann lið fellur 

líka skemmtilegt, en útvarpsstjóri nefnir einmitt að fréttir verði að vera góðar eða 

skemmtilegar og það gildi um fréttir hvaðan sem þeir koma. Starfsmenn RÚV 

segja líka  að það hafi verið nefnt við þá að gott væri að fá mjúkar fréttir af 

landsbyggðinni en mjúkar fréttir eru yfirleitt mannlegar, skemmtilegar og 
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óvenjulegar og þær fá frekar birtingu í sjónvarpsfréttum en harðar fréttir. Lítið er 

af áberandi fólki eða valdafólki á landsbyggðinni, að minnsta kosti ekki í sama 

mæli og í höfuðborginni, átökin eiga sér stað í borginni þar sem stærstu 

dómsmálin og þinghald fara fram og nálægð miðlana er við suðvesturhornið sem 

birtist í hinum ýmsu myndum í miðlunum, t.d í fréttum af veðri. Tíminn leikur 

líka landsbyggðarfréttir grátt, þær eru frekar geymdar, eins og kemur fram í 

svörum starfsmannanna, og enda jafnvel á að birtast ekki. Samkvæmt þessu 

virðist landsbyggðin ekki vera mjög fréttnæm en ætli lítil tengsl miðlana við 

landsbyggðina og nálægðin við höfuðborgina eigi ekki hlut að máli? Það þurfa 

stærri atburðir að gerast á landsbyggðinni til að þeir nái eyrum fjölmiðlamanna í 

Reykjavík.  

Í þriðja lagi eru landsbyggðarfréttir settar aftarlega í forgangsröðunina og sumir 

höfðu á tilfinningunni að fréttir sínar væru aðeins uppfyllingarefni. Þær fara 

undantekningarlaust aftast í fréttatímana þrátt fyrir að eiga ekki heima þar, eru 

geymdar eða settar í lítið pláss. Nálægð starfsmanna í höfuðstöðvunum í 

Reykjavík við yfirmenn sína gæti haft áhrif á þessa fréttaröðun, en þeir eiga 

auðveldara með að ýta sínum málum að á meðan fréttamaðurinn á landsbyggðinni 

er í erfiðari aðstöðu til þess. Hjá RÚV þykja landsbyggðarfréttir geymast betur því 

litlar líkur eru á að aðrir miðlar séu með sömu frétt þar sem landsbyggðin er ekki 

eins vel vöktuð af þeim. Yfirleitt er reynt að koma merkilegum fréttum sem fyrst í 

loftið og ef frétt er sett á lager er óbeint verið að segja að hún sé ómerkileg og 

virðist það oft verða örlög landsbyggðarfrétta. 

Í fjórða lagi telja yfirmenn miðlanna sig vera að sinna landsbyggðarfréttum eftir 

bestu getu og nefndu að þeir sækist eftir að fá fréttir af því sem fréttnæmt telst. 

Ansi margt fréttnæmt getur samt farið fram hjá þeim þegar um 90% til 100% 

starfsmanna miðlana eru í höfuðstöðvum þeirra í Reykjavík og viljann virðist 

skorta þegar  peninga- og plássleysi eru nefnd sem ástæður þess að 

landsbyggðinni sé ekki sinnt betur. 

5.1 Lítil stefna í landsbyggðarfréttum 

Stefna miðlanna þriggja þegar kemur að fréttaflutningi af landsbyggðinni virðist 

vera lítil, þrátt fyrir fögur orð ritstjóranna að landsbyggðin fengi meira pláss með 

batnandi tíð er erfitt að gera sér grein fyrir hversu mikill vilji liggur að baki þeim 
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orðum. Ritstjóri Morgunblaðsins og útvarpsstjóri Ríkisútvarpsins telja að 

landsbyggðarfréttir, sem eru unnar í höfuðborginni, gefi rétta mynd af því sem þar 

á sér stað. Á meðan svo er sjá þeir varla þörf á að bæta starfsemina á 

landsbyggðinni ef þeir telja það ekki skila þeim betri fréttum. En þrátt fyrir það 

virðist  Ríkisútvarpið eitt þessara miðla vera með á stefnuskránni að bæta 

starfsemina út á landi. Það virðist líka vera meiri jákvæðni í garð 

landsbyggðarfrétta hjá Ríkisútvarpinu en hjá hinum miðlunum tveimur, bæði má 

lesa það út úr svörum yfirmanns og starfsmanna.  

Ljóst er að fréttaflutningur af landsbyggðinni hjá Morgunblaðinu og  

Fréttablaðinu er hlutfallslega lítill. Ríkisútvarpið virðist vera að standa sig best 

þessara þriggja miðla í að sinna öllu landinu. Rannsóknin, sem hefur farið hér 

fram, hefur ekki fellt þá tilgátu sem lagt var uppmeð í byrjun, sem var að engin 

ákveðin stefna sé í fréttaflutningi af landsbyggðinni hjá miðlunum þremur, 

fréttaflutningur af landsbyggðinni sé tilviljunarkenndur hjá dagblöðunum tveimur 

og áhugi til að bæta úr honum lítill. Ríkisútvarpið þarf, samkvæmt lögum, að 

sinna landsbyggðinni og er því með sterkari starfsemi þar en dagblöðin og 

starfsmenn meðvitaðri um að koma landsbyggðarfréttum að. Tilgátan var sú að 

áhugi Ríkisútvarpsins á landsbyggðinni væri meira til að fá skemmtiefni til 

uppfyllingar með harðari fréttum af höfuðborgarsvæðinu og virðist hún standast. 

Margt annað hefur áhrif á það hvernig fréttaflutningi af landsbyggðinni er háttað 

en það sem er tíundað í þessari rannsókn. Þessi ritgerð skautar aðeins á því 

hvernig fréttamennsku af landsbyggðinni er háttað hjá miðlunum þremur. 

Vissulega hefði það gefið betri mynd af eðli landsbyggðarfrétta að taka aðeins 

einn þessara miðla fyrir og kafa dýpra í hvernig fréttum af landsbyggðinni er 

háttað hjá honum með víðtækari könnun meðal starfsmanna alls staðar á landinu, 

fréttastjóra og annarra yfirmanna, auk stærri athugunar á því yfir nokkurn tíma 

hvernig landsbyggðarfréttir birtast í miðlinum. Hefði það líklega gefið betri mynd 

af vinnslu landsbyggðarfrétta og hvert viðhorfið er til þeirra. 
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6 Umræða 

Fréttablaðið, Morgunblaðið og Ríkisútvarpið eru fjölmiðlar á landsvísu og virðast 

yfirmennirnir allir gera sér grein fyrir því hlutverki sínu að þurfa að flytja 

fjölbreyttar fréttir af öllu landinu. Mikið hefur dregist saman í rekstri þessara 

miðla undanfarin ár og hefur það augljós áhrif á fréttaflutning þeirra og 

fjölbreytni. Ljóst þykir að Fréttablaðið og Morgunblaðið munu ekki hafa 

bolmagn til að auka fréttaflutning af landsbyggðinni með staðbundnum 

blaðamönnum á næstu árum. Fækkun blaðamanna á ritstjórnarskrifstofunum í 

höfuðborginni hefur eflaust þau áhrif að landsbyggðarfréttir eru látnar sitja á 

hakanum því það verður að nýta þann mannskap sem er fyrir hendi til að vinna 

það sem brýnast þykir, plássið á síðum blaðanna býður heldur ekki upp á nema 

það sem er helst í fréttum. Það er þá helst að þeir blaðamenn sem eru vel tengdir 

út á land geti komið einhverju að vegna áhuga síns á landsbyggðinni, einnig 

byggist það líka mikið á fréttastjórum og öðrum yfirmönnum. Athyglisvert er að 

ritstjóri Fréttablaðsins nefndi að það væri honum mikilvægt að miðillinn höfðaði 

til allra landsmanna og að blaðið sé lesið úti um allt land og þá má velta fyrir sér 

hvers vegna þeir bæti ekki úr dreifingu blaðsins og efli fréttaflutning af 

landsbyggðinni lítillega án þess að fara út í mikil útgjöld. Líklega er ástæðan sú að 

Fréttablaðið er með yfirburði í lestri og því ekki undir pressu að ná til 

landsbyggðarinnar í stóru mæli, það á nánast stærsta markaðinn, 

höfuðborgarsvæðið. 

Ríkisútvarpið var eini miðillinn sem hafði einhverja framtíðarstefnu er sneri að 

landsbyggðarfréttum og var það nýjustu tækni að þakka, en útvarpsstjóri sá fyrir 

sér nokkurra aukningu á svokölluðum vídeófréttamönnum fljótlega og í 

framtíðinni yrði stór hluti starfsmanna RÚV annars staðar en í höfuðstöðvunum. 

Hann er eini yfirmaðurinn sem nefndi að nýjasta tækni gerði miðlinum það 

auðveldara fyrir að hafa starfsmenn úti á landi. Nú er svo komið að blaðamenn 

geta nánast verið hvar sem er og sent inn daglegar fréttir. Það má velta fyrir sér 

hvers vegna ritstjórar dagblaðanna skuli ekki sjá hag sinn í því að vera með 

starfsmenn úti á landi í fullu starfi hvort sem þeir skrifi sérstakar 
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landsbyggðarfréttir eða ekki, það ætti enginn óbreyttur blaðamaður að þurfa að 

vera bundinn við höfuðstöðvarnar í dag með þeirri tækni sem er í boði.  

Augljóst er að landsbyggðarfréttir eru afgangsstærð, sama hvað yfirmennirnir 

segja um peninga- og plássleysi þá eru þetta fréttir sem mæta afgangi sem sýnir 

sig meðal annars í því að þær fréttir sem birtast af landsbyggðinni í miðlunum á 

hverjum degi má telja á fingrum annarar handar. Þrátt fyrir fögur orð um að það sé 

mikilvægt að sinna öllu landinu og að bæta eigi það þegar tíðin verður betri eru 

þetta miðlar sem hafa í ár og áratugi verið í höfuðborginni og með nánast alla 

starfsmenn sína þar. Líka í góðærinu þegar peningarnir voru til og miðlarnir með 

nóg pláss fyrir alls konar fréttir, þá var landsbyggðinni ekki sinnt neitt frekar. 

Fjölmiðlar draga upp heimsmynd okkar og fjölmiðlar draga upp ákveðna mynd af 

landsbyggðinni með því að velja að sýna alltaf „skemmtiefni“ þaðan og 

fréttaritararnir og starfsmenn miðlana á landsbyggðinni gangast við þeirri mynd. 

Þeir svara eftirspurn, mjúkar skemmtifréttir eru þær fréttir sem þeir fá birtar og 

viðbrögð við og þá leita þeir uppi slíkar fréttir, þeir eru að gera gott fjölmiðlaefni 

og taka þátt í því að draga upp bjagaða mynd af landsbyggðinni. 

Engar sérstakar vísbendingar eru um að fréttaflutningur dagblaðanna tveggja af 

landsbyggðinni muni aukast á næstu árum eða áratugum, né breytast. Öðru máli 

virðist gegna með Ríkisútvarpið þar sem ný tækni í ljósvakamiðlun gerir því 

auðveldara fyrir að vera með starfsmenn sem víðast án mikils kostnaðar. Þótt 

Ríkisútvarpið standi sig best núna í fréttaflutningi af landsbyggðinni og það 

virðist vera bjart framundan hjá því með starfsmannahald þar, getur skjótt skipast 

veður í lofti, hagræðingarkröfur, nýr útvarpsstjóri eða aðrar breytingar á miðlinum 

geta orðið til þess að þessi starfsemi á landsbyggðinni hverfi á einu bretti.  

Þótt allir vilji halda fram að þeir séu að reyna að gera sitt besta þá er ljóst að svo 

er ekki, auðveldlega væri hægt að auka hlut landsbyggðarinnar í miðlunum án 

þess að þurfa að senda starfsmenn út á land, fara út í frekari kostnað eða fórna 

dýrmætu plássi á undan höfuðborgarfréttunum. Yfirmenn miðlana viðurkenna að 

þeir gætu staðið sig betur og stefna á það með betri tíð, þeir eru meðvitaðir um 

mikilvægi þess að vera með fjölbreyttar fréttir og að sinna öllum þjóðfélagshópum 

en hvort miðillinn endurspegli það í lok dags er svo annað mál. Ábyrgð þessara 

manna er mikil, þeir taka þátt að skapa þann raunveruleika sem Íslendingar 
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upplifa og þurfa að vera meðvitaðir um mikilvægi þess að flytja fjölbreyttar fréttir 

um allar hliðar lands og þjóðar. 
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Viðauki I 

Spurningar fyrir yfirmenn landsdekkandi fjölmiðla 

1. Hver er stefna þíns miðils í fréttaflutningi af landsbyggðinni? 

2. Telur þú jafn mikilvægt að segja fréttir af landsbyggðinni og af 

höfuðborgarsvæðinu? 

3. Er það þér mikilvægt að miðillinn höfði til allra landsmanna? Hvers 

vegna? 

4. Er þinn miðill með fréttaritara/starfsmenn víða um land? 

5. Telur þú það gefa betri fréttir af landsbyggðinni? 

6. Hver stór hluti starfsmanna miðilsins er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu? 

7. Hvernig fréttir leggur þú áherslu á að fréttaritarar/starfsmenn á 

landsbyggðinni afli? 

8. Gæti þinn miðill staðið sig betur í að flytja fréttir af landsbyggðinni? 

9. Hvers eðlis myndir þú segja þær fréttir vera sem birtast yfirleitt af 

landsbyggðinni í þínum miðli? 

10. Leggur þú áherslu á að það berist og birtist ákveðnar gerðir af fréttum af 

landsbyggðinni? 

11. Telur þú að landsbyggðarfréttir sem eru unnar í höfuðborginni gefi rétta 

mynd af því sem á sér þar stað? 

12. Hefur það áhrif á fréttaval miðilsins að auglýsendur og valdamenn eru 

flestir staðsettir á höfuðborgarsvæðinu? 

13. Væri það til hagsbóta, að þínu mati,  fyrir miðilinn að hafa fleiri 

starfsmenn á landsbyggðinni og birta meira af landsbyggðarfréttum? 
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Viðauki II  

Spurningar fyrir fréttaritara/starfsmenn á landsbyggðinni 

1. Hvert er hlutverk þitt hjá miðlinum? 

2. Finnur þú fyrir áhuga á landsbyggðarfréttum hjá þínum yfirmönnum? 

3. Hvernig fréttir er lögð áhersla á að þú aflir fyrir þinn miðil? 

4. Hvers eðlis myndir þú segja þær fréttir vera sem birtast yfirleitt frá þér? 

5. Finnst þér þú vera undir pressu að koma með „furðufréttir”, að grafa upp 

eitthvað óvenjulegt? 

6. Hefur þú á tilfinningunni að þínar fréttir séu aðeins uppfyllingarefni? 

7. Telur þú landsbyggðina jafn fréttnæma og höfuðborgarsvæðið? 

8. Finnst þér sá fréttaflutningur af landsbyggðinni sem birtist í landsdekkandi 

fjölmiðlum gefa rétta mynd af henni? 

9. Finnst þér fjölmiðlar almennt standa sig vel í að flytja fréttir af 

landsbyggðinni? 

10. Telur þú fjölmiðla græða á því að hafa starfsmenn sem víðast um landið 

og hvernig þá? 
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Viðauki III 

Landsbyggðarfréttir í Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og 

sjónvarpskvöldfréttatíma Ríkisútvarpsins vikuna 15. mars til 21. mars 2011.  

15. mars 2011 

Sjónvarpsfréttir   

8. frétt – „Sömu aðilar vilja kaupa eignir Eyrarodda“. Flateyri.  

13. frétt - „Leita að fjárfesti fyrir álkaplaverksmiðju“. Seyðisfirði.  

Morgunblaðið 

Bls. 2 – „Enn á brúnni í gærkvöldi“. Borgarnes. Stutt frétt. 

Bls. 4 – „Það var alveg brjálað veður“. Ófærð á Holtavörðuheiði . Stór frétt. 

Bls. 10 til 11 – „Hljóp af stað um fimmtugt“. Stórt viðtal við hlaupagarp á 

Akureyri. 

Bls. 13 - „Göngin fóru fram úr um tvo milljarða“. Kostnaður við 

Héðinsfjarðargöng. Stærri frétt. 

Baksíða  - „Fjölfatlaður í nýjum heimi“. Stórt viðtal við ungan fjölfatlaðan strák á 

Akureyri.  

Fréttablaðið 

Forsíða - „Fyrsta repjuolían afhent“ – Ólafur Eggertsson bóndi á Þorvaldseyri 

dælir repjuolíu á tank. Myndatilvísun á meira inn í blaðinu á bls. 10. Stórt. 

Bls. 4 – „Skotið á sumarhús í Fljótshlíð“. Stutt frétt. 

Bls. 4 – „Ráðist var á tvo menn á Selfossi“. Stutt löggufrétt. 

Bls. 6 – „Bíl ekið inn í hrossahóp“. Mýrdal. Mjög stuttur löggupungur. 

Bls. 8 – „Rukka í göng uns kostnaði er öllum náð“. Vaðlaheiðagöng. Stór frétt. 

Bls. 26 – „Íslenskt drama á Austurlandi“. Egilsstaðir. Miðlungs frétt. 

16. mars 2011 

Sjónvarpsfréttir  

11. frétt – „Skálað í repjuolíu“. Suðurland.  

12. frétt - „Sjóveita heldur rækjuvinnslu gangandi“. Sauðárkrókur.  

14. frétt - „Fá ekki að vera með fjóra hunda í þéttbýlinu“. Fjarðabyggð. 

Morgunblaðið 

Forsíða – Forsíðumynd af hrossum í Hvalfirði. 
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Bls. 27 – Afmælisbarn dagsins býr á sveitabæ á Norðurlandi. Smá dálkur. 

Fréttablaðið 

Bls. 2 - „Gestastofa við Þorvaldseyri“. Eyjafjöll. Tilvísun á stærri umfjöllun í 

sérblaðinu Allt. 

Bls. 4 - „Seldu gangagögnin á 100 milljónir“. Vaðlaheiðagöng. Stærri frétt. 

17. mars 2011 

Sjónvarpsfréttir (gleymdist að merkja röð fréttanna og fyrirsögn þeirra) 

Um miðbik – Landsvirkjun fær lán til að fjármagna Búðarhálsvirkjun.  

Síðasta frétt - Bóndi og bakari í Skagafirði hófu samstarf um að gera brauð úr 

heimaræktuðu hveiti.  

Morgunblaðið 

Forsíða - „Vaðlaheiðargöng með ríkisábyrgð“. Tilvísun á stóra fréttaskýringu um 

málið inn í Viðskiptablaðinu 

Bls. 2 – „Lofa betra upplýsingaflæði til íbúa“. Landeyjahöfn. Miðlungs frétt. 

Bls.  9 – „Óttast að Íslendingar ferðist minna í sumar“.Hallormsstaður.Stærri frétt. 

Bls. 14 – „Úr bæjarlífinu“. Fastur þáttur fréttaritara og starfsmanns út á landi. 

Bls. 16 – „Dægurlagakeppni í Skagafirði“. Stutt frétt. 

Fréttablaðið 

Bls. 2 – „Vilja flugvöll á Langanes“. Mjög stutt frétt. 

Bls. 10 – „Vilja svör um hagkvæmni Vaðlaheiðarganga“. Miðlungs frétt. 

Í sérblaðinu Allt var frétt um skósýningu í Borgarnesi með fyrirsögnina; „Hver 

skór geymir sína sögu“ Stærri frétt. 

18. mars 2011 

Sjónvarpsfréttir 

8. frétt - „Lögreglan sambandslaus í Fáskrúðsfjarðargöngum“. 

12. frétt - „Bjórvettlingurinn vinsæll hjá prjónafólki“ Akureyri. 

14. frétt - „Mynda íslenska náttúru fyrir bandarískt sjónvarp“ Norðurland. 

Morgunblaðið 

Forsíða – „Eyjamenn sýnt langlundargeð en þeim gefnar nýjar vonir með 

Landeyjahöfn“. Tilvísun inn á bls.16 þar sem var stór fréttaskýring. 

Bls. 6 – „Verður að taka á rót vandans“. Akureyri. Miðlungs frétt. 
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Bls. 26 - Afmælisbarn dagsins er frá Keflavík. Smá dálkur. 

Bls. 28 – „Súlur í sýn í Finnboga“. Akureyri. Tilkynning.   

Bls. 30 – „Áhorfandinn tekur þátt“. Egilsstaðir. Miðlungs frétt.    

Baksíða – „Bjartsýnir og jákvæðir bræður“. Keflavík. Stór frétt.   

Fréttablaðið 

Bls. 2 – „Fá sólpall og heita pott í lóðarkaupum“. Akranes. Stór frétt.  

Bls. 2 - „Rúta fór út af veginum“.  Vík í Mýrdal. Pínulítil frétt.  

Bls. 6 - „Draumurinn rættist“. Akureyri. Miðlungs mannlífsviðtal.   

Bls. 8 – „Landsvirkjun brýtur ísinn“.  Búðarhálsvirkjun. Stór frétt. 

Bls. 10 – „Landsbankinn skoðar Suðurnes “. Smá frétt. 

19. mars 2011 

Sjónvarpsfréttir 

Engar landsbyggðarfréttir. 

Morgunblaðið 

Bls. 2 - „Þrjú óhöpp við Ljósavatn“. Norðurland. Smá frétt.  

Bls. 10-11 – „Alls kyns skór með sál og sögu“. Borgarnes. Stærri frétt. 

Bls. 14 - „Flytur tuttugu störf í Reykjanesbæ “. Smá frétt. 

Bls. 16 – „Stormur á beitukóngsveiðum“. Grundarfjörður. Stór frétt.  

Bls. 18 – Úr bæjarlífinu. 

Bls. 18 – „Finna bragðið af bleikjunni“. Mývatn. Miðlungs frétt.  

Bls. 23 - „Sextíu nemendur sýndu hæfileika sína á uppskeruhátíð“.  

Stykkishólmur. Miðlungs frétt. 

Baksíða – „Í svörtum fötum í Sjallanum“. Smá tilkynning. 

Fréttablaðið 

Bls. 2 –„Suðurnesjamenn áhyggjufullir“ – Helguvík. Stór frétt. 

Bls. 13 – „Samherji hf. gaf hús í Hlíðarfjall“. Akureyri. Smá frétt. 

Bls. 16 – „Dagarnir renna allir út í eitt“. Reykjanesbær. Heilsíða 

Bls. 2 í sérblaðinu Allt – „Tónleikaröð á Suðurlandi“. Smá tilkynning. 

Bls. 38 – „Í gleði og þökk fyrir að hafa kynnst séra Pétri í Laufási“. Akureyri. Stór 

frétt.   
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20. mars 2011 

Sjónvarpsfréttir 

Í lok frétta - Hér og nú: Vestmannaeyjar. Um sjávarútveginn. 

Morgunblaðið og Fréttablaðið koma ekki út á sunnudögum. 

21. mars 2011 

Sjónvarpsfréttir 

11. frétt - „Mikil uppbygging á Borgarfirði Eystra“. 

12. frétt - „Skortur á hrossakjöti“. Sauðárkrókur. 

13. frétt - „Ár frá gosi á Fimmvörðuhálsi“.  

14. frétt - „Gagnvirk list á Hreindýralandi“. Egilsstaðir.  

Morgunblaðið 

Bls. 2 – „Mokfiskirí þegar menn komast á sjó“. Ólafsvík og Suðurnes. Stór frétt. 

Bls. 6 – „Líflegt í skíðabrekkunum í Skarðsdal“. Siglufjörður. Stór frétt.    

Bls.10-11 – „Nýsköpunarverðlaun opnuðu dyr“. Njarðvík. Stór frétt.  

Fréttablaðið 

Bls. 2 - „Harður árekstur á Hvolsvelli“. Smá frétt. 

Bls. 4 – „Helmingi minna fé eytt í snjómokstur í Reykjavík“. Grein um 

snjómoksturskostnað í nokkrum sveitafélögum , Akureyri nefnt.  


