Niðurstöður spurningarkönnunar ICIJ til þátttakenda á ráðstefnu
14.apríl 2012 sent með tölvupósti til 52 einstaklinga.

Könnun svarað að fullu (34)
Könnun ósvarað (17)

Könnun ókláruð (sp. 1-10 svarað)

33%
65%

2%

1. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur varstu með ráðstefnu Miðstöðvar
rannsóknarblaðamennsku þegar á heildina er litið?
25

Mjög ánægð/ur

9

Frekar ánægð/ur
Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur0
Frekar óánægð/ur0
Mjög óánægð/ur0
Veit ekki 1
Vil ekki svara0
0
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1
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2. Hvaða fyrirlestur fannst þér áhugaverðastur?
Merkja má við allt að þrjá fyrirlestra.
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Fyrirlestur Svavars Hávarðssonar
Fyrirlestur Inga Freys Vilhjálmssonar0
Fyrirlestur Jóhannesar Kr Kristjánssonar 1
Fyrirlestur Minnu Knus-Galán 1
Fyrirlestur Morten Hanse 1
Fyrirlestur Jan Gunnars Furuly 1

28

Fyrirlestur Sven Bergman og Fredrik Laurin blaðamanna

17

Fyrirlestur Stephen Grey

9

Fyrirlestur Miranda Patrucic

15

Fyrirlestur Giannina Segnini

3
Fyrirlestur Samúles L. White 2
Veit ekki0
Vil ekki svara0

Fyrirlestur Hjálmars Gíslasonar

0
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3. Fannst þér íslenskir fyrirlesarar vera of margir, of fáir eða hæfilega
margir?
Of margir

1
30

Hæfilega margir

3

Of fáir
Veit ekki

1

Vil ekki svara0
0
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4.Hversu þægilegt eða óþægilegt finnst þér að ráðstefnan hafi verið á
ensku?
12

Mjög þægilegt

8

Frekar þægilegt

12

Hvorki þægilegt né óþægilegt

3

Frekar óþægilegt
Mjög óþægilegt 0
Veit ekki 0
Vil ekki svara 0
0

3,75

7,5

11,25

15

5. Hefði verið þörf fyrir túlk á ráðstefnunni að þínu mati?
31

Nei
Já, með öllum erlendu fyrirlesurunum 1
Já, með sumum fyrirlesurum. Hverjum?

2

Veit ekki 1
Vil ekki svara0
0
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Athugasemdir:
- Íslendingunum!
- Það hefði þurft að túlka fyrirlestra íslensku blaðamannanna yfir á ensku. Það er
hálffáránlegt að hlusta á íslenska blaðamenn lýsa íslenskum veruleika fyrir
fundarmönnum, sem eru langflestir íslenskir, á ensku.

3

40

6. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að þú munir mæta á næstu
ráðstefnu Miðstöðvar rannsóknarblaðamennsku sem haldin verður á
næsta ári?
29

Mjög líklegt

6

Frekar líklegt
Hvorki líklegt né ólíklegt0
Frekar ólíklegt0
Mjög ólíklegt0
Veit ekki0
Vil ekki svara0
0

7,5

15

22,5

30

7. Muntu mæla með ráðstefnu Miðstöðvarinnar við aðra blaðamenn á
næsta ári?
35

Já
Nei0
Veit ekki0
Vil ekki svara0
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8. Finnst þér að næsta ráðstefna eigi að vera með sama móti á næsta
ári?
25

Já

4

Nei. Hverju ætti helst að breyta?

6

Veit ekki
Vil ekki svara0
0

7,5

15
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Athugasemdir:
- Væri gaman að fá workshops, eina eða fleiri í tengslum við ráðstefnuna.
- Fleiri opnir spjallfundir meðal þátttakenda, í stað þess að byggja aðeins upp á
fyrirlestraformi.
- Íslendingar tali íslensku, aðrir tali ensku eða önnur tungumál sem við skiljum flest.
- Hefði áhuga á vinnusmiðjum og meira hands on.

9.Hversu löng ætti ráðstefnan á næsta ári að vera?
#
#
#
#
#
#

1) Einn dagur, eins og hún var í ár
2) Ráðstefna sem byrjar á föstudagseftirmiðdegi og lýkur á laugardagskvöldi
3) Ráðstefna sem hefst á laugardagsmorgni og lýkur um hádegisbil á
sunnudegi
4) Ráðstefna sem stendur alla helgina frá föstudagseftirmiðdegi til hádegis á
sunnudegi
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1
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2
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1
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3

Veit ekki
Vil ekki svara0
0
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10. Hefðir þú áhuga á að skipta ráðstefnunni eftir umfjöllunarefni (s.s.
fyrirlestrar um gagnablaðamennsku (e.datajournalism)/ fyrirlestra um
skipulagða glæpastarfsemi o.fl.) þannig að þátttakendur hefðu val um
fyrirlestra og sérhæfingu eða viltu frekar fá tækifæri til að hlusta á alla
fyrirlestra ráðstefnunnar?
16

Já, hef áhuga á að velja mér fyrirlestra eftir efni þeirra

18

Nei, ég vil hafa tækifæri til að hlusta á alla fyrirlestrana
Veit ekki 1
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11. Hvaða umfjöllunarefni hefur þú mestan áhuga á?
(frá og með 11. spurningu hætti einn þátttakandinn að svara)

8

Gagnablaðamennska /datajournalism

5

Skipulögð glæpastarfsemi/glæpastarfsemi

2
2

Rannsóknarblaðamennska
Samfélagsmál

1

Engar athugasemdir
0

2

4

6

8

Annað:
- visual journalism
- Erfitt að segja..
- vinnulag
- gagnagrunnar
- Humanities
- government/political corruption
- Ekki hægt að svara þessu
- Aðferðum og möguleikum á styrkjum/samstarfi
- neytendamálum
- stjórnmál, vaxandi fylgi við hægri öfgahreyfingar
- Efnahagsmálu, skráningu fyrirtækja, eignarhaldi á fyrirtækjum. Aðferðum sem geta styrkt
og þétt efni, eins og aðferðir sem byggjast á tækni data journalism.
- siðfræði
- samstarfi rannsóknarblaðamanna yfir landamæri
- Spillingu innan fyrirtækja
- Mannúðarmál
- velferðarmál
- Tilgreini ekkert sérstakt
- dorgveiði í Mývatni
- aðferðum
- Gagnaöflun og vinnslu
- stjórnmála- og fréttaskýringum
6

12. Hefðir þú áhuga á lengri vinnusmiðjum (e.workshops) á ráðstefnunni
á næsta ári þar sem farið er ítarlegar í vinnuaðferðir í
rannsóknarblaðamennsku (s.s. gagnavinnsla, tölvuöryggi)?
22

Já

2

Nei
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Veit ekki
Vil ekki svara0
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13. Hvaða málefni er vert að taka fyrir á næstu ráðstefnu?
3

Datajournalism / gagnablaðamennska
Alþjóðlega glæpastarfsemi / glæpastarfsemi

2

Gagnavinnsla

2
5

Veit ekki
0

1,25

2,5

3,75

5

Athugasemdir:
- Meira um aðferðir við gagnaöflunar og leiðir til að fá ritstjóra til að kaupa slíkt efni
- Wikileaks, gagnsæi, upplýsingafrelsi.. eitthvað slíkt. Ritskoðun á netinu..
- alþjóðlega glæpastarfssemi
- rannóknarblaðamennska og nálægðarvandi
- Heilbrigðismál
- Fjölbreytni takk!
- Vinnubrögð
- staða stjórnmálanna, sérstaklega í Evrópu, þróunin og breytingin sem ekki næstum allir
hlusta á - spillingunni er viðhaldið.
- Aukið milliríkjasamstarf blaðamanna. Hvenrig má efla það?
- Ég kýs fjölbreytni í efnisvali fremur en að eitt efni sé í forgrunni.
- siðfræði
- Veltur algerlega á fyrirlesurunum
- Lengri fyrirlestur frá Data Market gaurunum.
- fjármálakerfið
- fjármálalífið eða umhverfismál
- dorgveiði í Mývatni
- Lagaumhverfið
- Data journalism (inn í töflu) og námskeið í því
- Almennari umfjöllun um starfsaðstæður íslenskra blaðamanna sem og lagaumhverfið hér
á landi
7

14. Hefur þú ábendingar um fyrirlesara fyrir næstu ráðstefnu?
18

Nei

14

Já (sjá nöfn í athugasemdum)

2

Bob Woodward
0
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Nöfn fyrirlesara (tillögur svarenda):
- Simon Rogers Guardian, John Bones Verdens Gang
- http://duckrabbit.info/blog/
- Brant Houston, Len Bruzzese, Steve Weinberg, Dan Noyes...
- Barbara Laker, Wendy Ruderman, James Risen...
- ég hefði viljað sjá meira af ítarlegum skýringum á því hvernig rannsóknarfréttir voru unnar
hér heima
- já eflaust
- Scott Pelley, Steve Kroft, Simon Bowers, Robert Peston.
- Christine Amanpour
- Þingmenn
- Hjálmar hjá Data Market mætti flytja lengri tölu. Eins væri forvitnilegt að taka einhvern
vinkil innan úr lögreglunni. Hvernig auðvelda mætti flæði upplýsinga á milli lögreglu og
blaðamanna.
- Íslenska blaða-/fréttakonu.
- Að undirbúa mál sitt fyrirfram á ensku ti að þurfa ekki að vera að leita í eigin orðaforða
jafnóðum
- Morgan Spurlock og Charles Ferguson höfundur Inside Job
- http://www.projectcensored.org/speakers/
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15. Hver á starfsemi Miðstöðvar rannsóknarblaðamennsku að vera að
þínu mati?
Vinsamlega merktu við allt sem við á.
#
#
1) Halda ráðstefnur sambærilegar þeirri síðustu
#
2) Halda staka fyrirlestra með erlendum fyrirlesurum
#
3) Halda vinnusmiðjur sem standa yfir eina kvöldstund
#
4) Halda vinnusmiðjur sem standa yfir heilan dag
#
5) Stunda rannsóknarblaðamennsku
#
6) Halda litla heimildamyndahátíð (með 5-10 heimildamyndum) þar sem sýndar eru
#
heimildamyndir er byggja rannsóknarblaðamennsku (s.br. Inside Job)
#
7) Annað, hvað?
#
8) Veit ekki
#
9) Vil ekki svara
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3
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Athugasemdir:
- Styðja við rannsóknarblaðamennsku með styrkjum, ráðum og tengslaneti.
- Upplýsa blaðamenn um ráðstefnur, styrki og fræðslumöguleika.
- Benda á aðrar ráðstefnur og styrki. Jafnvel að aðstoða við að sækja um styrki eða
námskeið.
- Veita aðstöðu, aðstoð, kontakta ofl.
- Tel ekki endilega nauðsynlegt að halda heimildamyndahátíð. Það væri líka vert að sýna
reglulega myndir um störf blaðamanna og fréttaheimildamyndir t.d. í samstarfi við
bíóparadís.
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16. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi ráðstefnuna
14. apríl, starfsemi Miðstöðvarinnar eða annað?
- Ef til stendur að halda sérstakar vinnusmiðjur í tengslum við ráðstefnu næsta árs teldi ég
skynsamlegt að halda þær t.d. á föstudeginum fyrir ráðstefnuna.
- Takk fyrir mig
- Frábært framtak ;)
- Kærar þakkir til allra þeirra sem stóðu að ráðstefnunni.
- Frábær, getum við haft eina svona i hverri viku?
- Hún var mjög flott
- Takk
- Tillukku. Passiði ykkur að verða ekki of lokaður saumaklúbbur. Kosning í stjórn og
stýrihóp var t.d. of rússnesk.
- Bara halda áfram á sömu braut!
- Þetta heppnaðist bara dúndur vel þarna 14. apríl. Vel gert.
- Takk fyrir fróðlegan og ánægjulegan dag á Hótel Loftleiðum.
- Hún tókst skínandi vel og gæti orðið erfitt að haldu uppi slíkum gæðum
- Hrós fyrir að hafa fengið svona góða erlenda fyrirlesara
- Frábærar veitingar.
- takk fyrir mig
- Fannst tilfinnanlega vanta mótaða dagskrá við hátíðarkvöldverð. Myndi leggja til eitthvað
slíkt fyrir næstu ráðstefnu.
- Algjörlega frábært! Get ekki bent á neitt sem ég hefði viljað sjá öðruvísi á þessari fyrstu
ráðstefnu. Vil þó sjá miðstöðina dafna og að lögð verði rækt við gagnleg námskeið og að
efla samstarf fjölmiðla.
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