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Útdráttur 
 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar og ritgerðar er að kanna vinnubrögð blaða- og 

fréttamanna við dagleg störf á fjölmiðlum. Rannsóknir víða erlendis sýna að 

blaða- og fréttamenn fara lítið út af vinnustað sínum, flest viðtöl eru símaviðtöl og 

algengast er að fréttir eigi rót sína að rekja til fréttatilkynninga, almannatengla, 

upplýsingafulltrúa og hagsmunaaðila. Þar sem blaða- og fréttamenn fari lítið úr 

húsi gefist lítið færi til fréttaöflunar, að hitta og kynnast fólki og rækta sambönd 

við heimildarmenn. Rannsóknin sem hér var gerð byggist á dagbók sem fimmtán 

blaða- og fréttamenn af ólíkum tegundum fjölmiðla héldu. Samtals skráðu þeir 

sjötíu vinnudaga. Þátttakendur voru beðnir að skrá meðal annars fjölda frétta sem 

unnið var að og það hvaðan fréttaefnið bærist þátttakendum í hendur, símtöl, 

fjölda viðtala í eigin persónu, fjölda símaviðtala og fjölda viðburða eða 

blaðamannafunda utan vinnustaðar. Þá voru þeir beðnir að skrá þann tíma sem 

þetta tæki og líka þann tíma sem færi í skriftir, vangaveltur, fundi, spjall og matar- 

og kaffitíma. Þátttakendur voru að auki beðnir um stutta lýsingu á deginum. 

Einnig var spurningalisti lagður fyrir þá. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

hvort staðan hér á landi væri svipuð og rannsóknir erlendis hafa sýnt fram á. 

Meginniðurstaðan hér er að íslenskir blaða- og fréttamenn fara lítið af vinnustað 

sínum, taka sárafá viðtöl í eigin persónu og langflest viðtöl eru í gegnum síma. 

Þeir skrifa mjög margar fréttir og oftast fá þeir fréttaefnið frá vaktstjóra eða í 

gegnum fréttatilkynningar, fréttaveitur og aðra fjölmiðla.  
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Abstract 

 
In this thesis the daily working activities of Icelandic journalists are 

explored/studied. Studies elsewhere have shown that journalists rarely leave their 

desks for newsgathering. Most of their interviews are performed via phone and the 

most common sources of news are press releases, public relations and information 

officers and stakeholders. Since journalists conduct most of their work from their 

desk they have few opportunities to find news, establish and nourish their sources. 

This thesis is based on data collected from 15 journalists at various media outlets 

who kept a daily record of their work activities. All in all, data for 70 workday 

activities were collected. Among other things, participants were asked to keep 

record of the number of stories they were working on, their sources, number of 

phone interviews, in person interviews, news conference attendance, and other 

events attended outside their offices. They were also asked to record the time 

spent on each activity as well as time used for writing the stories, preparation, 

investigation, in house meetings, coffee and lunch breaks as well informal 

discussions with colleagues. Each participant was also asked to give a short 

description of their workday. A further data was collected through a questionnaire 

sent to participating journalists. The objective of this research was to find out if 

journalism in Iceland had developed in same or similar direction as findings 

elsewhere had shown. The main finding is that Icelandic journalists rarely leave 

their desk and conduct most of their interviews by phone rather than in person. 

They have to write many stories per day and that the origin of the stories is from 

news editor, press releases, wire services and other media. 
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I. hluti 

Inngangur, tilgáta og rannsóknarspurningar 

 

1.1 Inngangur                                                                                                                             

 
„Lýðræðið byggir á því að almenningur fái réttar upplýsingar sem 
settar eru í rétt samhengi. Þetta skiptir meginmáli þar sem aðrir þættir, 
s.s. túlkun, gagnrýni, greining og umræður, byggjast á því að fólk hafi 
fengið réttar upplýsingar í upphafi. Því eru skyldur blaðamanna fyrst 
og fremst við borgarana.“1  
 

Fjölmiðlar eru helsta upplýsingaveita almennings og mikilvægi þeirra fyrir sam-

félagið mikið. Að sama skapi hlýtur starf blaða- og fréttamannsins því að vera afar 

mikilvægt. Það krefst fagmennsku, elju og hugrekkis að grafast fyrir um upp-

lýsingar sem jafnvel er reynt að halda leyndum og veita vandaða greiningu á 

samfélagsmálum.2 Til að sinna þessu hlutverki sínu þarf að tryggja starfseminni 

sjálfstæði og huga að vinnuaðstæðum blaða- og fréttamanna og þeir verða að hafa 

í heiðri fagvitund og fagmennsku.  

 

Breytingarnar á fjölmiðlamarkaði hafa verið miklar og átt sér stað á skömmum 

tíma. Markaðs- og viðskiptavæðingu fylgdu nýjar áherslur, krafan um 

skemmtanagildi frétta jókst, áhrif auglýsenda urðu augljósari og samþjöppun 

eignarhalds hefur víða átt sér stað. Einnig hafa tækninýjungar verið örar og 

áhrifamiklar. Allt hefur þetta gríðarmikil áhrif á störf blaða- og fréttamanna. Með 

markaðsvæðingunni jókst krafa um hagræðingu og hagnað og hafði bein áhrif á 

störf blaða- og fréttamanna. Krafist var meiri og hraðari framleiðslu, fjölmiðlar 

stækkuðu og umfjöllun og fréttir í takt við það en að sama skapi var 

starfsmönnum ekki endilega fjölgað. Veffjölmiðlar bættust í fjölmiðlaflóruna og 

                                                 
1 Menntamálaráðuneytið, 2005: 19 
2 Rannsóknarnefnd Alþingis, Viðauki I, 2009: 196 
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urðu öflugri og mikilvægari dag frá degi. Á sama tíma hefur rannsóknar-

blaðamennska dalað. Einnig virðist hlutfall ungra og óreyndra blaðamanna á 

lágum launum hafa aukist. Þeim er jafnvel falið að fást við erfið mál sem þeir hafa 

hvorki reynslu né skráp til að kljást við.3  

 

Sjálf hef ég unnið sem blaðamaður og þekki álagið og verklagið á eigin skinni. 

Einnig heyri ég á starfsfélögum, sérstaklega hinum reyndari, að álag hafi aukist og 

aðstæður breyst. Sumt til hins betra en margt til hins verra. Vissulega heyrast þó 

raddir um að þetta sé nú bara gamla klisjan um að heimur versnandi fari. Sumir 

halda því jafnvel fram að blaða- og fréttamennskan sé orðin fjölbreyttari, opnari 

og öflugri með þessum breytingum. Frétta- og blaðamenn þurfi að ná tökum á 

margvíslegri tækni og aðferðum og séu stundum allt í senn tökumenn, klipparar, 

grafískir hönnuðir o.fl. Því sé orðið „media worker“ betur við hæfi en blaða- og 

fréttamaður.4 Ýmsum kann að þykja þessi þróun auka við fjölbreytnina og því 

jákvæð fyrir blaða- og fréttamenn. Aðrir sjá þetta hins vegar sem íþyngjandi 

tímaþjóf sem hljóti að koma niður á gagnrýninni fréttamennsku. 

 

Umræða um fjölmiðla og gagnrýni á þá og fjölmiðlafólk er alls ekki séríslenskt 

fyrirbæri og heldur ekki krísa efnahagshrunsins. Vandi fjölmiðla er flókinn og 

fjölþjóðlegur. Mikil umræða um fjölmiðla og aðstæður blaða- og fréttamanna víða 

um heim á sér stað og vart er hægt að fletta fagtímariti eða sækja málþing um 

blaða- og fréttamennsku án þess að þetta beri á góma og lærðar bækur og greinar 

hafa verið skrifaðar um málið.  

  

                                                 
3 Preston, 2009, Davies, 2008 
4 Witschge, Nygren, 2009 
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1.2 Rannsóknartilgátan 

Í stuttu máli má segja að ritgerðinni sé ætlað að skoða hvaða áhrif ofangreindar 

breytingar hafa haft á störf og líf blaðamannsins. Tilgátan sem lagt er upp með er 

að blaðamenn fari lítið af vinnustað sínum og að flest viðtöl séu tekin í gegnum 

síma og fréttirnar komi flestar í gegnum ábendingar, fréttatilkynningar og 

upplýsingar frá almannatenglum. Blaðamenn fara sjaldan út til að taka viðtöl og 

enn sjaldgæfara er að þeim gefist tími til að sitja til dæmis þing- eða 

bæjarstjórnarfundi, heimsækja fólk á vinnustaði, fara út á land og rækta sambönd 

við heimildarmenn. Eðli starfsins samkvæmt fara sjónvarpsfréttamenn oftar úr 

húsi en fréttamenn á blöðum og vefmiðlum. Það gæti þó breyst líkt og á öðrum 

miðlum. Vinnuálag þeirra hefur aukist líkt og annarra fréttamanna. Krafan um 

framleiðni blaða- og fréttamanna á öllum miðlum hefur aukist og tími til vandaðra 

vinnubragða að sama skapi minnkað.  

 

Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis – Viðauka I vitna höfundar í orð 

fjölmiðlafræðingsins Paschal Preston „… að vinnubrögð og venjur við dagleg 

störf á fjölmiðlum mótist í vaxandi mæli af þeirri rökhyggju viðskipta og 

stjórnunar sem fylgir peningaöflunum á kostnað faglegra blaðamennskugilda“.5 

Breski rannsóknarblaðamaðurinn Nick Davies gaf árið 2008 út bókina Flat Earth 

News, sem er að hluta byggð á rannsóknum fjölmiðladeildar háskólans í Cardiff. 

Hann er harðorður í bókinni og heldur því fram að blaða- og fréttamenn séu ritarar 

sem sitji allan daginn við skrifborð og skrifi um mál sem þeim berist í hendur. 

Þeir séu hættir að mestu að afla sjálfir upplýsinga en taki í stað þess við efni frá 

öðrum og matreiði úr því fréttir. Er þessi tegund blaða- og fréttamennsku sem 

Davies kallar churnalism – kranablaðamennska er líklega besta þýðingin á þessu 

orði – ríkjandi í blaða- og fréttamennsku? Eru blaða- og fréttamenn orðnir réttir og 

sléttir ritarar líkt og Nick Davies heldur fram?6 

 
Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvort staðan hér á landi sé svipuð 

og rannsóknir víða erlendis hafa sýnt: að blaðamenn þurfi að framleiða mikið efni, 

séu bundnir við skrifborðið og gefist lítill tími til að afla og sannreyna upplýsingar 

eða rækta sambönd við heimildarmenn. Afleiðingin sé meðal annars sú, líkt og 

                                                 
5 Rannsóknarnefnd Alþingis – Viðauki I, 2009 
6 Davies, Nick, 2008 
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erlendis, að blaða- og fréttamenn vinni að miklu leyti úr efni sem m.a. 

almannatenglar hafa tilreitt. 

 

Til að prófa tilgátuna verður leitast við að svara nokkrum rannsóknarspurningum. 

 

– Hversu langan tíma hafa blaða- og fréttamenn að jafnaði til að vinna 

fréttir sínar? 

– Hversu oft fara blaða- og fréttamenn af vinnustaðnum í fréttaöflun og 

hversu oft taka þeir viðtöl við fólk augliti til auglitis? 

– Hverjar eru helstu uppsprettur frétta? 

 

Sjálfstæði fjölmiðla og fjölmiðlafólks skiptir gríðarmiklu máli fyrir samfélagið og 

lýðræðið. Þær fáu rannsóknir og heimildir sem til eru um íslenskan raunveruleika 

fjölmiðlanna og þeirra sem þar starfa benda til þess að þróunin hafi verið með 

svipuðum hætti og lýst er í erlendum fræðigreinum og -bókum. Rannsókn mín er 

afmörkuð en leitast er við að setja hana í víðara samhengi. Með þessari litlu 

rannsókn vil ég leggja mitt af mörkum til að skoða þann vanda sem við er að 

kljást og verpa litlu eggi í hreiður hugmynda og úrbóta í von um að eitthvað 

uppbyggilegt klekist út.  

 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í fimm hluta sem flokkast í nokkra undirkafla. Í fyrsta hluta er 

inngangur og tilgátan sem lagt er upp með í rannsókn og ritgerð reifuð stuttlega. Í 

öðrum hlutanum eru raktar rannsóknir sem gerðar hafa verið og kenningar sem 

settar hafa verið fram erlendis og að einhverju leyti reynt að setja þær í samhengi 

við íslenskan veruleika og rannsóknir. Þessi hluti er kaflaskiptur þannig að skoðuð 

eru ákveðin málefni sem hafa haft áhrif á fjölmiðla og starfsskilyrði blaða- og 

fréttamanna. Þannig fær hlutverk fjölmiðla í lýðræðissamfélagi fyrsta kaflann, 

tækniþróun annan, viðskiptavæðingin og afleiðingar hennar næsta, almannatengsl 

og sérfræðingavæðing þann fjórða. Í fimmta kafla þessa hluta er velt upp stöðu 

blaðamennskunnar sem fags og fjallað um ábyrgð blaða- og fréttamannanna 

sjálfra á stöðunni. Í þriðja hluta ritgerðarinnar verður rannsóknin reifuð og í fjórða 

hluta verður farið yfir niðurstöður. Að síðustu verður gagnrýnin greining á því 
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hvað niðurstöðurnar segja um blaða- og fréttamannsstarfið hér á landi og 

vangaveltur um úrbætur og möguleika stéttarinnar í nánustu framtíð.  
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II. hluti Rannsóknir og kenningar 
 
 
2. Hlutverk fjölmiðla í lýðræðissamfélagi – Sannleikans hrópandi 

rödd? 

Í eyrum margra hljómar það eins og hver önnur klisja að tala um fjölmiðlana sem 

fjórða valdið og varðhunda almennings og lýðræðis. Ef til vill hljómar það 

jarðbundnara og minna klisjukennt að benda á að vel upplýstir samfélagsþegnar 

eru líklegri til að hegða sér skynsamlegar og markvissar en þeir sem eru óupplýstir 

eða fáfróðir. Til að lýðræði virki er þegnunum nauðsyn á sem bestum og 

ítarlegustum upplýsingum um samfélagið til að geta tekið upplýstar ákvarðanir. 

Þróað lýðræðissamfélag er gjarnan metið út frá fjölmiðlum sem starfræktir eru í 

landinu. Meðal kúgaðra þjóða er rit- og málfrelsi oft og iðulega skert og fjölmiðlar 

ekki frjálsir.7 Kohring og Matthes komast svo að orði: „It is only the information 

from the news media that enables the members of the audience to act in a modern 

society.“8 Þýski félags- og lögfræðingurinn Niklas Luhmann tekur enn dýpra í 

árinni þegar hann segir að allt sem við vitum um samfélag okkar, jafnvel um allan 

heiminn sem við búum í, vitum við í gegnum fjölmiðlana.9 McQuail bendir á að 

þar að auki séu fjölmiðlar mikilvægir því þeir veiti fólki umræðuefni og slúður 

sem nærir og smyr félagsleg samskipti. Einnig séu fréttir okkur nauðsynlegar til 

að skilgreina hvað sé eðlileg samþykkt hegðun og „norm“ í samfélaginu.10 Þá eru 

orð Jóns Ólafssonar, sem hann ritaði í Skuld vorið 1878, þá nýlega kominn frá 

Ameríku, lýsandi fyrir hug margra til fjölmiðlanna: „Þetta er blaðanna háleita 

köllun að vera sannleikans hrópandi rödd.“11 

 

Þrátt fyrir hástemmd orð margra um mikilvægi fjölmiðla hefur vald þeirra aldrei 

verið formlega skilgreint. Fjölmiðlarnir gegna aðhalds-, upplýsinga- og 

                                                 
7 Horsbøl og Harboe, 2004: 56 
8 Kohring & Matthes, 2007: 239 
9 Luhmann, 2002 
10 McQuail, 1994:1 
11 Guðjón Friðriksson, 2000. 
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umræðuhlutverki fyrir utan að sinna menningar- og fræðsluhlutverki að ógleymdu 

skemmtana- og afþreyingarhlutverkinu. Þeir eiga að leitast við að veita valdhöfum 

s.s. stjórnvöldum og viðskiptalífi aðhald, veita áreiðanlegar upplýsingar og 

greiningu á þeim málum sem efst eru á baugi í samfélaginu hverju sinni. Þá eiga 

fjölmiðlar að vera vettvangur umræðu og túlkunar frá sem fjölbreyttustu 

sjónarhorni. Því hníga flest rök að því að vald fjölmiðla sé raunverulegt í 

klassískum félagsfræðilegum skilningi og í því ljósi beri að meta áhrif þeirra og 

stöðu.12  

 

Í skýrslu nefndar menntamálaráðherra um íslenska fjölmiðla frá árinu 2005 segir: 

„Lýðræðið byggir á því að almenningur fái réttar upplýsingar sem settar eru í rétt 

samhengi. Þetta skiptir meginmáli þar sem aðrir þættir, s.s. túlkun, gagnrýni, 

greining og umræður, byggjast á því að fólk fái réttar upplýsingar í upphafi. Því 

eru skyldur blaðamanna fyrst og fremst við borgarana.“13 Út frá þessum skilningi 

á hlutverki fjölmiðla byggist að hluta sú gagnrýni sem komið hefur fram á 

íslenska fjölmiðla í kjölfar bankahrunsins. Fjölmiðlarnir hafi brugðist almenningi; 

fréttir þeirra um viðskiptalífið verið á forsendum fjármálafyrirtækjanna. Ýmislegt 

bendir til að margt í þeirri gagnrýni eigi rétt á sér eins og glöggt kemur fram í 

Viðauka I með skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis. Þar segir að stór hluti 

umfjöllunar um fjármálalíf og fjármálafyrirtæki virðist runninn undan rifjum 

fyrirtækjanna sjálfra. Færa megi rök fyrir því að fjölmiðlar hafi rammað inn 

umræðu um fjármálalíf á forsendum fyrirtækja og fjárfesta fremur en 

almennings.14 En hvað brást? Hvað gerði fjölmiðlana vanmáttuga til að sinna 

hlutverki sínu? Hvað olli vangetu blaða- og fréttamanna? Hvað er það í 

vinnuumhverfi blaða- og fréttamanna og við uppbyggingu fjölmiðlanna, eða 

jafnvel samfélagsins, sem hefur leitt til slælegra vinnubragða? Er það vegna 

samþjöppunar á eignarhaldi, viðskipta- og markaðsvæðingar, harðnandi 

samkeppni, nýrrar tækni, breytts eðlis fjölmiðla eða almennrar forheimskunar? Er 

sannleikans hrópandi rödd orðin að hásu hvísli eða alveg þögnuð?  

  

                                                 
12 Þorbjörn Broddason, 2005 og Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis. Viðauki I, 2009 
13 Menntamálaráðuneyti, 2005:19  
14 Rannsóknarnefnd Alþingis. Viðauki 1, 2009 
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3. Tæknivæðingin – hraðavæðingin 

Það er gömul saga og ný að þróun í blaða- og fréttamennsku er nátengd 

tækninýjungum. Með góðum rökum má halda því fram að sögu blaða- og 

fréttamennskunnar sé meira og minna hægt að rekja og skilgreina út frá 

tæknibreytingum og nýjungum. Tæknin sé mesti áhrifavaldur blaða- og 

fréttamennskunnar.15 Þannig er prenttæknin forsenda blaðaútgáfu. Kanadíski 

fræðimaðurinn Marshall McLuhan gekk svo langt að segja að prentlistin hefði 

ekki verið viðbót við ritlistina fremur en bíllinn var viðbót við hrossið. Hann 

fullyrti líka að tilkoma prentlistar á sextándu öldu hefði verið undirrót rökhyggju, 

einstaklingshyggju og þjóðernishyggju og bundið enda á þröngsýni og 

ættarhyggju.16 Síðan þá hafa ýmsar aðrar tækninýjungar haft mikil áhrif á starf 

blaða- og fréttamanna, t.d. vélsetning leturs og síðar offsettæknin, ritsíminn, 

talsíminn og síðar farsíminn, gervihnettir, tölvuvæðing, ódýrar upptökuvélar og 

stafrænar myndavélar, myndsímar og veraldarvefurinn.  

 

Veraldarvefurinn eða netið er upplýsingalind sem nýtist blaða- og fréttamönnum 

eins og öðrum, fyrir nú utan að vefurinn hefur getið af sér nýja fjölmiðla. Netið 

hefur vissulega aukið möguleika blaða- og fréttamanna til að finna fréttaefni og 

upplýsingar ýmiss konar og með tilkomu þess eru fréttamenn líklegri til að senda 

frá sér fréttir á öllum tímum sólarhringsins. Þannig verða til fréttir sem hefðu 

líklega ekki komist í fjölmiðla fyrir tíma netsins.17 Það er hins vegar algengt 

umkvörtunarefni fréttamanna að þeir séu að drukkna í offramboði upplýsinga.18 

 

Tæknibyltingin og netvæðingin hefur leitt til þess að fólk sækir ekki eingöngu til 

hefðbundinna fjölmiðla. Hægt er að skoða óendanlega margar netsíður þar sem 

fólk, sem ekki er blaða- eða fréttamenn, segir frá því sem það telur fréttnæmt og 

birtir ljósmyndir og jafnvel upptökur. Því mætti jafnvel halda fram að með 

tilkomu netsins sé miðstýrt fréttamat á undanhaldi. Hins vegar er það nú svo að 

fæstir hafa orku eða tíma til að afla sér frétta frá öllum heimsins blogg- og 

upplýsingasíðum. Því velja flestir að láta hefðbundna fréttamiðla uppfræða sig um 

fréttnæma atburði. Vandamálið er að blaða- og fréttamennirnir eiga líka í mesta 

                                                 
15 Pavlik 2000: 229, Þorbjörn Broddason, 2005 o.fl. 
16 McLuhan, 2005, Þorbjörn Broddason, 2005:25 
17 Preston, 2009: 65-67 
18 Witschge og Nygren, 2009:48 
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basli við að sía út fréttir í ofgnótt upplýsinganna. Vandinn er nefnilega sá að ef 

maður er að drukkna í upplýsingaflóði glatast tilfinning fyrir því hvað gera skuli 

við upplýsingar og því hvaða upplýsingar maður hafi þörf fyrir.19  

 

Ný tækni hefur orðið til þess blaða- og fréttamenn þurfa gjarnan að sinna ýmsu 

sem áður var í höndum annarra starfsmanna, s.s. grafískra hönnuða og annarra, 

t.d. sinna uppsetningu frétta, leita að viðeigandi ljósmyndum og klippa þær til, á 

útvarpi klippa fréttamenn alfarið sjálfir sínar upptökur, sjónvarpsmenn þurfa 

stundum að sjá um þá hlið líka, sérstaklega íþróttafréttamenn, stundum þarf að 

skrifa útdrátt fyrir annan miðil, t.d. vefsíðu, o.m.fl. Þá virðist vera brotalöm í því 

að blaða- og fréttamönnum sé boðið upp á námskeið eða þjálfun þegar ný tækni er 

kynnt til sögunnar á vinnustaðnum.20  

 

Margir halda því fram að tilkoma nýrrar tækni og nýrra miðla hafi leitt til þess að 

fjölmiðlastarfið, þá sérstaklega á blöðum og vefmiðlum, sé orðið rétt og slétt 

skrifstofustarf. Tæknivæðingin, ásamt viðskiptavæðingu miðlanna, hafi getið af 

sér kröfur um hraða og aukna framleiðni, fleiri fréttir – miklu hraðar! Samkeppnin 

um fréttaskúbb hefur aukist með nýjum miðlum. Fréttin verður helst að birtast á 

miðlinum áður en atburðurinn gerist!  

 

Ný tækni gæti gefið óendanlega mikla möguleika á nýstárlegri skapandi nálgun og 

miðlun á fréttum. Því miður hefur blaða- og fréttamönnum lítið verið gefinn 

kostur á að nýta sér og þróa áfram jákvæðar skapandi hliðar tækninnar heldur 

hefur verið einblínt á aukinn hraða og fækkun starfsmanna.21 Afköstin hafa aukist 

en ekki gæðin og aukinn tímaskortur blaðamanna ýtir undir lélegri frétta-

mennsku.22 Nýja tæknin hefur því ekki orðið til þess að dýpka og víkka út blaða- 

og fréttamennskuna og geta af sér nýstárlega miðlun frétta eins og búast mætti 

við, heldur miklu frekar orðið til þess að þrengja að starfi blaða- og fréttamanna. 

Þannig er hlutverk þeirra, og þó sérstaklega þeirra sem starfa á vefmiðlum, orðið 

að starfa að mestu við skráningu og miðlun upplýsinga, en ekki að skrifa 

greiningar byggðar á staðreyndum, þekkingu og reynslu og enn síður að stunda 

                                                 
19 Postman; 1986 
20 Witschge og Nygren, 2009:48 
21 Witschge og Nygren, 2009: 48 
22 Preston: 2009 
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rannsóknarblaðamennsku. Sumir ganga jafnvel svo langt að tala um að starfið 

felist í því að skrifa skilaboð fremur en fréttir.23  

 

Önnur hliðaráhrif nýrrar tækni sem haft hafa áhrif á starf blaða- og fréttamanna er 

að mælingar á því hve margir lesa einstakar fréttir á fréttavefjum hafa orðið 

einfaldari, ódýrari og fljótvirkari. Þetta hefur augljós áhrif þar sem það telst til 

skilgreininga á fréttnæmi, hvað fjölmiðlaneytendur vilja helst lesa og fræðast um. 

Það sem höfðar til flestra er fréttnæmt. Þannig fer drjúgur tími sumra fréttamanna 

í að leita upplýsinga um og skrifa um appelsínuhúð, drykkju, framhjáhald og 

lýtaaðgerðir frægs fólks þar sem þessar fréttir skora hátt á vinsældalistanum 

samkvæmt smellimælingum. Mikilvægi smellistraumsins hefur þannig haft 

gríðarmikil áhrif á störf blaða- og fréttamanna og haft mótandi áhrif á 

fréttaflutning vefmiðlanna og jafnvel annarra miðla þar sem vinsældalistinn gefur 

vísbendingar um hvernig fréttir fólk vill lesa. Á bak við hvern smell er manneskja 

sem markaðurinn vill ná til. 24 

 

Hraðinn og tæknin hefur breytt eðli fréttamannsstarfsins á þann hátt að oft eru 

birtar fréttir án þess að fréttamaður hafi sannreynt upplýsingarnar, hvað þá náð að 

skoða sem flestar hliðar fréttarinnar. Málið er leyst á þann hátt að nýjar 

upplýsingar sem kunna að koma fram eru birtar sem framhald af fréttinni. Segja 

má að fréttirnar séu skrifaðar í „beinni útsendingu“, þ.e. allt er birt um leið og það 

berst, svo er leiðrétt og uppfært eftir því sem þurfa þykir, bæði málfar og 

upplýsingar.25  

 

Aukin gagnvirkni er því kannski að breyta blaða- og fréttamennskugildum. Það er 

ef til vill fréttamennska fortíðar að blaða- og fréttamaður meti hvað sé 

nauðsynlegt eða mikilvægt fyrir áhorfendur/lesendur að vita og skrifi svo 

greinandi úttekt um málið.  

 

Viðamiklar rannsóknir sem gerðar voru á árunum 2006 til 2008 í Svíþjóð og 

Bretlandi sýna svipaða niðurstöðu og Paschal Preston kemst að í bók sinni Making 

                                                 
23 Chang-de Liu, 2006:2, Witschge og Nygren, 2009:47  
24 Ragnhildur Lára Finnsdóttir, 2010 
25 Davies, 2008, Preston, 2009 
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the News og margoft hefur verið vitnað í og mun verða vitnað í hér. Sama á við 

um rannsóknir sem Nick Davies byggir að hluta bók sína Flat Earth News á og 

mikið er vitnað í í þessari ritsmíð. Bresku rannsókninni stýrði Tamara Witschge, 

prófessor við Goldsmiths College University of London, og Gunnar Nygren við 

Södertörns högskola stýrði rannsókninni í Svíþjóð. Í grein þar sem stiklað er á 

helstu niðurstöðum rannsókna þeirra, Journalism; A profession under pressure?, 

kemur skýrt fram að kostirnir við tækninýjungar hafi einkum verið nýttir til að 

auka framleiðni en ekki til að fara nýjar leiðir eða nýta þann tíma sem sparast 

vegna tækninýjunganna til að sinna betur blaðamennskugildum. Sænskir og 

breskir blaðamenn fara sjaldan úr húsi í fréttaleit og á það alveg sérstaklega við 

um þá er starfa á vefmiðlum. Almennt eigi það þó við, líka á sjónvarpi, að þrátt 

fyrir að ný tækni gefi möguleika á miklu meiri hreyfanleika en áður var þar sem 

hægt sé að senda efni, talað, ritað eða myndefni, beint í gegnum síma og tölvur sé 

það lítið nýtt. Einnig kemur fram að fréttamönnum finnst þeir vera að drukkna í 

upplýsingum. Yfirvinna er talsverð en sænskir blaðamenn vinna yfirvinnu a.m.k. 

einu sinni í viku og margir allt að tvo til þrjá daga vikunnar. Athyglisvert er að 

almennt finnst blaða- og fréttamönnum í þessum löndum starf sitt ekki einkennast 

af því sem þeir kalla „proper journalism“ (góðri vandaðri blaðamennsku) og enn 

síður af rannsóknarblaðamennsku. Í stað þess að blaða- og fréttamenn noti góðan 

hluta vinnutímans í að rannsaka, afla upplýsinga, finna og skrifa fréttir matreiði 

þeir efni frá öðrum, t.d. fréttaveitum, fréttatilkynningar o.fl., og setji í búning 

frétta.26 Segja mætti að áherslan hafi færst frá því að afla efnis yfir í endurvinnslu. 

Þannig hafi ný tækni stuðlað að meiri einhæfni, leitt til stöðlunar og fasts forms á 

fréttaefni. Þetta sé í raun alveg þvert á það sem búast hefði mátt við, þar sem ný 

tækni ætti að geta sparað tíma og leitt til nýstárlegra og vandaðri vinnubragða.  

 

MacLuhan orðaði þetta skemmtilega; að dæmigerð viðbrögð okkar við truflandi 

nýrri tækni væru að endurskapa gamla umhverfið í stað þess að gefa gaum að 

nýjum tækifærum nýja umhverfisins. Að koma ekki auga á nýju tækifærin væri að 

skilja ekki nýja aflið. 27  

 

En líklega er ekki tækninni sem slíkri um að kenna. Miklu líklegra verður að 

                                                 
26 Witschge og Nygren, 2009 
27 McLuhan, 2005. 
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teljast að það sé við markaðs- og viðskiptavæðingu fjölmiðla að sakast. 

Hagræðingaráráttan hefur átt sinn hlut, og kannski nokkuð stóran, í því að 

rannsóknarblaðamennsku og skapandi miðlun hefur ekki verið gert hátt undir 

höfði.  

 

4. Viðskiptavæðingin 

„Er raunveruleiki nútímafjölmiðlunar þegar öllu er á botninn hvolft fyrst og síðast 

spurning um peninga?“ spurði Matthías Johannessen ritstjóri í sínu síðasta 

Reykjavíkurbréfi sem ritstjóri Morgunblaðsins um áramótin 2001/02.28  

 

Miklar breytingar hafa átt sér stað á fjölmiðlamarkaði víðast í Evrópu og víðar; 

einkavæðing verið hröð, samkeppnin orðin meiri milli miðla, áhrif auglýsenda 

hafa aukist og samþjöppun eignarhalds átt sér stað. Hagræðingar- og 

ávöxtunarkrafa hefur aukist, áherslan á fréttir sem almannaþjónustu vikið og 

fréttir þess í stað orðið að söluvöru. 29 Þetta hefur vitaskuld allt mikil áhrif á störf 

blaða- og fréttamanna.  

 

4.1 Skemmtifréttir 

Meðal fylgifiska viðskiptavæðingarinnar er að skemmtiefni ýmiss konar öðlast 

stærri sess í fjölmiðlum, aðallega af því að það virðist „selja“ samkvæmt 

skoðanakönnunum og smellikönnunum vefmiðla. Fréttaefni hefur orðið að eins 

konar afþreyingarefni, að minnsta kosti í bland. Þetta er nokkuð áberandi í 

sjónvarpsfréttum. Hörður Bergmann kemst skemmtilega að orði í bókinni Að vera 

eða sýnast:  

„Sjónvarpsefni skal hrífa og skemmta. Fréttatímum sjónvarps er í og 

með ætlað afþreyingarhlutverk eins og dagskránni yfirleitt. Vinsældir 

þeirra eru seldar auglýsendum. Samkeppni fréttastöðva snýst m.a. um 

það hvernig tekst að gera fréttaflutninginn líflegan, spennandi og 

skemmtilegan. Svo þykir alltaf til álitsauka á fréttastofu fjölmiðils að 

vera einn um að flytja tíðindi eða ræða við frægar persónur, eða vera 

fyrst til að segja frá og sýna.“30  

                                                 
28 Íslenskir blaðamenn 2007 
29 Preston, 2009, Davies; 2008, Rannsóknarnefnd Alþingis – Viðauki I, o.fl.  
30 Hörður Bergmann, 2007: 68 
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Vefmiðlarnir hafa um margt sótt fremur í smiðju „aðlaðandi umbúða“ 

sjónvarpsins en blaða- og fréttamennsku ritmiðlanna.31 Reyndar er rétt að hafa í 

huga að á hinum svokallaða frjálsa markaði sölublaðanna eru um 70 prósent tekna 

frá auglýsendum og fríblöðin byggja vitaskuld alfarið á auglýsingum.32 Þannig er 

söluvaran ekki fjölmiðlaefnið – heldur fólkið sem neytir efnisins.33 Útgefendur 

tala um markhópa og það sem umhverfi og innihald fjölmiðilsins (portfolio) hafi 

að bjóða auglýsendum. Eldveggurinn frægi sem á að vera milli ritstjórnar og 

auglýsinga- og markaðsdeildar líkist Berlínarmúrnum að því leyti að hann er 

horfinn!34 Skemmtifréttirnar „selja“ og því er lögð á þær mikil áhersla, hvort sem 

blaða- og fréttamönnum líkar betur eða verr og hvað sem öllum blaða- og 

fréttamennskugildum líður. 

  

Árið 1965 settu norsku fræðimennirnir Johan Galtung og Mari Holmboe Ruge 

fram lista með tólf skilgreiningum á forsendum þess að atburður gæti leitt til 

fréttar. Listanum er ekki ætlað að vera leiðbeinandi heldur eru þau að benda á 

ómeðvituð félagsleg og menningarleg lögmál eða áhrif sem leiða til þess að einn 

atburður verður að frétt en annar ekki.35 Bresku fjölmiðlafræðingarnir Tony og 

Deirdre O'Neill leggja til, í ljósi þess hve áhugi á skemmtifréttum hafi aukist, að 

þrettánda flokknum verði bætt við; skemmtifréttum. Þau stinga einnig upp á að 

skipta flokknum valdapersónur í tvo flokka, annars vegar valdafólk og hins vegar 

frægðar- eða glyspersónur. Ekki sé rétt að hafa glysfólk – eins og til að mynda 

poppgyðjuna Britney Spears eða ungstirnið Justin Bieber – í sama flokki og 

áhrifamenn eins og til dæmis Nelson Mandela eða forseta Bandaríkjanna.36  

 

Í þessu samhengi er áhugavert að kynna sér hugleiðingar franska heimspekingsins 

og félagsfræðingsins Pierre Bourdieu. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að 

„alvöru“ blaðamenn og dagblöð hafi tapað helgiljóma sínum og neyðst til að láta í 

minni pokann fyrir rökvísi markaðarins og markaðssetningarinnar.37 Um áhrif 

samkeppninnar segir Bourdieu: 

                                                 
31 Allan, Stuart, 2005: 62 
32 Þorbjörn Broddason, 2005:38 
33 Stefán Jón Hafstein, 1987:148 
34 Witschge og Nyberg, 2009:48 
35 Galtung, Johan og Ruge, Mari Holmboe, 1965 
36 O’Neill, Tony og Deirdre, 2001 
37 Bourdieu, 2007: 89 
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„Samkeppnin stuðlar að stöðugu eftirliti með starfsemi keppinautanna 

(sem getur snúist upp í gagnkvæmar njósnir) í því skyni að notfæra sér 

mistök þeirra og forðast þau. Til þess að vinna gegn velgengni 

keppinautanna er kappkostað að tileinka sér þær aðferðir sem hún er 

álitin byggja á […]. Þannig stuðlar samkeppnin á þessum vettvangi 

sem öðrum iðulega að því að framboðið verður einsleitt í stað þess að 

leiða ósjálfrátt til frumleika og fjölbreytni.“38  

 

Þetta er í mótsögn við það sem talsmenn viðskiptavæðingar og samkeppni 

hafa haldið fram, – þ.e. að samkeppnin stuðli að fjölbreytni.  

 

4.2 Eigendavaldið 

Fæstir blaðamenn búa við þann munað að vera alfarið sínir eigin herrar. Oftast 

starfa þeir fyrir fjölmiðil sem er í eigu einhvers eða einhverra. Það er vissulega 

ekkert nýtt og hugsjónir og tilgangur þess að eiga fjölmiðil getur verið 

margvíslegur. Fleyg eru orð kanadísk/breska blaðafurstans Beaverbrok lávarðs 

(1879-1964): „Markmið mitt með því að eiga dagblöð er að reka áróður.“39  

 

Pachal Preston kemst að þeirri niðurstöðu í bók sinni að svo virðist sem rit-

stjórnarlegt frelsi sé meira hjá ríkisfjölmiðlum í Evrópu en fjölmiðlum í einkaeign. 

Meðal annars er vitnað í orð fransks sjónvarpsfréttamanns sem segir: „Ég á í 

samskiptum við sérkennilegan eiganda, sjálft Ríkið, sem hefur smám saman, með 

árunum, dofnað og visnað.“40  

 

Kannski er það rétt að áhrif og völd stjórnvalda hafi vikið fyrir áhrifamætti 

viðskiptanna, þar af leiðandi hafa þau sig minna í frammi og hafa ef til vill minni 

kraft og beita sér ekki lengur á þann hátt að hafa bein áhrif á sína fáu fjölmiðla. En 

ef til vill mætti tala um annars konar ritskoðun eða áhrif á ríkisfjölmiðla og störf 

blaða- og fréttamanna þar með því að vitna í orð sem fréttastjóri Ríkisútvarpsins, 

Óðinn Jónsson, setur fram í viðauka skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis. „Allan 

                                                 
38 Bourdieu, 2007: 90 
39 Þorbjörn Broddason, 2004 
40 Preston, 2009 



  

27 
 

tímann sem ég hef verið í starfi höfum við þurft að biðjast afsökunar á því að vera 

til staðar, að vera kostuð af almannafé.“41 

 

Blaðamenn í Evrópu virðast almennt hafa minni áhyggjur af eigandavaldi en valdi 

markaðarins sem slíks. Í bók Paschal Preston, Making the News, sem byggist á 

umfangsmiklum rannsóknum í ellefu Evrópulöndum, kemur fram að fáir 

blaðamenn vilja kannast við að eigendur fjölmiðla hafi beint samband við þá til að 

hlutast til um mál eða hafa áhrif á fréttaflutning. Hins vegar er ljóst að óbein áhrif 

eiganda á umfjöllun eru vel hugsanleg þótt margir blaða- og fréttamenn segist eða 

telji sig vera alfarið sjálfstæða í vinnu sinni og vísi í „vernd“ siðareglna blaða- og 

fréttamanna.42 

 

Það er þrautin þyngri að henda reiður á ritskoðun eigenda eða auglýsenda þar sem 

hún virðist iðulega óformleg. Alda Áskelsdóttir skoðaði áhrif eigenda á efnistök 

blaða- og fréttamanna á Íslandi í MA-ritgerð sinni í blaða- og fréttamennsku. Það 

virðist nokkuð almenn skoðun á meðal íslensks fjölmiðlafólks að eigendur reyni 

að hafa áhrif á hvað birtist og hvað ekki í þeirra eigin fjölmiðlum. Líkt og aðrir 

evrópskir blaðamenn telja þeir það þó sjaldnast takast. Flestir virðast þó sammála 

um að óbein áhrif væru meira en hugsanleg. Slíkt leiddi til ómeðvitaðrar, og 

jafnvel stundum meðvitaðrar, sjálfsritskoðunar.43  

 

McQuail heldur því fram að innihald fjölmiðla endurspegli hagsmuni þeirra sem 

fjármagna þá.44 Nick Davies kemst að svipaðri niðurstöðu í bókinni Flat Earth 

News þegar hann lýsir því hvernig ástralski fjölmiðlamógúllinn Rupert Murdoch 

notar fjölmiðla sína til að klekkja á pólitíkusum og hjálpa öðrum eftir því sem 

vindar blása og kemur honum og hans viðskiptahagsmunum best. Hann vinni 

sjaldnast eftir pólitískum hugsjónum heldur séu gróða- og viðskiptasjónarmið 

allsráðandi í gjörðum hans. Samkvæmt Davies hefur Murdoch þannig haldið 

stórfréttum fyrir sig þótt maður teldi að það væru hans ær og kýr sem 

fjölmiðlamógúls að koma fréttum til blaðamanna. Þá hefur hann einnig 

fyrirskipað að mýkja upp umfjöllun um vafasama gjörninga pólitíkusa eða jafnvel 

                                                 
41 Rannsóknarnefnd Alþingis – Viðauki I: 196 
42 Preston, 2009 
43 Alda Áskelsdóttir, 2009  
44 McQuail 1989: 24, 154 
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sleppa því að fjalla um þá. Til að ná fram viðskiptavild í Kína hikaði hann ekki 

við að loka fyrir BBC World Television í gervihnattasendingum þangað sem hann 

réð yfir en stjórnvöldum þar á bæ þótti stöðin gagnrýnin í meira lagi og ekki 

heppilegt sjónvarpsefni fyrir kínverskan almenning. Í sama tilgangi lét Murdoch 

einnig bókaútgáfu sína stöðva útgáfu æviminninga fyrrverandi héraðsstjóra Hong 

Kong þar sem hann gagnrýndi kínversk stjórnvöld fyrir að virða mannréttindi að 

vettugi.  

 

Rothermere lávarður, eigandi dagblaðsins Daily Mail, segist oft vera ósammála 

leiðurum og skoðunum aðalritstjóra blaðsins og lætur hafa eftir sér: „Honum er 

frjálst að tjá sínar skoðanir í blaðinu, en ef það fer að hafa áhrif til hins verra á 

söluna mun það breytast.“45 Þannig láta fjölmiðlaeigendur rit- og fréttastjóra fjúka 

ef þeir fara að vinna „gegn“ eigendum blaðsins. Davies vitnar í ævisögu 

fyrrverandi ritstjóra breska dagblaðsins Sunday Times sem spyr af hverju eigandi 

ætti ekki að hafa lokaorð um hvað komi fram í hans eigin blaði. Davies svarar 

þessari áleitnu spurningu sjálfur á þann hátt að það séu hrein og bein svik við 

lesendur blaðsins. Öll slík afskipti séu afar skaðleg – „að skipta út sannleikanum 

fyrir pólitískan hráskinnaleik og greiðasemi með viðskipta- og gróðasjónarmið að 

markmiði“.46 En Davies fullyrðir líka að afskipti eiganda og auglýsenda séu 

einvörðungu lítill hluti þess vanda sem blaða- og fréttamennska eigi við að etja. 

Hann heldur því fram að ef hægt væri að mæla þetta vandamál myndi eiganda- og 

auglýsenda-„vandinn” mælast eingöngu fimm til tíu prósent af heildarvandanum. 

Davies heldur því nefnilega fram að rót vanda fjölmiðlunar sé að blaðamenn séu 

hreinlega illa upplýstir og hafi litla hugmynd um það sem þeir eru að fjalla um.47 

Við víkjum nánar að því í kaflanum Eru blaða- og fréttamenn fáfróðir? 

  

                                                 
45 Davies, Nick, 2009:20 
46 Davies, Nick, 2009:22 
47 Davies, Nick, 2009: 28 
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5. Hagsmunaöflin og almannatengslin 

Guðjón Friðriksson segir í bók sinni Nýjustu fréttir að hægt hafi á hjartslætti 

flokksmálgagna á Íslandi upp úr 1980 og púlsinn alveg stöðvast árið 1997. Þá 

voru gömlu flokksblöðin; Alþýðublaðið, Þjóðviljinn og Tíminn, hætt að koma út. 

Morgunblaðið var eina flokksmálgagnið sem eftir lifði en hafði þegar þarna var 

komið sögu klippt á naflastrenginn við Sjálfstæðisflokkinn þótt samúðar hafi gætt 

með stefnu flokksins í leiðaraskrifum, Staksteinum og Reykjavíkurbréfi. 

Fjölmiðlarnir og blaðamenn losnuðu undan „hrammi“ stjórnmálaafla og við tóku 

einkareknir fjölmiðlar.48  

 

En þótt tími eigandavalds og beinna afskipta stjórnmálaflokka sé liðinn þýðir það 

ekki að stjórnmálaöflin, líkt og önnur hagsmunaöfl, reyni ekki að hafa áhrif á 

umfjöllun fjölmiðla. Það eru til ýmsar leiðir til að halda um stjórnartaumana. 

Stjórnvöld geta t.d. reynt að stjórna aðgangi að upplýsingum þótt vissulega hafi 

innleiðing upplýsingalaganna árið 1996 aukið aðgang og möguleika fjölmiðla-

manna hér á landi að upplýsingum. Yfirvöld geta aftur á móti með aðgerðum og 

ákvörðunum og „matreiðslu“ haft veruleg áhrif á hvaða viðburðir eru í kastljósi 

fjölmiðla hverju sinni. Bara tímasetning blaðamannafundar getur haft áhrif á það 

hve mikinn tíma fjölmiðlafólk hefur til að sannreyna eða fá annað sjónarhorn á 

þær upplýsingar sem eru á borð bornar.49 Þá hefur smjörklípuaðferðin svokallaða 

reynst notadrjúg.50  

 

Almannatenglar og sérfræðingar ýmiss konar eru orðnir afar mikilvægir til að 

koma skilaboðum á framfæri og hafa áhrif á fjölmiðlaumfjöllun. Þannig getur 

stundum orðið erfitt að átta sig á hvað er raunveruleg frétt og hvað tilbúningur.  

 

Allan Bell, félags- og málvísindafræðingur og blaðamaður, vill bæta tveimur 

nýjum fréttaforsendum við fyrrnefndan lista Galtung og Ruge; „prefabrication“, 

sem mætti þýða sem kranafréttir, þ.e. matreiddar, forunnar fréttir, t.d. 

                                                 
48 Guðjón Friðriksson 2000 
49 Davies, 2009 
50 Wikipedia: „Smjörklípa er hugtak sem Davíð Oddsson kom í umferð og er notað yfir þá aðferð í opinberri 
umræðu að beina athyglinni frá eigin vandamálum eða athöfnum með því að benda á eitthvað annað 
bitastæðara. Hugtakið er rakið til Kastljósþáttar hinn 3. september 2006, en þar var Davíð Oddsson, þáverandi 
seðlabankastjóri, spurður um aðferðir sem hefðu gagnast honum í pólitík. Hann sagði þá sögu af frænku sinni 
fyrir vestan sem hafði þann sið að klína smjörklípu á i þegar þörf var á að halda honum uppteknum um 
smátíma.“ 
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fréttatilkynningar, og „predictability“. Þar er vísað til blaðamannafunda, fyrirséðra 

og tímasettra atburða sem eru oft tilkynntir fyrirfram.51  

 

Hörður Bergmann veltir fyrir sér í bókinni Að vera eða sýnast hvernig fuglaflensa 

virtist smita alla fjölmiðla seinni hluta árs 2005. „Stundum er samin löng 

framhaldssaga af ógnum sem nálgast. Fuglaflensa varð yfirvofandi ógn seinni 

hluta árs 2005 og fram á næsta ár vegna frétta af fáeinum dauðsföllum í Asíu og 

viðbrögðum stjórnvalda. Var það tilbúningur í boði lyfjafyrirtækja?“52 Í sömu bók 

vitnar hann í rit sagnfræðingsins Daniel J. Boorstin, The Image; A guide to 

Pseudo-Events in America, sem kom út árið 1961. „… það sem hann nefnir 

pseudo-event (gerviatburð), hugtak sem hann festi í enskri tungu. Tilbúningur af 

því tagi sem Boorstin fjallar um er … not spontaneous, but comes about because 

someone has planned, planted or incited it … for the immediate purpose of being 

reported or reproduced.“53  

 

Nám fyrir almannatengla gengur að hluta til út á að læra að hugsa eins og 

fréttamaður og hafa ætíð í huga tímaskort blaða- og fréttamanna. Fréttatilkynning 

skal skrifuð eins og frétt þannig að blaðamaður í tímapressu geti notað hana 

nánast óbreytta. Þá fylgja oftast með ljósmyndir eða upptökur, jafnvel viðtöl og 

ýmislegt ítarefni sérvalið af almannatenglum. Raunar koma margir þeirra sem 

starfa við almannatengsl beint úr blaða- og fréttamennsku og þekkja því vel þau 

vinnubrögð sem þar eru ástunduð sem og veikleika miðlanna. Hins vegar er rétt að 

benda á að almannatenglar hafa sett sér siðareglur og samkvæmt þeim skulu 

heiðarleiki og sannsögli ætíð höfð að leiðarljósi.54  

 

Sérfræðingavæðingin er önnur leið til að hafa áhrif en hún felst aðallega í því að 

fá ýmiss konar sérfræðinga til að rannsaka eða tala fyrir ákveðnu máli. Jóhann 

Hauksson rekur í grein, á vef Blaðamannafélags Íslands press.is í maí 2010, 

umfjöllun norska fræðimannsins Thomas Mathiesen sem segir stjórnvöld nota 

                                                 
51 Wahl-Jorgensen ofl. 2009:165 
52 Hörður Bergmann, 2007: 71 
53 Hörður Bergmann, 2007;65 
54 Caywood, 1997 
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virta og þekkta lögfræðinga til að klæða vilja sinn og ákvarðanir í búning 

almannahagsmuna og hlutleysis.55  

 

5.1 Áróðurskenningin 

Í þessu samhengi er áhugavert að skoða stuttlega áróðurskenningu Edward S. 

Herman og Noam Chomsky sem þeir settu fram árið 1988. Í örstuttu máli má 

segja að kenningin gangi út á að hlutverk fjölmiðla sé að innræta almenningi þau 

gildi og þá tegund hegðunar sem valdhafar telja æskilega. Valdhafar geta verið 

stjórnmálamenn eða markaðsöfl. Þeir Herman og Chomsky benda á að völd 

stórfyrirtækja og auðhringa hafi vaxið og því geti völd þeirra verið sambærileg við 

völd ríkisstjórna.  

 

Samkvæmt áróðurskenningunni þurfa öll hugsanleg fréttaefni að fara í gegnum 

fimm síur áður en til verður fullunnin frétt. Fyrsta sían tengist stærð, eignarhaldi 

og gróðamarkmiði fjölmiðils sem fyrirtækis. Oft er fjölmiðill hluti af veldi 

eigenda sem vasast í mörgu, eiga jafnvel banka og fyrirtækjasamsteypur og hafa 

mikla hagsmuni að verja. Önnur sían felst í auglýsingum og valdi auglýsenda sem 

oft á tíðum eru ein helsta tekjulind fjölmiðilsins. Þriðja sían felst í uppsprettu 

upplýsinganna. Fáir fjölmiðlar eru þess umkomnir að senda fréttamenn 

heimshorna á milli. Þannig reiða flestir fjölmiðlar sig á upplýsingar sem koma frá 

stórum miðstýrðum fréttaveitum og upplýsinga- og kynningardeildum og 

fulltrúum stjórnvalda og fyrirtækja. Þannig er umfjöllun og fréttum í raun stjórnað 

af valdaöflum. Þeir Herman og Chomsky segja svokallaða óháða sérfræðinga vera 

snilldarbragð notað af valdhöfum til að auka vægi upplýsinga og hugmynda.  

Sía númer fjögur byggist í raun á möguleikanum til að beita fjölmiðla og 

fréttamenn þrýstingi, hótunum, ógnunum og mikilli gagnrýni. Þetta geta verið 

símhringingar, netpóstur, símtöl, stefnur og lögsóknir, lög o.m.fl.  

Sía númer fimm gengur út á að „verja“ samfélagið fyrir því sem valdhafar upplifa 

sem „óæskilega“ hugmyndafræði. 56 

  

                                                 
55 Jóhann Hauksson, 2010 
56 Herman og Chomsky 1988, 2002 og McQuail, Golding og Bens, 2005:139, 145-147 
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6. Rannsóknarblaðamennskan dauð – endurvinnslan tekin yfir?  

Flestar rannsóknir benda eindregið til þess að afköst blaðamanna hafi aukist en 

gæði fréttaskrifanna ekki að sama skapi, og ekki hafi átt sér stað þróun í 

nýstárlegri framsetningu með nýjum miðlum.57 Mörgum verður tíðrætt um að 

tímaskortur, hagræðingarárátta og aukið vinnuálag hafi leitt til þess að blaðamenn, 

sérstaklega á blöðum og netmiðlum en einnig útvarpi, hitti orðið helst til fáa. 

Þannig fari flest viðtöl fram í gegnum síma eða tölvu og sökum tímaskorts og 

anna hafi blaðamenn vart tíma til að spjalla sín á milli og sjaldan fari þeir úr húsi í 

matartíma. Enn síður nái þeir að rækta sambönd við heimildarmenn. Einn 

blaðmaðurinn sem rætt er við í bók Preston, Making the News, orðar það svo að 

helstu samskiptin séu við almannatengla og annar segir blaðamenn ekki lengur í 

tengslum við þegna landsins heldur búa í lokuðu hylki. 58  

 

Ekki er þó gagnrýnin á skrifstofublaðamanninn alveg ný af nálinni. Þannig skrifar 

Sigurjón Jóhannsson blaðamaður í Helgarpóstinn árið 1986:  

„Blaðamenn eru nú langflestir aðeins milliliðir og vinna úr því sem 

berst inn á skrifborð þeirra eða gegnum síma. Ég kalla þennan hóp 

skrifstofublaðamenn og slíkt starf er ágætt fyrir reglusamt og 

samviskusamt fólk … Ég hélt í einfeldni minni að með betri tækni og 

aukinni útbreiðslu myndi gefast ráðrúm til að gefa nokkrum 

blaðamönnum tækifæri á að stunda blaðamennsku en ekki 

skrifstofustörf. Til að stunda blaðamennsku í besta skilningi þess orðs 

þarf að mínu viti mjög hæft fólk og gagnmenntað. Slíkt fólk kannar, 

kryfur og skrifar …“59 

 

Bók Nick Davies, sem nokkuð oft hefur verið vitnað til, kom út árið 2008 og olli 

nokkrum usla þar sem höfundur er mjög harðorður og gagnrýnir ekki síst kollega 

sína í blaðamannastétt. Eins og áður hefur verið tæpt á segir hann blaðamenn 

engan tíma hafa í rannsóknarblaðamennsku né til að sannreyna upplýsingar og 

byggja flest sín skrif á fréttatilkynningum og efni frá stóru fréttastofunum eins og 

                                                 
57 Preston, 2009: 65-67 
58 Preston, 2009; 104 
59 Nýjustu fréttir, 2000: 279 
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Reuters og fleirum.60 Í þessu felst um margt inntak og rannsóknartilgáta þessarar 

ritgerðar, sem er að starf blaða- og fréttamanna felist einkum í því að sitja við 

skrifborð og endurvinna efni sem kemur frá hagsmunaaðilum, almannatenglum 

eða stóru fréttamiðlunum. Fjöldaframleiðsla á endurunnu „fréttaefni“ – 

kranablaðamennska eða „churnalism“.61 Í þessu samhengi er gaman að velta fyrir 

sér orðinu churn en á ensku þýðir það upphaflega að strokka. Bein þýðing yfir á 

íslensku væri því öfugmæli, því þegar við strokkum skiljum við fitukjarnann frá 

vatninu í rjómanum og sköpum þannig nýja og verðmæta afurð. Hins vegar má 

minnast afar stutts og hnitmiðaðs ritdóms Guðmundar Finnbogasonar um bók 

Halldórs Laxness, Vefarann mikla frá Kasmír: „Vélstrokkað tilberasmjör“.62 Hér 

er hugsunin skemmtilega svipuð og hjá Davies löngu síðar. En einnig má finna í 

ensk-íslenskri orðabók þýðinguna á orðasambandinu – churn out–; ryðja úr sér, 

fjöldaframleiða.63  

 

Í rannsókn sem gerð var í blaða- og fréttamennskudeild Cardiff-háskóla í 

Bretlandi og Nick Davies byggir bók sína Flat Earth News að hluta til á koma 

fram sláandi upplýsingar um uppsprettu frétta. Rannsakendur skoðuðu og mátu 

fréttauppsprettu fimm dagblaða í Bretlandi. Rannsóknin var afar ítarleg og fengu 

rannsakendur aðgang að öllu aðsendu efni til blaðanna og þegar vafi lék á 

fréttalindinni var rætt við blaðamennina til að komast til botns í því. Samkvæmt 

rannsókninni „framleiða“ blaðamenn nú um þriðjungi meira efni en fyrir tuttugu 

árum. Þá kemst Davies að þeirri sláandi niðurstöðu að um 70 prósent allra frétta 

séu byggð á fréttatilkynningum, almannatenglum eða forunnu efni frá stóru 

fréttaveitunum. Einvörðungu tólf prósent efnis sem birtist í fjölmiðlum eru 

hreinræktuð afurð blaða- og fréttamanna sem þar störfuðu.64 Það er mjög há 

prósenta þegar haft er í huga að blöðin sem um ræðir eru nokkuð íhaldssöm 

virðuleg blöð og íþróttafréttum er sleppt. Gula pressan svokallaða er semsagt ekki 

með í rannsókninni og heldur ekki blöð á sviði fjármála. Davies bendir á hve 

hættulegt það sé að reiða sig á fréttaveiturnar stóru þar sem þær séu langt í frá að 

vera óskeikular og hafi sjálfar lent illilega undir niðurskurðarhníf 

                                                 
60 Davies, 2008 
61 Davies, Nick: 2008 
62 Guðmundur Finnbogason, 1927 
63 Ensk-íslensk orðabók, 1984;17 
64 Davies, 2008: 74 
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markaðsvæðingarinnar. Þannig hafi fréttariturum um heim allan verið fækkað 

mjög, vinnuálag aukist gríðarlega og fréttamenn á stóru veitunum séu um margt í 

sömu vandræðum með tímaskort og hraða og starfsfélagar á miðlunum. Davies 

segir að oft sé misbrestur á því að fréttamenn, líkt og á hefðbundnum fjölmiðlum, 

sannreyni vel upplýsingar og skoði allar hliðar frétta. Síðan treysti blaða- og 

fréttamenn í blindni á það sem frá stóru veitunum komi. Þá erum við komin með 

tvöfalda afar götótta síu og vafasama blaðamennsku. Davies orðar það svo: 

„Journalism without checking is like a human body without an immune system.“65 

 

Í grein sem Birgir Guðmundsson birtir í mars 2009 kemst hann svo að orði:  

„Raunar man ég eftir því að hafa […] varað við því að menn gleymdu 

sér í þessum uppgangi öllum, því magn væri ekki það sama og gæði. 

Alltaf væri hætta á að í værukærð velsældarinnar yrði slakað á 

faglegum kröfum og faglegum metnaði. Að það gleymdist að 

blaðamennskan á sér ákveðin grundvallargildi sem felast í því að 

trúnaður blaðamanna er fyrst við lesendur og almenning en aðeins í 

öðru lagi við vinnuveitanda eða útgefanda … Þá hafði ég áhyggjur af 

allsnægtunum, en nú hef ég áhyggjur af skortinum.“66 

 

6.1 Eru blaðamenn fáfróðir?  

Eins og tæpt var á hér fyrr kemst Nick Davies að þeirri niðurstöðu að rót vanda 

fjölmiðlunar sé að blaðamenn séu hreinlega illa upplýstir og hafi litla hugmynd 

um það sem þeir eru að fjalla um. Styrmir Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóri 

Morgunblaðsins, virðist komast að svipaðri niðurstöðu í skýrslu sinni fyrir 

rannsóknarnefnd Alþingis: „En miðað við þau kynni sem ég hef haft af fólki í 

þessari stétt þá finnst mér þekkingin á íslenskum þjóðfélagsmálum vera ótrúlega 

takmörkuð. Þekkingin á sögu þjóðarinnar, það má segja bara síðustu fimmtíu til 

hundrað árin, er ótrúlega takmörkuð. Mér finnst blaðamenn ekki fylgjast vel með 

því sem gerist í samfélaginu. […] Þeir hafa ekki nægilega víða sýn á samfélagið 

til þess að sjá samhengi hlutanna.“67 Hér er ekki úr vegi að minna á að ein 

afleiðinga hagræðingaráráttu viðskiptavæðingarinnar hefur verið að ráða unga 

                                                 
65 Davies, 2008: 51 
66 Birgir Guðmundsson, 2009 
67 Rannsóknarnefnd Alþingis, Viðauki I, 2010:197 
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óreynda blaða- og fréttamenn sem hægt er að borga lægri laun og auðveldara er að 

stjórna en hinum sem eldri og reyndari eru.68 Nick Davies veltir við mörgum 

steinum í bók sinni Flat Earth News, t.d. spyr hann hvernig hafi staðið á því að 

allir blaða- og fréttamenn heimsins brugðust í tengslum við hin meintu eiturvopn 

Íraka sem voru yfirlýst tilefni innrásarinnar. Davies gagnrýnir einkum hvernig 

blaða- og fréttamennirnir neita að taka nokkra ábyrgð og kenna alfarið 

spunameisturum leyniþjónustu og stjórnvalda um, neita að horfast í augu við eigin 

ábyrgð og þátttöku í spillingarleiknum.69 Davies veltir einnig fyrir sér hvernig 

„aldamótavírusinn“ svokallaði átti að éta upp öll gögn af tölvukerfum heimsins. 

Þetta leiddi til stórkostlegs gróða fyrir tölvu- og forritunarfyrirtæki sem komu upp 

gríðarlegum vörnum gegn hruni tölvukerfanna um aldamótin. Þegar ný öld rann 

upp gerðist akkúrat ekki neitt, ekkert hrundi, og það skrýtna var að um þetta var 

nánast ekkert skrifað.  

 

Eflaust reyna flestir blaða- og fréttamenn að ástunda sjálfsrýni í vönduðum 

vinnubrögðum og fylgja siðareglum. En jafnvel sjálfstæðustu og dyggðugustu 

blaðamenn eru ofurseldir margvíslegum áhrifavöldum.70 Þegar skoðuð eru 

persónuleg áhrif blaða- og fréttamanna á fréttaflutning og fréttamat kemur í ljós – 

vafalítið blaða- og fréttamönnum til mæðu – að kyn, persónulegar skoðanir og 

margt fleira hefur sýnileg áhrif.71 Þannig mætti benda á að umfjöllun og fréttir um 

misbeitingu valds á konum og börnum hafa aukist í hlutfalli við fjölgun kvenna í 

blaða- og fréttamannastétt. Þá hefur umfjöllun um börn, uppeldi, dýr o.m.fl. öðlast 

sess sem verðugt frétta- og umfjöllunarefni. 

 

Ekki er hægt að horfa fram hjá því að samfélag og viðteknar hugmyndir, „the 

cultural air“ eins og Paschal Preston orðar það, hefur áhrif á umfjöllun fjölmiðla. 

Enginn er eyland. Þannig geta stjórnmál, og jafnvel þjóðernishyggja, þvælst fyrir 

þegar kemur að fréttamati, flutningi eða þögn. Frægur breskur blaðamaður og 

rithöfundur, Robert Fisk (f. 1946), komst að þeirri niðurstöðu að þegar frétta-

mönnum mistækist að skýra frá því sem raunverulega gerðist hefði þeim ekki 

einvörðungu mistekist í starfi heldur hefðu þeir einnig orðið hluti blóðugra 

                                                 
68 Preston, 2009, Davies, 2008 
69 Davies, Nick, 2008:1-2 
70 Preston, 2009: 33-39 
71 Preston, 2009 
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viðburða sem ætlast væri til að þeir skýrðu frá. Ef ekki væri hægt að segja 

sannleikann um að farþegaflugvél hefði verið skotin niður – vegna þess að það 

gæti skaðað málstað þjóðarinnar í stríði eða vegna þess að það gæti þjónað þeim 

tilgangi að setja óvinaþjóð í hlutverk fórnarlambs eða komið eiganda blaðsins sem 

skrifað væri fyrir í uppnám – þá væru fréttamennirnir einnig að taka þátt í þeim 

hleypidómum sem stuðluðu að stríðinu til að byrja með.72 Í gegnum þessi 

gleraugu er hægt skoða skortinn á gagnrýninni umfjöllun um íslenskt fjármálalíf 

fyrir hrun. Víst getur verið býsna erfitt að gagnrýna það sem virðist ganga svo vel. 

Hættan er auðvitað sú að fyrir boðberanum fari eins og þeim sem færði Caligula 

keisara slæmu fréttirnar: „So you’re just bringing us the news are you? Just a 

messenger are you? And you tell us the battle is lost? Well, we shall have you 

punished for start!“73 

 

Franski félagsvísindamaðurinn og heimspekingurinn Pierre Bourdieu bendir á í 

grein sinni Fjölmiðlar og siðferði að eitt mikilvægasta einkenni fjölmiðlasviðsins 

sé takmarkað sjálfstæði. Þannig lúti fjölmiðlar í ríkum mæli beinum eða óbeinum 

utanaðkomandi þvingunum auglýsenda, heimildarmanna og stjórnmálamanna. En 

Bordieu fjallar einnig um að raunverulegt siðferði sé samofið lífi og starfi fólks. 

Siðareglur fjölmiðlamanna segir hann vera gljáfægðan skrautgrip. Til þess að fá 

menn til að breyta rétt þurfi að tryggja fólki skilyrði og umhverfi sem ýti undir 

dyggðuga breytni. „Hvort sem blaðamenn hneigjast til dyggðugrar breytni eða 

ekki snýst málið að endingu um hvernig tryggja megi að þeir hafi hag af 

dyggðugu hátterni og líti á almannaþjónustuhlutverkið er hvílir á þeim sem 

sannkallaða þjónustu við almenning en ekki sem auðsveipni við markaðinn, þ.e. 

við boðorð lestrar- eða áhorfstíðninnar.“74 

 

6.2 Fag, handverk eða bara starf 

Í gegnum árin hefur verið deilt um hvort flokka eigi blaða- og fréttamennsku 

(journalism) undir „craft“ (iðn/starf) eða sérhæft fag (profession) svipað og 

læknisfræði eða lögfræði.75 Niðurstaða margra hefur verið að skilgreina blaða- og 

fréttamennsku sem hálfgildings fag (semi-profession). Margir fréttamenn eru vel 

                                                 
72 Fisk, 2006:333 

73 Boyd, Stewart, Alexander 2008: 13  
74 Bordieu, 2007: 96-113 

75 Witshge and Nygren; 2009: 39 
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menntaðir og sumir með sérmenntun á sviði blaða- og fréttamennsku. Það er samt 

ekki krafist ákveðinnar menntunar líkt og á við um t.d. læknisfræðina. Blaða- og 

fréttamenn geta því ekki talist sérfræðingar en það er spurning hvort hægt sé að 

flokka stéttina með „göfugu“ eða „heilögu“ stéttunum eins og t.d. prestum eða 

læknum. Skilgreining á „heilagleika“ stéttar eða fags er til að mynda falin í 

fórnarlund til að gegna köllun sinni en einnig mikilvægri sérþekkingu.76 

 

Fjölmiðlar hafa að einhverju leyti tekið við hlutverki kirkjunnar, því þótt fólk 

safnist ekki saman í musteri að hlusta á boðskapinn má líkja fjölmiðlanotkun fólks 

við nánast trúarlega þörf. Frá æskudögum eiga margir minningar um blátt bann 

við ærslum og skilyrðislausa kröfu um þögn á meðan fréttir voru fluttar í útvarpi 

eða sjónvarpi. Blaðamenn gegna ekki lífsnauðsynlegu hlutverki eins og til að 

mynda læknar en hins vegar gegna þeir afar veigamiklu hlutverki við að viðhalda 

lýðræði. Blaðamenn vinna oft langan og óreglulegan vinnudag og leggja mikið á 

sig. Stundum leggja þeir meira að segja líf sitt að veði til að koma sannleikanum á 

framfæri.  

 

Blaða- og fréttamenn hafa sameiginleg viðmið, reglur og siðboð og líkt og læknar, 

sálfræðingar og fleiri fagstéttir hafa þeir sett sér siðareglur.77 Margar 

samanburðarrannsóknir víða um heim sýna að hugmyndir fjölmiðlafólks um gildi, 

hlutverk, siðferði og mikilvægi eru svipaðar í ólíkum heimshlutum. Blaða- og 

fréttamenn virðast skynja sig sem fagfólk.78 Hitt er svo annað mál að það kann að 

vera mismunandi hvað almenningi, og einnig sjálfum blaða- og fréttamönnunum, 

finnst vera aðalinntak og -áhersla starfsins. Byggist „sönn“ blaða- og frétta-

mennska á rannsóknarblaðamennsku, er blaðamennska fremur skrásetning 

upplýsinga og miðlun, eða er kannski skemmtana- og afþreyingargildið 

mikilvægara? Ef til vill fæst heilnæmasti grauturinn með því að hræra öllu saman. 

Spurningin væri þá: Hver eiga hlutföllin í uppskriftinni að vera? 

 

De-professionalization eða affagvæðing er hugtak sem sumir fjölmiðlafræðingar 

nota um ástandið. Affagvæðingin felst einkum í því að fagið hefur glatað trausti 
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og trú almennings, viðskiptavæðingin hefur þröngvað fjölmiðlunum til að setja 

faglegar hugsjónir í annað sæti og verkaskipting innan fjölmiðlanna er orðin mjög 

óskýr og starfið orðið afar fjölþætt.79 

 

Ástand undanfarinna tveggja ára og áhrif þess á íslenska fjölmiðla er síðan efni í 

fleiri rannsóknir. Beittustu tennurnar hafa verið dregnar úr fjölmiðlum og þær sem 

enn eru á sínum stað eru laflausar og traust almennings á fjölmiðlum er þorrið. Í 

könnun MMR frá því í maí 2010 segjast aðeins 15,4 prósent bera mjög mikið eða 

mikið traust til fjölmiðla almennt en rétt tæp 47 prósent segjast bera lítið eða mjög 

lítið traust til fjölmiðla. Það er talsvert minna traust en í október 2009 þegar 18,6 

prósent aðspurðra sögðust bera mikið eða mjög mikið traust til fjölmiðla og 

„aðeins“ 35,6 prósent lítið eða mjög lítið traust. Í þeirri könnun hafði traust á fjöl-

miðlum minnkað frá fyrri könnun.80 

 

Í apríl 2010 hélt The European Federation of Journalists (EFJ) aðalfund sinn og 

þar lét Arne König, forseti samtakanna, þessi orð falla: „Eitruð blanda 

niðurskurðar, ótryggra vinnuskilyrða og siðlausrar fjölmiðlunar hefur leitt af sér 

að fjölmiðlun og lýðræði í Evrópu hefur sogast inn í hringiðu hnignunar. … 

Blaðamannafélögin munu berjast fyrir því að endurheimta trú og traust 

almennings á áhrifamikið, trúverðugt og gegnsætt fjölmiðlaumhverfi.“81  

  

                                                 
79 Witshge and Nygren, 2009 
80 Traust á fjölmiðlum minnkar enn. Frétt á Press.is, 2010 
81 Unions of Journalists Pledge Fight back over “Spiral of Decline” in European Media. Frétt á vef EFJ. 2010 
Snarað yfir á íslensku 
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III. hluti  

Undirbúningur, aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar 

 

7. Undirbúningur og val á aðferð 

 Dagbók 

Eftir að ritgerðar- og rannsóknarefni hafði verið ákveðið kom upp sú hugmynd á 

fundi með leiðbeinendum, Þorbirni Broddasyni og Valgerði Önnu Jóhannsdóttur, 

að hluti rannsóknarinnar fælist í því að fá nokkra blaðamenn til að halda dagbók. 

Fyrirmyndina að slíkri rannsókn er m.a. að finna í bók Nick Davies, Flat Earth 

News, sem oftlega hefur verið vitnað til í köflunum hér á undan. Í fyrstu var 

hugmyndin sú að fá örfáa blaðamenn, jafnvel bara tvo eða þrjá, til að halda 

dagbók í nokkra daga, að fyrirmynd Nick Davies. Niðurstaðan varð sú að stækka 

dagbókarhluta rannsóknarinnar og biðja nokkurn fjölda blaða- og fréttamanna að 

halda dagbók í fimm daga þar sem þeir voru beðnir að skrá m.a. fjölda símtala og 

tímalengd, tíma sem færi í skriftir, vangaveltur, fundi, spjall, viðtöl, hvort farið 

væri af vinnustað, uppsprettu fréttarinnar o.m.fl. (Sjá nánar Viðauka I)  

 

Við val á rannsóknaraðferð var haft í huga að blaða- og fréttamenn vinna undir 

mikilli tímapressu og því ljóst að ekki væri vænlegt til árangurs að byggja 

rannsóknina upp á þann hátt að það tæki mikinn tíma af þeim í dagsins önn. Því 

var leitast við að gera dagbókina einfalda og fljótlega að fylla út. Dagókin var sett 

upp í excel-skjali og fólst einkum í að skrá fjölda frétta, fjölda viðmælenda, fjölda 

blaðamannafunda og þann tíma sem færi í þessa hluti og annað sem fylgir daglegu 

amstri blaða- og fréttamannsins. Þessi leið var valin því hún einfaldaði 

skráninguna fyrir önnum kafna blaða- og fréttamenn. Úrvinnslan var því að mestu 

byggð á megindlegum mælingum. Þessi aðferð var fengin að hluta til að „láni“ hjá 

Bandaríkjamanninum Robert G. Picard sem hefur m.a. sérhæft sig í 
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viðskiptaumhverfi fjölmiðla.82 Tilgangur Picard með sinni dagbók var að aðstoða 

stjórnendur fjölmiðla við að skoða og mæla afköst starfsmanna sinna. Hér er 

tilgangurinn gjörólíkur enda er dagbókin einvörðungu byggð á aðferðafræðinni en 

löguð að ólíku markmiði rannsóknarinnar.83 Ákveðið var að bæta við megindlegar 

tölulegar dagbókarskráningar dagbókarformi Nick Davis sem felst í því að 

blaðamaðurinn skrifar stutta lýsingu á deginum og er beðinn að koma með 

athugasemdir eða gagnrýni á starfið, yfirmenn eða annað sem hann vill tjá sig um 

á þessum vettvangi. Þetta býður þátttakendum að tjá álit og upplifun og getur 

gefið áhugaverðar upplýsingar.  

 

Töluverðan tíma tók að undirbúa dagbókina – hvaða upplýsingum væri leitað eftir 

– og voru hugmyndir sendar fram og til baka milli höfundar og leiðbeinendanna 

Valgerðar Önnu og Þorbjörns allan septembermánuð 2010. Þegar höfundur og 

leiðbeinendur voru orðnir nokkuð sáttir við uppsetninguna á dagbókinni var hún 

send á tvo reynda frétta- og blaðamenn sem starfað hafa við sjónvarp, útvarp, blöð 

og vefmiðla. Þeir voru beðnir að skoða dagbókina með gagnrýnum augum, prófa 

hana og koma með athugasemdir um kosti og galla. Þegar sú gagnrýni var komin í 

hús var dagbókin lagfærð með athugasemdir þeirra að leiðarljósi.  

 

7.1 Spurningalisti 

Margar spurningar, sem ekki var hægt að setja fram í dagbókinni, höfðu vaknað 

við lestur bóka og greina og í samtölum við leiðbeinendur og fjölmiðlafólk. Því 

varð að ráði að senda einnig út spurningalista. Við uppsetningu og gerð 

spurningalistans var höfð í huga, líkt og við gerð dagbókarinnar, tímaþröng blaða- 

og fréttamanna. Spurningarnar voru því að mestu krossaspurningar. Ein spurning 

var þó látin fljóta með sem bauð svarendum að tjá skoðun og tilfinningu.  

Þessi listi hlaut svipaða undirbúningsmeðferð og dagbókardrögin. Listinn var 

sendur til Valgerðar og Þorbjörns til skoðunar og voru talsverðar vangaveltur um 

spurningarnar og orðalag þeirra. Spurningalistinn var einnig sendur til sömu 

reyndu blaða- og fréttamannanna og höfðu skoðað dagbókarformið. Að þeirra 

tillögum var nokkrum spurningum sleppt eða breytt og öðrum bætt við listann.  

                                                 
82 http://www.robertpicard.net/ 
83 Picard,1998 
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Síðasta „ómskoðun“ á meðgöngu dagbókarinnar og spurningalistans fólst í að 

gögnin voru send til Kjartans Ólafssonar, lektors í félagsvísindum við Háskólann 

á Akureyri. Hann kom með ýmsar aðferðafræðilegar athugasemdir, m.a. við 

uppröðun spurninganna. Til að mynda lagði hann til að spurningar væru til skiptis 

jákvæðar og neikvæðar og stönguðust jafnvel á. Með því að snúa fullyrðingunum 

ekki öllum eins er reynt að koma í veg fyrir „samþykkistilhneigingu“. Með því er 

átt við að þeir sem svara spurningalistanum íhugi ekki fullyrðingarnar heldur 

samþykki umhugsunarlítið það sem rannsakandinn hefur sett fram. 

 

7. 2 Þátttakendur – val á þýði 

Augljóslega er þýði, sem og viðfang, rannsóknarinnar starfandi blaða- og 

fréttamenn. Ljóst var að illmögulegt væri að biðja alla starfandi blaða- og 

fréttamenn að taka þátt í rannsókninni. Ekki þótti líklegt til árangurs að senda út 

bréf eða tölvupóst með dagbókarforminu og spurningalistanum og fara fram á 

þátttöku. Reynslan sýnir að erfitt getur verið að fá blaða- og fréttamenn til að taka 

þátt í rannsóknum. Þannig segir Guðmundur Gauti Marteinsson, starfsmaður 

Outcome sem er fyrirtæki sem m.a. sérhæfir sig í rafrænni rannsóknagerð, að 

almennt reynist erfitt að fá blaða- og fréttamenn til að svara könnunum. Hann 

telur ástæðuna liggja í álagi og áreiti í starfi. Beiðni um að svara könnun eða 

rannsókn sé einungis enn einn kvabbpósturinn í hafsjó tölvupósts dagsins.84  

 

Því var ákveðið að fara þá leið að hringja í nokkurn fjölda blaða- og fréttamanna 

og biðja þá að taka þátt í rannsókninni. Til að byrja með var hringt í fréttastjóra, í 

einstaka tilfelli vaktstjóra, nokkurra fjölmiðla og þeir beðnir um lista yfir 

blaðamenn sem störfuðu við innlend og erlend fréttaskrif, þ.e. ekki við sérblöð. Þá 

voru fréttastjórar beðnir að hafa í huga að blaðamennirnir á listanum væru með 

nokkurra ára reynslu í starfi og að störfum næstu tvær vikurnar. Þar sem eitt 

verkefni þátttakendanna í rannsókninni var að meta þróun í blaða- og 

fréttamennsku var lagt upp með að þeir hefðu a.m.k. fimm ára starfsreynslu.  

Í ljós kom að það var þrautin þyngri að uppfylla skilyrðin. Það voru hreinlega ekki 

nógu margir blaða- og fréttamenn sem uppfylltu þessi skilyrði og voru tilbúnir að 

taka þátt í rannsókninni. Því varð að ráði að slá af kröfunni um fimm ára 

                                                 
84 Alda Áskelsdóttir, 2009 
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reynsluna. Þátttakandi með stystan starfsaldur hefur starfað í tvö og hálft ár. Sá 

sem lengstan starfsaldur hefur er með tuttugu og sjö ára starfsreynslu.  

 

Ekki var lögð á það sérstök áhersla að fá starfsmenn frá öllum fjölmiðlum 

landsins til að halda dagbók þar sem ekki var verið að mæla mismun milli sjálfra 

fjölmiðlanna. Hins vegar var ákveðið að reyna að fá blaðamenn frá öllum 

tegundum fjölmiðla, þ.e. dagblöðum, vefmiðlum, sjónvarpi og útvarpi. 

Hugmyndin var að skiptingin yrði nokkuð jöfn milli tegunda miðla og einnig milli 

kynja.  

 

Á listunum sem fréttastjórar sendu voru nokkrir tugir blaða- og fréttamanna. 

Hringt var í þrjátíu og tvo blaða- og fréttamenn og biðlað til þeirra um að taka þátt 

í rannsókninni. Þetta var vissulega tímafrek leið en að öðrum kosti er ekki líklegt 

að margir hefðu verið viljugir til að taka þátt í þetta umfangsmikilli rannsókn sem 

krefst nokkurra daga þátttöku. Viðbrögð blaða- og fréttamannanna voru 

mismunandi; allt frá því að vera mjög jákvæð yfir í afar neikvæð. Þannig sagðist 

einn fréttamaður ekki hafa minnsta áhuga á að taka þátt í rannsóknum af neinu 

tagi, tveir höfðu miklar áhyggjur af því að hægt væri að rekja svörin til þeirra og 

vildu því ekki vera með. Nokkuð margir voru efins um að hafa tíma til að sinna 

dagbókinni.  

 

Að lokum gáfu 23 blaða- og fréttamenn vilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni. 

Fljótlega hætti einn blaðamaður við og sagði í tölvupósti að þetta væri 

umfangsmeira en hann hefði talið. Blaðamennska gengi hratt fyrir sig og veitti 

ekki svigrúm til að tímamæla eða fylla út atriði eftir hvert einasta viðtal eða 

spjallstund með vinnufélögum. Reynt var að benda blaðamanni á að ekki væri 

verið að biðja um nákvæma mælingu þar sem það væri augljóslega ekki hægt að 

vera með skeiðklukku á vettvangi. Rannsóknina mætti kalla vísbendingarannsókn. 

Raunar kom allt þetta fram í leiðbeiningum með dagbókinni og spurninga-

listanum, og einnig í samtölum við fréttamennina. En viðkomandi fréttamanni 

þótti þetta ómarkvisst og ekki líklegt til að leiða til neinnar marktækrar niðurstöðu 

og því kærði hann sig ekki um þátttöku.  
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7. 3 Framkvæmdin 

Rannsóknargögnin voru tilbúin föstudaginn 15. október og þann sama dag voru 

þau send í tölvupósti með leiðbeiningum til þeirra blaða- og fréttamanna sem lent 

höfðu í úrtakinu. Miðað var við að þeir hæfust handa við að færa dagbókina 

mánudaginn 18. október og héldu því áfram næstu fimm daga sem viðkomandi 

blaða- og fréttamaður væri á vakt. Ljóst var að ekki væri hægt að fara fram á að 

blaða- og fréttamennirnir færðu dagbókina sömu daga, þar sem það hefði verið 

óvinnandi vegur að finna þó þetta marga blaða- og fréttamenn sem voru í úrtakinu 

sem væru á t.d. dagvakt á sömu dögum. Starfið er vaktastarf, dag- og kvöldvaktir 

og því koma vaktafrí inn á milli.  

Tveir blaðamenn sögðu sig frá þátttöku eftir eina viku þar sem þeir sáu sér ekki 

fært að vera með af persónulegum ástæðum. Fjórði blaðamaðurinn hætti við 

þátttöku þar sem fjölmiðlaumhverfið væri afar smátt hér á landi og sér þætti 

rannsóknin of fámenn. Alltaf gæti lekið hver segði hvað. Frá fjórum blaða- og 

fréttamönnum heyrðist ekki meir, þrátt fyrir ítrekaðan tölvupóst og sms-sendingar 

í farsíma.  

 

Fimmtán blaða- og fréttamenn sendu bæði svör við spurningum og fylltu út 

dagbók. Einn þeirra skilaði eingöngu skráningu í tvo daga og annar í þrjá daga. 

Einn blaðamaður svaraði eingöngu spurningalistanum og sendi hann 

samviskusamlega sama dag og hann fékk gögnin send en skilaði aldrei 

dagbókinni.  

 

Dagbækurnar voru afar misnákvæmlega fylltar út og er tekið tillit til þess við 

úrvinnslu upplýsinganna. Nokkrum spurningum er sleppt eða slegið saman við 

aðrar vegna þess að í ljós kom að of fáir svöruðu, eða virtust skilja misjafnlega 

hvað verið var að biðja um. Þá var vitaskuld ýmislegt sem passaði misvel við 

ólíkar tegundir fjölmiðla. Í samtali við þátttakendurna og í meðfylgjandi 

leiðbeiningum var tekið fram að líklegt væri að upp gæti komið að ákveðnir liðir 

pössuðu ekki alveg við starfið á miðlinum. Boðið var upp á að sleppa því sem 

viðkomandi þætti ekki eiga við. Það var gert í einhverjum tilfellum og yfirleitt 

útskýrt í dagbókarfærslu eða tölvupósti með svarsendingu.  
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Talsvert þurfti að ganga á eftir blaða- og fréttamönnum til að fylla dagbókina út 

og skila henni. Sendur var út tölvupóstur á hverjum degi í tvær vikur. Eftir það 

höfðu nokkrar dagbækur skilað sér í hús. Aðrir höfðu af ýmsum ástæðum ekki náð 

að fylla út dagbókina og skiluðu henni síðar. Haldið var áfram að senda 

hvatningarpóst þar til áttunda nóvember. Rannsóknin stóð því yfir í talsvert lengri 

tíma en gert var ráð fyrir í upphafi. Blaðamenn frá átta mismunandi miðlum tóku 

þátt í rannsókninni. Þó svo að þátttakendur hafi ekki verið mjög margir ber að 

hafa í huga að dagafjöldinn sem þeir skráðu er hins vegar umtalsverður eða sjötíu 

dagar. Segja má að spurningalistinn sem sendur var út gefi takmarkaðri niðurstöðu 

þar sem eingöngu sextán svöruðu. Hins vegar gefur hann ákveðnar vísbendingar.  

 

Niðurstöður dagbókarskráninga þátttakanda voru skráðar í excelskjal og var mikið 

nákvæmniverk. Stundum þurfti að leggja mat á hvort viðkomandi hefði gleymt 

skráningu í ákveðna liði eða hvort tómur reitur þýddi hreinlega 0. Reynt var að 

rýna í skrifaðar færslur og stundum var farið inn á vefi til að leita að fréttum 

viðkomandi fréttamanns. Þegar allt hafði verið skráð samviskusamlega í 

excelskjöl tók við gríðarleg vinna að vinna úr skráningunni ákveðna liði og svör. 

Hér á eftir má sjá helstu niðurstöður rannsóknarinnar.  
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IV. hluti  

Rannsóknarniðurstöður 

 

8. Dagafjöldinn og miðlarnir 

Alls skráðu blaða- og fréttamennirnir sem tóku þátt í rannsókninni 70 vinnudaga. 

Flestir vinnudagar eða 32 voru skráðir á vefmiðli eingöngu. 19 dagar voru við 

vinnu á dagblaði, fjórir dagar þar sem fréttamaðurinn starfaði samhliða við 

vinnslu frétta fyrir vef og blað. Tveir dagar voru skráðir þar sem fréttamaður vann 

við vinnslu sjónvarps og veffrétta, einn dagur við útvarp og vef, tveir dagar sem 

fréttamaður vann við þrjá miðla í senn, sjónvarp, útvarp og vef. Fimm dagar voru 

skráðir hjá fréttamönnum þar sem einvörðungu var unnið við útvarp og tveir dagar 

þar sem einvörðungu var unnið við sjónvarpsfréttir.  

 

Miðill Dagafjöldi 

vefur  32 

blað 19 

útvarp 5 

vefur/blað  4 

útv/tv  3 

vefur /tv  2 

vefur/útv/sjónv  2 

sjónvarp 2 

vefur/útv 1 

 

Tafla 1. Fjöldi skráðra daga á hverja tegund fjölmiðils 

 

Heimtur dagbókarskráninga frá sjónvarpsfréttamönnum/ljósvakafréttamönnum 

voru umtalsvert lakari en frá fréttamönnum á vefjum og blöðum. Heimturnar voru 

áberandi bestar frá veffréttamönnum.  
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8.1. Skipting þátttakenda eftir kyni og starfsaldri  

Aldur og starfsreynsla þátttakenda ásamt nafni eða tegund miðils er ekki talið upp 

saman þó svo það gæti verið áhugavert. Þegar vitnað er beint í dagbókarfærslur 

þátttakenda er texta stundum breytt lítillega til að nafn fjölmiðils komi ekki fram. 

Eins og áður var minnst á höfðu nokkrir blaða- og fréttamenn af því áhyggjur að 

hægt yrði að rekja svörin til þeirra. Þeir sem þyngstar höfðu áhyggjurnar hættu 

raunar við þátttöku í rannsókninni svo sem fyrr greinir. Ef til vill má segja að 

þessar áhyggjur blaða- og fréttamannanna séu áhyggjuefni út af fyrir sig og 

kannski lýsandi um ástandið á atvinnumarkaði á sviði blaðamennsku. Það var þó 

ekki spurt nánar út í af hverju fólk hefði áhyggjur af þessu og er ekki 

rannsóknarefni að þessu sinni.  

 

Í rannsókninni tóku þátt eins og fyrr sagði sextán blaða- og fréttamenn. Fimmtán 

þeirra héldu dagbók, í tvo til fimm daga, og svöruðu spurningalista. Einn svaraði 

bara spurningalistanum. Fimm þátttakendanna störfuðu hjá vefmiðlum 

einvörðungu en þrír að mestu á dagblaði en einnig á vef. Þrír störfuðu eingöngu á 

dagblaði og fimm hjá ljósvakamiðlum. Í tveimur tilfellum sáu þeir einnig um skrif 

á vef yfirleitt samhliða vinnu við sjónvarp og eða útvarp, eins og sjá má á töflu 1. 

Það má því segja að þó svo dagaskráningin sé áberandi mest hjá veffréttamönnum 

þá eru ekki færri þátttakendur sem vinna hjá ljósvakamiðli. 

 
Tafla 2. Meðaltal, lág-, há- og miðgildi aldurs og starfsreynslu þátttakenda í 
rannsókninni 
 
 Aldur Starfsreynsla   

Lággildi 25 2,5 

Hágildi 62 27 

Meðaltal 37 9 

Miðgildi 32 6 
 

Meðalaldur blaða- og fréttamannanna var 37 ár, sá yngsti var 25 ára og sá elsti 62 

ára. Miðgildi var 32 ár. Athygli vekur að fréttamennirnir fimm sem starfa 

eingöngu á vefmiðlum eru allir karlmenn og meðalaldur þeirra 29 ár. Aldursbil og 

kyn er dreifðara á öðrum tegundum miðla.  
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Í rannsókninni tóku þátt tíu karlar og sex konur. Kynjaskiptingin, þ.e. tíu karlar á 

móti sex konum, er í takt við fjölda karla og kvenna á fréttamiðlunum. Þessi 

skipting mæld í prósentum er 37,5 prósent konur á móti 62,5 prósentum karla. 

Þetta er alveg í takt við niðurstöður sem fram koma í íslenskum hluta rannsóknar 

GMMP (Global Media Monitoring Project) frá árinu 2009.85 

 

8.2 Dagur í lífi blaða- og fréttamanns 

Þátttakendurnir fimmtán skráðu alls sjötíu vinnudaga í dagbókina. Meðallengd 

vinnudagsins var tæpar níu klukkustundir. Lengd vinnudags er þó nokkuð 

mismunandi eftir tegund fjölmiðils. Blaða- og fréttamenn á vefmiðlum virðast 

sjaldan vinna yfirvinnu og kvöldvaktir virðast oftast vera um sjö klukkustundir. 

Venjulegur vinnudagur er átta klukkustundir. Á ljósvakamiðlunum er 

vaktafyrirkomulag þannig að oftast eru gengnar tólf tíma vaktir. Yfir heildina 

vinna blaða- og fréttamenn ríflega níu klukkustundir á dag. Vinnudagur blaða- og 

fréttamanns er sjaldan klipptur og skorinn og er þessi dagbókarfærsla blaðamanns 

lýsandi fyrir það.  

„Var að pakka saman þegar ákveðið var að fréttin mín færi á forsíðu – það þýddi 

aukna vinnu (búa til útdrátt á forsíðu og ýmiss konar layout-dæmi …) komst því 

ekki heim úr vinnu fyrr en seint og síðarmeir.“  

 

Tafla 3. Lengd vinnudags blaða- og fréttamanna á öllum tegundum fjölmiðla 
 

Lengd vinnudags 
Lággildi Hágildi Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi 
07:00 12:15 08:56 08:33 08:00 

 
 
Kakan hér að neðan gefur einfalda mynd af meðaltalsdegi í lífi blaða- og 

fréttamanns í mínútum. Nánar er rýnt í tölurnar á bak við hverja sneið í töflum og 

texta sem á eftir kemur.  

 

                                                 
85 Eygló Árnadóttir, Valgerður A. Jóhannsdóttir, Þorgerður Einarsdóttir, 2009: 4 



  

 

Mynd 1. Vinnudagur  meðaltal mælt í mínútum 

 

Til að glöggva sig betur á kökuuppskriftinni eru allar tölur sem skráðar voru í 

dagbækurnar settar upp í töflu þar sem hægt er að skoða fleiri gildi en meðaltal. 

Mæld eru lág-, há-, mið

dagbókardagar með inni í tölunni. Allar dagbókartölur voru skráðar inn í 

exceltöflureikni. Oft er algengasta skráningin 0, líkt og sjá má í töflunni hér að 

neðan sem tíðasta gildi. Í sumum mælinganna er þessi aðferð kannski ekki sú sem 

gefur besta mynd af meðaltali en þ

er síðan reiknað og gefið upp í textanum raunverulegt meðaltal t.d. viðtala og er 

þá tekinn heildartími sem eytt er í viðtöl og deilt í með fjölda tekinna viðtala.

 
Tafla 4. Dagur í lífi blaða
í mínútum 
 

 Skoða 
fjöl-
miðla 
og  
póst 

Frétta
fund
ur 

Lággildi 0 0 

Hágildi 120 70 

Meðaltal 20 16 

Miðgildi 10 10 

Tíðasta 
gildi 

10 0 
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Mynd 1. Vinnudagur  meðaltal mælt í mínútum – allar gerðir fjölmiðla

Til að glöggva sig betur á kökuuppskriftinni eru allar tölur sem skráðar voru í 

dagbækurnar settar upp í töflu þar sem hægt er að skoða fleiri gildi en meðaltal. 

, mið- og tíðasta gildi ásamt meðaltali. Eru þá allir skráðir 

með inni í tölunni. Allar dagbókartölur voru skráðar inn í 

exceltöflureikni. Oft er algengasta skráningin 0, líkt og sjá má í töflunni hér að 

neðan sem tíðasta gildi. Í sumum mælinganna er þessi aðferð kannski ekki sú sem 

gefur besta mynd af meðaltali en þetta veitir upplýsingar um öll hin gildin. Oftast 

er síðan reiknað og gefið upp í textanum raunverulegt meðaltal t.d. viðtala og er 

þá tekinn heildartími sem eytt er í viðtöl og deilt í með fjölda tekinna viðtala.

Tafla 4. Dagur í lífi blaða- og fréttamanns á öllum tegundum fjölmiðla mældur 

Frétta 
fund-

 

Blaða-
manna- 
fundur 
/við-
burður  

Við-
töl  
í  
eigin 
pers. 

Mat-
ur 

Kaffi Spjall 
við  
vinnu 
félaga 

Sím
a 
við 
töl 

0 0 0 0 0 0 

 360 90 60 40 70 90 

 25 4 30 8 17 27 

 0 0 30 5 15 20 

0 0 30 0 10 0 

Skoða fjölmiðla 
og póst 20m

Fréttafundur 
16m

Blaðamanna-
fundur (utan 
vinnust.) 25m

Viðtöl í eigin 
persónu 4m

Matarhlé 30m

Kaffi 8m

Spjall við 
vinnufél.17m

Símaviðtöl 27m

Fréttaskrif, 
undirbúningur, 

lagfæringar 
(editing)

361 mín eða
rúml. 6 klst 

Óskilgreindur tími 
16 mín. Samtals 

377 mín

Eigin símtöl og 
útréttingar 12m

 

allar gerðir fjölmiðla 

Til að glöggva sig betur á kökuuppskriftinni eru allar tölur sem skráðar voru í 

dagbækurnar settar upp í töflu þar sem hægt er að skoða fleiri gildi en meðaltal. 

og tíðasta gildi ásamt meðaltali. Eru þá allir skráðir 

með inni í tölunni. Allar dagbókartölur voru skráðar inn í 

exceltöflureikni. Oft er algengasta skráningin 0, líkt og sjá má í töflunni hér að 

neðan sem tíðasta gildi. Í sumum mælinganna er þessi aðferð kannski ekki sú sem 

etta veitir upplýsingar um öll hin gildin. Oftast 

er síðan reiknað og gefið upp í textanum raunverulegt meðaltal t.d. viðtala og er 

þá tekinn heildartími sem eytt er í viðtöl og deilt í með fjölda tekinna viðtala. 

fréttamanns á öllum tegundum fjölmiðla mældur 

Sím

 
 

Skrif, 
lag-
færin
g,  
undir-
búnin
gur 

Eigin  
símtöl  
og  
útrétt-
ingar 

10 0 

600 60 

361 12 

390 5 

420 0 

Matarhlé 30m

Spjall við 
vinnufél.17m

Símaviðtöl 27m
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Leitað var eftir margvíslegum upplýsingum m.a. um tíma sem fer í fundi/viðburði 

utan vinnustaðar, viðtöl, annars vegar við fólk í eigin persónu og hins vegar í 

síma. Þá er spurt um tíma sem fer í mat, kaffi, fréttafundi, að skoða fjölmiðla og 

póst og spjall við vinnufélaga þar sem þetta er hluti af vinnudeginum og starfinu. 

Mælingar gilda á matartíma eru afar svipaðar, þ.e. tíðasta gildi, miðgildi og 

meðaltal er allt svipað eða rétt um hálf klukkustund í matartíma. Kaffihlé eru ekki 

ýkja löng. Flestir taka fram að þeir standi upp við og við og hlaupi að kaffivélinni 

og setjist við vinnu með kaffið. Almennt virðast blaða- og fréttamenn ekki taka 

sér kaffihlé í „gamaldags“ skilningi orðsins, þ.e. að setjast niður með kökusneið 

og kaffibolla ásamt samstarfsmönnum.  

 

Í flokknum „skrif, lagfæring, undirbúningur“ er vísað til annarrar 

upplýsingaöflunar en viðtala, t.d. lesturs á skýrslum og öðrum gögnum. Með 

lagfæringum er átt við það að lesa yfir og lagfæra, stytta og lengja, velja myndir 

og skera þær til, jafnvel er hér vísað til þess þegar tölvur og forrit hegða sér ekki 

eins og ætlast er til. Þessum flokki var skipt í þrennt í dagbókinni en blaða- og 

fréttamennirnir virtust skilja þessa flokka á ólíkan hátt og sumir slepptu því alveg 

að fylla þennan lið út. Þess vegna var ákveðið að steypa niðurstöðunum í eitt þar 

sem niðurstöður skráninga gáfu ekki tilefni til að rýna í hvern flokk fyrir sig. Einn 

þátttakenda orðar það svo í dagbókarfærslu:  

„Ég á voða erfitt með að greina sundur þann tíma sem fer í 
undirbúning frétta, spjall við vinnufélaga, vangaveltur og 
skipulagningu, því allt gerist þetta samtímis og samtvinnað. Maður er 
kannski að hamra niður setningar í tölvuna, spjalla við sessunaut í 
leiðinni og kíkja á vefsíður inn á milli og jafnvel skoða myndir til að 
velja með fréttum í leiðinni.“ 
 

Blaða- og fréttamennirnir vantelja 16 mínútur í þessum liðum ef tekið er mið af 

meðalvinnudegi sem er átta klukkustundir og 56 mínútur. Hins vegar vekur furðu 

hve lítill þessi munur er þar sem eðlilega var ekki farið fram á að fréttamenn 

mældu með skeiðklukku athafnir dagsins heldur áætluðu þann tíma sem færi í 

hvern lið. Mínúturnar sextán eru hluti af stærstu kökusneiðinni á mynd 1.  
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8.3 Heildarfjöldi viðtala, viðburða og frétta þátttakenda 

Eins og að framan er greint skráðu þátttakendurnir fimmtán alls sjötíu vinnudaga í 

dagbókina. Í töflu númer fimm er skráður heildarfjöldi frétta, viðtala og 

blaðamannafunda þessara fimmtán blaða- og fréttamanna á þessum sjötíu dögum 

sem þeir skráðu. Einnig mínútur sem fara í þessa hluti í heild. 

 
Tafla 5. Heildartími sem fer í blaðamannafundi, viðtöl og að skoða fjölmiðla 
yfir sjötíu daga. Einnig heildarfjöldi viðtala, funda og frétta 
 

Tími til 
að skoða  
fjölmiðla 
mín 

Blaðam. 
fundir/ 
viðburðir 
utan 
vinnust.
mínútur 

Blaðam 
fundir/ 
viðburðir 
fjöldi 

Tími í mín 
sem fer í 
viðtöl í 
eigin pers. 

Pers. 
viðtöl 
fjöldi 
fólks 

Síma-
viðtöl 
mín 

 
Síma-
viðtöl 
fjöldi 
fólks 

 
Fjöldi 
frétta 

1080  1740 16 320 20 1879 300 724 
 

 

Í töflu 6 hér fyrir neðan er skoðað lággildi, hágildi, meðaltal, miðgildi og tíðasta 

gildi á fjölda frétta, viðtala og funda utan húss.  

 
Tafla 6. Fjöldi frétta, viðtala og viðburða utan vinnustaðar í heild á öllum 
tegundum fjölmiðla. Öll 0-gildi eru meðtalin 
 

  Skrifaðar 
fréttir á 
dag 

Fjöldi 
viðtala í 
eigin 
pers. á 
dag 

Fjöldi síma-
viðtala 
á dag 

Blaða- 
manna- 
fundir fjöldi 
á dag 

Lággildi 1 0 0 0 

Hágildi 30 5 46 3 

Meðaltal 10,3 0,3 4,3 0,2 

Miðgildi 9 0 2,5 0 

Tíðasta 
gildi 

18 0 0 0 

 

Á þessum sjötíu vinnudögum unnu blaða- og fréttamennirnir við 724 fréttir 

samtals. Að meðaltali skrifar því hver blaða- og fréttamaður ríflega tíu fréttir á 

dag (10,3). Á þessum sjötíu skráðu dagbókardögum sóttu blaðamennirnir sextán 

blaðamannafundi eða annan viðburð utan vinnustaðar, t.d. málþing og/eða 

ráðstefnu. Þessir viðburðir stóðu samtals yfir í 1.740 mínútur eða um 29 

klukkustundir. Hver viðburður stendur þá yfir að meðaltali í 109 mínútur. Hins 

vegar er meðaltalstíminn sem fer í þátttöku á blaðamannafundi 25 mínútur sbr. 

töflu 4. Taka verður fram að í heila tvo daga sat einn þátttakandi í um sex 



  

51 
 

klukkustundir, samtals tólf klukkustundir, á ársþingi og skrifaði fréttir þaðan, 

annan daginn eingöngu fyrir vef en seinni daginn fyrir dagblað. Annar þátttakandi 

sótti ráðstefnu sem stóð yfir í tvo og hálfan tíma. Þannig að um helmingur þess 

tíma sem blaða- og fréttamennirnir eyddu á viðburði utan vinnustaðar skrifast að 

mestu á viðveru eins einstaklings á einum ákveðnum viðburði. Í 

dagbókarskráningum þessa einstaklings kemur fram að hans fjölmiðill hafi sinnt 

þessum viðburði best allra fjölmiðla og hafi hann fengið hrós fyrir frá þeim er 

tengdust viðburðinum. Orðrétt segir í dagbókarfærslu hans: „Ég var því mjög 

ánægð(ur) með frammistöðu mína á fundinum og þess fjölmiðils sem ég starfa á.“  

 
Athygli vekur hve fá viðtöl í eigin persónu eru. Á dögunum sjötíu voru bara skráð 

tuttugu viðtöl við fólk í eigin persónu. Tími sem er skráður í persónuleg viðtöl var 

320 mínútur. Það samsvarar því að hvert viðtal hafi að meðaltali tekið sextán 

mínútur. Þess ber þó að geta að líklega eru persónuleg viðtöl aðeins fleiri þar sem 

skráningar tveggja þátttakenda voru nokkuð losaralegar. Stundum var því alveg 

sleppt að svara ákveðnum liðum og í einu tilviki þurfti að fara á vef miðilsins og 

telja fjölda frétta sem viðkomandi var skráður fyrir á vefmiðli þann dag. Svipað 

var upp á teningnum, varðandi fjölda frétta, í tilviki annars þátttakanda. Skráning 

á flestu var nokkuð nákvæm en fréttamanni hafði láðst að skrifa fjölda frétta. Með 

því að fara inn á vefinn var hægt að telja fréttirnar sem voru undir nafni. 

Hugsanlegt er að fréttir þessa fréttamanns hafi verið fleiri þar sem sumar fréttir 

miðilsins voru ekki skráðar undir nafni. Aftur á móti voru fréttirnar nokkuð 

margar þannig að ekki er líklegt að það skeiki mörgum fréttum.  

 

Samtals voru tekin 300 símaviðtöl og stóðu þau yfir í 1.879 mínútur. Þetta 

samsvarar því að hver blaðamaður hafi tekið rúmlega fjögur símaviðtöl á dag (4,3) 

og hvert viðtal hafi staðið yfir í ríflega sex mínútur. 

 

Þessar tölur verður vitaskuld að taka með fyrirvara. Meðaltal fjölda frétta segir 

okkur ekki sannleikann um neinn einn miðill þar sem veffréttamenn skrifa alla 

jafna miklu fleiri fréttir en fréttamenn á sjónvarpi og dagblaði. Enda þarf að huga 

að mörgum öðrum þáttum í sjónvarpi; t.d. myndefni með fréttinni og ef um 

innlendar fréttir er að ræða þá eru meiri líkur en minni á því að fréttamaður taki 

persónulegt viðtal. Fréttir í dagblöðum eru yfirleitt ítarlegri en veffréttir.  
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Þá ber þess líka að geta að í hópnum eru nokkrir blaða- og fréttamenn sem sinntu 

einvörðungu erlendum fréttum á tímabilinu. Þeir tóku aldrei persónuleg viðtöl við 

fólk og lítið sem ekkert var um símaviðtöl. Annars vekur athygli hve lítill tími fer 

að meðaltali í viðtöl eða að meðaltali 31 mínúta á dag, þar af eingöngu fjórar 

mínútur í viðtal í eigin persónu.  

 

9. Samanburður á miðlum  

Dagur í lífi veffréttamanns 

Fimm þátttakendur í rannsókninni starfa eingöngu á vefmiðlum. Miklu fleiri vinna 

stundum við vefmiðil en einnig við aðra miðla. Hér voru einangraðir þeir dagar 

þar sem eingöngu er unnið við vefmiðil. Alls níu fréttamenn skráðu þá 32 daga 

sem starfað var á vefmiðli.  

Blaða- og fréttamenn á vefmiðlum vinna alla jafna hefðbundna átta tíma en 

vitaskuld á vöktum. Yfirvinna virðist ekki vera tíð og á kvöldvöktum er ekki 

óalgengt að vaktin sé styttri en venjulegur vinnudagur eða sjö klukkustundir. 

Venjulegur vinnudagur á vefmiðli er rétt rúmlega átta klukkustundir.  

 

Tafla 7. Lengd vinnudags veffréttamanns 

Lengd vinnudags 

Lággildi Hágildi Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi 
07:00 12:15 08:16 08:15 08:00 

 

Hér að neðan getur að líta meðaltalsvinnudag veffréttamanns túlkaðan í hringlaga 

kökumóti og sneiðarnar túlka tímann sem fer í hin margvíslegu störf sem 

fréttamaður innir af hendi. Nánar er rýnt í tölurnar á bak við hverja sneið í töflum 

og texta.  



  

 

 

Mynd 2. Vinnudagur blaða
mínútum 
 

9.1. Skráningar blaða

Í töflunni hér að neðan eru dagbókarskráningar veffréttamanna einangraðar frá 

skráningum annarra. Líkt og að framan eru mæld lág

ásamt meðaltali. Í þessari töflu á sama við og áður þegar kemur að flokknum 

„skrif, lagfæring, undirbúningur“, að meðaltal þess tíma sem veffréttamenn skrá í 

dagbók rímar vel við tímann sem eftir varð þegar öll meðaltalsgildin se

í töflu 8 voru dregin frá meðaltalsvinnutímanum, þ.e. átta klukkustundum og 

sextán mínútum. Niðurstaðan úr þeim útreikningi var 363 en þegar skráning var 

lögð saman úr öllum dálkum var niðurstaðan 349 þannig að veffréttamenn 

vantelja fjórtán mínútur. 

 

Skrif, undirbúningur 
(s.s. lestur skjala), 
lagfæringar, velja 

mynd o.fl. 349. 
Óskráðrar 14 mín. 
Samtals 363 mín
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2. Vinnudagur blaða- og fréttamanns á vefmiðli – meðaltal mælt í 

9.1. Skráningar blaða- og fréttamanna á vefmiðlum 

Í töflunni hér að neðan eru dagbókarskráningar veffréttamanna einangraðar frá 

skráningum annarra. Líkt og að framan eru mæld lág-, há-, mið-

ásamt meðaltali. Í þessari töflu á sama við og áður þegar kemur að flokknum 

„skrif, lagfæring, undirbúningur“, að meðaltal þess tíma sem veffréttamenn skrá í 

dagbók rímar vel við tímann sem eftir varð þegar öll meðaltalsgildin se

í töflu 8 voru dregin frá meðaltalsvinnutímanum, þ.e. átta klukkustundum og 

sextán mínútum. Niðurstaðan úr þeim útreikningi var 363 en þegar skráning var 

lögð saman úr öllum dálkum var niðurstaðan 349 þannig að veffréttamenn 

útur.  

 

Skoða fjölmiðla og 
póst; 24 mín

Fréttafundur
5 mín

Blaðam.fundir/
viðburðir  17 mín

Matur 30 
mín

Skrif, undirbúningur 
(s.s. lestur skjala), 
lagfæringar, velja 

mynd o.fl. 349. 
Óskráðrar 14 mín. 
Samtals 363 mín

 

meðaltal mælt í 

Í töflunni hér að neðan eru dagbókarskráningar veffréttamanna einangraðar frá 

- og tíðasta gildi 

ásamt meðaltali. Í þessari töflu á sama við og áður þegar kemur að flokknum 

„skrif, lagfæring, undirbúningur“, að meðaltal þess tíma sem veffréttamenn skrá í 

dagbók rímar vel við tímann sem eftir varð þegar öll meðaltalsgildin sem finna má 

í töflu 8 voru dregin frá meðaltalsvinnutímanum, þ.e. átta klukkustundum og 

sextán mínútum. Niðurstaðan úr þeim útreikningi var 363 en þegar skráning var 

lögð saman úr öllum dálkum var niðurstaðan 349 þannig að veffréttamenn 

Blaðam.fundir/
viðburðir  17 mín

Matur 30 
mín

Kaffi 7 mín

Spjall við vinnu-
félaga 15 mín

Viðtöl  í  eigin 
pers. 1 mín

Símaviðtöl 
27 mín

Eigin símtöl og út-
réttingar 8 mín
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Tafla 8. Tími (mín.) sem fer í margvíslega þætti á starfsdegi blaða- og 
fréttamanns á vefmiðli 
 
  Skoða 

fjöl-
miðla 
og 
póst 

Frétta 
fundir 

Blaðam 
fundir/ 
við-
burðir 

Matur Kaffi Spjall 
við 
vinnu-
félaga 

Viðtöl 
 í  
eigin 
pers. 

Síma-
viðtöl 

Skrif, 
lag-
færa, 
undir-
búnin
gur ofl 

Eigin  
símtö
l  
og út-
réttin
gar 

Lággildi 0 0  0 15 0 0 0 0 10 0 

Hágildi 120 20 360 60 40 30 10 30 470 60 

Meðaltal 24 5 17 30 7 15 1 27 349 8 

Miðgildi 10 0 0 27,5 5 15 0 23 380 5 

Tíðasta 
gildi 

0 0 0 30 0 30 0 0 420 0 

 
 
Á 32 dagbókardögum á vefmiðlum eru skráðir fréttafundir átta talsins og þessir 

átta fundir standa yfir að meðaltali í ellefu og hálfa mínútu, lengst í tuttugu 

mínútur. Hins vegar ef tekið er meðaltal yfir alla 32 dagana þá mælist fréttafundur 

fimm mínútur á dag. Því má segja að almenna reglan sé sú að ekki sé eytt tíma í 

fréttafundi á vefmiðlunum. Veffréttamenn sækja alls fimm sinnum 

blaðamannafund, ráðstefnu, málþing eða ársþing á 32 dögum. Það er í einu 

skiptin, samkvæmt skráningunni, sem þeir fara úr húsi í fréttaöflun. Í 

athugasemdum fréttamanns kemur oftast fram að tölva sé þá með í farteskinu og 

fréttir skrifaðar beint af fundinum. Að meðaltali standa þessir fimm fundir yfir í 

112 mínútur en sautján mínútur ef allir skráðir dagar eru teknir með til að fá 

meðaltalsmynd. Það hefur áhrif á niðurstöður að einn daginn situr veffréttamaður í 

sex klukkustundir (sjá hágildi 360 mín) á ráðstefnu/þingi og skrifar þaðan fréttir. 

Viðtöl í eigin persónu eru allt í allt tvö talsins á 32 dögum, það lengra stendur yfir 

í tíu mínútur en að meðaltali í sjö mínútur. Talan ein mínúta í meðaltal er þegar 

allir dagar eru teknir með inn í reikningsdæmið. Ljóst er, samkvæmt 

dagbókarmælingunum, að viðtöl í eigin persónu eru afar lítill þáttur í starfi 

veffréttamanns.  
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Tafla 9. Fjöldi frétta, viðtala og viðburða utan vinnustaðar á dag á vefmiðlum. 
Öll 0 gildi eru meðtalin 
 

  Skrifaðar 
fréttir 
fjöldi 

Fjöldi 
viðtala í 
eigin 
pers. 

Fjöldi 
símaviðtala 

Blaða- 
manna- 
fundir fjöldi 

Lággildi 1 0 0 0 

Hágildi 30 2 46 2 

Meðaltal 13 0,1 6,4 0,2 

Miðgildi 14 0 3 0 

Tíðasta gildi 18 0 0 0 

 

Almennt vinna veffréttamenn átta stunda vinnudag, á eftirmiðdags- og kvöldvakt 

er ekki óalgengt að vakt sé sjö klukkustundir. Sextán daga af þessum 32 vinna 

blaðamennirnir fimmtán til fjörutíu mínútna yfirvinnu og í einu tilviki vann 

fréttamaður í tólf og hálfa klukkustund. Meðaltalsgildið var átta klukkustundir og 

sextán mínútur. 

Viðtöl í eigin persónu voru eins og fyrr var getið eingöngu tvö. Viðtölin voru 

bæði tekin þegar blaðamennirnir sóttu viðburð utan vinnustaðar, sem gerðist fimm 

sinnum eins og að ofan greinir. 

 

Í sinni einföldustu mynd má sjá í töflu 10 heildartölur yfir mínútur sem 

veffréttamenn eyða í viðtöl og blaðamannafundi þessa 32 dagbókardaga. Einnig er 

gefinn upp fjöldi viðmælenda. 

 

Tafla 10. Vefmiðlar: Samtölur yfir mínútur og fjölda frétta, viðtala og 
blaðamannafunda og tími til að rýna í aðra fjölmiðla og póst 
 

Tími til að 
skoða 
fjölmiðla mín 

Blaðam.fundir 
eða viðburður 
utan vinnust. 
mín 

Viðtöl í 
eigin 
pers.min 

 
Fjöldi fólks 
sem talað er 
pers. við 

Síma-
viðtöl mín 

Fjöldi 
pers. 
rætt við 
í síma 

 
Fjöldi 
frétta 

732 mín 560 mín 22 mín 2 870 mín 206 455  

 
 
Þetta þýðir að á dag skrifar hver veffréttamaður ríflega þrettán fréttir og eyðir 

sautján mínútum á viðburði utan vinnustaðar. Einungis fimm sinnum sækja 

veffréttamennirnir viðburð utan vinnustaðar. Þeir taka sárasjaldan viðtöl við fólk í 

eigin persónu, hins vegar spjalla þeir þó nokkuð mikið við fólk í síma. Að 

meðaltali tala þeir við yfir sex manns á dag.  
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Dagbókarfærsla blaðamanns sem starfar að mestu fyrir vef en einnig fyrir dagblað 

gefur áhugaverða sýn á daginn. Nafn fjölmiðils hefur verið tekið út úr textanum.  

 
„Dagurinn byrjaði á því að tölvupóstskerfið okkar lá niðri. Það komst 
í lag um tíuleytið. Dagurinn var annars annasamur eins og flestir aðrir 
enda var ég, líkt og svo oft áður, ein(n) á vakt með allan vefinn á 
mínum snærum. Einn nýliði lagði mér lið að vísu í dag en það tekur 
tíma fyrir þá að læra á hraðann sem veffréttamiðlun gengur út á. Mig 
langar að árétta að þar sem ég er venjulega ein(n) með vefinn á 
daginn þá gefst ekki tími til að fara á fréttamannafundi, út til að hitta 
viðmælendur eða þess háttar. Öll mín vinna felst í því að uppfæra 
vefinn með nýjum fréttum. Það er gert með þýddum erlendum 
fréttum af erlendum fjölmiðlum, símtölum til viðmælenda o.s.frv. Ég 
drekk kaffið mitt við tölvuna og tel það ekki með sem kaffitíma, 
nema þær nokkrar sekúndur sem fara í að ná mér í bolla inn í eldhús. 
Og tek mér sjaldan lengri hádegismat en hálftíma, eftir því hvort ég 
er með nesti með mér eða ekki. Ég er því þannig séð að vinna 
linnulaust á vaktinni. Fjölmargar fréttir sem ég tilgreini eru bæði 
frumunnar fréttir, þýddar og brot úr fréttum sem birtast í prentútgáfu 
blaðsins. Var að vinna stórar og umfangsmiklar greinar í -blaðið sem 
kemur út á -daginn. Gat því lítið einbeitt mér að skrifum á vefinn.“ 
  
 

Það er ástæða til að taka fram að þennan dag skrifar þessi blaðamaður samt 

sem áður tíu fréttir á vefinn.  

 

9.2 Blaða- og fréttamenn á dagblöðum 

Blaða- og fréttamenn á dagblöðum vinna að meðaltali ríflega hálftíma yfirvinnu. 

Vaktir eru átta klukkustunda langar. Fimm þátttakendur í rannsókninni starfa á 

dagblaði. Þrír þeirra skrifa eingöngu fyrir blöð en tveir starfa einnig á vefmiðli. 

Alls eru skráðir nítján dagar á dagblaði af þessum fimm blaða- og fréttamönnum. 

 

Tafla 11. Lengd vinnudags blaðamanns á dagblaði 
 

Lengd vinnudags 

Lággildi Hágildi Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi 
07:00 10:15 08:36 08:04 08:00 

 
Enn á ný skoðum við kökumynd með meðaltalsmælingu á helstu störfum blaða- 

og fréttamanna á dagblaði.  

 



  

 

Mynd 3. Vinnudagur blaðamanns á dagblaði 

 

Skráningar blaða- og fréttamanna á dagblöðum

Í töflunni hér að neðan eru dagbókarskráningar blaða

störfuðu við dagblað einangraðar frá skráningum annarra. Sýnd eru lág

og tíðasta gildi ásamt meðaltal

„skrif, lagfæring, undirbúningur“ passar engan veginn við tímann sem eftir er 

þegar meðaltalsgildin í töflu 11 eru dregin frá meðaltalsvinnu

klukkustundum og 36 mínútum. Niðurstaðan ú

samkvæmt meðaltali skráningar er það 291, hins vegar er tíðasta gildi 400 og 

miðgildi 355. Ljóst er að í þessu einangraða tilfelli er skráningin ekki nógu 

nákvæm.  

 
Tafla 12. Tími (mín.) sem fer í margvíslega þætti á 
fréttamanns á dagblaði.
 
  Skoða 

fjöl-
miðla 
og 
póst 

Frétta
fundir

Lággildi 0 0  

Hágildi 80 70 

Meðaltal 19 20 

Miðgildi 15 10 

Tíðasta 
gildi 

5 0 
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nnudagur blaðamanns á dagblaði – meðaltal mælt í mínútum

og fréttamanna á dagblöðum 

Í töflunni hér að neðan eru dagbókarskráningar blaða- og fréttamanna sem 

störfuðu við dagblað einangraðar frá skráningum annarra. Sýnd eru lág

og tíðasta gildi ásamt meðaltali. Í þessari töflu ber svo við að skráning á flokknum 

„skrif, lagfæring, undirbúningur“ passar engan veginn við tímann sem eftir er 

þegar meðaltalsgildin í töflu 11 eru dregin frá meðaltalsvinnutímanum, þ.e. átta 

klukkustundum og 36 mínútum. Niðurstaðan úr þeim útreikningi var 365 en 

samkvæmt meðaltali skráningar er það 291, hins vegar er tíðasta gildi 400 og 

miðgildi 355. Ljóst er að í þessu einangraða tilfelli er skráningin ekki nógu 

(mín.) sem fer í margvíslega þætti á starfsdegi blaða
fréttamanns á dagblaði. 

Frétta 
fundir 

Blaðam 
fundir/ 
við-
burðir 

Mat
ur 

Kaffi Spjall 
við 
vinnu-
félaga 

Viðtöl 
 í  
eigin 
pers. 

Síma
viðtöl

0 15 0 0 0 0 

360 60 15 60 40 170 

16 28 5 19 3 27 

10 30 5 15 0 10 

0 20 0 15 0 0 

 

meðaltal mælt í mínútum 

og fréttamanna sem 

störfuðu við dagblað einangraðar frá skráningum annarra. Sýnd eru lág-, há-, mið- 

i. Í þessari töflu ber svo við að skráning á flokknum 

„skrif, lagfæring, undirbúningur“ passar engan veginn við tímann sem eftir er 

tímanum, þ.e. átta 

r þeim útreikningi var 365 en 

samkvæmt meðaltali skráningar er það 291, hins vegar er tíðasta gildi 400 og 

miðgildi 355. Ljóst er að í þessu einangraða tilfelli er skráningin ekki nógu 

starfsdegi blaða- og 

Síma-
viðtöl 

Skrif, 
lag-
færa, 
undir-
búna  
ofl 

Eigin  
símtöl  
og út-
réttin
gar 

4 0 

480 50 

291 14 

355 7,5 

400 0 
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Rétt er að taka fram að meðaltal vegna viðtala markast nokkuð af því að tveir 

blaðamannanna vinna mest í erlendum fréttum.Í töflu 13 er tekið mið af þessu og 

mældur fjöldi viðtala og lengd þeirra þegar vinna við erlendar fréttir er ekki tekin 

með.  

 

Tafla 13. Fjöldi frétta, viðtala og viðburða utan vinnustaðar á dag á dagblaði. 
Öll 0-gildi eru meðtalin. Fjöldi viðtala og tími ef erlendar fréttir eru ekki 
meðtaldar 

 

  

Skrifaðar 
fréttir 
fjöldi 

Fjöldi 
viðtala í 
eigin 
pers. 

Mín í pers. 
viðtöl ef erl. 
fréttir ekki 
taldar  með 

Fjöldi 
síma-
við-
tala 

Fjöldi 
símaviðtala ef 
erl. fréttir 
ekki með 

Fjöldi 
blaða-
manna-
funda 

Lággildi 1 0 0 0 1 0 

Hágildi 10 2 40 8 8 3 

Meðaltal 5,5 0,2 6,1 2,4 4,3 0 

Miðgildi 5 0 0 1 4 0 

Tíðasta gildi 4 0 0 0 5 0 

 
 
Vinnutími er örlítið lengri á dagvakt en næturvakt. Hins vegar eru stundum 

skrifaðar nokkuð margar fréttir á kvöldvakt en samkvæmt athugasemdum 

blaðamanna eru þetta oft styttri og einfaldari fréttir. Að lokum kíkjum við á 

heildarsamtölurnar yfir þessa nítján daga sem skráðir eru.  

 

Tafla 14. Dagblöð: Samtölur yfir mínútur og fjölda frétta, viðtala, 
blaðamannafunda og tíma til að rýna í aðra fjölmiðla og póst 
 

Tími til að 
skoða  
fjölmiðla mín 

Blaðam.fundir 
eða viðburður 
utan vinnust. 
mín 

Viðtöl í 
eigin 
pers.mín 

 
Fjöldi fólks 
sem talað er 
pers. við 

Síma-
viðtöl mín 

Fjöldi 
pers. 
rætt við 
í síma 

Fjöldi 
frétta 

370 mín 300 mín 55 mín 4 512 mín 59 105 

 
Það vekur athygli hvað talað er við fáa í eigin persónu, eða eingöngu fjóra á nítján 
dögum. 
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9.3 Fréttamenn á ljósvakamiðlum 

Skil á dagbókum frá fréttamönnum á ljósvakamiðlum voru slakari en þeirra er 

störfuðu á öðrum miðlum. Sérstaklega á það við um þá er vinna við sjónvarp. Ef 

til vill er það vegna þess að þeir eru meira á ferðinni í fréttaleit. Fimmtán dagar 

eru skráðir af fréttamönnum sem starfa við ljósvakamiðla. Átta daga af fimmtán 

starfa fréttamennirnir við sjónvarp en samhliða við eina til þrjár tegundir miðla, 

þ.e. útvarp, sjónvarp og vef. Því er ekki marktækt að brjóta sérstaklega upp 

sjónvarpsfréttamenn eða útvarpsfréttamenn, þar sem vinna við miðlana er orðin 

meira og minna samtvinnuð.  

 

Tafla 15. Lengd vinnudags blaða- og fréttamanns á ljósvakamiðli  
 

Lengd vinnudags 

Lággildi Hágildi Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi 
08:40 12:12 11:07 11:15 11:15 

 

Líkt og sjá má er vinnudagur þeirra er starfa á ljósvakamiðlum lengri en blaða- og 

fréttamanna á vefmiðlum og dagblöðum. Það helgast að mestu af 

vaktafyrirkomulagi en gengnar eru ellefu til tólf tíma vaktir.  

 

Kökumyndin hér að neðan sýnir meðaltalsdag á ljósvakamiðlum. Í uppskriftinni 

eru störf á þremur gerðum miðla; sjónvarpi, útvarpi og vef. Erfitt er að 

sundurgreina vinnu við miðlana með þær upplýsingar sem liggja fyrir.  

 

 

 



  

 

Mynd 4. Dagur í lífi fréttamanns á ljósvakamiðli

 
Fréttamennirnir sem starfa við ljósvakamiðla og tóku þátt í dagbókarskráningum 

eru fjórir talsins og skrá eins og áður sagði fimmtán daga. Gildið x, sem er skráð í 

tíðasta gildi við liðinn „skrif, lagfæringar, undirbúningur o.fl.“ í töflu 16, þýðir að 

ekki var um neitt tíðasta gildi að ræða. 

 
Tafla 16. Tími (mín.) sem fer í margvíslega þætti á starfsdegi fréttamanns á 
ljósvakamiðli þ.e. sjónvarpi
 
  Skoða 

fjöl-
miðla 
og 
póst 

Frétta
fundir

Lággildi 10 10  

Hágildi 40 70 

Meðaltal 18 43 

Miðgildi 15 50 

Tíðasta 
gildi 

10 50 

 
 
Í töflu 17 hér að neðan sjáum við fjölda frétta, viðtala og sóttra viðburða utan 

vinnustaðar á dag og í töflu 18 samtölur yfir alla dagana sem skráðir eru. 
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Mynd 4. Dagur í lífi fréttamanns á ljósvakamiðli  

Fréttamennirnir sem starfa við ljósvakamiðla og tóku þátt í dagbókarskráningum 

eru fjórir talsins og skrá eins og áður sagði fimmtán daga. Gildið x, sem er skráð í 

tíðasta gildi við liðinn „skrif, lagfæringar, undirbúningur o.fl.“ í töflu 16, þýðir að 

var um neitt tíðasta gildi að ræða.  

Tafla 16. Tími (mín.) sem fer í margvíslega þætti á starfsdegi fréttamanns á 
ljósvakamiðli þ.e. sjónvarpi, eða útvarpi, en einnig fyrir vef þessara miðla.

Frétta 
fundir 

Blaðam 
fundir/ 
við-
burðir 

Matur Kaffi Spjall 
við 
vinnu-
félaga 

Viðtöl 
 í  
eigin 
pers. 

Síma
viðtöl

0 10 0 10 0 0 

150 50 35 70 90 100 

40 33 13 28 16 27 

0 30 10 25 0 15 

0 30 0 30 0 0 

Í töflu 17 hér að neðan sjáum við fjölda frétta, viðtala og sóttra viðburða utan 

vinnustaðar á dag og í töflu 18 samtölur yfir alla dagana sem skráðir eru. 

 

Fréttamennirnir sem starfa við ljósvakamiðla og tóku þátt í dagbókarskráningum 

eru fjórir talsins og skrá eins og áður sagði fimmtán daga. Gildið x, sem er skráð í 

tíðasta gildi við liðinn „skrif, lagfæringar, undirbúningur o.fl.“ í töflu 16, þýðir að 

Tafla 16. Tími (mín.) sem fer í margvíslega þætti á starfsdegi fréttamanns á 
en einnig fyrir vef þessara miðla. 

Síma-
viðtöl 

Skrif, 
lag-
færa, 
undir-
búnin
gur ofl 

Eigin  
símtö
l  
og út-
réttin
gar 

40 0 

 600 30 

336 11 

390 5 

x (ekkert 
tíðasta 
gildi) 

0 

Í töflu 17 hér að neðan sjáum við fjölda frétta, viðtala og sóttra viðburða utan 

vinnustaðar á dag og í töflu 18 samtölur yfir alla dagana sem skráðir eru.  
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Tafla 17. Fjöldi frétta, viðtala og viðburða utan vinnustaðar á dag á 
ljósvakamiðlunum. Öll 0-gildi eru meðtalin 
 

  Skrifaðar 
fréttir 
fjöldi 

Fjöldi 
viðtala í 
eigin 
pers. 

Fjöldi 
símaviðtala 

Blaða- 
manna- 
fundir fjöldi 

Lággildi 1 0 0 0 

Hágildi 22 5 6 3 

Meðaltal 9 2 2 0,4 

Miðgildi 8 1 1 0 

Tíðasta gildi 5 1 0 0 

 
 
Tafla 18. Ljósvakamiðlar. – Samtölur yfir mínútur og fjölda frétta, viðtala, 
blaðamannafunda og tíma til að rýna í aðra fjölmiðla og póst 
 

Tími til að 
skoða  
fjölmiðla mín 

Blaðam.fundir 
eða viðburður 
utan vinnust. 
mín 

Viðtöl í 
eigin 
pers.mín 

 
Fjöldi 
fólks sem 
talað er 
pers. við 

Síma-
viðtöl mín 

Fjöldi 
pers. 
rætt við 
í síma 

Fjöldi 
frétta 

270 mín 450 mín 235 mín 12 322 mín 24 129 

 
 
Á þessum fimmtán skráðu dögum sækja fréttamennirnir alls sex blaðamannafundi 

eða viðburði utan húss, í öllum tilfellum var það vegna sjónvarpsfrétta. 

Persónuleg viðtöl voru tekin við tólf manns og að meðaltali talað við hvern í 

tuttugu mínútur, skemmst í tíu mínútur og lengst í níutíu mínútur. Hafa ber í huga 

að þetta eru ekki sömu tölur og í töflu 16 því þar eru allar breytur teknar með, þ.e. 

öll 0 til að fá meðaltalsmynd og hágildi, miðgildi og tíðustu gildi. Í öllum tilfellum 

voru persónulegu viðtölin fyrir sjónvarpsfrétt nema í einu tilfelli var um 

útvarpsfrétt að ræða. Fréttir sem unnið var við voru alls 129. Símaviðtöl voru alls 

24 og stóðu yfir að meðaltali í þrettán og hálfa mínútu hvert. Líkt og hjá 

fréttamönnum á öðrum miðlum er ekki miklum tíma eytt í eigin símtöl eða 

útréttingar eða um ellefu mínútum að meðaltali. Athygli vekur að heldur meiri 

tíma er eytt í fréttafundi á ljósvakamiðlum en á vefmiðlum og dagblöðunum, eða 

43 mínútum að meðaltali. Að meðaltali vinna fréttamenn á ljósvakamiðlum við 

tæplega níu fréttir á dag, langoftast fyrir tvo til þrjá miðla. Þess ber að geta að 

stundum er sama fréttin gerð í nokkrum útgáfum, þ.e. fyrir sjónvarp, útvarp og 

vef. Því miður eru ekki upplýsingar um hvernig nákvæmlega þessi skipting var og 

er. Boðið var upp á valkostinn „útdráttur fréttar“ en afar fáir settu upplýsingar þar 

inn. Í dagbókarskrifum eða athugasemdum er stundum sagt frá því að fréttirnar 



  

 

hafi verið endurunnar fyrir aðra miðla en ekki eru nákvæmar upplýsingar um hve 

mikill tími fór í þetta og 

mismunandi vinklum var velt upp í ólíkum miðlum eða í næsta fréttatíma. Þetta 

væri áhugavert að skoða nánar. 

Dæmi úr dagbókarskrifum fréttamanns sem starfar við ljósvakamiðla gefur sýn 

inn í annasaman dag þar sem fréttaskrifum fyrir marga miðla er sinnt. Texta hefur 

lítillega verið breytt til að nafn fjölmiðils komi ekki fram. 

 
„Mjög mikið að gera þennan dag. Fó
Seðlabankanum, blaðamannafund vegna stýrivaxtalækkunar. Tók 
síðan viðtal við seðlabankastjóra að loknum fundi. Var búin(n) um kl. 
13 og náði ekki að fara í mat. Vann fréttina um Seðlabankann, skrifaði 
fjórar fréttir á vefin
til birtingar á vefnum 
15 í stjórnarráðið vegna fundar stjórnar og stjórnarandstöðu um 
atvinnumál. Beið þar til hálffimm en þá lauk fundinum. Tók fjögur 
viðtöl við stjórnmálamenn að honum loknum. Var komin(n) í hús með 
fréttina kl. 17:15 og rétt náði að klippa hana áður en fréttirnar fóru í 
loftið.“  

 

10. Uppspretta frétta

Heildaryfirlit yfir allar tegundir fjölmiðla

Í dagbókinni voru þátttakendur beðnir að 

nokkra möguleika en einnig flokkinn „Annað“ og þar var reitur til útskýringar á 

hver uppsprettan væri. 

Mynd 5. Uppspretta frétta 
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hafi verið endurunnar fyrir aðra miðla en ekki eru nákvæmar upplýsingar um hve 

mikill tími fór í þetta og hvort um nákvæmlega sömu frétt er að ræða eða hvort 

mismunandi vinklum var velt upp í ólíkum miðlum eða í næsta fréttatíma. Þetta 

væri áhugavert að skoða nánar.  

Dæmi úr dagbókarskrifum fréttamanns sem starfar við ljósvakamiðla gefur sýn 

inn í annasaman dag þar sem fréttaskrifum fyrir marga miðla er sinnt. Texta hefur 

lítillega verið breytt til að nafn fjölmiðils komi ekki fram.  

„Mjög mikið að gera þennan dag. Fór á tæplega þriggja klst. fund í 
Seðlabankanum, blaðamannafund vegna stýrivaxtalækkunar. Tók 
síðan viðtal við seðlabankastjóra að loknum fundi. Var búin(n) um kl. 
13 og náði ekki að fara í mat. Vann fréttina um Seðlabankann, skrifaði 
fjórar fréttir á vefinn og klippti lengri útgáfu af blaðamannafundinum 
til birtingar á vefnum – allt á tveimur klst. Þurfti að vera mætt(ur) kl. 
15 í stjórnarráðið vegna fundar stjórnar og stjórnarandstöðu um 
atvinnumál. Beið þar til hálffimm en þá lauk fundinum. Tók fjögur 

töl við stjórnmálamenn að honum loknum. Var komin(n) í hús með 
fréttina kl. 17:15 og rétt náði að klippa hana áður en fréttirnar fóru í 

10. Uppspretta frétta  

Heildaryfirlit yfir allar tegundir fjölmiðla 

Í dagbókinni voru þátttakendur beðnir að skrá uppsprettu frétta. Boðið var upp á 

nokkra möguleika en einnig flokkinn „Annað“ og þar var reitur til útskýringar á 

hver uppsprettan væri.  

Mynd 5. Uppspretta frétta – allar tegundir fjölmiðla í sjötíu daga.

hafi verið endurunnar fyrir aðra miðla en ekki eru nákvæmar upplýsingar um hve 

hvort um nákvæmlega sömu frétt er að ræða eða hvort 

mismunandi vinklum var velt upp í ólíkum miðlum eða í næsta fréttatíma. Þetta 

Dæmi úr dagbókarskrifum fréttamanns sem starfar við ljósvakamiðla gefur sýn 

inn í annasaman dag þar sem fréttaskrifum fyrir marga miðla er sinnt. Texta hefur 

r á tæplega þriggja klst. fund í 
Seðlabankanum, blaðamannafund vegna stýrivaxtalækkunar. Tók 
síðan viðtal við seðlabankastjóra að loknum fundi. Var búin(n) um kl. 
13 og náði ekki að fara í mat. Vann fréttina um Seðlabankann, skrifaði 

n og klippti lengri útgáfu af blaðamannafundinum 
allt á tveimur klst. Þurfti að vera mætt(ur) kl. 

15 í stjórnarráðið vegna fundar stjórnar og stjórnarandstöðu um 
atvinnumál. Beið þar til hálffimm en þá lauk fundinum. Tók fjögur 

töl við stjórnmálamenn að honum loknum. Var komin(n) í hús með 
fréttina kl. 17:15 og rétt náði að klippa hana áður en fréttirnar fóru í 

skrá uppsprettu frétta. Boðið var upp á 

nokkra möguleika en einnig flokkinn „Annað“ og þar var reitur til útskýringar á 

 

allar tegundir fjölmiðla í sjötíu daga.  



  

63 
 

Algengasta fréttauppsprettan er augljóslega erlendar fréttaveitur/aðrir fjölmiðlar. 

Hafa ber í huga að tveir blaðamenn og fréttamenn á dagblaði sáu að mestu um 

erlendar fréttir á meðan á dagbókarskráningu stóð. Einnig sinnti einn fréttamaður 

á ljósvakamiðlum erlendum fréttum að mestu á meðan á dagbókarskráningu stóð. 

Erlendar fréttaveitur og erlendir fjölmiðlar eru mikilvæg uppspretta frétta 

samkvæmt dagbókarskráningum en þessi mikli fjöldi hér endurspeglar þó ekki 

hlutfall erlendra frétta í fjölmiðlum. Í þessu samhengi er að finna nokkuð 

athyglisverða dagbókarfærslu frá fréttamanni sem starfar á ljósvakamiðli og sér 

um erlendar fréttir:  

„Fimm erlendar fréttir í einum og sama fréttatímanum liggur við að 
sæti tíðindum. Fréttamenn sem vinna við erlendar fréttir þurfa æði oft 
að sætta sig við að ekki komast fleiri en ein eða tvær fréttir að. Líkast 
til hefur ekki verið ríkisstjórnarfundur þennan dag, eða að minnsta 
kosti afar tíðindalítill fundur.“  

 

Vaktstjóri virðist gegna lykilhlutverki við að útdeila fréttum til blaðamanna. Þótt 

hann sé ekki uppspretta fréttar sem slíkur er hann uppspretta fréttarinnar fyrir 

blaðamanninn. Það er; fréttin kemur frá vaktstjóra til blaðamanns. Þá er ljóst að 

fréttatilkynningar eru nokkuð mikilvæg fréttauppspretta.  

 

Í flokknum „Annað“ eru 37 fréttir sem flokkast á eftirfarandi hátt. Enn og aftur 

spilar ársþingið, sem einn blaðamaður sat í tvo daga, stóra rullu.  

 

Tafla 19. Uppspretta frétta í flokknum „Annað“ 

 

 

 

 

 

 

Til frekari glöggvunar eru fréttalindarflokkarnir settir hér fram í prósentuköku, í 

myndinni að ofan var fjöldi frétta settur í súlurit. 

 

Greiningardeild banka   2 

Alþingi umræður, frumvörp 10 
Aðrir heimildir s.s. á vefsíðum  2 

Hugdetta blaðamanns 1 

Borgarstjórnarfundur 1 
Ársþing 21 



  

 

Mynd. 6. Uppsprettur allra skráðra frétta á öllum fjölmiðlum í prósentum

 

Eins og sjá má eiga 73 prósent fréttanna rætur að rekja til þriggja flokka; erlendra 

fréttaveitna/annarra fjölmiðla, fréttatilkynninga og vaktstjóra. Raunar er óljóst 

hver upprunalega fréttalindin er á því fréttaefni sem kemur til fréttamanns frá 

vaktstjóranum. Þess ber að geta að í þessari rannsókn er eingöngu horft á 

uppsprettuna fyrir blaðamanninn sjálfan. 

 

10.1 Samanburður milli miðla

Vefmiðlar 

Áhugavert getur verið að skoða hvort mikill munur sé á fréttauppsprettu á 

mismunandi gerðum miðla. Byrjum á a

skráð af veffréttamönnum sem tóku þátt í rannsókninni. Í þessari kökuuppskrift 

eru ekki fréttir ljósvakafréttamanna á vef þar sem þeir unnu aldrei eingöngu á vef 

heldur alltaf á vef og sjónvarpi eða vef og útvarpi 
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Mynd. 6. Uppsprettur allra skráðra frétta á öllum fjölmiðlum í prósentum

Eins og sjá má eiga 73 prósent fréttanna rætur að rekja til þriggja flokka; erlendra 

fréttaveitna/annarra fjölmiðla, fréttatilkynninga og vaktstjóra. Raunar er óljóst 

hver upprunalega fréttalindin er á því fréttaefni sem kemur til fréttamanns frá 

anum. Þess ber að geta að í þessari rannsókn er eingöngu horft á 

uppsprettuna fyrir blaðamanninn sjálfan.  

10.1 Samanburður milli miðla 

Áhugavert getur verið að skoða hvort mikill munur sé á fréttauppsprettu á 

mismunandi gerðum miðla. Byrjum á að skoða fréttauppsprettuna eins og hún er 

skráð af veffréttamönnum sem tóku þátt í rannsókninni. Í þessari kökuuppskrift 

eru ekki fréttir ljósvakafréttamanna á vef þar sem þeir unnu aldrei eingöngu á vef 

heldur alltaf á vef og sjónvarpi eða vef og útvarpi eða allt í senn. 

 

Mynd. 6. Uppsprettur allra skráðra frétta á öllum fjölmiðlum í prósentum 

Eins og sjá má eiga 73 prósent fréttanna rætur að rekja til þriggja flokka; erlendra 

fréttaveitna/annarra fjölmiðla, fréttatilkynninga og vaktstjóra. Raunar er óljóst 

hver upprunalega fréttalindin er á því fréttaefni sem kemur til fréttamanns frá 

anum. Þess ber að geta að í þessari rannsókn er eingöngu horft á 

Áhugavert getur verið að skoða hvort mikill munur sé á fréttauppsprettu á 

ð skoða fréttauppsprettuna eins og hún er 

skráð af veffréttamönnum sem tóku þátt í rannsókninni. Í þessari kökuuppskrift 

eru ekki fréttir ljósvakafréttamanna á vef þar sem þeir unnu aldrei eingöngu á vef 



  

 

 
Mynd. 7. Uppsprettur frétta sem þátttakendur sem störfuðu á vefmiðlum skráðu
 
Það sem kemur mest á óvart er tiltölulega lágt hlutfall erlendra og annarra 

fjölmiðla. Þar spilar að einhverju leyti inn í að einn veffréttamannanna sér ekk

um erlendar fréttir í sínu starfi. Hins vegar er hlutfall fréttatilkynninga hærra en í 

kökumyndinni yfir alla fjölmiðla. Þar eru fréttatilkynningar þrettán prósent 

fréttauppsprettunnar en nítján prósent hjá vefmiðlum. Þá er hlutfall símtala hærra 

hér en í stóru allsherjarkökunni þar sem það mælist níu prósent en hér tólf prósent. 

Einn veffréttamaður segir í dagbókarfærslu: „Þegar verið er að vinna á vefinn 

er mikið unnið upp úr fréttatilkynningum 

upplýsingar en það er ekki alltaf þörf á því.“
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Mynd. 7. Uppsprettur frétta sem þátttakendur sem störfuðu á vefmiðlum skráðu

Það sem kemur mest á óvart er tiltölulega lágt hlutfall erlendra og annarra 

fjölmiðla. Þar spilar að einhverju leyti inn í að einn veffréttamannanna sér ekk

um erlendar fréttir í sínu starfi. Hins vegar er hlutfall fréttatilkynninga hærra en í 

kökumyndinni yfir alla fjölmiðla. Þar eru fréttatilkynningar þrettán prósent 

fréttauppsprettunnar en nítján prósent hjá vefmiðlum. Þá er hlutfall símtala hærra 

n í stóru allsherjarkökunni þar sem það mælist níu prósent en hér tólf prósent. 

Einn veffréttamaður segir í dagbókarfærslu: „Þegar verið er að vinna á vefinn 

er mikið unnið upp úr fréttatilkynningum – oft er hringt og beðið um nánari 

ð er ekki alltaf þörf á því.“ 

 

 

Mynd. 7. Uppsprettur frétta sem þátttakendur sem störfuðu á vefmiðlum skráðu 

Það sem kemur mest á óvart er tiltölulega lágt hlutfall erlendra og annarra 

fjölmiðla. Þar spilar að einhverju leyti inn í að einn veffréttamannanna sér ekkert 

um erlendar fréttir í sínu starfi. Hins vegar er hlutfall fréttatilkynninga hærra en í 

kökumyndinni yfir alla fjölmiðla. Þar eru fréttatilkynningar þrettán prósent 

fréttauppsprettunnar en nítján prósent hjá vefmiðlum. Þá er hlutfall símtala hærra 

n í stóru allsherjarkökunni þar sem það mælist níu prósent en hér tólf prósent. 

Einn veffréttamaður segir í dagbókarfærslu: „Þegar verið er að vinna á vefinn – þá 

oft er hringt og beðið um nánari 



  

 

10.2 Fréttauppsprettan á dagblöðunum

Mynd. 8. Uppsprettur frétta sem þátttakendur sem störfuðu á dagblöðum skráð
 

Hlutfall erlendu fréttaveitnanna og annarra fjölmiðla er mjög hátt í þessum 

mælingum. Það kemur að einhverj

eingöngu um erlendar fréttir og annar blaðamaður skrifaði að mestu erlendar 

fréttir þótt einhverjar innlendar flytu með. Það virðist sáralítið um það að 

fréttamenn sem sinna erlendum fréttum taki viðtöl við fólk

prósent fréttanna rætur að rekja til erlendra fréttaveitna/annarra fjölmiðla, 

fréttatilkynninga og vaktstjóra. Þetta er talsvert meira en niðurstaðan með öllum 

fjölmiðlunum saman sýndi. Þar var þetta hlutfall 73 prósent.

 

Til að fá skýrari mynd skulum við skoða fréttauppsprettu innlendra frétta 

eingöngu. 
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10.2 Fréttauppsprettan á dagblöðunum 

Mynd. 8. Uppsprettur frétta sem þátttakendur sem störfuðu á dagblöðum skráð

Hlutfall erlendu fréttaveitnanna og annarra fjölmiðla er mjög hátt í þessum 

mælingum. Það kemur að einhverju leyti til af því að einn þátttakendanna sá 

eingöngu um erlendar fréttir og annar blaðamaður skrifaði að mestu erlendar 

fréttir þótt einhverjar innlendar flytu með. Það virðist sáralítið um það að 

fréttamenn sem sinna erlendum fréttum taki viðtöl við fólk. Samtals eiga 86 

prósent fréttanna rætur að rekja til erlendra fréttaveitna/annarra fjölmiðla, 

fréttatilkynninga og vaktstjóra. Þetta er talsvert meira en niðurstaðan með öllum 

fjölmiðlunum saman sýndi. Þar var þetta hlutfall 73 prósent. 

skýrari mynd skulum við skoða fréttauppsprettu innlendra frétta 

 

Mynd. 8. Uppsprettur frétta sem þátttakendur sem störfuðu á dagblöðum skráðu 

Hlutfall erlendu fréttaveitnanna og annarra fjölmiðla er mjög hátt í þessum 

u leyti til af því að einn þátttakendanna sá 

eingöngu um erlendar fréttir og annar blaðamaður skrifaði að mestu erlendar 

fréttir þótt einhverjar innlendar flytu með. Það virðist sáralítið um það að 

. Samtals eiga 86 

prósent fréttanna rætur að rekja til erlendra fréttaveitna/annarra fjölmiðla, 

fréttatilkynninga og vaktstjóra. Þetta er talsvert meira en niðurstaðan með öllum 

skýrari mynd skulum við skoða fréttauppsprettu innlendra frétta 



  

 

Mynd. 9. Uppsprettur frétta sem þátttakendur á dagblöðum skráðu. Erlendar 
fréttir eru ekki með á myndinni.
 

Kökuuppskriftin breytist talsvert mikið við að taka út þá fréttamenn sem

erlendu fréttirnar. Ljóst má vera að aðrir fjölmiðlar skiptu litlu máli í 

kökusneiðinni „erlendar fréttaveitur og aðrir fjölmiðlar“ hér að ofan. Það er afar 

athyglisvert að sjá hve vaktstjóri skiptir miklu máli við útdeilingu frétta til 

einstakra blaðamanna sem sjá um innlendar fréttir. Hver uppspretta þeirra frétta 

sem frá vaktstjóra koma er upphaflega er ekki skoðað í dagbókinni enda er verið 

að skoða aðstæður og hugsanlega sjálfstæði blaða

öflun frétta. Fréttatilkyn

þrjátíu prósent, og eru líklega fleiri því líklegt er að eitthvað af því fréttaefni sem 

kemur til blaðamannanna frá vaktstjóra sé einmitt fréttatilkynningar. Samtals er 

uppsprettan í 79 prósentum tilfe

 

10.3 Uppspretta frétta hjá ljósvakamiðlum

Erlendar fréttaveitur eru afar áberandi uppspretta hjá ljósvakamiðlunum, eins og 

sjá má á kökunni á mynd 10 eru það tæplega áttatíu prósent allra fréttanna. Það 

helgast að einhverju leyti af því að einn þátttakenda á ljósvakamiðli starfaði 

eingöngu að erlendum fréttum og nokkrir aðrir störfuðu bæði við erlendar og 

innlendar fréttir.  
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Mynd. 9. Uppsprettur frétta sem þátttakendur á dagblöðum skráðu. Erlendar 
fréttir eru ekki með á myndinni. 

Kökuuppskriftin breytist talsvert mikið við að taka út þá fréttamenn sem

erlendu fréttirnar. Ljóst má vera að aðrir fjölmiðlar skiptu litlu máli í 

kökusneiðinni „erlendar fréttaveitur og aðrir fjölmiðlar“ hér að ofan. Það er afar 

athyglisvert að sjá hve vaktstjóri skiptir miklu máli við útdeilingu frétta til 

laðamanna sem sjá um innlendar fréttir. Hver uppspretta þeirra frétta 

sem frá vaktstjóra koma er upphaflega er ekki skoðað í dagbókinni enda er verið 

að skoða aðstæður og hugsanlega sjálfstæði blaða- og fréttamannanna sjálfra við 

öflun frétta. Fréttatilkynningar eru einnig áberandi mikilvæg fréttauppspretta, 

þrjátíu prósent, og eru líklega fleiri því líklegt er að eitthvað af því fréttaefni sem 

kemur til blaðamannanna frá vaktstjóra sé einmitt fréttatilkynningar. Samtals er 

sprettan í 79 prósentum tilfella fréttatilkynningar og vaktstjóri. 

10.3 Uppspretta frétta hjá ljósvakamiðlum 

Erlendar fréttaveitur eru afar áberandi uppspretta hjá ljósvakamiðlunum, eins og 

sjá má á kökunni á mynd 10 eru það tæplega áttatíu prósent allra fréttanna. Það 

nhverju leyti af því að einn þátttakenda á ljósvakamiðli starfaði 

eingöngu að erlendum fréttum og nokkrir aðrir störfuðu bæði við erlendar og 

 

Mynd. 9. Uppsprettur frétta sem þátttakendur á dagblöðum skráðu. Erlendar 

Kökuuppskriftin breytist talsvert mikið við að taka út þá fréttamenn sem sjá um 

erlendu fréttirnar. Ljóst má vera að aðrir fjölmiðlar skiptu litlu máli í 

kökusneiðinni „erlendar fréttaveitur og aðrir fjölmiðlar“ hér að ofan. Það er afar 

athyglisvert að sjá hve vaktstjóri skiptir miklu máli við útdeilingu frétta til 

laðamanna sem sjá um innlendar fréttir. Hver uppspretta þeirra frétta 

sem frá vaktstjóra koma er upphaflega er ekki skoðað í dagbókinni enda er verið 

og fréttamannanna sjálfra við 

ningar eru einnig áberandi mikilvæg fréttauppspretta, 

þrjátíu prósent, og eru líklega fleiri því líklegt er að eitthvað af því fréttaefni sem 

kemur til blaðamannanna frá vaktstjóra sé einmitt fréttatilkynningar. Samtals er 

lla fréttatilkynningar og vaktstjóri.  

Erlendar fréttaveitur eru afar áberandi uppspretta hjá ljósvakamiðlunum, eins og 

sjá má á kökunni á mynd 10 eru það tæplega áttatíu prósent allra fréttanna. Það 

nhverju leyti af því að einn þátttakenda á ljósvakamiðli starfaði 

eingöngu að erlendum fréttum og nokkrir aðrir störfuðu bæði við erlendar og 



  

 

 
Mynd 10. Fréttauppsprettur fréttanna sem birtust á ljósvakamiðlum og á vefjum 
þeirra  
 
 

Skipting kökunnar tekur umtalsverðum breytingum ef erlendar fréttir eru teknar út 

úr uppskriftinni.  

 

Mynd 11. Uppsprettur fréttanna sem birtust á ljósvakamiðlum og á vefjum 
þeirra ef erlendar fréttir eru ekki með í bakstri kökunnar
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Mynd 10. Fréttauppsprettur fréttanna sem birtust á ljósvakamiðlum og á vefjum 

ipting kökunnar tekur umtalsverðum breytingum ef erlendar fréttir eru teknar út 
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Mynd 10. Fréttauppsprettur fréttanna sem birtust á ljósvakamiðlum og á vefjum 
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Mynd 11. Uppsprettur fréttanna sem birtust á ljósvakamiðlum og á vefjum 
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Hins vegar hlýtur að vera óvenjulegt að ekki er nein frétt frá Alþingi eða 

borgarstjórn. Þá eru fréttir þar sem leynileg skjöl eru uppsprettan í tveimur 

tilvikum, og einnig ýmsar aðrar heimildir sem var bæði beðið um eða sendar á 

fréttastofu í þremur fréttanna. Þessar fréttauppsprettur eru undir kökusneiðinni 

„Annað“. Þar sem þetta eru tiltölulega fáar fréttir má setja spurningarmerki við 

áreiðanleika uppskriftarinnar, en fréttirnar eru þó 26 talsins þannig að þetta gefur 

a.m.k. nokkra vísbendingu um helstu fréttauppsprettur á ljósvakamiðlum. 

Athyglisvert er að sjá hve miklu færri fréttir koma beint frá vaktstjóra eða 

fréttatilkynningu hér en á dagblöðum og vefmiðlum. 

  



  

 

11. Spurningalistinn

Blaða- og fréttamönnum sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni var einnig 

sendur spurningalisti. Spurningunum svöruðu allir þátttakendur samviskusamlega 

og raunar var einn blaðamaður sem eingöngu svaraði listanum en skilaði aldrei 

dagbókarskráningum. Tilgangur spurningalistans var að dýpka rannsóknina og 

vitneskjuna um hópinn og var þar rýnt

fréttamanna. Hafa verður í huga að þetta var ekki víðtæk könnun þar sem hún náði 

einungis til sextán blaða

niðurstöður úr könnuninni sem vísbendingu um ákveðna hluti

þyrfti að skoða betur. Í dagbókarrannsókninni stækkaði hins vegar mælanlegt 

úrtak við mikinn fjölda skráðra daga. Spurningarnar voru tíu talsins en síðasta 

spurningin var krossaspurning í einum 17 liðum. 

 
Sinnir þú vinnutengdum verkefnum í

Mynd 12. Sinnir þú vinnutengdum verkefnum í frítíma þínum?
 
 
Eingöngu þrír fréttamenn segjast aldrei eða sjaldan sinna vinnutengdum 

verkefnum í frítímanum. Níu fréttamenn svara því til að þeir sinni vinnu í frítíma 

að minnsta kosti einu

segjast gera það nokkrum sinnum í mánuði. Þessar tölur er áhugavert að skoða í 

tengslum við svör sömu fréttamanna við eftirfarandi spurningu:
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11. Spurningalistinn 

og fréttamönnum sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni var einnig 

ngalisti. Spurningunum svöruðu allir þátttakendur samviskusamlega 

og raunar var einn blaðamaður sem eingöngu svaraði listanum en skilaði aldrei 

dagbókarskráningum. Tilgangur spurningalistans var að dýpka rannsóknina og 

vitneskjuna um hópinn og var þar rýnt í ýmislegt tengt starfsskilyrðum blaða

fréttamanna. Hafa verður í huga að þetta var ekki víðtæk könnun þar sem hún náði 

einungis til sextán blaða- og fréttamanna. Því ber að skoða umfjöllun og 

niðurstöður úr könnuninni sem vísbendingu um ákveðna hluti 

þyrfti að skoða betur. Í dagbókarrannsókninni stækkaði hins vegar mælanlegt 
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spurningin var krossaspurning í einum 17 liðum.  

Sinnir þú vinnutengdum verkefnum í frítíma þínum? 
 

 
Mynd 12. Sinnir þú vinnutengdum verkefnum í frítíma þínum?

Eingöngu þrír fréttamenn segjast aldrei eða sjaldan sinna vinnutengdum 

verkefnum í frítímanum. Níu fréttamenn svara því til að þeir sinni vinnu í frítíma 

að minnsta kosti einu sinni til tvisvar viku, flesta daga eða á hverjum degi. Fjórir 

segjast gera það nokkrum sinnum í mánuði. Þessar tölur er áhugavert að skoða í 

tengslum við svör sömu fréttamanna við eftirfarandi spurningu: 

 

og fréttamönnum sem samþykktu að taka þátt í rannsókninni var einnig 

ngalisti. Spurningunum svöruðu allir þátttakendur samviskusamlega 
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í ýmislegt tengt starfsskilyrðum blaða- og 

fréttamanna. Hafa verður í huga að þetta var ekki víðtæk könnun þar sem hún náði 

og fréttamanna. Því ber að skoða umfjöllun og 

 sem hugsanlega 

þyrfti að skoða betur. Í dagbókarrannsókninni stækkaði hins vegar mælanlegt 

úrtak við mikinn fjölda skráðra daga. Spurningarnar voru tíu talsins en síðasta 

 

Mynd 12. Sinnir þú vinnutengdum verkefnum í frítíma þínum? 

Eingöngu þrír fréttamenn segjast aldrei eða sjaldan sinna vinnutengdum 

verkefnum í frítímanum. Níu fréttamenn svara því til að þeir sinni vinnu í frítíma 

sinni til tvisvar viku, flesta daga eða á hverjum degi. Fjórir 

segjast gera það nokkrum sinnum í mánuði. Þessar tölur er áhugavert að skoða í 



  

 

Ég eyði meiri tíma í að sinna vinnunni í frít
 

Mynd 13. „Ég eyði meiri tíma í að sinna vinnunni í frítíma mínum en áður

 

Hér eru svörin ekki eins afdráttarlaus en nokkuð margir kannast ekki við að þeir 

eyði meira af eigin frítíma í vinnutengd mál. Athyglisvert er að það virðist ek

tengt starfsaldri hverju menn svara. Þannig svara tveir fréttamenn með langa 

starfsreynslu því að þeir séu frekar ósammála þessari fullyrðingu og tveir ungir 

blaðamenn, með þriggja og fimm ára starfsreynslu, eru mjög ósammála 

fullyrðingunni. Fréttamaður

sammála og frekar sammála eru fréttamenn með frá þriggja og hálfs árs reynslu 

upp í tuttugu og tveggja ára starfsaldur í blaðamennsku. Stundum gerist það að 

fréttamenn hjá sama miðli svara fullyrðingunni alv

nokkru fleiri blaðamenn á dagblaði sem eru á þeirri skoðun að meira af 

frítímanum fari í að sinna vinnunni en áður. Í leiðbeiningum er þátttakendum sagt 

að miða við sl. tíu ár, eða frá því að viðkomandi byrjaði í blaða

Í spurningu númer níu, þar sem þátttakendur eru beðnir að lýsa því hvað hafi 

breyst í starfinu undanfarin ár, og einnig í dagbókarfærslum og samtölum kom 

fram að flestir virðast miða við hrun fjármálakerfisins (héðan í frá nefnt Hrunið). 

En þessi ólíku svör, og sú staðreynd að um fáa einstaklinga er að ræða, gerir að 

verkum að erfitt er að greina vísbendingu um ákveðna átt. Dreifingin nálgast 

normalkúrfu sem líklega endurspeglar það að blaðamenn búa við misjöfn 

starfsskilyrði, jafnvel á sama vi

frítímanum en óljóst hvort það hefur aukist frá því sem áður var.
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Ég eyði meiri tíma í að sinna vinnunni í frítíma mínum en áður

Mynd 13. „Ég eyði meiri tíma í að sinna vinnunni í frítíma mínum en áður
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normalkúrfu sem líklega endurspeglar það að blaðamenn búa við misjöfn 

nnustað. Ljóst er að flestir sinna vinnunni í 



  

 

Ég er bundnari við skrifborðið en áður þ.e. fer minna út í fréttaöflun

Mynd 14. „Ég er bundnari við skrifborðið en áður
fréttaöflun“ 
 
Talsvert fleiri, eða níu, eru sammála fullyrðingunni en ósammála eru þrír og 

nokkrir taka ekki afstöðu. Áhugavert er að skoða hvort munur sé á skoðun 

fréttamannanna eftir því á hvaða tegund miðils þeir starfa. 

 

Tafla 20. Svar eftir tegund miðils við spurningunni 
skrifborðið en áður, þ.e. fer minna út í fréttaöflun“.
 

 

Mjög eða 
frekar 
sammála 

Vefmiðill 3 

Ljósvakam 1 

Dagblað 5 
 
Þótt úrtakið sé lítið, þ.e. fáir einstaklingar, er samt áhugavert að skoða afstöðuna 

eftir tegund miðla. Skiptingin í fréttamenn á blaði og vef er hér þannig að þeir sem 

starfa bæði á blaði og vef flokkast sem starfsmenn á 

ljósi þess að þrír starfsmenn skráðu bæði daga í dagbók vegna vinnu á vefmiðli og 

á dagblaði og var skráðum dögum skipt í þá tvo flokka.
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Ég er bundnari við skrifborðið en áður þ.e. fer minna út í fréttaöflun
 

 
Mynd 14. „Ég er bundnari við skrifborðið en áður, þ.e. fer minna út í 

Talsvert fleiri, eða níu, eru sammála fullyrðingunni en ósammála eru þrír og 

nokkrir taka ekki afstöðu. Áhugavert er að skoða hvort munur sé á skoðun 

fréttamannanna eftir því á hvaða tegund miðils þeir starfa.  

Svar eftir tegund miðils við spurningunni „Ég er bundnari við 
 þ.e. fer minna út í fréttaöflun“. 

Hvorki né 

Frekar eða  
mjög 
ósammála 

 2 0 

 2 2 

 0 1 

Þótt úrtakið sé lítið, þ.e. fáir einstaklingar, er samt áhugavert að skoða afstöðuna 

eftir tegund miðla. Skiptingin í fréttamenn á blaði og vef er hér þannig að þeir sem 

starfa bæði á blaði og vef flokkast sem starfsmenn á dagblaði. Þetta var ákveðið í 

ljósi þess að þrír starfsmenn skráðu bæði daga í dagbók vegna vinnu á vefmiðli og 

á dagblaði og var skráðum dögum skipt í þá tvo flokka. 

Ég er bundnari við skrifborðið en áður þ.e. fer minna út í fréttaöflun 
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Talsvert fleiri, eða níu, eru sammála fullyrðingunni en ósammála eru þrír og 

nokkrir taka ekki afstöðu. Áhugavert er að skoða hvort munur sé á skoðun 

Ég er bundnari við 

Þótt úrtakið sé lítið, þ.e. fáir einstaklingar, er samt áhugavert að skoða afstöðuna 

eftir tegund miðla. Skiptingin í fréttamenn á blaði og vef er hér þannig að þeir sem 

dagblaði. Þetta var ákveðið í 

ljósi þess að þrír starfsmenn skráðu bæði daga í dagbók vegna vinnu á vefmiðli og 
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Þessir þrír starfsmenn hafa hins vegar starfað lengur á blaði en á vefmiðli. 

Flestum blaðamönnum á dagblaði finnst þeir bundnari við skrifborð en áður. 

Athyglisvert er að tveir af fimm fréttamönnum vefmiðlanna eru líka þessarar 

skoðunar. Það er nokkuð sérkennilegt þegar haft er í huga að starfsreynsla og 

aldur þeirra allra er fremur lágur. Hins vegar kom fram í dagbók, samtölum og í 

spurningu níu að margir miða svör sín við Hrunið. Fréttamenn á ljósvakamiðlum 

eru síður sammála fullyrðingunni um að þeir séu bundnari við skrifborðið en 

fréttamenn á öðrum tegundum miðla. Hins vegar er það ekki algilt; til að mynda 

er fréttamaður með langan starfsaldur á ljósvakamiðlum mjög sammála 

fullyrðingunni um að hann sé bundnari við skrifborðið. Áhugavert er að velta 

þessum svörum fyrir sér í samhengi við niðurstöður dagbókarskráningar á fjölda 

viðtala í eigin persónu og fjölda blaðamannafunda/viðburða utan vinnustaðar. 

Samkvæmt dagbókarskráningum fara fréttamenn alla jafna ekki mikið út af 

vinnustaðnum og þess sér líka stað í uppsprettu frétta sem oftast virðist vera úr 

erlendum fréttaveitum og öðrum miðlum, fréttatilkynningum og frá vaktstjóra. 

Nokkrar dagbókarfærslnanna gefa þetta líka sterklega til kynna. 

„Mig langar að árétta að þar sem ég er venjulega ein(n) með vefinn á 
daginn gefst ekki tími til að fara á fréttamannafundi, út til að hitta 
viðmælendur eða þess háttar.“ 
 
„Fylgst með þinginu fyrir hádegi. Gert í gegnum netið. Í framhaldi 
bæði innlendar og erlendar fréttir.“ 
 
„Eftir hádegið hlustaði ég á umræður í borgarstjórn í gegnum tölvu. 
Þetta gekk vel, en ég varð hins vegar ekkert var við þegar áhorfendur 
á pöllunum (starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur) gengu út undir ræðu 
Dags B. Eggertssonar. Það heyrði ég hins vegar í RÚV sem var á 
staðnum og tók myndir af þessu.“  
 

 
Þegar ný forrit eða tækni er tekin upp á vinnustaðnum er þá boðið 
upp á námskeið? 

 
Meðal þess sem spurt var um var hve mörg, og þá hvaða, tölvuforrit eða 

hugbúnað viðkomandi blaðamaður notaði í störfum sínum og í framhaldi af því 

hvort boðið væri upp á námskeið þegar ný forrit eða tækni væru tekin upp á 

vinnustaðnum. Í ljós kom að allir blaða- og fréttamenn vinna með fjölbreyttan 

hugbúnað, að meðaltali sjö forrit, sá sem taldi upp flest forrit notaði ein níu við 

störf sín. Flestir fjölmiðlar hafa sinn eigin fréttahugbúnað eða ritstjórnarkerfi sem 



 
 
 

 

geta verið nokkuð ólík og tíma tekur að læ

fréttamenn, nema sjónvarps

velja þeir myndir með fréttum sínum og klippa þær til. Útvarpsfólk þarf að nota 

klippiforrit við vinnslu sinna frétta. 

 
Mynd 15. Þegar ný forri
upp á námskeið? 
 

Líkt og sjá má svaraði meira en helmingur blaðamanna því að sjaldan eða aldrei 

væri boðið upp á námskeið. Tveir þátttakandanna svöruðu ekki þessari 

spurningu. Það er kannski dálítið sérke

og blaða- og fréttamennirnir að fást meira við ljósmyndir og „hönnun“ útlits á 

fréttum sínum. Líkt og kom fram í köflunum á undan er jafnvel farið að tala um 

„media workers“ í staðinn fyrir blaða

svo margt annað en fréttaskrif.

 

Blaða- og fréttamenn koma stundum með athugasemdir í dagbók um 

tölvuvandræði þannig að ljóst má vera að tæknimálin eru þeim ofarlega í huga. 

Nokkur dæmi (texta lítillega breytt til að nafn fjölmiðla 

„Dagurinn byrjaði á því að tölvupóstskerfið okkar lá niðri. Það komst 
í lag um tíuleytið.“ 
 
„Engin teljandi vandræði með tæki og tól.“
 
„Tölva fraus tvisvar, að öðru leyti hefðbundið.“
 
„Lenti í smávandræðum með forritið sem blaðið er skr
fraus og tók nokkurn tíma að ræsa það upp aftur. Tapaði þó engum 
gögnum :-)“  
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geta verið nokkuð ólík og tíma tekur að læra á. Þá þurfa allir blaða

fréttamenn, nema sjónvarps- og útvarpsmenn, að vinna með ljósmyndaforrit. Þar 

velja þeir myndir með fréttum sínum og klippa þær til. Útvarpsfólk þarf að nota 

klippiforrit við vinnslu sinna frétta.  

 

Mynd 15. Þegar ný forrit eða tækni er tekin upp á vinnustaðnum er þá boðið 

Líkt og sjá má svaraði meira en helmingur blaðamanna því að sjaldan eða aldrei 

væri boðið upp á námskeið. Tveir þátttakandanna svöruðu ekki þessari 

spurningu. Það er kannski dálítið sérkennilegt þar sem tæknin hefur verið hröð 

og fréttamennirnir að fást meira við ljósmyndir og „hönnun“ útlits á 

fréttum sínum. Líkt og kom fram í köflunum á undan er jafnvel farið að tala um 

„media workers“ í staðinn fyrir blaða- og fréttamenn þar sem þeir sýsla orðið við 

svo margt annað en fréttaskrif. 

og fréttamenn koma stundum með athugasemdir í dagbók um 

tölvuvandræði þannig að ljóst má vera að tæknimálin eru þeim ofarlega í huga. 

Nokkur dæmi (texta lítillega breytt til að nafn fjölmiðla komi ekki fram):

„Dagurinn byrjaði á því að tölvupóstskerfið okkar lá niðri. Það komst 
í lag um tíuleytið.“  

„Engin teljandi vandræði með tæki og tól.“ 

„Tölva fraus tvisvar, að öðru leyti hefðbundið.“ 

„Lenti í smávandræðum með forritið sem blaðið er skrifað í 
fraus og tók nokkurn tíma að ræsa það upp aftur. Tapaði þó engum 

ra á. Þá þurfa allir blaða- og 

og útvarpsmenn, að vinna með ljósmyndaforrit. Þar 

velja þeir myndir með fréttum sínum og klippa þær til. Útvarpsfólk þarf að nota 

 

t eða tækni er tekin upp á vinnustaðnum er þá boðið 

Líkt og sjá má svaraði meira en helmingur blaðamanna því að sjaldan eða aldrei 

væri boðið upp á námskeið. Tveir þátttakandanna svöruðu ekki þessari 

nnilegt þar sem tæknin hefur verið hröð 

og fréttamennirnir að fást meira við ljósmyndir og „hönnun“ útlits á 

fréttum sínum. Líkt og kom fram í köflunum á undan er jafnvel farið að tala um 

em þeir sýsla orðið við 

og fréttamenn koma stundum með athugasemdir í dagbók um 

tölvuvandræði þannig að ljóst má vera að tæknimálin eru þeim ofarlega í huga. 

komi ekki fram): 

„Dagurinn byrjaði á því að tölvupóstskerfið okkar lá niðri. Það komst 

ifað í – það 
fraus og tók nokkurn tíma að ræsa það upp aftur. Tapaði þó engum 



 
 
 

 

 
„Engin teljandi tæknileg vandræði.“ 
 
„Tölvukerfin virka yfirleitt vel, nú orðið.“
 

 

Ég hef meiri tíma fyrir undirbúnings

Mynd 16. „Ég hef meiri 

áður“ 

 

Flestir þáttakandanna eru ósammála því að þeir fái meiri tíma fyrir undirbúnings

og rannsóknarvinnu. Það er í samræmi við svörin við spurningu um vinnuálag í 

starfinu.  

 

Mér finnst vinnuálag

Mynd 17. Mér finnst vinnuálag í blaða/fréttamennsku minna en áður
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„Engin teljandi tæknileg vandræði.“  

„Tölvukerfin virka yfirleitt vel, nú orðið.“ 

Ég hef meiri tíma fyrir undirbúnings- og rannsóknarvinnu en áður

hef meiri tíma fyrir undirbúnings- og rannsóknarvinnu en 

Flestir þáttakandanna eru ósammála því að þeir fái meiri tíma fyrir undirbúnings

og rannsóknarvinnu. Það er í samræmi við svörin við spurningu um vinnuálag í 

Mér finnst vinnuálag í blaða/fréttamennsku minna en áður

Mynd 17. Mér finnst vinnuálag í blaða/fréttamennsku minna en áður

og rannsóknarvinnu en áður 

 

og rannsóknarvinnu en 

Flestir þáttakandanna eru ósammála því að þeir fái meiri tíma fyrir undirbúnings- 

og rannsóknarvinnu. Það er í samræmi við svörin við spurningu um vinnuálag í 

í blaða/fréttamennsku minna en áður 

 

Mynd 17. Mér finnst vinnuálag í blaða/fréttamennsku minna en áður 



 
 
 

 

Svörin eru svipuð og í spurningunni um tíma fyrir undirbúning og rannsóknir. 

Þátttakendur eru flestir ósammála því að vinnuálag sé minna en áður. 

 

Ég hef minni tíma en áður til að sannreyna upplýsingar og fréttir
 

Mynd 18. Ég hef minni tíma en áður til að sannreyna upplýsingar og fréttir
 

Hins vegar eru svörin við spurningunni um hvort minni tími gefist til að 

sannreyna upplýsingar og fréttir ekki a

fréttamenn eru mjög eða frekar sammála, fimm eru hvorki sammála né ósammála 

og fimm frekar eða mjög ósammála. Ekki er að finna fylgni í svörunum eftir 

tegund miðla sem fréttamennirnir starfa hjá og heldur ekki eftir starfs

athyglisvert að sjá hversu dreifingin er í átt að normalkúrfunni. Við sjáum með 

öðrum orðum enga merkjanlega tilhneigingu í aðra hvora áttina. 

 

Ég hef minni tíma nú en áður til að ræða við starfsfélaga um efnistök 

frétta, hugmyndir að fréttu
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Svörin eru svipuð og í spurningunni um tíma fyrir undirbúning og rannsóknir. 

Þátttakendur eru flestir ósammála því að vinnuálag sé minna en áður. 

hef minni tíma en áður til að sannreyna upplýsingar og fréttir

 
Mynd 18. Ég hef minni tíma en áður til að sannreyna upplýsingar og fréttir

Hins vegar eru svörin við spurningunni um hvort minni tími gefist til að 

sannreyna upplýsingar og fréttir ekki alveg jafnsamhljóma. Sex blaða

fréttamenn eru mjög eða frekar sammála, fimm eru hvorki sammála né ósammála 

og fimm frekar eða mjög ósammála. Ekki er að finna fylgni í svörunum eftir 

tegund miðla sem fréttamennirnir starfa hjá og heldur ekki eftir starfs

athyglisvert að sjá hversu dreifingin er í átt að normalkúrfunni. Við sjáum með 

öðrum orðum enga merkjanlega tilhneigingu í aðra hvora áttina.  

Ég hef minni tíma nú en áður til að ræða við starfsfélaga um efnistök 

frétta, hugmyndir að fréttum og um það sem er efst á baugi

Svörin eru svipuð og í spurningunni um tíma fyrir undirbúning og rannsóknir. 

Þátttakendur eru flestir ósammála því að vinnuálag sé minna en áður.  

hef minni tíma en áður til að sannreyna upplýsingar og fréttir 

 

Mynd 18. Ég hef minni tíma en áður til að sannreyna upplýsingar og fréttir 

Hins vegar eru svörin við spurningunni um hvort minni tími gefist til að 

lveg jafnsamhljóma. Sex blaða- og 

fréttamenn eru mjög eða frekar sammála, fimm eru hvorki sammála né ósammála 

og fimm frekar eða mjög ósammála. Ekki er að finna fylgni í svörunum eftir 

tegund miðla sem fréttamennirnir starfa hjá og heldur ekki eftir starfsaldri. Hér er 

athyglisvert að sjá hversu dreifingin er í átt að normalkúrfunni. Við sjáum með 

Ég hef minni tíma nú en áður til að ræða við starfsfélaga um efnistök 

m og um það sem er efst á baugi 



 
 
 

 

Mynd 19. Ég hef minni tíma nú en áður til að ræða við starfsfélaga um 
efnistök frétta, hugmyndir að fréttum og um það sem er efst á baugi
 
 
Fleiri, eða átta blaða-

að ræða við starfsfélagana um vinnutengd mál. 

 

Tafla 21. Svar eftir tegund miðils við fullyrðingunni um að minni tími gefist til 
að spjalla við „kollegana“ um fréttir og önnur starfstengd mál. 
 

  

Mjög eða 
frekar 
sammála 

Vefmiðill 1 

Ljósvakam 1 

Dagblað 3 

 
 
Vefmiðlarnir skera sig úr hvað það varðar að vera ósammála þessari fullyrðingu. 

Eini veffréttamaðurinn sem er þessu sammála vinnur stundum á dagblaði. Það 

má velta því fyrir sér hvort vefmiðlarnir séu ekki hreinlega of ungir og 

starfsmenn þeirra einnig til

Áhugavert er að þeir blaðamenn sem eru sammála starfa allir á sama dagblaðinu 

og þeir tveir sem eru ósammála vinna báðir á öðru dagblaði. Því má draga þá 

ályktun að svörin tengist ekki tegund miðils í þ

vinnustaðnum og aðstæðum þar. Hins vegar er það ekki tilgangur 

rannsóknarinnar að skoða sérstaka fjölmiðla. Veffréttamennirnir starfa á þremur 

miðlum og því hægara um vik að álykta að tegund miðils skipti þar máli. 
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Mynd 19. Ég hef minni tíma nú en áður til að ræða við starfsfélaga um 
efnistök frétta, hugmyndir að fréttum og um það sem er efst á baugi

- og fréttamenn, voru ósammála því að minni tími gæfist til

að ræða við starfsfélagana um vinnutengd mál.  

Tafla 21. Svar eftir tegund miðils við fullyrðingunni um að minni tími gefist til 
að spjalla við „kollegana“ um fréttir og önnur starfstengd mál.  

Hvorki né 

 
Frekar 
eða mjög 
ósammála 

0 4 

2 2 

1 2 

Vefmiðlarnir skera sig úr hvað það varðar að vera ósammála þessari fullyrðingu. 

Eini veffréttamaðurinn sem er þessu sammála vinnur stundum á dagblaði. Það 

má velta því fyrir sér hvort vefmiðlarnir séu ekki hreinlega of ungir og 

starfsmenn þeirra einnig til að þeir geti gert vitrænan samanburð við fyrri tíma. 

Áhugavert er að þeir blaðamenn sem eru sammála starfa allir á sama dagblaðinu 

og þeir tveir sem eru ósammála vinna báðir á öðru dagblaði. Því má draga þá 

ályktun að svörin tengist ekki tegund miðils í því tilfelli heldur sjálfum 

vinnustaðnum og aðstæðum þar. Hins vegar er það ekki tilgangur 

rannsóknarinnar að skoða sérstaka fjölmiðla. Veffréttamennirnir starfa á þremur 

miðlum og því hægara um vik að álykta að tegund miðils skipti þar máli. 

 

Mynd 19. Ég hef minni tíma nú en áður til að ræða við starfsfélaga um 
efnistök frétta, hugmyndir að fréttum og um það sem er efst á baugi 

og fréttamenn, voru ósammála því að minni tími gæfist til 

Tafla 21. Svar eftir tegund miðils við fullyrðingunni um að minni tími gefist til 
 

Vefmiðlarnir skera sig úr hvað það varðar að vera ósammála þessari fullyrðingu. 

Eini veffréttamaðurinn sem er þessu sammála vinnur stundum á dagblaði. Það 

má velta því fyrir sér hvort vefmiðlarnir séu ekki hreinlega of ungir og 

að þeir geti gert vitrænan samanburð við fyrri tíma. 

Áhugavert er að þeir blaðamenn sem eru sammála starfa allir á sama dagblaðinu 

og þeir tveir sem eru ósammála vinna báðir á öðru dagblaði. Því má draga þá 

ví tilfelli heldur sjálfum 

vinnustaðnum og aðstæðum þar. Hins vegar er það ekki tilgangur 

rannsóknarinnar að skoða sérstaka fjölmiðla. Veffréttamennirnir starfa á þremur 

miðlum og því hægara um vik að álykta að tegund miðils skipti þar máli.  
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Ég þarf að skrifa fleiri fréttir en áður 
 

 
 

Mynd 20. Ég þarf að skrifa fleiri fréttir en áður 

 

Þátttakendur eru flestir á því að þeir þurfi að skrifa fleiri fréttir en áður. Þó eru 

einir fjórir frekar ósammála fullyrðingunni og þrír taka ekki afstöðu. 

Áhugavert er að skipta svörunum upp eftir miðlum.  

 

Tafla 22. Svar eftir tegund miðils við fullyrðingunni „ég þarf að skrifa fleiri 
fréttir en áður“ 
 

  

Mjög eða 
frekar 
sammála Hvorki né 

 
Frekar 
eða mjög 
ósammála 

Vefmiðill 3 0 3 

Ljósvakam 1 3 0 

Dagblað 4 0 2 

 

Veffréttamenn og blaðamenn á dagblöðunum eru nokkuð sammála því að þeir 

þurfi að skrifa fleiri fréttir en áður. Aftur er það svo að skoðun blaðamannanna 

skiptist eftir því á hvaða blaði þeir starfa.  

  

0

1

2

3

4

5

6

Mjög  
sammála

Frekar 
sammála

Hvorki 
sammála né 
ósammála

Frekar 
ósammála

Mjög 
ósammála



 
 
 

 

Störf mín eru metin í meira mæli en áður eftir fjölda 
skila í lok dags 

Mynd 21. Störf mín eru metin í meira mæli en áður eftir fjölda frétta sem ég 
skila í lok dags 
 
Þrátt fyrir að níu af sextán þátttakendum finnist þeir þurfa að skila af sér fleiri 

fréttum virðast þeir ekki á því að starf þeirra sé metið í meira mæli eftir fjölda 

frétta eins og sjá má á mynd 23. Hvort það hefur aldrei verið svo að fjöldi frétta 

sem fréttamaður skilar af sér skipti máli eða hvort það hafi ætíð skipt máli en 

bara ekki aukist frá því sem áður var er ekki hægt að meta. 

 
Tafla 23. Svar eftir tegund miðils við fullyrðingunni 
meira mæli en áður eftir fjölda frétta sem 
 

  

Mjög eða 
frekar 
sammála 

Vefmiðill 1 

Ljósvakam 0 

Dagblað 1 

 

Þeir einu sem eru sammála þeirri fullyrðingu að fjöldi frétta í lok dags skipti 

meira máli en áður eru einn 

eru flestir fréttamenn á því að fjöldi fréttanna skipti ekki máli. Þetta stangast á 

við svörin við spurningunni um hvort það væri aukin krafa á að skrifa fleiri fréttir 

en áður. Flestir eru sammála því að 

sem skipti mestu um hvernig störf þeirra eru metin. Veffréttamaður skrifar 

athyglisverða færslu um einn vinnudaginn: „Dagurinn almennt dapur fréttalega 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Mjög  
sammála
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Störf mín eru metin í meira mæli en áður eftir fjölda frétta sem ég 

 

Mynd 21. Störf mín eru metin í meira mæli en áður eftir fjölda frétta sem ég 

Þrátt fyrir að níu af sextán þátttakendum finnist þeir þurfa að skila af sér fleiri 

fréttum virðast þeir ekki á því að starf þeirra sé metið í meira mæli eftir fjölda 

frétta eins og sjá má á mynd 23. Hvort það hefur aldrei verið svo að fjöldi frétta 

éttamaður skilar af sér skipti máli eða hvort það hafi ætíð skipt máli en 

bara ekki aukist frá því sem áður var er ekki hægt að meta.  

Tafla 23. Svar eftir tegund miðils við fullyrðingunni „Störf mín eru metin í 
meira mæli en áður eftir fjölda frétta sem ég skila í lok í dags“ 

Hvorki né 

 
Frekar 
eða mjög 
ósammála 

1 3 

3 2 

1 4 

Þeir einu sem eru sammála þeirri fullyrðingu að fjöldi frétta í lok dags skipti 

meira máli en áður eru einn fréttamaður á vefmiðli og annar á dagblaði. Annars 

eru flestir fréttamenn á því að fjöldi fréttanna skipti ekki máli. Þetta stangast á 

við svörin við spurningunni um hvort það væri aukin krafa á að skrifa fleiri fréttir 

en áður. Flestir eru sammála því að svo sé en telja samt að það sé ekki magnið 

sem skipti mestu um hvernig störf þeirra eru metin. Veffréttamaður skrifar 

athyglisverða færslu um einn vinnudaginn: „Dagurinn almennt dapur fréttalega 

Frekar 
sammála

Hvorki 
sammála né 
ósammála

Frekar 
ósammála

Mjög 
ósammála

frétta sem ég 

 

Mynd 21. Störf mín eru metin í meira mæli en áður eftir fjölda frétta sem ég 

Þrátt fyrir að níu af sextán þátttakendum finnist þeir þurfa að skila af sér fleiri 

fréttum virðast þeir ekki á því að starf þeirra sé metið í meira mæli eftir fjölda 

frétta eins og sjá má á mynd 23. Hvort það hefur aldrei verið svo að fjöldi frétta 

éttamaður skilar af sér skipti máli eða hvort það hafi ætíð skipt máli en 

Störf mín eru metin í 

Þeir einu sem eru sammála þeirri fullyrðingu að fjöldi frétta í lok dags skipti 

fréttamaður á vefmiðli og annar á dagblaði. Annars 

eru flestir fréttamenn á því að fjöldi fréttanna skipti ekki máli. Þetta stangast á 

við svörin við spurningunni um hvort það væri aukin krafa á að skrifa fleiri fréttir 

svo sé en telja samt að það sé ekki magnið 

sem skipti mestu um hvernig störf þeirra eru metin. Veffréttamaður skrifar 

athyglisverða færslu um einn vinnudaginn: „Dagurinn almennt dapur fréttalega 

Mjög 
ósammála



 
 
 

 

séð. Lítið af krassandi málum. Skilar sér í meiri gagnrýni fr

„traffík“ á vefinn minnka.“

 

Sjálfstæði blaðamanna í starfi er meira en var
 

Mynd 22. Sjálfstæði blaðamanna í starfi er meira en var
 
 

Miklu fleiri eru sammála því að sjálfstæði blaðamanna í starfi sé meira en var. 

Eftir á að hyggja hefði verið áhugavert að spyrja í kjölfarið hvers vegna. En 

helmingur þátttakendanna er þó hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni. 

 

Tafla 24. Svar eftir t
starfi er meira en var
 

  

Mjög eða 
frekar 
sammála 

Vefmiðill 2 

Ljósvakam 1 

Dagblað 4 

 

Meirihluti blaða- og fréttamanna á dagblaði er sammála því að sjálfstæði 

blaðamanna í starfi sé meira en áður. Það er ákveðin þversögn fólgin í því ef 

tekið er mið af svörum þeirra við uppsprettu fréttanna sem þeir skrifa en 79 

prósent innlendra frétta kom

vel hugsanlegt að þátttakendur horfi frekar til afskipta af vinnubrögðum t.d. 
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séð. Lítið af krassandi málum. Skilar sér í meiri gagnrýni frá ritstjóra sem segir 

„traffík“ á vefinn minnka.“ 

Sjálfstæði blaðamanna í starfi er meira en var 

Mynd 22. Sjálfstæði blaðamanna í starfi er meira en var 

Miklu fleiri eru sammála því að sjálfstæði blaðamanna í starfi sé meira en var. 

Eftir á að hyggja hefði verið áhugavert að spyrja í kjölfarið hvers vegna. En 

helmingur þátttakendanna er þó hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni. 

Tafla 24. Svar eftir tegund miðils við fullyrðingunni „Sjálfstæði blaðamanna í 
starfi er meira en var“ 

Hvorki né 

 
Frekar 
eða mjög 
ósammála 
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og fréttamanna á dagblaði er sammála því að sjálfstæði 

blaðamanna í starfi sé meira en áður. Það er ákveðin þversögn fólgin í því ef 

tekið er mið af svörum þeirra við uppsprettu fréttanna sem þeir skrifa en 79 

prósent innlendra frétta koma frá vaktstjóra eða fréttatilkynningum. Hins vegar er 

vel hugsanlegt að þátttakendur horfi frekar til afskipta af vinnubrögðum t.d. 
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á ritstjóra sem segir 

 

Miklu fleiri eru sammála því að sjálfstæði blaðamanna í starfi sé meira en var. 

Eftir á að hyggja hefði verið áhugavert að spyrja í kjölfarið hvers vegna. En 

helmingur þátttakendanna er þó hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni.  

Sjálfstæði blaðamanna í 

og fréttamanna á dagblaði er sammála því að sjálfstæði 

blaðamanna í starfi sé meira en áður. Það er ákveðin þversögn fólgin í því ef 

tekið er mið af svörum þeirra við uppsprettu fréttanna sem þeir skrifa en 79 

a frá vaktstjóra eða fréttatilkynningum. Hins vegar er 

vel hugsanlegt að þátttakendur horfi frekar til afskipta af vinnubrögðum t.d. 

Mjög 
ósammála



 
 
 

 

varðandi sjónarhorn fréttar, val á viðmælendum og fleira þess háttar þegar þeir 

meta sjálfstæði blaða-

 

Vægi fréttatilkynninga við fréttaöflun og 

 
Mynd 23. Vægi fréttatilkynninga við fréttaöflun og 
 
Blaða- og fréttamenn eru flestir frekar eða mjög ósammála því að vægi 

fréttatilkynninga við fréttaöflu

nokkuð á óvart. Í dagbókarfærslunum kemur fram að fréttatilkynningar séu í um 

þrettán prósentum tilfella uppspretta fréttar sem er ekki ýkja mikið. Eins og áður 

hefur verið tæpt á er ekki vitað hve hátt hlutfa

fréttauppsprettu sem kemur beint frá vaktstjórum. Spurningin er hvort vægi 

fréttatilkynninga hafi þá ætíð verið á þessu bili. Athygli vekur að einungis tveir 

blaða- og fréttamenn eru frekar sammála því að vægi fréttatilkynninga ha

aukist. Annar þeirra hefur áratuga reynslu og vinnur á dagblaði en hinn vinnur á 

ljósvakamiðli og með langan starfsaldur. Það er freistandi að álykta sem svo að 

hér sé skýringu að finna að hluta til, þ.e. að hinir sem styttri hafi starfsaldurinn 

eigi e.t.v. erfiðara með að meta stöðuna. 
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varðandi sjónarhorn fréttar, val á viðmælendum og fleira þess háttar þegar þeir 

- og fréttamanna.  

Vægi fréttatilkynninga við fréttaöflun og -skrif er meira en áður var
 

Mynd 23. Vægi fréttatilkynninga við fréttaöflun og -skrif er meira en áður var

og fréttamenn eru flestir frekar eða mjög ósammála því að vægi 

fréttatilkynninga við fréttaöflun hafi aukist. Þetta álit kemur við fyrstu sýn 

nokkuð á óvart. Í dagbókarfærslunum kemur fram að fréttatilkynningar séu í um 

þrettán prósentum tilfella uppspretta fréttar sem er ekki ýkja mikið. Eins og áður 

hefur verið tæpt á er ekki vitað hve hátt hlutfall fréttatilkynninga er í 

fréttauppsprettu sem kemur beint frá vaktstjórum. Spurningin er hvort vægi 

fréttatilkynninga hafi þá ætíð verið á þessu bili. Athygli vekur að einungis tveir 

og fréttamenn eru frekar sammála því að vægi fréttatilkynninga ha

aukist. Annar þeirra hefur áratuga reynslu og vinnur á dagblaði en hinn vinnur á 

ljósvakamiðli og með langan starfsaldur. Það er freistandi að álykta sem svo að 

hér sé skýringu að finna að hluta til, þ.e. að hinir sem styttri hafi starfsaldurinn 

t.v. erfiðara með að meta stöðuna.  
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nokkuð á óvart. Í dagbókarfærslunum kemur fram að fréttatilkynningar séu í um 

þrettán prósentum tilfella uppspretta fréttar sem er ekki ýkja mikið. Eins og áður 
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fréttauppsprettu sem kemur beint frá vaktstjórum. Spurningin er hvort vægi 

fréttatilkynninga hafi þá ætíð verið á þessu bili. Athygli vekur að einungis tveir 

og fréttamenn eru frekar sammála því að vægi fréttatilkynninga hafi 

aukist. Annar þeirra hefur áratuga reynslu og vinnur á dagblaði en hinn vinnur á 

ljósvakamiðli og með langan starfsaldur. Það er freistandi að álykta sem svo að 

hér sé skýringu að finna að hluta til, þ.e. að hinir sem styttri hafi starfsaldurinn 
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Almannatenglar, fjölmiðla
hagsmunaaðilar hafa meiri áhrif á fréttaflutning en áður
 

Mynd 24. Almannatenglar, fjölmiðla
hagsmunaaðilar hafa meiri
 
Hér er sama upp á teningnum að blaða

að vera ósammála þessari fullyrðingu. Afar áhugavert er þó að sjá að 

reynsluboltarnir úr fréttamennskunni, þ.e. þeir tveir sem eru elstir og hafa 

lengstan starfsaldur, eru sammála fullyrðingunni um að áhrif almannatengla og 

hagsmunaaðila hafi aukist. 

 
 
12. Breytingar á starfi blaða

Á spurningalistanum voru blaðamenn beðnir að lýsa í fáum orðum hvort og þá 

hvaða breytingar hefðu orðið á

vendipunkturinn í skilningi þeirra og túlkun er Hrunið.

 

Lýstu í fáum orðum hvort og þá hvaða breytingar hafa orðið á starfi 

blaða- og fréttamanna undanfarin ár

 

Blaðamaður sem starfað hefur í áratugi á dagblaði 

„Starfsmönnum hefur fækkað gríðarlega og þurft að skera niður alls konar hluti 

eins og utanlandsferðir og áskrift að netmiðlum. Vinnuálag hefur stóraukist. 

Fréttamenn vinna nú jöfnum höndum að skrifum á netinu og pappírsblaðinu. 

Tekjur hafa lækkað.“ 
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Almannatenglar, fjölmiðla- og upplýsingafulltrúar/
hagsmunaaðilar hafa meiri áhrif á fréttaflutning en áður

Mynd 24. Almannatenglar, fjölmiðla- og upplýsingafulltrúar/
hagsmunaaðilar hafa meiri áhrif á fréttaflutning en áður 

Hér er sama upp á teningnum að blaða- og fréttamenn eru nokkuð sammála um 

að vera ósammála þessari fullyrðingu. Afar áhugavert er þó að sjá að 

reynsluboltarnir úr fréttamennskunni, þ.e. þeir tveir sem eru elstir og hafa 

gstan starfsaldur, eru sammála fullyrðingunni um að áhrif almannatengla og 

hagsmunaaðila hafi aukist.  

12. Breytingar á starfi blaða- og fréttamanna 

Á spurningalistanum voru blaðamenn beðnir að lýsa í fáum orðum hvort og þá 

hvaða breytingar hefðu orðið á starfi blaða- og fréttamanna. Ljóst er að 

vendipunkturinn í skilningi þeirra og túlkun er Hrunið. 

Lýstu í fáum orðum hvort og þá hvaða breytingar hafa orðið á starfi 

og fréttamanna undanfarin ár. 

Blaðamaður sem starfað hefur í áratugi á dagblaði segir:  

„Starfsmönnum hefur fækkað gríðarlega og þurft að skera niður alls konar hluti 

eins og utanlandsferðir og áskrift að netmiðlum. Vinnuálag hefur stóraukist. 

Fréttamenn vinna nú jöfnum höndum að skrifum á netinu og pappírsblaðinu. 
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reynsluboltarnir úr fréttamennskunni, þ.e. þeir tveir sem eru elstir og hafa 

gstan starfsaldur, eru sammála fullyrðingunni um að áhrif almannatengla og 

Á spurningalistanum voru blaðamenn beðnir að lýsa í fáum orðum hvort og þá 

og fréttamanna. Ljóst er að 

Lýstu í fáum orðum hvort og þá hvaða breytingar hafa orðið á starfi 

„Starfsmönnum hefur fækkað gríðarlega og þurft að skera niður alls konar hluti 

eins og utanlandsferðir og áskrift að netmiðlum. Vinnuálag hefur stóraukist. 

Fréttamenn vinna nú jöfnum höndum að skrifum á netinu og pappírsblaðinu. 
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Ungur blaðamaður á vefmiðli segir: 

„Mikill samdráttur. Færri hendur að vinna sambærilegt magn af vinnu þó að í 

einhverjum tilfellum hafi dagblöð þurft að draga saman seglin, minnka blaðið, 

fækka útgáfudögum o.s.frv.“ 

 

Blaðamaður með fimmtán ára starfsreynslu: 

„Tölvutækni hefur tekið miklum framförum, netnotkun er orðin mjög mikil en 

var nánast engin þegar ég byrjaði, fjölmiðlar hafa komið og farið, að öðru leyti er 

starfið svipað og það var fyrir fimmtán árum. Það er rétt, að við blaðamenn 

þurfum meira en áður að huga að myndum með fréttum, en það kemst upp í vana 

og sjaldnast fer mikill tími í það, því ljósmyndarar sjá áfram um þá vinnu þótt við 

leggjum línurnar að hluta til.“ 

 

Fréttamaður á vefmiðli. Er með sex ára starfsreynslu á vef og blaði: 

„Uppsagnir hafa haft áhrif. Verkefnum hefur ekki fækkað en um leið færri 

hendur til að vinna verkin. Einnig minni tími til að leggjast í miklar rannsóknir.“ 

 

Blaðamaður á dagblaði með tíu ára reynslu: 

„… Störf mín við fjölmiðla fram að þessu voru fyrst og fremst á tímaritum, þar 

sem annað vinnulag er viðhaft. En af samtölum við kollega mína sem hafa verið 

lengur í bransanum, þá nefnir fólk það að ýmis verkefni hafa bæst við á 

blaðamenn, eins og t.d. að velja myndir í greinar og setja greinar upp í blaðið.“  

 

Fréttamaður á ljósvakamiðlum með sex ára starfsreynslu segir:  

„Við þurfum að vinna fyrir fleiri miðla í einu, bæði útvarp, sjónvarp og vefinn. 

Vinna hraðar, afkasta meiru á hverjum degi.“ 

 

Í orðum fréttamanns með fimm ára starfsreynslu af dagblöðum og vinnu við 

ljósvakamiðla koma fram áhyggjur af faginu og skorti á faglegri umræðu: 

„Áhersla á viðskiptafréttir hefur vaxið gríðarlega eftir hrun og skyldi engan 

undra. Áður voru þær fréttir svona frekar til skemmtunar og kannski þótti líka 

svolítið fínt að sýna viðskiptum áhuga. Nú er áhuginn allt annars eðlis og 

fréttirnar harðari og mikilvægari. Mér þykir einnig hafa heldur dregið úr faglegri 
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umræðu. Ég get samt ekki nefnt neina sérstaka ástæðu fyrir því, gæti verið vegna 

þess að klárt og duglegt fólk hvarf á þessum tíma úr stéttinni til annarra starfa, 

svo sem í störf upplýsingafulltrúa, en einnig gæti óöryggi eftir hrun valdið þessu. 

Mér þykir afar undarlegt að félög eins og Blaðamannafélagið hafi ekki reynt að 

virkja umræðuna frekar því mikil þörf er á að fara yfir stöðuna og fjalla um 

réttindi fjölmiðla og ekki síst blaðamanna eftir hrun.“ 

 

Ungur veffréttamaður tjáir sig um innihald vefmiðlanna:  

„Í því umhverfi sem ég starfa í er meiri áhersla lögð á fréttir sem ætlað er að fái 

mikinn lestur, í stað dýpra efnis sem ekki er jafn söluvænt.“ 

 

Blaðamaður með tuttugu ára reynslu af blaðamennsku á dagblaði og vef talar 

um hagræðingu, tækni og tímaskort:  

„Netið hefur breytt miklu – auðveldað upplýsingaöflun. Með aukinni kröfu 

stjórnenda um hagræðingu hefur maður minni tíma til að vinna fréttir. Aukin 

samkeppni við netið hefur leitt til að menn tala um að blaðið eigi að gera meira af 

því að vinna fréttaskýringar, en í reynd gefst of lítill tími til að vinna slíkar 

skýringar.“ 

 

Ungur blaðamaður á dagblaði og vefmiðli með fjögurra ára starfsreynslu segir 

talsvert mikið hafa breyst á þessum fáu árum. 

„Eitt sem hefur breyst á þessum árum er að blaðamenn vinna meira allrahanda 

fyrir bæði vef og blað. Vöktum hefur einnig fjölgað og nú geng ég vaktir tvær 

vikur í mánuði í stað einnar áður. Minna rými er en áður til að koma eigin 

hugmyndum að, þar sem mestur tími og orka fer í að afgreiða mál sem fréttastjóri 

úthlutar. Fréttir hafa styst. Mun minna er farið á blaðamannafundi en áður og 

reynt að afgreiða sem flest frá borðinu ef hægt er. Þá má nefna að eftir nýjustu 

ritstjóraskipti einblína ritstjórar meira á ákveðna málaflokka, viðskipti og 

stjórnmál, og þeir blaðamenn sem sinna öðrum málaflokkum hafa lítil sem engin 

samskipti við ritstjóra. Reynt er að leysa sem flest innanhúss, öll pistla- og 

viðhorfaskrif til dæmis sem og menningargagnrýni. Blaðamenn eru því beðnir 

um að taka þetta að sér (þó ekki skipað að gera það) en geri maður það endar það 
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yfirleitt þannig að þetta er vinna sem unnin er launalaust utan vinnutíma, s.s. við 

að skrifa pistla og bókagagnrýni.“ 

 

Fréttamaður með hartnær þriggja áratuga reynslu. Starfar nú á ljósvakamiðli: 

„Hvað búnað varðar hafa tölvur leyst ritvélar af hólmi og stafræn upptökutæki 

segulböndin. Starfið er mun meiri innivinna en á árum áður. Erlendu fréttirnar 

eru sóttar inn á vefsvæði erlendu fréttaveitnanna, svo sem Reuters, AFP, AP og 

EBU, í stað þess að hafa þurft að lesa af pappírsrenningum eða skoða myndefni 

af vídeóspólum.“  
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V. hluti 

Rýnt í svör við rannsóknarspurningum og vöngum velt 

um niðurstöðuna  

 

Tilgátan sem lagt var upp með í rannsókninni og ritgerðinni var að blaða- og 

fréttamenn færu lítið af vinnustað sínum, flest viðtöl ættu sér stað í gegnum síma 

og að fréttirnar kæmu flestar í gegnum ábendingar, fréttatilkynningar og 

upplýsingar frá almannatenglum. Þá var lagt upp með að þar sem blaða- og 

fréttamenn færu lítið úr húsi væru viðtöl við fólk í eigin persónu fá og enn 

sjaldgæfara að tími gæfist til að sitja t.d. þing- eða bæjarstjórnarfundi, heimsækja 

fólk á vinnustaði, fara út á land og almennt að rækta sambönd við 

heimildarmenn. Krafan um framleiðni blaða- og fréttamanna á öllum miðlum 

hefði aukist og tími til vandaðra vinnubragða að sama skapi minnkað.  

 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvort staðan hér á landi væri 

svipuð og rannsóknir víða erlendis hafa sýnt; að blaðamenn þyrftu að framleiða 

mikið efni, væru bundnir við skrifborðið og lítill tími gæfist til að afla og 

sannreyna upplýsingar eða rækta sambönd við heimildarmenn. Afleiðingin væri 

meðal annars sú, líkt og erlendis, að blaða- og fréttamenn ynnu að miklu leyti úr 

efni sem m.a. almannatenglar hefðu tilreitt. 

 

Til að sanna eða afsanna tilgátuna voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar:  

 

– Hversu langan tíma hafa blaða- og fréttamenn að jafnaði til að vinna 

fréttir sínar?  

– Hversu oft fara blaða- og fréttamenn af vinnustaðnum í fréttaöflun og 

hversu oft taka þeir viðtöl við fólk augliti til auglitis?  

– Hverjar eru helstu uppsprettur frétta? 
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Hversu langan tíma hafa blaða- og fréttamenn að jafnaði til að vinna fréttir 

sínar?  

Til að fá svar við þessu voru þátttakendur beðnir að svara því hversu margar 

fréttir þeir skrifuðu dag hvern, hversu langur tími færi í undirbúning, slagsmál 

við tölvukerfi, að útvega myndir o.fl. Í ljós kom að hver fréttamaður skrifar að 

meðaltali 10,3 fréttir. Þetta er vitaskuld mismunandi eftir miðlum; mest þrjátíu 

fréttir og minnst ein frétt. Ekki var lagt mat á lengd fréttanna eða vinnu sem að 

baki þeim lægi. Blaða- og fréttamenn á vefmiðlum skrifa flestar fréttirnar, að 

meðaltali þrettán fréttir á dag með tíðasta gildi átján fréttir og hágildið var heilar 

þrjátíu fréttir. Blaðamenn á dagblaði skrifa að meðaltali fimm og hálfa frétt, mest 

tíu fréttir á einum degi. Á ljósvakamiðlum skrifuðu/gerðu fréttamennirnir að 

meðaltali níu fréttir og var tíðasta gildi fimm og hágildi heilar tuttugu og tvær 

fréttir. Það kemur nokkuð á óvart að sjá hve margar fréttir fréttamenn 

ljósvakamiðlanna virðast skrifa eða gera á einni vakt eða að meðaltali níu. 

Vinnsla sjónvarpsfréttar er afar tímafrek og mörgum gæti þótt eðlilegt að gera 

eina til tvær fréttir á dag. Nokkuð vandasamt reyndist þó að túlka 

dagbókarskráningar fréttamanna á ljósvakamiðlunum. Nokkrar dagbækur voru 

ónákvæmar, en aðalvandinn var að fréttamennirnir vinna við allt að þrjá miðla á 

einum og sama deginum, gera útvarpsfrétt, sjónvarpsfrétt og skrifa á vefinn. Það 

sem við vitum ekki, en hefði verið fengur í að vita, er hve mikill tími fer í að 

vinna fréttina fyrir hvern miðil og hvort notuð sé sama fréttin. Mjög áhugavert 

væri að skoða nánar hvernig þessi vinna skiptist. Þá væri mjög áhugavert að 

skoða hve margar innlendar fréttir eru fluttar án þess að fréttamaðurinn fari á 

staðinn. Þegar horft er á sjónvarpsfréttir er eftirtektarvert að sjá að símaviðtöl eru 

orðin furðu algeng og fréttamaður hefur augljóslega ekki farið neitt úr húsi til að 

vinna fréttina. Í útvarpi hefur þetta tíðkast um nokkra hríð og er umtalsverð 

breyting frá því sem áður var þegar nánast þótti hneisa að útvarpa símaviðtali, 

hvað þá að sjónvarpa því. Það vekur þá spurningu hvort að í framtíðinni verði 

það helst tökumaður sem fari á staðinn og sjónvarpsfréttamaður sitji við 

skrifborðið með símtækið við eyrað!  

 

Nokkrar spurningar á spurningalistanum sem þátttakendur svöruðu tengdust 

fjölda frétta og vinnuálagi. Til að mynda voru þátttakendur beðnir að svara því 
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hvort þeir þyrftu að skrifa fleiri fréttir en áður. Þátttakendur samsinntu því flestir. 

Enn og aftur ber að hafa í huga að þetta eru tiltölulega fáir einstaklingar en þó 

ekki það fáir að hægt sé að hafna því að svörin gefi ákveðnar vísbendingar. 

Dagbókarskráningarnar eru aftur á móti miklu fleiri, þótt þátttakendur séu færri 

eða fimmtán, eða sjötíu dagar og gefa því ákveðnari vísbendingar.  

 

Svör þátttakenda við spurningu um hvort störf þeirra væru metin í meira mæli en 

áður eftir fjölda frétta sem þeir skiluðu af sér í lok dags komu ef til vill nokkuð á 

óvart. Meirihlutinn var ekki á því að fjöldi frétta skipti máli þegar kæmi að því 

meta störfin. Þátttakendur voru einnig beðnir að meta hversu sammála eða 

ósammála þeir væru fullyrðingunni um að þeir hefðu meiri tíma fyrir 

undirbúnings- og rannsóknarvinnu og hvort vinnuálag væri minna en áður var. 

Meirihluti blaða- og fréttamannanna er mjög eða frekar ósammála því að meiri 

tími gefist fyrir undirbúnings- og rannsóknarvinnu. Sama á við um spurninguna 

um vinnuálagið, þátttakendur eru að meirihluta til mjög eða frekar ósammála því 

að vinnuálag sé minna en áður. Hins vegar eru blaðamennirnir ekki endilega á 

því að þeir hafi minni tíma en áður til að sannreyna upplýsingar og fréttir. Þá 

skiptir í tvö horn þegar kemur að spurningunni um hvort þeir hafi minni tíma til 

að ræða við starfsfélaga en áður og nokkru fleiri eru frekar eða mjög ósammála 

fullyrðingunni. Ef kenningin um að blaða- og fréttamenn fari sjaldan úr húsi í 

fréttaöflun er rétt má vitaskuld leiða að því líkur að betri tími sé til að ræða við 

starfsfélagann sem situr hvort eð er alltaf á næsta borði. Hins vegar mælir mikill 

fjöldi frétta sem hver blaða- og fréttamaður skrifar gegn því að mikill tími gefist í 

spjall enda er niðurstaða dagbókarskráningar sú að í spjall við kollegana fari að 

meðaltali um sautján mínútur.  

 

Til að kortleggja mynd af degi blaðamanns er beðið um ýmsar upplýsingar eins 

og tíma sem fer í matar- og kaffihlé. Dagbókarfærslurnar voru nánast á einn veg, 

blaða- og fréttamaður tekur sér um þrjátíu mínútna matarhlé og sjaldan kaffihlé 

þótt meðaltalið nái sjö mínútum. Gamaldags umsamdir kaffitímar tíðkast ekki, 

heldur stendur fólk upp og nær sér í kaffibolla sem það sötrar við tölvuna. Hins 

vegar segja margir þátttakenda að þeir spjalli heilmikið við starfsfélagana yfir 

vinnunni. Enn og aftur vitna ég í mína eigin reynslu af blaðamennsku en hún er 
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sú að almennt sé ekki mikið verið að spjalla yfir vinnunni, því allir eru önnum 

kafnir í síma og við skriftir. Niðurstöðurnar segja okkur að blaða- og fréttamenn 

noti ekki hádegishléið til að bregða sér úr húsi til að hitta mann og annan. Það 

væri ef til vill æskilegt – að skikka blaða- og fréttamenn út í matartímanum. Það 

gæti kannski borgað sig í áhugaverðri frétt. En þetta eru vitaskuld bara 

vangaveltur og meira sagt í gríni en þó ef til vill ekki alvitlaust. Þessu til 

stuðnings má vitna aftur í orð eins viðmælanda Paschal Preston í Making the 

News sem telur að álag og tímaskortur hafi leitt til þess að blaðamenn lifi í 

nokkurs konar einangrunarhylki.86 Það er kannski ekki svo fjarstæðukennt að 

segja að tímaskorturinn og álagið hafi leitt til þess að blaða- og fréttamenn séu 

lokaðir hver í sinni sápukúlunni í froðu tilbúinna frétta.  

 

Samkvæmt rannsóknum Nick Davies, Paschal Preston og fleiri fræði- og 

fagmanna fer sífellt minni tími í undirbúning og rannsóknir frétta. Meiri tími fer í 

ýmislegt sem áður var ekki hluti af vinnu blaða- og fréttamanna eins og að velja 

myndir og skera þær til, velta fyrir sér grafísku útliti frétta og stytta eða lengja 

frétt inn í fyrirfram ákveðna lengd. Fréttatexti í dagblaði miðast við uppsetningu 

dagblaðs en áður var uppsetning blaðs löguð að þörfum textans. Mikill tími fer í 

að slást við tölvukerfi, forrit sem blaðamaður kann illa á og fleira slíkt.  

 

Til að skoða hvort ofangreint ætti sér stoð í íslenskum veruleika voru blaða- og 

fréttmenn beðnir að fylla út áætlaðan tíma sem færi í eftirfarandi (sjá viðauka I): 

A) Skrif á fréttum og lagfæringar s.s. stytta, lengja, lagfæra, lesa yfir, val á 

myndum o.fl. (editing). B) Vangaveltur og skipulagningu, bið eftir símtali eða 

svari frá viðmælanda. C) Undirbúning (annað en símtöl) s.s. leit á netinu, lesa 

fyrri fréttir um ákveðin mál o.fl. D) Skrif á útdrætti úr eigin fréttum fyrir annan 

miðil t.d. fyrir vefmiðil eða útvarp ef þú starfar á blaði eða sjónvarpi og fyrir 

blað, útvarp, sjónvarp ef þú starfar á vefmiðli, blaði o.s.frv. Þar að auki voru 

þátttakendur beðnir að skrá tíma sem færi í að skoða fjölmiðla og tölvupóst áður 

en fréttafundur (eða skrif og tökur) hæfist. Einnig var spurt hve mörg forrit 

blaða- og fréttamaðurinn notaði við vinnu sína og hvort almennt væri boðið upp 

á námskeið þegar til að mynda ný tölvuforrit væru tekin í gagnið.  

                                                 
86 Preston, 2009 



 
 
 

90 
 

Blaða- og fréttamenn vinna að meðaltali með um sjö tölvuforrit og meirihluti 

fréttamanna svarar því til að sjaldan eða aldrei sé boðið upp á námskeið þegar ný 

forrit eru tekin í gagnið. Á mínum blaðamannsferli hefur mér aldrei verið boðið 

að sækja tölvunámskeið, né nokkurt annað námskeið. Þegar ég hóf störf síðast 

kraflaði ég mig í gegnum það að átta mig á fréttaforritinu með hjálp góðra 

samstarfsmanna. Oftsinnis lenti ég í vandræðum með frosin tölvukerfi og 

stundum gerðist það að fréttin sem ég var að skrifa hvarf í rafrænt tómarúm. 

Leitin að ljósmyndum gat verið tímafrek og eins að láta texta falla að ákveðnu 

rými. Þá gerðist það stundum að auglýsing datt út og þá þurfti að bæta við eða 

stytta ef inn datt auglýsing.  

 

Eins og áður hefur komið fram gáfu skráningar á niðurbroti á tímanum sem fer í 

vangaveltur, leit að upplýsingum, skipulagningu, skrif frétta, leiðréttingu o.m.fl. 

ekki tilefni til að reyna að komast að neinni niðurstöðu um hvernig þetta skiptist. 

Staðreyndin er sú að það eina sem fæst staðfest í þessum hluta rannsóknarinnar 

er að um sex klukkustundir fara í allt sem tengist fréttaskrifum, þ.e. alla 

ofangreinda þætti. Víst hefði verið nytsamlegt að fá betri skilgreiningu á klukku-

stundunum sex. Áhugavert væri að vita hvort það fer meiri eða minni tími í að 

slást við tölvukerfi eða finna myndir og minni tími í undirbúning og rannsóknir. 

Þá væri gaman að skoða betur að hve miklu leyti fréttamenn hafa tekið að sér 

starf annarra starfsmanna s.s. grafískra hönnuða, ljósmyndara, tökumanna o.fl. 

Um þetta er hreint ekkert hægt að fullyrða út frá dagbókarrannsókninni. Ljóst er 

að ekki tókst nógu vel til með þennan hluta rannsóknarinnar. Væntanlega helgast 

það af títtnefndum tímaskorti og álagi á blaða- og fréttamenn. Dagbókin var 

líklega helst til metnaðarfull og umfangsmikil og leitað eftir of miklu magni 

upplýsinga. 

 

Hvernig sem á þessar niðurstöður er litið virðast íslenskir blaða- og fréttamenn 

vera fram úr hófi ötulir og það vekur spurninguna um það hve mikil vinna liggi 

að baki hverri frétt. Til samanburðar um fjölda frétta má nefna að í rannsókn 

Witschge og Nygren, sem áður hefur verið vitnað til, kemur fram að blaðamenn á 

sænskum fréttablöðum skrifi að meðaltali tvær til þrjár fréttir á dag. Hins vegar 

skrifi sænskir blaða- og fréttamenn á vefmiðlum fimm til tíu fréttir á dag. 
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Withschge og Nygren segja í þessu samhengi að sænskir blaða- og fréttamenn 

virðist leggja mikið á sig í vinnu og fyrir utan að skrifa margar fréttir vinni þeir 

flestir yfirvinnu a.m.k. einu sinni í viku og sumir tvisvar til þrisvar í viku.87  

 

Nick Davies segir blákalt í títtnefndri bók sinni Flat Earth News að blaðamaður 

sem skrifi nálægt tíu fréttum á vakt geti varla skilað af sér góðri vinnu. Davies 

bætir við að fráleitt sé að fréttamaður sem eyðir um 95 prósentum af tíma sínum 

við skrifboðið geti ræktað góða heimildamenn og verið sérlega góður 

fréttamaður. Hann tekur dæmi af blaðamanni sem hélt fyrir hann einfalda dagbók 

og skrifaði á einni viku 48 fréttir, fór af vinnustað í fréttaöflun í þrjár 

klukkustundir og hitti fjórum sinnum viðmælanda í eigin persónu. Davies 

fullyrðir að ekki sé mögulegt að fréttamaður sem tali persónulega við svo fáa við 

undirbúning svo margra frétta geti sannreynt sannleiksgildi þeirra eða skoðað 

nokkra frétt af nokkurri dýpt.  

 

Mín persónulega reynsla segir mér að álagið hafi aukist töluvert en ég vann sem 

blaðamaður á árunum 1995-98 og svo aftur árið 2009-10. Það er einnig sú 

tilfinning sem ég fæ þegar ég ræði við samstarfsfélaga. Niðurstaða mín er sú að 

þótt ekki sé hægt að fullyrða að blaða- og fréttamenn skrifi fleiri fréttir en áður sé 

hins vegar hægt að fullyrða að þeir skrifi mjög margar fréttir og að vinnuálag hafi 

aukist. Aftur á móti benda misvísandi svör þátttakenda við spurningum á 

spurningalistanum til þess að þeir séu hugsanlega ekki alveg tilbúnir að horfast í 

augu við þessa staðreynd enda mætti túlka það svo að þeir væru þá að gjaldfella 

sjálfa sig, viðurkenna eigin vanmátt og jafnvel segja að þeir og sú blaðamennska 

sem hér er stunduð væri hreinlega léleg. Það væri mjög áhugavert að skoða þetta 

nánar og finna til samanburðar upplýsingar frá öðrum löndum. Þá væri einnig 

hugsanlegt að reyna að fá upplýsingar frá fyrri tíð um fjölda frétta sem hver 

blaða- og fréttamaður sá um og ritaði.  

 

Þessi mikla fréttaframleiðsla kallar á næstu spurningu:  

Hversu oft fara blaða- og fréttamenn af vinnustaðnum í fréttaöflun og hversu oft 

taka þeir viðtöl við fólk í eigin persónu.  

                                                 
87 Witschge og Nygren, 2009 
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Á sjötíu dagbókardögum skrifa blaða- og fréttamennirnir fimmtán samtals 724 

fréttir. Einungis tuttugu viðtöl í eigin persónu eiga sér stað og standa þau samtals 

yfir í fimm klukkustundir og tuttugu mínútur. Blaða- og fréttamennirnir sækja 

sextán blaðamannafundi eða annan viðburð utan vinnustaðar og eru flest viðtöl í 

eigin persónu tekin við þessi tækifæri. Hafa ber í huga að með í breytunni eru 

líka ljósvakamiðlar, en fréttamenn sem starfa við sjónvarp fara alla jafna oftar úr 

húsi í fréttaöflun. Hvernig sem á þetta er litið eru þetta sláandi fá persónuleg 

viðtöl.  

 

Á spurningalistanum voru þátttakendur beðnir að meta fullyrðinguna „Ég er 

bundnari við skrifborðið en áður, þ.e. fer minna út í fréttaöflun“. Talsvert fleiri 

fréttamenn eru sammála fullyrðingunni en hinir sem eru ósammála. Fimm af sex 

blaðamönnum á dagblaði eru mjög sammála fullyrðingunni en eingöngu einn 

fréttamaður á ljósvakamiðli er á þessari skoðun. Það segir þó kannski sína sögu 

að þessi fréttamaður er með lengstan starfsaldur þátttakenda í rannsókninni.  

Mín persónulega skoðun og reynsla er að blaða- og fréttamenn taki afar fá viðtöl 

í eigin persónu, miklum mun færri en þegar ég starfaði við blaðamennsku á 

árunum 1995-98. Það er helst að blaðamaður á blaði fari úr húsi að taka viðtal ef 

viðmælandi er málhaltur, mjög aldraður, talar litla íslensku, ensku eða annað 

algengt tungumál, og á því erfitt með að gera sig skiljanlegan í gegnum síma. 

Fjölmiðlar, fyrir utan RÚV, hafa ekki lengur blaðamann sem starfar á Alþingi 

eða sækir borgarstjórnarfundi og ekki fer mikið fyrir fréttariturum úti á landi eða 

erlendis. Að vissu leyti má halda því fram að ný tækni hafi leitt til þess að ekki sé 

jafnbrýnt að blaðamaður sæki samkundur eins og þing- og borgarstjórnarfundi. 

Þá hefur ný tækni, til að mynda „facebook“, að einhverju leyti breytt 

samskiptamynstri fólks. Samt sem áður er það trú og vissa mjög margra 

fræðimanna í fjölmiðlum og vafalítið margra blaða- og fréttamanna, að minnsta 

kosti mín, að persónuleg samskipti og kynni skipti afar miklu máli í blaða- og 

fréttamennsku. Ljóst er að ef fréttamaður er ekki á staðnum getur hann ekki lýst 

aðstæðum, tilfinningu, skynjun og smáatriðum. Í þessu samhengi endurtek ég 

dagbókarskráningu reynds blaðamanns: „Eftir hádegið hlustaði ég á umræður í 

borgarstjórn í gegnum tölvu. Þetta gekk vel, en ég varð hins vegar ekkert var við 



 
 
 

93 
 

þegar áhorfendur á pöllunum … gengu út undir ræðu Dags B. Eggertssonar. Það 

heyrði ég hins vegar í RÚV sem var á staðnum og tók myndir af þessu.“  

 

Það að blaða- og fréttamenn fara sjaldan úr húsi en sitja í staðinn stíft við að 

skrifa gríðarmikið magn frétta leiðir hugann að því hvaðan og hvernig fréttaefni 

berist þeim í hendur.  

 

Hverjar eru helstu uppsprettur frétta? 

 

Þátttakendur voru beðnir að skrá uppsprettu frétta og gerðu þeir það nokkuð 

samviskusamlega. Því má segja að nokkuð vel hafi tekist til með þennan hluta 

þótt eftir á að hyggja hefði verið ágætt að bjóða fréttamönnum upp á fleiri flokka, 

t.d. facebook o.fl. Hins vegar gátu þeir skráð fréttauppsprettu í flokkinn „Annað“ 

og tiltekið nánar hver uppsprettan var. Niðurstöðurnar eru mjög áhugaverðar. Í 

ljós kom, eins og hefur verið rakið nokkuð nákvæmlega í fyrri kafla, að í heild 

eiga 73 prósent fréttanna rætur að rekja til þriggja flokka; erlendra 

fréttaveitna/annarra fjölmiðla, fréttatilkynninga og frétta-/vaktstjóra.  

 

Það er ýmislegt sem kemur á óvart, t.d. það að blogg virðist ekki mikil uppspretta 

frétta. Ekki eru vefsíður heldur oft nefndar sem fréttauppspretta en líklegt má 

telja að sumar fréttatilkynningar og eins frumvörp og lagagreinar sem 

þátttakendur tilgreina sem uppsprettu séu fundnar á vefsíðum. Hins vegar er 

líklegt að tímapressan og álagið sé það mikið að lítill tími gefist til að vafra á 

netinu í fréttaleit nema þá helst á ákveðnum erlendum vefjum fréttaveitna eins og 

Reuters o.fl. Höfundur minnist orða Róberts Spanó í fyrirlestri sem hann hélt 

fyrir nemendur í blaða- og fréttamennsku árið 2009, en á þeim tíma gegndi hann 

starfi Umboðsmanns Alþingis. Hann undraðist hve lítið fréttamenn virtust skoða 

vef Umboðsmanns Alþingis því þar væri fjöldi álita og mála sem væru í hæsta 

máta athyglisverð og skiptu almenning miklu máli. Sjaldan bærust embættinu 

fyrirspurnir frá blaða- og fréttamönnum og fréttir um málin væru sjaldséðar. Að 

sama skapi hefur stundum heyrst gagnrýni á hve blaða- og fréttamenn nýttu sér 

lítið að leita eftir upplýsingum í krafti upplýsingalaganna. Þannig að þrátt fyrir 

nýja tækni og ný úrræði virðast þau vannýtt. Hugsanlega vegna tímaskorts en 
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hugsanlega vegna fáfræði blaða- og fréttamannanna, það fullyrðir a.m.k. Nick 

Davies.  

 

Í raun kemur á óvart að hlutur fréttatilkynninga skuli ekki vera stærri en raun ber 

vitni eða þrettán prósent. Þá kemur ekki síður á óvart hve hlutur vaktstjóra er stór 

eða um sextán prósent og enn stærri á sumum miðlum enda töluverður munur á 

milli þeirra. Til dæmis er hlutur fréttatilkynninga nítján prósent hjá vefmiðlunum 

og nítján prósent frétta koma frá vakt-/fréttastjóra. Þegar erlendum fréttum var 

sleppt úr breytunni hjá dagblöðunum kom í ljós að þrjátíu prósent innlendra frétta 

byggðust á fréttatilkynningum og fjörutíu og níu prósent fréttaefnis komu frá 

vaktstjóra. Á ljósvakamiðlunum eru kökusneiðar fréttauppsprettu líkari að stærð 

en hjá dagblöðum og vef. Þar er hlutur símtala, tölvupósts, framhaldsfrétta og 

flokkurinn „Annað“ nokkuð jafn og stærri en hlutur fréttatilkynninga og 

vaktstjóra sem í báðum tilfellum er tólf prósent. 

 

Eins og áður hefur verið minnst á vitum við ekki hver upprunalega 

fréttauppsprettan er á því fréttaefni sem vakt-/fréttastjórar úthluta blaða- og 

fréttamönnum og ekki ólíklegt að oft séu það einmitt fréttatilkynningar eða 

jafnvel ábendingar frá einhvers konar almannatenglum. Þetta vitum við 

einfaldlega ekki. Það er í sjálfu sér ekki óeðlilegt að til vaktstjóra berist 

ábendingar sem hann dreifir til fréttamanna. Hins vegar má draga þá ályktun að 

sú staðreynd að blaða- og fréttamenn fara almennt afar lítið úr húsi hljóti að hafa 

eitthvað um það að segja hve lítið af fréttunum virðist koma úr þeirra eigin ranni. 

Samkvæmt skráningu í dagbók er frumkvæði fréttamanna hvað varðar fréttaöflun 

afar lítið, þó sýnu mest á ljósvakamiðlunum.  

 

Í spurningalistanum voru þátttakendur spurðir út í hvort vægi fréttatilkynninga 

við fréttaöflun og -skrif væri meira en áður. Meirihluti blaða- og fréttamannanna 

er þessu frekar eða mjög ósammála en það vakti athygli að tveir voru frekar 

sammála fullyrðingunni og þeir eru með hvað lengstan starfsaldur 

þátttakendanna. Svörin um hvort almannatenglar og fulltrúar hagsmunaaðila 

hefðu meiri áhrif á fréttaflutning en áður voru svipuð, þ.e. flestir voru þessu 
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ósammála. En aftur eru það reynsluboltarnir sem eru því sammála að áhrif 

almannatengla og hagsmunaaðila hafi aukist.  

 

Í þessu samhengi er ekki úr vegi að minnast á könnun Ragnars Karlssonar og 

Þorbjörns Broddasonar á fjölda almannatengla og blaðamanna á Íslandi. Þeir 

komust að því að það eru jafnmargir almannatenglar og starfandi blaða- og 

fréttamenn á landinu eða 271 í hvorum hópi. Einnig kemur fram að starfandi 

fréttamönnum hafi fækkað um rúman þriðjung frá 2006 fram til 2010.88 

Hafa fréttatilkynningar og almannatenglar virkilega jafnlítið vægi og 

þátttakendur í segja og hafa áhrif almannatengla ekki aukist? Hvað eru allir 

þessir almannatenglar þá að gera – eða kannski að gera vitlaust? Höfundur veltir 

fyrir sér hvort hugsanlegt sé að íslenskir blaða- og fréttamenn séu í hálfgerðri 

afneitun hvað varðar störf sín. Hugsanlega spilar inn í þessi svör að þátttakendur 

hafa tiltölulega stuttan starfsaldur og því sé það hreinlega rétt að áhrif 

almannatengla hafi ekki aukist á þeim tíma sem þeir hafa starfað. En það verður 

líka að hafa í huga harða gagnrýni Nick Davies sem telur blaðamenn gjarnan 

vera illa upplýsta og láta „spila“ með sig líkt og tæpt var á í kaflanum „Eru 

blaðamenn fáfróðir?“ Enn og aftur má hafa í huga að tveir reyndustu 

fréttamennirnir voru á þeirri skoðun að áhrif fréttatilkynninga og almannatengla 

og hagsmunaaðila hefðu aukist.  

 

Niðurstöður rannsóknarinnar, þ.e. dagbókarskráningar blaða- og fréttamanna og 

svör þeirra við spurningalista, benda sterklega til þess að kenningin sem sett var 

fram í upphafi sé að miklu leyti rétt.  

 

Það er alveg kristaltært að blaða- og fréttamenn fara sjaldan út til að taka viðtöl 

og enn sjaldgæfara að þeim gefist tími til að sitja til dæmis þing- eða 

bæjarstjórnarfundi, heimsækja fólk á vinnustaði og fara út á land og rækta 

sambönd við heimildarmenn. Ekki er hægt að fullyrða út frá þessari rannsókn að 

blaða- og fréttamenn skrifi fleiri fréttir en áður eða að tími til vandaðra 

vinnubragða sé minni en áður var. Hins vegar má fullyrða að blaða- og 

                                                 
88 Ragnar Karlsson og Þorbjörn Broddason, 2010  
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fréttamenn framleiði og skrifi svo margar fréttir að þau gætu ekki verið mörg 

málin sem kafað væri dýpra í og skoðuð frá mörgum hliðum.  

 

Katrín Pálsdóttir, margreyndur blaða- og fréttamaður, kemst svo að orði í 

meistararitgerð sinni í mannauðsstjórnun: „Miðað við stöðu fjölmiðla í 

samfélaginu og það að þeir séu réttnefndir fjórða valdið ætti að búa mun betur að 

blaða- og fréttamönnum þannig að þeir geti sinnt sínum mikilvægu störfum á 

mannsæmandi hátt.“89 Að þessari niðurstöðu komst Katrín árið 2006. Það má 

ljóst vera að ástandið hefur lítið gert nema versna síðustu árin.  

 

Blaðamannafélagið tók af nokkuð ábyrgum hætti fyrir gagnrýni sem kom á 

fjölmiðla og blaða- og fréttamennsku í Rannsóknarskýrslu Alþingis. En vandinn 

og ábyrgðin getur ekki legið bara hjá blaða- og fréttamönnum þessa lands. Það 

verður líka að ræða af mikilli alvöru og þunga hvert hlutverk fjölmiðla er eða á 

að vera. Sannleikans hrópandi rödd og fjórða valdið hljómar á stundum dálítið 

eins og kaldhæðnislegt öfugmæli. Hvað felst í því að skyldur blaðamanna séu 

fyrst og fremst við borgarana? Hvað ef borgararnir vilja helst lesa slúður og 

skemmtiefni? Eða er það bara mýta sköpuð af fjölmiðlaeigendum sem hafa aðra 

hagsmuni að verja en fjölmiðilsins og eru sjálfir nátengdir öðrum valda- og 

viðskiptaöflum? Það verður að eiga sér stað víðtæk umræða um hlutverk 

fjölmiðla og hlutverk og skyldur blaðamanna. En það verður líka að tala um 

skyldur fjölmiðlaeigenda. Ljóst er að ef blaða- og fréttamenn eiga að vera ein af 

grunnstoðum lýðræðis þarf að bæta aðbúnað þeirra verulega. Þá kviknar 

vitaskuld spurningin: Hver er ávinningurinn af því að eiga fjölmiðil á Íslandi? 

Samkvæmt þeirra eigin fréttum virðast þeir ætíð reknir með miklum 

harmkvælum og halla. Er þetta ef til vill enn önnur blekkingin? Er virkilega ekki 

hægt að reka fjölmiðil með viðunandi hagnaði án þess að þar vinni örfáir blaða- 

og fréttamenn sem fara sjaldnast úr húsi, og skrifa grunnar fréttir, byggðar á 

fáum heimildum, oft á fréttatilkynningunum, og svo froðufréttir af glysfólki? Ef 

svarið er að þetta sé eina leiðin til að reka megi fjölmiðil verður viðhorfið til 

blaða- og fréttamennsku að breytast eða leita þarf nýrra leiða við reksturinn. 

Stjórnmálamenn, almenningur og blaða- og fréttamennirnir sjálfir virðast 

                                                 
89 Katrín Pálsdóttir, 2006 
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almennt telja að fjölmiðlar hafi miklum skyldum að gegna gagnvart almenningi. 

Flestir virðast líka sammála um að fjölmiðlar hér á landi uppfylli ekki kröfurnar. 

Að minnsta kosti benda kannanir MMR ótvírætt til þess en í maí 2010 segjast 

aðeins 15,4 prósent bera traust til fjölmiðla og 47 prósent lítið eða mjög lítið 

traust til fjölmiðla. Þetta hlýtur að vera áhyggjuefni og spurning hvort eigendur 

ættu ekki að gera eitthvað til að auka traust fólks á fjölmiðlunum. Stjórnvöld 

þurfa ef til vill að grípa inn, kannski með styrkjum til fjölmiðla ef staðreyndin er 

sú að illmögulegt sé að reka fjölmiðil sem ástundi vönduð vinnubrögð. Hugsan-

lega með reglum og lögum um skyldur eigenda og starfsmanna. En það verður 

líka að eiga sér stað umræða um hvað séu nógu vönduð vinnubrögð. Eru kannski 

viðtöl augliti til auglitis, og það að skoða allar hliðar fréttaefnis, úrelt 

vinnubrögð? Er tími fjölmiðla eins og við þekkjum þá að renna sitt skeið á enda 

og nýjar leiðir að taka við? Þetta þarf að ræða.  

Ef niðurstaðan af slíkri umræðu verður sú að þetta séu óviðunandi vinnubrögð 

hljóta blaða- og fréttamenn þessa lands að þurfa að sameinast í kröfugerð um 

bættan aðbúnað og kjör til að hægt sé að uppfylla væntingar um betri 

blaðamennsku. Það gerist ekki á meðan stór hluti blaða- og fréttamanna telur að 

þetta séu jafnvel eðlileg vinnubrögð af því að viðkomandi hefur aldrei kynnst 

öðru. Það gerist heldur ekki ef blaða- og fréttamenn eru svo útpískaðir að þeir 

hafa ekki kraft til að hella sér í umræðuna um blaða- og fréttamennsku eða 

krefjast bætts aðbúnaðar. Eigendur blaðanna taka kannski við sér þegar eða ef 

pressan verður mikil frá blaða- og fréttamönnum, almenningi og hugsanlega 

stjórnvöldum, að ógleymdum auglýsinga- og tekjumissi.  

 

Ný tækni hefur gert það að verkum að miklu fleiri hafa aðgang að upplýsingum 

og fleiri miðla upplýsingum. Þá hafa breytingarnar sem átt hafa sér stað á blaða- 

og fréttamennsku hugsanlega breytt sjálfsmynd blaða- og fréttamanna ef svo 

mætti segja, þ.e. þeir líti ekki á sig lengur sem fjórða valdið og mikilvægt hjól 

undir vagni lýðræðis. Blaðamenn hafa ólíkan bakgrunn og menntun og 

blaðamennska er ekki fag á sama hátt og t.d. læknisfræði. Það sem hefur gefið 

blaðamennsku stimpil fags, og það jafnvel „göfugs“ fags, eru að hluta til 

siðareglurnar sem blaða- og fréttamenn hafa sett sér. Margt í starfinu er hins 

vegar að fjarlægjast blaða- og fréttamennskuna sjálfa, t.d. ýmis tæknivinnsla og 
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aukin áhersla á skemmtifréttir. Þá hefur áherslan á rannsóknarblaðamennsku og 

leit að upplýsingum og staðreyndum vikið að einhverju leyti fyrir áherslunni á að 

velja og hafna úr aðsendu efni og skrifa fréttina fyrir margar tegundir miðla. Þá 

er ýmislegt sem bendir til að eldveggurinn frægi milli ritstjórnar og markaðs- og 

auglýsingadeildar hafi bráðnað undan hita viðskiptavæðingarinnar.90  

 

Eðli málsins samkvæmt ættu stjórnvöld, stórfyrirtæki og aðrir valdhafar ekki að 

hafa mikinn áhuga á að auka og bæta aðstöðu blaðamanna við að veita 

valdhöfum aðhald. Það er þeim ekki í hag að það vaxi nýjar hvassar tennur í 

varðhunda almennings. Eins og sagði í upphafi ritsmíðar þessarar „… eru skyldur 

blaðamanna fyrst og fremst við borgarana“. Ef borgararnir eru sáttir við fjölmiðla 

eins og þeir eru ætti takmarkinu að vera náð eða hvað? En einhvern veginn 

virðist svo ekki vera og því er það skylda fjölmiðlamanna að fara í naflaskoðun 

og hreinsa burtu óhreinindi og ló sem þar kann að hafa safnast. Hugsanlega hafa 

fjölmiðlar ekki lengur neitt fjórða vald, kannski hafa þeir aldrei haft það vald, 

kannski eru þeir að öðlast vald á öðru sviði, kannski er eðli miðlanna að breytast, 

eða kröfur almennings að aukast. Hins vegar er nokkuð ljóst að fjölmiðla þar sem 

eingöngu vinnur ungt fólk vantar tenginguna við atburði gærdagsins. Fjölmiðlar 

sem flytja einhliða fréttir geta verið hættulegir ef þeir ná yfirburða markaðsstöðu 

og fjölmiðill sem hefur eingöngu það markmið að flytja skemmtifréttir getur 

skemmt fólki til dauða. Það er fjölmiðlafólks ásamt almenningi að spyrja 

spurninganna, svara þeim, semja kröfugerðina og brýna vopnin. En það má 

vitaskuld ekki gleyma gildi skemmtunar! 

  

                                                 
90 Witschge og Nyberg, 2009:48 og Davies, 2009 
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