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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður sagt frá hlutverki fjölmiðla og hvernig það tengist birtingarmynd 

íþrótta í fjölmiðlum. Þeir fjölmiðlar sem nefndir verða til sögunnar eru dagblöð, sjónvarp og 

internetið. Íþróttaefni í þeim fjölmiðlum verður skoðað og var markmiðið að fá svör við því 

hvort íþróttaefni sé að aukast fjölmiðlum, hvaða breytingar séu að eiga sér stað og hvað 

framtíðin ber í skauti sér.  

 Rannsóknin byggist að mestu leyti á innihaldsgreiningu sem gerð var á 

Morgunblaðinu fyrstu heilu vikuna í febrúar árin 1947, 1967, 1987, 2007 og 2013. Þar sést 

svart á hvítu hvernig þróun íþróttaefnis hefur verið í gegnum árin. Til samanburðar voru svo 

notuð gögn frá Hagstofu Íslands til þess að athuga hvort íþróttaefni í sjónvarpi hafi þróast á 

svipaðan máta og í Morgunblaðinu. Loks var athugað hvort íþróttaefni á internetinu sé 

eitthvað í líkingu við bæði Morgunblaðið og sjónvarpið.  

 Niðurstöður leiddu það í ljós að íþróttaefni í Morgunblaðinu hefur aukast jafnt og þétt 

frá árinu 1947 og var þar einnig að finna mikla breytingu á hvaða íþróttagreinar voru mest til 

umfjöllunar. Í dag eru knattspyrna og handbolti langvinsælust. Íþróttaefni hefur líka aukist til 

mikilla muna í sjónvarpi og má sjá að þróunin þar hefur verið mun hraðari heldur en í 

Morgunblaðinu. Internetið kemur svo og samtvinnar báða þessa fjölmiðla í einn og sama 

fjölmiðilinn og virðist vera að taka öll völdin á fjölmiðlamarkaðnum í dag.  
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1 Inngangur 

Í nútímasamfélagi getur oftar en ekki reynst erfitt fyrir fólk að skilgreina hugtakið fjölmiðill, 

ekki bara fyrir hinn venjulega borgara heldur einnig fræðimenn. Ástæðan fyrir því er sú að 

hugtakið er mjög breytilegt vegna mikillar tækniþróunar síðastliðin ár, og einnig breytinga 

innan samfélega. Fjölmiðlanefnd menntamálaráðuneytisins (2005) gefur þessa skilgreiningu á 

hugtakinu: 

,,Fjölmiðill er stofnun eða fyrirtæki, lögaðili, sem safnar, metur og setur reglulega 

fram upplýsingar í því skyni að dreifa þeim reglulega til umtalsverðs fjölda fólks á 

tilteknu svæði.” 

Denis McQuail, sem er virtur fjölmiðlafræðingur, skilgreinir hugtakið fjölmiðill á svipaðan 

hátt en þó aðeins öðruvísi í bók sinni McQuail´s Mass communication theory og segir að 

fjölmiðlar séu í rauninni skipulögð, opin samskipti sem verða til hvar sem er og eiga að vera 

aðgengileg sem flestum á sem skemmstum tíma. Helstu birtingarmyndir þessara samskipta 

eru í formi dagblaða, tímarita, útvarps, sjónarps eða internets. Birtingarmyndirnar eru alltaf að 

breytast og þróast og enginn veit í rauninni hvar þróunin endar (McQuail, 2005: 4-5).  

Í gegnum tíðina hafa fjölmiðlar gegnt stærra og stærra hlutverki í nútíma samfélagi. 

Fræðimenn hafa gerst svo djarfir að kalla þetta eitt af áhrifaríkustu öflum samtímans. Hvers 

vegna? Jú, vegna þess að að hlutverk fjölmiðla er að færa þjóðum um allan heim upplýsingar 

sem móta skoðanir og viðhorf fólks (McQuail, 2005: 4-5). Þeir eru okkar helsta upplýsinga-

veita um samfélagið og hafa þar af leiðandi mikið vald. Það mikið vald að þeir eru oft kallaðir 

fjórða valdið ásamt löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvaldinu. Þetta vald er reyndar ekki 

formlegt eins og þrískipting ríkisvaldsins en samt sem áður er hlutverk þeirra gífurlega 

mikilvægt vegna þess að þeir geta haft mjög mikil áhrif á skoðanir almennings. Fjölmiðlafólk 

er í rauninni varðhundar fólksins í samfélaginu gagnvart yfirvaldinu og gegn spillingu 

(Þorbjörn Broddason, 2005). Svo dæmi sé tekið geta fjölmiðlar vísvitandi bælt eitthvert 

umræðuefni niður en eins geta þeir komið einhverju umræðuefni framfæri, þeir geta í raun 

sameinað samfélög en líka sundrað þeim. Fjölmiðlar hafa þar af leiðandi áhrif á hvað fólk 

hugsar um með því að setja tiltekin mál á dagskrá, en það er svokallað dagskrárvald (e. 

agenda setting) (McQuail, 2005: 512-514). Þá er einnig hægt að tala um innrömmunaráhrif (e. 

framing), það þýðir að fjölmiðlar stjórna ekki skoðunum fólks á einhverjum ákveðnum 

málefnum eða mönnum, heldur hafa þeir stór áhrif á hvernig fólk sér ákveðna hluti og út frá 

hvaða forsendum. Í rauninni ramma þeir inn veruleikann. Þessi áhrif gera það að verkum að 

það skiptir máli fyrir fólk að vita hvaðan upplýsingarnar koma (McQuail, 2005: 378-380). Að 
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því sögðu er mikilvægt fyrir fjölmiðilinn að hafa hagsmuni áhorfenda/lesenda alltaf í 

fyrirrúmi til þess að byggja upp traust og trúverðugleika gagnvart þeim. Það getur þó stundum 

reynst erfitt því þetta mikla vald sem fjölmiðlar hafa leiðir oft til þess að þeir verða fyrir 

þrýstingi úr ýmsum áttum, frá eigendum, yfirvöldum, auglýsendum og ýmsum 

hagmunahópum. Þessi þrýstingur setur enn meiri ábyrgð á axlir fjölmiðlafólks og gerir það að 

verkum að starf fjölmiðlafólks er ekki auðvelt, heldur ábyrgðarsamt og erfitt (Fjölmiðlanefnd, 

2005). Það getur stundum verið mjög erfitt fyrir fjölmiðlafólk að fara úr vinnunni því 

ábyrgðin sem fylgir starfinu lýsir sér oft í því að þú ert alltaf að leita eftir fréttaefni. Þar af 

leiðandi ertu nánast alltaf í vinnunni nema kannski þegar þú sefur (Þorbjörn Broddason, 

2005). 

1.1 Birtingamynd íþrótta í fjölmiðlum 

Eitt það allra mikilvægasta hjá fjölmiðlum er fjölbreytileiki. Það er nauðsynlegt fyrir 

fjölmiðilinn að flytja fréttir og koma upplýsingum til skila frá öllum hópum innan 

samfélagsins. Svo fjölmiðlar stuðli að sem mestum fjölbreytileika er mikilvægt að starfsmenn 

fjölmiðla komi úr mismunandi áttum samfélagsins, hafi ólíkan bakgrunn, skoðanir og 

áhugamál (Fjölmiðlanefnd, 2005). Fjölbreytileikinn vísar einnig til þess að fjölmiðlar komi 

ekki einungis fréttum á framfæri sem upplýsa, fræða og móta skoðanir almennings heldur eiga 

þeir líka að reyna skemmta fólki, auglýsa hluti og koma með tilkynningar (Fjölmiðlanefnd, 

2005).  

 Efni sem kemur fram í fjölmiðlun með það að leiðarljósi að skemmta notandanum 

getur komið fram í mörgum mismunandi formum. Íþróttir eru eitt dæmi um það. Íþróttir 

tengjast fjölmiðlum á mjög sterkan hátt, það má eiginlega segja að þessir tveir þættir styðji 

hvor annan þegar þeir vinna saman. Ástæðan fyrir því er sú að velgengni og vinsældir íþrótta 

byggjast að miklu leyti á umfjöllun þeirra í fjölmiðlum. Að sama skapi er auglýsingagildi 

íþrótta mjög mikið sem getur hjálpað fjölmiðlum mikið í rekstri þeirra. Þar af leiðandi er 

samspil þessara tveggja þátta nánast fullkomið. Í dag eru margar íþróttagreinar vinsælar meðal 

áhorfenda og eiga þær það mikið til fjölmiðlum að þakka. Fjölmiðlar búa til auglýsingatekjur 

fyrir íþróttina sem skapar fleiri áhorfendur, iðkendur og vinsældirnar aukast til muna. Ef 

fjölmiðlaumfjöllun væri minni þá væru áhorfendur færri, iðkendur færri og fjármagn 

íþróttarinnar væri mun minna (Coakley, 1994: 333-337). Það er því hægt að túlka þetta á þann 

veg að fjölmiðlar stjórni hvaða íþróttir eru vinsælar og hverjar ekki. Þegar fjölmiðlar gera 

einhverja íþróttagrein að umtalsefni eru þeir að hafa áhrif á það sem neytandinn sér, les eða 

heyrir. Því túlkar neytandinn sem svo að ef engin frétt er birt um einhverja tiltekna íþrótt 
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merkir það í rauninni að hún skipti almenning ekki neinu máli. Ef knattspyrna er tekin sem 

dæmi þá er sú íþróttagrein yfirgnæfandi í allri umfjöllun hjá fjölmiðlum samkvæmt 

rannsóknum sem gerðar hafa verið (Óskar Örn Guðbrandsson, 2013). Umfjöllun endurspeglar 

áhuga almennings á íþróttinni og með því að fjalla meira um einhverja ákveðna íþróttagrein 

þá eru fjölmiðlar að auka vinsældir hennar, fólk verður áhugasamara og þekking á 

íþróttagreininni verður meiri. Það virkar síðan í hina áttina ef umfjöllunin er lítil eða engin, þá 

minnka vinsældir hennar, áhuginn minnkar og þekkingin stendur í stað (Kjartan Ólafsson, 

2006). 

1.2 Íþróttir í dagblöðum 

Þegar íþróttaumfjöllun í dagblöðum er skoðuð þá liggur fyrir að það er ekki mjög langt síðan 

fólk fór að taka íþróttahlutann í dagblöðum alvarlega ef svo má að orði komast. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á dagblaðalestri, hverjir það eru sem lesa dagblöð o.s.frv. en 

yfirleitt var hluti íþróttanna hunsaður. Það hins vegar breytist um miðja 20. öldina þegar 

rannsakendur fóru að taka eftir að íþróttir voru farnar að spila stóran part í lífi fólks (Bryant 

og Raney, 2006: 105-110). Í rannsókn sem Weaver og Mauro gerðu árið 1978 kom í ljós að 

lesendur eyddu mestum tíma sínum í að lesa almennar fréttir, innlendar og erlendar, eða um 

40% af tímanum sem þeir eyddu í lestur sinn á dagblaðinu. Næsti flokkur þar á eftir sem 

lesendurnir eyddu mestum tíma í lestur voru íþróttafréttirnar eða alls 17%. (Bryant og Raney, 

2006: 111-112). Það staðfesti í raun hversu mikil áhrif íþróttir voru byrjaðar að hafa á 

samfélög víðsvegar um heim. Í kjölfarið voru margar rannsóknir gerðar sem einblíndu bara á 

íþróttafréttirnar í dagblöðunum. Rannsakendurnir voru aðallega að skoða hvaða íþróttagreinar 

fengu mesta umfjöllun í dagblöðum, hvort kynið fengi meiri íþróttaumfjöllun, hvaðan 

íþróttafréttirnar kæmu og hverjir það voru sem lásu íþróttaefnið í dagblöðunum. Þær 

rannsóknir sem hafa fengið mestu umfjöllunina snúast um hvort kynið fær meiri umfjöllun 

enda vinsælt rannsóknarefni víðsvegar um heim vegna meints kynjamisréttis. Þær rannsóknir 

hafa þó verið að falla í skuggann af rannsóknum um viðskiptalegu hliðina á íþróttum, þ.e.a.s. 

hvort peningar hafi mikil áhrif á það hvaða íþróttir eru til umfjöllunar hverju sinni í 

dagblöðum (Bryant og Raney, 2006: 105-110). Til að mynda gerði Stefán Jónasson (2008) 

rannsókn um kostun fjölmiðla og íþrótta og hverjir það væru sem borguðu hvorum og birti 

niðurstöður sínar í BA-ritgerð sinni árið 2008. Fleiri rannsóknir hafa vissulega litið dagsins 

ljós hérna á Íslandi sem fjalla um samband íþrótta og fjölmiðla en yfirleitt tengjast þær 

einhverri þriðju breytu eins t.d. kynjamisrétti sem er þar af leiðandi útgangspunkurinn í 
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rannsóknunum. Í þessari rannsókn verður ekkert farið út í þá sálma heldur einungis skoðað 

hvernig birtingamynd íþrótta hefur breyst í gegnum árin. 

1.3 Íþróttir í sjónvarpi 

Upphaf alvöru íþróttaumfjöllunar í sjónvarpi má í raun rekja til ársins 1979 þegar 

sjónvarpsstöðin ESPN (Entertainment and sport programming network) hóf göngu sína 

(Bryant og Raney, 2006: 147). Hér á Íslandi er kannski erfitt að tímasetja upphaf alvöru 

íþróttaumfjöllun til einhvers árs en ætli sjónvarpsstöðin Sýn fái ekki þann heiður en hún hóf 

göngu sína árið 1990. Þar gat maður horft á vinsælustu þættina sem voru í gangi út í heimi 

sem og einhverja íþróttaviðburði (Guðjón Friðriksson, 2000: 292-293). Síðan þá hefur tæknin 

þróast hratt og er þróun íþróttaumfjöllunar hér á Íslandi alveg í takt við það. Frá því að vera 

með eina hálfgerða íþróttastöð árið 1990 erum við núna 23 árum seinna með Stöð 2 Sport, 

Stöð 2 Sport 2, auk 4 hliðarrása, SkjárEinn Golf og loks Íþróttastöð Rúv sem sýna íþróttir 

hluta af sólarhring alla daga og við erum bara 320 þúsund manna þjóð. Þessi aukning hefur átt 

sér stað víðsvegar um heim og ef við tökum Bandaríkin sem dæmi þá var framkvæmd 

rannsókn þar árið 2004 sem sýndi hversu mikið af íþróttum var sýnt í bandarísku sjónvarpi 

eina viku í júní. Þessa viku voru 532 íþróttaviðburðir sýndir sem innihéldu 645 klukkutíma af 

íþróttum. Til að sjá hversu mikið það er í raun og veru er gott að miða við að það er einungis 

168 klukkustundir í heilli viku (Bryant og Raney, 2005: 77-78). Þessi mikla aukning á 

íþróttaumfjöllun í sjónvarpi hefur gert það að verkum að í dag þarf fólk að vega og meta hvort 

það vill fara og horfa á íþróttaviðburðina í eigin persónu eða vera heima hjá sér og horfa á 

beina útsendingu. Þar fæst t.d. endursýning á vafaatriðum sem eiga sér stað í leiknum eða 

mörkunum sem skoruð eru en aftur á móti ertu ekki innan um stemminguna sem verður til á 

leikvöngunum. Íþróttaumfjöllun er orðin svo mikil í sjónvarpinu í dag að þú getur nánast 

fengið hvaða íþrótt sem er, frá hvaða landi sem er, beint í æð í gegnum sjónvarpið. Heilu 

sjónvarpstöðvarnar tileinka sér einhverjar ákveðnar íþróttir og sýna útsendingar af þeim 

nánast allan sólarhringinn. (Bryant og Raney, 2006: 147-161).  

Þessi hraða aukning sýnir það hve fyrirferðamiklar íþróttir eru orðnar hjá mörgum 

samfélögum. Það sýnir einnig að menn sjá viðskiptatækifæri með því að sýna svona mikið af 

íþróttum því áhorfið er svo mikið og því eykst auglýsingagildið í leiðinni sem leiðir til þess að 

menn geta grætt á tá og fingri með því að sýna svona mikið af íþróttum (Coakley, 1994: 333-

337). 
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1.4 Markmið ritgerðar 

Ímynd íþrótta í fjölmiðlum hefur breyst mikið um allan heim í gegnum tíðina og er Ísland 

engin undantekning. Þær koma fram í öllum í fjölmiðlum og má áætla að umfjöllum íþrótta 

innan hvers fjölmiðils hafi breyst mikið og er tilgangur þessarar ritgerðar að skoða þær 

breytingar sem hafa orðið þar á. Áhersla verður lögð á dagblöð og sjónvarp. Internetið verður 

einnig notað í samanburð en íþróttaefni sem kemur fram í útvarpi verður ekkert skoðað. Rýnt 

verður í sögu dagblaða og sjónvarps hér á Íslandi til að fá góða mynd af því hvaða breytingar 

hvor fjölmiðillinn um sig hefur gengið í gengum á sinni lífstíð. Innihaldsgreining verður gerð 

á Morgunblaðinu þar sem íþróttaumfjöllun verður skoðuð árin 1947, 1967, 1987, 2007 og 

loks 2013. Fyrsta heila vikan í febrúar kemur til með að verða innihaldsgreind öll þessi ár. 

Árin 1991, 1997, 2007, 2010 og 2013 verða skoðuð þegar litið verður á breytingu íþrótta 

innan sjónvarpsins. Þar verður stuðst við gögn sem Hagstofa Íslands geymir.  

Þegar niðurstöður liggja fyrir verður skoðað hvaða breytingar hafa átt sér stað og reynt 

verður að átta sig á hvers vegna þessar breytingar hafa orðið og jafnvel reynt spá fyrir um 

hverju má búast við í komandi framtíð.  
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2 Saga dagblaða á Íslandi 

Talið er að upphaf íslenskra dagblaða megi rekja til síðasta áratugs 18. aldar. Á því tímabili 

eða nánar tiltekið árið 1773 hófst útgáfa tímarits sem bar heitið Islandske Maaneds Tidender 

sem var fyrsta íslenska tímaritið og markar nokkurn veginn upphaf íslenskrar blaðaútgáfu. Á 

19. öld byrjuðu síðan önnur tímarit að líta dagsins ljós eins og t.d. Ármann á Alþingi, Fjölnir 

og Ný félagsrit. Blaðið Þjóðólfur var þó lífseigast af öllum þeim blöðum sem gefin voru út á 

þessum tíma. Það kom fyrst út árið 1848 og kom út í meira en 6 áratugi þrátt fyrir að vera 

mjög umdeilt á þessum tíma (Þorbjörn Broddason, 2005: 52-53).  

 Fyrsta íslenska dagblaðið sem kom út bar nafnið Dagskrá og kom fyrsta tölublaðið út 

1. júlí 1896. Maðurinn á bakvið útgáfu þessa dagblaðs hét Einar Benediktsson og hafði hann 

gert sér miklar og stórar hugmyndir um framtíð Ísland og var útgáfa dagblaðs ein af þeim. 

Hann m.a. reisti prentsmiðjuhús og var mjög stórhuga varðandi útgáfu dagblaðsins Dagskrá. 

Fyrsta árið sem Dagskrá var gefin út gekk vel og tók almenningur mjög vel í blaðið. Ári 

seinna reyndi Einar að gefa út blaðið daglega en það gekk þó ekki eins vel og hann bjóst við 

og entist það sem dagblað einungis í 4 mánuði. Eftir þá tilraun var Einar kominn á kaf í önnur 

verkefni og ákvað að selja blaðið og maður að nafni Sigurður Júl. Jóhannesson tók við 

ritstjórn þess. Hann var ekki lengi við störf því rétt rúmlega ári seinna, árið 1899, var blaðið 

byrjað að koma mjög óreglulega út og á endanum lagðist útgáfa þess af. Þrátt fyrir að útgáfa 

blaðsins Dagskrá hafi ekki enst nema í rétt rúmlega þrjú ár þá ber það samt titilinn sem fyrsta 

íslenska dagblaðið (Guðjón Friðriksson, 2000: 78-81).  

 Í byrjun 20. aldar fór blaðaútgáfa á Íslandi sívaxandi og mörg blöð komu á 

sjónarsviðið á þeim tíma. Á þessu tímabili byrja líka auglýsingar í dagblöðum að spila stórt 

hlutverk í afkomu dagblaðanna vegna þess hve mikið smásöluverslun óx í ört vaxandi 

þéttbýli. Á þessum tíma verða til lífseigustu dagblöð í sögu Íslands. Vísir kom fyrst út árið 

1910, Morgunblaðið kom fyrst út árið 1913 og Alþýðublaðið kom fyrst út 1919. Þessi dagblöð 

náðu öll mjög góðri fótfestu í íslensku samfélagi. Fleiri blöð litu einnig dagsins ljós fyrri hluta 

20. aldar eins og t.d. Tíminn, Þjóðviljinn og Dagur (Þorbjörn Broddason, 2005: 53-54). Á 

seinni hluta 20. aldar myndaðist Dagblaðið útfrá blaðinu Vísi, nánar tiltekið árið 1975. Það 

gerðist vegna átaka sem áttu sér stað innan Vísis um pólitísk viðhorf. Í kjölfarið elduðu þau 

saman grátt silfur og var samkeppnin mikil á milli blaðanna. Það kom því mörgum á óvart að 

árið 1981 sameinuðust þessi tvo blöð og urðu að blaðinu Dagblaðið-Vísir eða DV. (Guðjón 

Friðriksson, 2000: 303-304). Loks myndaðist Fréttablaðið árið 2001 sem er svokallað 

dagblað í frídreifingu (Þorbjörn Broddason, 2005: 54). Það olli miklum usla á dagblaða-
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markaðnum og leiddi til þess að Morgunblaðið sem hafði verið í mikilli uppsveiflu árin á 

undan þurfti aðeins að draga í land.  

 Frá því Fréttablaðið var stofnað árið 2001 hafa komið út fjögur dagblöð hér á Íslandi. 

Það eru Morgunblaðið, DV, Viðskiptablaðið og Fréttablaðið. DV hætti reyndar að vera 

dagblað í maí árið 2009 og kom út þrisvar í viku eftir það. Það breyttist síðan fyrir ekki svo 

löngu að þeir hættu að gefa það út þrisvar í viku og nú kemur það út tvisvar í viku. 

Viðskiptablaðið var upphaflega vikublað en reyndi fyrir sér sem dagblað í eitt ár árið 2007 en 

varð aftur að vikublaði árið 2008. Mestallan níunda áratuginn voru dagblöðin sex talsins sem 

voru gefin út en nú árið 2013 eru þau einungis tvö, Morgunblaðið og Fréttablaðið 

(Fjölmiðlanefnd, 2005). Þegar rýnt er í sögu dagblaðanna má túlka að Morgunblaðið sé  

stórveldið í dagblaðamenningunni á Íslandi vegna þess að það er búið að vera til staðar lengst 

af öllum dagblöðunum sem hafa verið gefin út og er til að mynda eina áskriftardagblaðið á 

Íslandi um þessar mundir (Guðjón Friðriksson, 2000: 304-305). Áskrifendurnir hafa líka  

alltaf verið mun fleiri hjá Morgunblaðinu heldur en hjá öðrum dagblöðum (Hagstofa Íslands, 

e.d. A). 

 Það má segja að mikið hafi breyst með tilkomu Fréttablaðsins og þjarmaði það mjög að 

Morgunblaðinu. Áskrifendum fækkaði mjög hjá Morgunblaðinu og Fréttablaðið tók völdin á 

dagblaðamarkaðnum af Morgunblaðinu. Öll þessi þróun sést vel á mynd 1 en þar kemur fram 

útbreiðsla helstu dagblaða Íslands frá árinu 1947 til ársins 2011.  

 

Mynd 1. Útbreiðsla helstu dagblaða Íslands frá árinu 1947 til ársins 2011 (Heimild: Hagstofa 

Íslands - A). 
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2.1 Saga Morgunblaðsins 

Útgáfa Morgunblaðsins hófst eins og áður sagði árið 1913. Það var stofnað af Vilhjálmi 

Finsen sem var jafnframt líka fyrsti ritstjóri blaðsins og Ólafi Björnssyni sem var meðritstjóri 

þess. Í fyrsta tölublaðinu sem kom út 2. nóvember og var 8 blaðsíður að lengd var skrifað á 

forsíðuna að blaðið ætti: ,,fyrst og fremst að vera áreiðanlegt, skemmtilegt og lipurt" (Guðjón 

Friðriksson, 2000: 117). Það voru svo sannarlega orð að sönnu því ef svo væri ekki þá hefði 

blaðið örugglega aldrei lifað í þessi 100 ár sem það hefur gert og gerir enn. Útgáfufélag 

Morgunblaðsins er Árvakur hf. og hefur verið það síðan árið 1919. Árvakur hf. gefur ekki 

bara út Morgunblaðið heldur gefa þeir líka út vefinn mbl.is, reka prentsmiðjuna Landsprent 

þar sem blaðið er prentað og blaðið Monitor (Mbl.is, 2013). Morgunblaðið hefur verið til 

húsa á mörgum stöðum en er í dag staðsett í Hádegismóum í Reykjavík, norðan við 

Rauðavatn. Margir hafa gegnt stöðu ritstjóra hjá blaðinu og er það einna helst Valtý 

Stefánssyni og samstarfsmönnum hans að þakka hve stórt Morgunblaðið er í samfélagi okkar 

Íslendinga. Hann var ritstjóri blaðsins frá árinu 1924 til ársins 1963. Að eigin sögn fékk 

Morgunblaðið það orð á sig að vera áreiðanlegasta, sannorðasta og vandaðasta dagblað 

landsins. Ekki nóg með það heldur gerði hann blaðið að langstærsta og vinsælasta blaði 

þjóðarinnar. Það var sú arfleifð sem hann skilaði í hendur eftirmanna sinna og flestir þeirra 

hafa náð að viðhalda þeim árangri sem hann náði. Í dag eru ritstjórar blaðsins tveir, Davíð 

Oddsson og Haraldur Johannesson og hafa þeir verið það frá árinu 2009 (Mbl.is, 2013). 

Margir töldu að með ráðningu Davíðs Oddssonar væri Morgunblaðið að klúðra hlutunum því 

þegar hann tekur við stöðu ritstjóra er hann mjög umdeildur í samfélaginu vegna aðkomu hans 

að bankahruninu hér á Íslandi árið 2008. Hann var seðlabankastjóri þegar hrunið skall á og 

voru margir ósáttir við hans gjörðir. Blaðið varð vissulega fyrir áfalli því í kjölfar ráðningar 

hans fækkaði áskrifendum.  

 Í gegnum tíðina hefur Morgunblaðið vaxið og dafnað og sankað að sér fjölda lesenda. 

Sá fjöldi viðhélt sér og óx með hverju árinu þangað til Fréttablaðið kom til sögunnar en þá 

minnkuðu auglýsingatekjur Morgunblaðsins mikið og blaðið varð að minnka aðeins við sig 

eftir að hafa verið á miklu flugi. Það verður þó ekki tekið af Morgunblaðinu að það telst vera 

afar þróttmikill fjölmiðill sem hefur verið til staðar lengi, lengi. Því er það afar hentugt að 

nota það dagblað til að greina breytingar sem hafa átt sér stað í samfélaginu, eins og t.d. 

íþróttaumfjöllum. Þar er hægt að sjá svart á hvítu hvaða breytingar hafa átt sér stað, hvenær 

og hægt að velta því fyrir sér af hverju þær hafi orðið (Morgunblaðið 100 ára, 2013). 
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3 Innihaldsgreining 

Niðurstöður ritgerðarinnar munu að mestu byggjast á innihaldsgreiningu á íþróttafréttum í 

Morgunblaðinu eina febrúarviku í senn á tuttugu ára fresti frá 1947 til 2007 ásamt einni viku í 

febrúar árið 2013. Fyrsta vikan í febrúar varð fyrir valinu vegna þess að á því tímabili eru 

flestar íþróttir í gangi víðsvegar um heiminn. Miðað var við að byrja mælinguna fyrsta 

þriðjudag febrúarmánaðar og út vikuna til sunnudags í árgöngum 1947, 1967 og 1987. Þegar 

komið var fram til áranna 2007 og 2013 hafði blaðið hafið útgáfu á mánudögum og þá voru 

þeir dagar einnig mældir. Stærð blaðsins var mæld í fersentimetrum og voru öll aukablöð 

tekin inn í myndina. Íþróttafréttir voru einungis mældar og skráðar niður eftir tegundum 

íþrótta og hvort þær voru innlendar eða erlendar. Tekið skal fram að ef frétt snýst um 

Íslending í erlendu liði þá flokkast hún undir innlenda frétt því í flestum tilfellum er fréttin 

meira um Íslendinginn heldur en liðið sem hann spilar með. Að lokum var síðan 

blaðsíðufjöldi og blaðflötur mældur til að finna út hlutfall íþóttafrétta hverju viku fyrir sig. 

3.1 Íþróttafréttir í Morgunblaðinu árið 1947 

Árið 1947 er blaðflötur blaðsins 39×23.5 cm og meðalstærð blaðsins á þessum tíma var 12 

blaðsíður fyrir utan laugardaga en þá var blaðið 16 blaðsíður. Þegar hér er komið við sögu er 

enginn sérstakur staður fyrir íþróttir í blaðinu heldur er þeim bara komið fyrir þar sem pláss 

er.  

Á mynd 2 má sjá að hlutfall íþróttafrétta árið 1947 er einungis 2% af öllu Morgunblaðinu 

og greinilegt að íþróttir voru ekki byrjaðar að skipa sér stóran sess innan blaðsins á þessum 

tíma. 

 

Mynd 2. Hlutfall íþróttafrétta í Morgunblaðinu eina viku í febrúar árið 1947. 

Þessa sex daga sem innihaldsgreiningin náði til birtust einungis tíu íþróttafréttir í blaðinu, 

átta innlendar og tvær erlendar. Innlendu fréttirnar voru af glímu, frjálsum íþróttum, bridds, 

skák og skíðum á meðan erlendu fréttirnar voru af hnefaleikum og skautum. Á mynd 3 má sjá 

hlutfall íþróttagreinanna eftir stærð. Þar má sjá að glíma og frjálsar íþróttir taka meira en 
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helming af þeirri íþróttaumfjöllun sem átti sér stað fyrstu vikuna í febrúar árið 1947. Glíma 

tekur 36.8% og frjálsar íþróttir 34.5% af rými íþróttafrétta, aðrar greinar taka minna pláss. Það 

ætti kannski ekki að koma á óvart því á þessum árum var glíma svokölluð þjóðaríþrótt 

Íslendinga og einnig voru frjálsar íþróttir vinsælar (Nichols, 1999: 7-8).  

 

 

Mynd 3. Hlutfall íþróttagreina í Morgunblaðinu eina viku í febrúar árið 1947. 

Það sem kemur þó mest á óvart árið 1947 er að engin boltaíþrótt er til umfjöllunnar og svo 

virðist sem íþróttir hafi ekki verið orðnar mikill partur af samfélaginu hér á Íslandi.  

3.2 Íþróttafréttir í Morgunblaðinu árið 1967. 

Árið 1967 hefur Morgunblaðið breyst mikið frá því árið 1947. Blaðsíðufjöldinn hefur meira 

en tvöfaldast og einnig hefur blaðflöturinn stækkað örlítið. Blaðflöturinn er orðinn 39×25 cm 

og meðalblaðsíðufjöldi er í kringum 28-32 síður, fyrir utan sunnudagsblaðið sem er 40 

blaðsíður. Íþróttaumfjöllun hefur mikið breyst og nú er kominn sér staður fyrir íþróttirnar en 

alla jafna eru það öftustu tvær innsíðurnar sem innihalda íþróttafréttirnar og eru þær undir 

,,Íþróttafréttir Morgunblaðsins." Á mynd 4 má sjá hlutfall íþróttafrétta af öllu Morgunblaðinu 

fyrstu vikuna í febrúar 1967.  
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Mynd 4. Hlutfall íþróttafrétta í Morgunblaðinu eina viku í febrúar árið 1967. 

Hlutfall íþróttafrétta í Morgunblaðinu hefur aukist um 1% frá árinu 1947, fer úr 2% yfir 

3%. Við fyrstu sýn virðist sú breyting kannski ekki vera mikil en þegar betur er að gáð þá 

hefur hlutfall íþróttafrétta samt aukist um 50%, þar af leiðandi þótt hlutfallið fari bara úr 2% í  

3% þá er það samt heljarinnar breyting. Íþróttafréttirnar eru líka komnar með sérstað í blaðinu 

og virðast skipta meira máli en áður. 

Íþróttafréttunum hefur fjölgað og íþróttagreinum sem fjallað er um hefur einnig fjölgað. 

Nú hefur umfjöllun um boltaíþróttirnar bæst við og er í raun að taka við keflinu af glímu og 

frjálsum íþróttum. Á mynd 5 er hægt að gera sér betri grein fyrir breytingunni sem hefur átt 

sér stað. Þrátt fyrir að hlutfall íþrótta hafi kannski ekki aukist neitt svakalega mikið þá hefur 

íþróttafréttum fjölgað til muna. Meira en helmingur íþróttafrétta er um knattspyrnu og 

handbolta. Alls eru 10 fréttir um knattspyrnu og 11 um handbolta sem gerir 21 frétt af 32 í 

heildina. Glíma, frjálsar íþróttir, skíði og hnefaleikar eru enn til umfjöllunar en körfubolti og 

golf eru nýjar íþróttagreinar sem koma eitthvað við sögu í umfjöllun Morgunblaðsins. 

 

Mynd 5. Tegundir íþrótta, fjöldi innlendra og erlendra íþróttafrétta og heildarfjöldi í 

Morgunblaðinu eina viku í febrúar árið 1967. 
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Athyglisvert er að sjá að meirihlutinn af umfjöllun um knattspyrnu og hnefaleikum kemur 

erlendis frá á meðan aðrar íþróttagreinar eru hér innanlands. Skýringin á því er sú að í febrúar 

eru keppnistímabilið í knattspyrnu ekki byrjað hér á Íslandi og því þarf að leita til útlanda til 

að fá fréttir af knattspyrnu. Á þessum tíma var líka keppni í hnefaleikum bönnuð á Íslandi 

þannig fréttir af hnefaleikum urðu að koma frá útlöndum. Alls eru þetta 32 íþróttafréttir sem 

er mikil aukning frá því árið 1947 þegar þær voru einungis 10.  

Eins og við vitum stækkaði blaðið og í kjölfarið íþróttafréttirnar. Á mynd 6 sjáum við að 

fjöldi frétta um tiltekna íþróttagrein helst ekki í hendur við stærð þeirra. Eins og mynd 5 hér 

fyrir ofan gaf tilkynna voru flestar íþróttafréttirnar um knattspyrnu og næst flestar um 

handbolta.  

 

Mynd 6. Hlutfallsleg stærð íþróttagreina í Morgunblaðinu eina viku í febrúar árið 1967.  

Annað kemur þó á daginn þegar mynd 6 er skoðuð. Þar sjáum við að handboltafréttirnar 

eru mun stærri heldur en knattspyrnufréttirnar, og munar hátt í 40% þar á milli. Útskýringin á 

bakvið þetta er ef til vill sú að allar fréttirnar um handbolta voru innlendar á meðan meiri hluti 

fréttanna um knattspyrnu kom erlendis frá. Það segir okkur að innlendar íþróttafréttir fái 

meira pláss í blaðinu heldur en erlendar íþróttafréttir árið 1967. 

Það sem er athyglisverðast við þetta allt saman er að aðeins tuttugu árum áður voru engar 

boltaíþróttir til umfjöllunar í Morgunblaðinu. Nú hins vegar er handbolti með meira en 

helming af plássinu sem íþróttafréttirnar fá þessa viku í febrúar árið 1967. Það er ótrúleg 

aukning að fara úr því að vera ósýnileg yfir í það að vera aðalmálið á vettvangi íþróttanna. 

Það má rekja þessa aukningu til ársins 1957 en þá var HSÍ (Handknattleiksamband Íslands) 

stofnað og má segja að það hafi verið upphafið að langri og farsælli leið handboltans á Íslandi 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2012: 29-33). 
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3.3 Íþróttafréttir í Morgunblaðinu árið 1987 

Miklar breytingar eiga sér stað í Morgunblaðinu frá árinu 1967 til ársins 1987. Blaðið er 

nánast með sama blaðflöt og árið 1967 en hann er búinn að stækka um 0.5 cm á breiddina og 

er því orðinn 39×25.5 cm. Hvað varðar blaðsíðufjölda virðist sem Morgunblaðið sé á þessum 

tíma að ná ákveðnu hámarki í íslensku samfélagi. Meðalblaðsíðufjöldinn er orðinn 65-70 á 

hvert tölublað. Sunnudagsblaðið nær algjöru hámarki með 94 blaðsíður í heildina og 

merkilegt er að það var ekki stök íþróttafrétt í því blaði heldur kom stórt íþróttablað alltaf með 

þriðjudagsblaðinu sem innihélt 12 síður eingöngu af íþróttafréttum. Í ljósi þess að blaðið er 

búið að stækka svona gríðarlega er merkilegt að sjá að íþróttaumfjöllun stækkar líka í 

kjölfarið en hún er nú kominn í 6% af öllu blaðinu fyrstu vikuna í febrúar 1987 eins og sést á 

mynd 7 hér fyrir neðan. Það er tvöföldun frá því árið 1967 sem verður að teljast afar mikið. 

Það er því klárt mál að það er mikil uppsveifla í gangi á þessum tíma varðandi íþróttir í 

íslensku samfélagi. 

 

Mynd 7. Hlutfall íþróttafrétta í Morgunblaðinu eina viku í febrúar árið 1987. 

Miðað við hvað hlutfall íþróttafrétta hefur aukist er því gefið að heildarfjöldi þeirra er 

búinn aukast gífurlega. Það er nánast sama munstur í gangi og frá því árið 1967, íþróttafréttir 

af knattspyrnu og handbolta eru allsráðandi þegar heildarfjöldinn er skoðaður. Á mynd 8 má 

sjá að alls eru 22 knattspyrnufréttir, þar af 5 innlendar og 17 erlendar. Handboltafréttir eru 

reyndar aðeins fleiri eða alls 33, og þar af 30 innlendar og 3 erlendar. Þarna kemur aftur sú 

skýring að íslenska keppnistímabilið í handbolta er í fullum gangi á meðan keppnistímabilið í 

knattspyrnu er ekki hafið í febrúar. Það skýrir þennan gífurlega mun sem er á innlendum 

handbolta- og knattspyrnufréttum. 
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Mynd 8. Tegundir íþrótta, fjöldi innlendra og erlendra íþróttafrétta og heildarfjöldi í 

Morgunblaðinu eina viku í febrúar árið 1987. 

Það er einnig hægt að sjá á mynd 8 að fjöldi íþróttagreina til umfjöllunar í Morgunblaðinu 

hefur aukist. Borðtennis, tennis, karate, lyftingar og siglingar eru allt íþróttagreinar sem fá 

einhverja umfjöllun, þó ekki í miklu mæli. Umfjöllun um skíði hefur aukist mikið eða alls 12 

fréttir af 92 og umfjöllun um frjálsar íþróttir hefur einnig aukist frá því áður. Athyglisvert er 

að sjá að svokölluð þjóðaríþrótt okkar Íslendinga áður fyrr, glíma, hefur alveg horfið af 

yfirborðinu og má eiginlega segja að á þessum tímapunkti sé handbolti að taka við sem 

svokölluð þjóðaríþrótt okkar enda mikill uppgangur á þeirri íþrótt síðastliðin ár. Mikil fjölgun 

var á liðum sem tóku þátt í Íslandsmótinu í handbolta og vorum við Íslendingar byrjaðir að ala 

upp mjög góða handboltamenn sem voru byrjaðir að fá atvinnumannasamninga hjá útlenskum 

liðum. Þetta skilaði sér allt í auknum áhuga Íslendinga á íþróttinni og að sjálfsögðu nær þessi 

áhugi inn í fjölmiðlana (Steinar J. Lúðvíksson, 2012: 164-165). 

Þegar hlutfall íþrótta eftir tegundum er skoðað er nokkuð ljóst að miðað við fjölda frétta þá 

er umfjöllun handboltans rúmfrekust af öllum íþróttagreinunum eins og sést á mynd 9, alls 

52.6% eða meira en helmingur. Athyglisvert er að sjá að knattspyrna kemur næst í röðinni yfir 

heildarfjölda frétta en plássið sem þær fréttir frá er mun minna eða alls 14.1% sem er aðeins 

lægra hlutfall heldur en árið 1967. Við sjáum einnig að umfjöllun um skíði fær meira pláss 

heldur en knattspyrnan þrátt fyrir að skíðafréttir séu 12 á móti 22 fréttum af knattspyrnu. Hér 

er því nokkuð ljóst að fjöldi og stærð helst ekkert endilega í hendur. 
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Mynd 9. Hlutfallsleg stærð íþróttagreina í Morgunblaðinu eina viku í febrúar 1987. 

Hvað varðar aðrar íþróttagreinar sem voru til umfjöllunar þá sjáum við að þótt það hafi 

einungis verið ein frétt um siglingar þá tekur hún 1.7% af heildarplássi íþróttafrétta. 

Körfubolti er nokkuð stöðugur en er þó að fá aðeins meiri hluta af heildarrými og sama má 

segja um frjálsar íþróttir sem virðast aðeins vera rétta úr kútnum eftir ákveðna lægð árið 1967. 

Aðrar íþróttafréttir sem fengu að fljóta með fá lítið sem ekkert pláss enda kannski ekki mjög 

vinsælar hérlendis. 

3.4 Íþróttafréttir í Morgunblaðinu árið 2007 

Nú eru 60 ár síðan við byrjuðum að innihaldsgreina og hér er það í fyrsta skipti sem ákveðinn 

stöðugleiki sést hjá Morgunblaðinu. Meðalblaðsíðufjöldi er 65-70 blaðsíður á dag og 

blaðsíðuflöturinn helst óbreyttur eða 39×25.5 cm þannig þetta lítur út fyrir að vera ósköp 

svipað og árið 1987. Margt hafði þó breyst í millitíðinni. Fréttablaðið hóf göngu sína sem 

gerði það að verkum að Morgunblaðið var ekki lengur útbreiddasta dagblaðið á landinu. 

Fréttablaðið tók líka töluverðar auglýsingatekjur frá Morgunblaðinu en hlutfall auglýsinga var 

36% árið 1987 en orðið 32% árið 2007 í Morgunblaðinu. Þannig ástæðan fyrir þessum 

stöðugleika er kannski sú að Morgunblaðið varð að bremsa aðeins því þeir gátu ekki haldið 

áfram að stækka eins og þeir höfðu yfrirleitt alltaf gert ár frá ári. Það sem breyttist líka frá 

árinu 1987 til ársins 2007 var að nú var Morgunblaðið gefið út alla daga vikunnar en ekki 

bara sex daga eins áður fyrr. Þrátt fyrir allar þessari breytingar sem urðu á 

dagblaðamarkaðnum náði Morgunblaðið samt ákveðnum stögleika varðandi stærð sína og 

mynd 10 sýnir að íþróttir halda einnig áfram sínu striki og sýna aukingu á milli ára.  

14,1 

52,6 

4,3 7,9 1,0 

14,2 

1,3 0,3 0,1 2,0 0,1 0,1 0,2 1,7 
0

10

20

30

40

50

60



20 

 

Mynd 10. Hlutfall íþróttafrétta í Morgunblaðinu eina viku í febrúar 2007.  

Hlutfallið hefur farið úr 6% og yfir í 7%. Þetta heldur áfram að ýta undir það að íþróttir eru 

alltaf að skipa sér stærri og stærri sess í samfélagi okkar Íslendinga og áhuginn fyrir að lesa 

íþróttafréttir hefur aukist. Það sem er kannski áhugavert við þessa breytingu er að að nokkrum 

árum á undan urðu ákveðin kaflaskipti í samfélagi okkar Íslendinga með tilkomu internetsins. 

Á þessum tíma var internetið farið að njóta mikilla vinsælda og hafði Morgunblaðið t.d. gefið 

út vefinn www.mbl.is frá árinu 1998 og má segja að hann hafi verið farinn að blómstra á 

þessum tíma en hann var efstur á lista yfir vinsælustu vefsíður landsins í febrúar árið 2007 

(Modernus, 2007). Þrátt fyrir það hafði samt áskrifendum Morgunblaðsins ekki fækkað og 

stóð fjöldi þeirra eiginlega í stað frá 1987 til 2007 (Hagstofa Íslands, e.d. A). Mögulega var 

prentaútgáfa Morgunblaðsins að styrkja sig með því að bjóða vefáskrift sem bónus og því 

voru þessi kaflaskipti ekki að hafa áhrif á útgáfu blaðsins. 

Það sama er upp á teningnum og árin áður að þegar hlutfallið eykst þá fjölgar 

íþróttafréttunum eins og kannski við er að búast. Núna hefur þeim samt fjölgað mun meira. 

Árið 1987 var heildarfjöldinn 92 en núna eru þær í heildina 232. Nú hefur knattspyrna tekið 

fram úr handboltanum varðandi fjölda frétta eins og við sjáum á mynd 11. Mynstrið er samt 

afar svipað og áður þar sem mest er fjallað um boltaíþróttirnar en minna um aðrar íþróttir eins 

og t.d. frjálsar íþróttir og skíði. 

Nokkrar íþróttagreinar hafa alveg dottið út en nokkrar nýjar íþróttagreinar koma til 

sögunnar eins og t.d. íshokkí. Það er þó ekki mikil umfjöllun en það er einungis ein frétt tengd 

þeirri íþróttagrein. Það má einnig sjá á mynd 11 að umfjöllun tengd Ólympíuleikunum hefur 

bæst við en þar er engin ákveðin íþróttagrein tekin fyrir heldur er verið að tala um 

skipulagningu þeirra og hvar þeir verða haldnir. 
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Mynd 11. Tegundir íþrótta, fjöldi innlendra og erlendra íþróttafrétta og heildarfjöldi í 

Morgunblaðinu eina viku í febrúar árið 2007. 

Eins og áður sagði hefur umfjöllun um knattspyrnu aukist gríðarlega mikið og eru í 

heildina 117 íþróttafréttir um knattspyrnu, meira en helmingur. Það sem er einnig áhugavert 

varðandi þessa aukningu er að eins og áður þá er keppnistímabilið hérlendis í knattspyrnu 

ekki hafið en samt er þessi aukning til staðar. Það gæti stafað af því að mjög margir íslenskir 

knattspyrnumenn hafa gerst atvinnumenn erlendis síðustu ár og þá fjallar Morgunblaðið um 

þeirra framgang út í heimi. Eins kom fram í byrjun þá flokkast fréttir af Íslending í erlendu 

liði undir innlenda frétt vegna þess að fréttir er í raun og veru um Íslendinginn en ekki erlenda 

liðið. Það er því ástæðan fyrir því að innlendar fréttir af knattspyrnu hafa aukist svona mikið.  

Umfjöllun um handbolta er svipuð og á árunum 1967 og 1987 en heildarfjöldi 

handboltafrétta er 59 og má sjá að erlend umfjöllun um handbolta hefur aukist. Ástæðan fyrir 

því er einfaldlega sú að fleiri íslenskir leikmenn voru byrjaðir að reyna fyrir sér hjá útlenskum 

handboltaliðum og við það kviknaði meiri áhugi á fréttum af handbolta út í heimi.  

Það er líka athyglisvert að sjá að íþróttagreinum sem eru til umfjöllunar hefur fækkað. Árið 

1987 voru þær 14 en núna eru þær einungis 10 sem sýnir að þrátt fyrir að íþróttafréttum hafi 

fjölgað þá er úrvalið orðið einhæfara. Það er gæti verið vísbending um að ákveðnar 

íþróttagreinar séu byrjaðar að "kaupa" sér umfjöllun í blöðunum vegna auglýsingagildis þeirra 

og þar af leiðandi taki þær plássið af öðrum íþróttum sem njóta kannski minni vinsælda 

(Bryant og Ranley, 2005: 158-167).  

Árin 1967 og 1987 var ekki samræmi varðandi heildarfjölda frétta um ákveðna íþrótt og 

plássið sem þær taka í Morgunblaðinu. Nú hins vegar helst þetta ágætlega í hendur eins og sjá 
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má á mynd 12. Knattspyrnufréttir voru flestar og taka einnig mest plássið eða 42.8% og 

handboltafréttir koma næstar á eftir með 32.5% af heildarplássi. 

 

Mynd 12. Hlutfallsleg stærð íþróttagreina í Morgunblaðinu fyrstu vikuna í febrúar 2007. 

Plássið sem umfjöllun um körfubolta fær tekur ágætt stökk og fer úr 4.2% og upp í 11.7%. 

Aðrar íþróttagreinar virðast hins vegar vera dala aðeins og fer t.d. plássið sem umfjöllun um 

skíði fær úr 14.2% niður í 3.7% sem verður að teljast mikil lækkun. Sömu sögu má segja af 

frjálsum íþróttum en eftir að hafa tekið ákveðinn kipp árið 1987 virðast þær vera minnka 

aðeins aftur og eru komnir niður í 5.2% af heildarplássi eftir að hafa fengið 7.9% árið 1987. 

Það virðist því nokkuð ljóst að íslenskir íþróttablaðamenn (og þá væntanlega aðrir 

Íslendingar einnig) hafi nær eingöngu áhuga á boltaíþróttum. Það er líka magnað að sjá að frá 

því árið 1947 þegar engin frétt tengd þessum íþróttum kom við sögu í Morgunblaðinu hafa 

þær gjörsamlega tekið öll völdin árið 2007. 

3.5 Íþróttafréttir í Morgunblaðinu árið 2013 

Mikið hefur breyst undanfarin ár og það er engin undantekning þegar árið 2013 er tekið fyrir. 

Margir myndu kannski halda að litlar breytingar myndu eiga sér stað á þessum 6 árum sem 

eru á milli áranna 2007 og 2013 en sú er ekki raunin. Þegar hér er komið við sögu er 

Morgunblaðið búið að taka ákveðnum stakkaskiptum sökum þess að nú er internetið búið að 

ná ákveðnu hámarki í samfélagi okkar Íslendinga og margir lesa fréttir nær eingöngu á netinu. 

Þar er hægt að lesa fréttirnar frítt á meðan það kostar að lesa dagblaðið og því hefur 

áskrifendum blaðsins fækkað mikið við þá þróun. Hrun bankanna varð einnig í millitíðinni 

sem leiddi til kreppu á Íslandi og sumt fólk hafði ekki efni á vera áskrifendur lengur. Loks var 

ráðning Davíðs Oddssonar umdeild eins og fyrr greinir og sögðu margir upp áskrift sinni á 
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blaðinu af því tilefni. Blaðið er þó enn til staðar þrátt fyrir ákveðna baráttu síðustu ár en hefur 

aðeins minnkað og nú er meðalblaðsíðufjöldinn orðinn 55-60 blaðsíður. Blaðflöturinn hefur 

þó aðeins stækkað og jókst lengdin núna um 0.5 cm þannig í heildina er þetta er 39.5×25.5 

cm. Það sem merkilegt er að þrátt fyrir að Morgunblaðið sé að lenda í ákveðnum breytingum 

þá halda íþróttirnar áfram sínu striki eins og þær hafa gert. Hlutfall þeirra eykst enn eina 

ferðina eins sést á mynd 13. Þær fara úr 7% yfir 8% af heildarplássi Morgunblaðsins og það 

verður að teljast afar magnað hvað mikilvægi íþrótta í blaðinu hefur aukist mikið á frekar 

skömmum tíma. 

 

Mynd 13. Hlutfall íþróttafrétta í Morgunblaðinu eina viku í febrúar árið 2013. 

Þrátt fyrir að hlutfallið hafi aukist þá hefur heildarfjöldi íþróttafrétta samt ekki aukist vegna 

þess að blaðsíðufjöldinn minnkaði um 10-15 blaðsíður að meðaltali á milli áranna og þar af 

leiðandi fækkar íþróttafréttum aðeins. Þær eru þó 176 talsins, og það kemur ekkert rosalega á 

óvart að flestar fréttirnar eru af knattspyrnu og handbolta. Á mynd 14 sést að heildarfjöldi 

knattspyrnufrétta er 59, sem er næstum helmings lækkun frá árinu 2007 en þá voru þær 117 

talsins. Útskýringin á bakvið þessa breytingu er frekar óljós en gæti verið sú að nú eru að sjást 

í fyrsta skipta auglýsingar inn í íþróttablaðinu og kannski er það að einhverju leyti að bitna á 

heildarfjölda knattspyrnufrétta. Heildarfjöldi handboltafrétta er rétt fyrir neðan 

knattspyrnufréttirnar og eru 52 í heildina. Körfubolti heldur áfram að sækja í sig veðrið og eru 

fréttirnar alls 26 sem fjalla um hann. Að sama skapa eru innlendu fréttir áfram í aðalhlutverki 

í flestum íþróttagreinunum sem fjallað er um í Morgunblaðinu. Íþróttafréttir erlendis frá eru í 

algjöru lágmarki hjá flestum íþróttagreinunum nema hjá knattspyrnunni en ástæðan á bakvið 

það er að sjálfsögðu sú sama og áður. Keppnistímabilið í knattspyrnu er ekki byrjað hér á 

Íslandi í febrúar og áhuginn á fótbolta hér á landi er svo mikill að fólk vill fá fréttir um hann 

þótt hann komi erlendis frá. Þannig útskýrir þessi munur sig. 
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Mynd 14. Tegundir íþrótta, fjöldi innlendra og erlendra íþróttafrétta og heildarfjöldi í 

Morgunblaðinu fyrstu vikuna í febrúar árið 2013. 

Við sjáum einnig á mynd 14 að íþróttagreinum sem eru til umfjöllunar hefur fjölgað og eru 

orðnar 13 talsins. Nokkrar íþróttagreinar eru aftur til umfjöllunar eftir að hafa dottið úr 

lestinni síðast en það eru blak og sund. Eins má sjá nýjar íþróttagreinar eins og fimleika, keilu 

og amerískan ruðning. Íshokkí heldur dampi og hefur umfjöllun aukist töluvert í þeim bænum 

og eru fréttirnar 6 talsins. Sama má segja um frjálsar íþróttir og skíði sem hafa yfirleitt verið 

eitthvað til umfjöllunar öll árin og hafa haldið ákveðnum stöðugleika.  

Frá árinu 1987 og til ársins 2007 sáum við að það myndaðist ákveðið samræmi milli fjölda 

frétta um tilteknar íþróttagreinar og heildarplássins sem þær tóku. Nú hins vegar breytist þetta 

aftur eins og við sjáum á mynd 15. Knattspyrna var með flestar íþróttafréttirnar og handbolti 

kom þar stutt á eftir en samt sjáum við að knattspyrna tekur 26.8% af heildarplássi en 

handbolti tekur 35.2% sem verður að teljast dágóður munur í ljósi þess eins og áður sagði að 

handboltafréttirnar voru færri. Ástæðan fyrir því er eflaust sú sama og undanfarið, íslenskar 

fréttir fá meira pláss til umfjöllunar en erlendar og við sjáum það ár frá ári að yfirleitt eru flest 

allar handboltafréttirnar íslenskar á meðan þetta er nokkurn veginn tvískipt varðandi 

knattspyrnufréttirnar.  
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Mynd 15. Hlutfallsleg stærð íþróttagreina í Morgunblaðinu eina viku í febrúar 2013. 

Við sjáum einnig að körfubolti er að fá meira og meira pláss í Morgunblaðinu og ná nú 

orðið 16.6% af heildarplássi íþróttafrétta. Einnig virðast frjálsar íþróttir njóta aukinna 

vinsælda aftur ef marka má plássið sem þær fá en það er nú orðið 9.7%. Athyglisvert er að sjá 

að þótt það hafi einungis verið ein frétt um fimleika þá tekur hún samt 4.1% af 

heildarplássinu. Það er einnig athyglisvert að sjá að amerískur ruðningur fær 2.6% af 

heildarplássi til umfjöllunar en sú íþrótt er ekki spiluð á Íslandi þannig vinsældir hennar eru 

kannski ekki miklar. Aðrar greinar eru lítið til umfjöllunar og sést það mæta vel á 

heildarplássinu sem þær taka.  

Við erum aftur að sjá að boltaíþróttirnar virðast vera taka meira og meira völdin í 

íþróttaumfjöllun Morgunblaðsins. Það eru einfaldlega langflestir sem spila þessa tegund af 

íþróttum og þess vegna er umfjöllunin á þessu sviði meiri. Kvennaknattspyrnan og 

kvennahandboltinn hafa líka verið að sækja í sig veðrið og það er ein ástæðan fyrir því að 

umfjöllunin um boltaíþróttir eru að aukast. Það eru eflaust einhverjir sem myndu halda að 

með aukinni íþróttaumfjöllun kæmi aukin fjölbreytileika en svo virðist ekki vera. Eftir því 

sem íþróttaumfjöllun eykst því einhæfari verður umfjöllunin.  

26,8 

35,2 

16,6 

0,5 2,6 
9,7 

0,1 1,8 0,6 1,3 0,1 0,4 4,1 
0

5

10

15

20

25

30

35

40



26 

4 Saga sjónvarps á Íslandi 

Upphaf sjónvarps á Íslandi má rekja til áranna 1953 og 1954 en þá kom Vilhjálmur Þ. 

Gíslason, sem var útvarpstjóri á þeim tíma, með hugmynd að íslensku sjónvarpi. Hann vildi 

koma á tilraunasjónvarpi sem kynnt yrði íslensku þjóðinni á 25 ára afmæli útvarpsins árið 

1955. Því miður fyrir Vilhjálm fékk þessi hugmynd ekki neinn hljómgrunn á meðal 

stjórnvalda. Sömu stjórnvöld gáfu hins vegar bandaríska hernum leyfi árið 1955 til að reka 

litla sjónvarpsstöð sem var einungis ætluð hermönnum en hún hafði engan kostnað í för með 

sér fyrir Íslendinga og menn töldu það vera góða leið til að hemja dátanna innan girðingar á 

Miðnesheiðinni ef þeir hefðu sjónvarp til að stytta sér stundir. Fólk á Suðurnesjum gat byrjað 

að horfa á sjónvarpið strax því sendingarnar náðust frá upphafi á Suðurnesjunum og 

einbeittasta áhugafólkið á höfuðborgarsvæðinu byrjaði líka að kaupa sér tæki og gat tengt 

risaloftnet til að geta notið ævintýrisins líka. Það var síðan árið 1961 sem stjórnvöld gáfu 

heimild til að stækka sjónvarpsstöðina og með þeirri stækkun gat fólk búsett á 

Faxaflóasvæðinu náð útsendingunni (Guðjón Friðriksson, 2000: 225). Þar með brast 

flóðbylgja sjónvarpsvæðingarinnar og upp spruttu miklar deilur á árunum 1961-1966 vegna 

þess að umdeilt var hvort svona starfsemi væri yfir höfuð lögleg á Íslandi, þar sem sjónvarpið 

var bandarískt og sýndi aðeins bandarískt efni. Fólk var annað hvort með því að leyfa þessu 

hvort tveggja að vera eða á móti því. Þó voru nokkrar undartekningnar þar sem fólk vildi 

banna herinn en leyfa sjónvarpið og aðrir öfugt. Þessar deilur urðu til þess að íslenska 

sjónvarpið kom fyrr en kannski áætlað var (Þorbjörn Broddason, 1996: 41-45). Árið 1963 

skipuðu stjórnvöld Ríkisútvarpinu að koma upp öflugri íslenskri sjónvarpsstöð og varð það að 

veruleika árið 1966. Þann 30. september á því ári var fyrsta opinbera útsending 

Ríkissjónvarpsins og það markar í raun upphaf nýrrar fjölmiðlaaldar sem átti eftir að hafa 

gríðarleg áhrif á líf Íslendinga og lífsvenjur þeirra (Guðjón Friðriksson, 2000: 225-226). 

Til að byrja með var Ríkissjónvarpið með útsendingu 2-3 daga í viku og vinsældir 

sjónvarpsins jukust jafnt og þétt. Þróunin var frekar hæg til að byrja með en 

útsendingardögum fjölgaði samt hægt og bítandi með tímanum. Árið 1967 var útsendingin 

fjóra daga í viku og árið 1968 fjölgaði þeim í sex daga vikunnar, en það voru fimmtudagar 

sem voru sjónvarpslausir allt til ársins 1987 en þá hóf Ríkissjónvarpið útsendingu alla daga 

vikunnar. Þá má í raun segja að strax í upphafi hafi Ríkissjónvarpið byrjað að veita öðrum 

fjölmiðlum á Íslandi samkeppni og í kringum 1971 þegar útsending sjónvarpsins byrjaði að ná 

til flest allra landshluta þá var Ríkissjónvarpið að festa sig í sessi sem áhrifamesti fjölmiðill 

landsins. Á einungis fimm árum voru sjónvarpstækin í landinu orðin 48 þúsund sem þýddi að 
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það væri eitt tæki á hverja fjóra íbúa, það var því í raun orðin undantekning ef heimili hafði 

ekki sjónvarp (Guðjón Friðriksson, 2000: 225-231).  

Í ársbyrjun árið 1986 var einkaréttur Ríkisútvarpsins afnuminn. Við það breytist 

sjónvarpsmenningin á Íslandi mikið. Hún varð öflugri og síðan þá hafa sextán einkareknar 

sjónvarpsstöðvar hafið útsendingu. Stöð 2 var fyrsta og er jafnframt elsta einkarekna 

sjónvarpsstöðin en útsendingar hennar hófust í október 1986. Í sex ár var hún eina einkarekna 

sjónvarpsstöðin hér á landi en það var ekki fyrr en kristilega sjónvarpsstöðin Omega hóf 

reglulega útsendingu árið 1992 að þær urðu tvær. Þrem árum seinna voru þær svo orðnar 

fimm talsins en þá höfðu bæst í hópinn Stöð 3, Sjónvarp Hafnarfjarðar og Sýn. Síðan þá hafa 

ellefu aðrar sjónvarpsstöðvar litið dagsins ljós og ber þá helst að nefna SkjáEinn sem var 

stofnaður árið 1998. Í dag eru helstu sjónvarpsstöðvar á Íslandi Ríkissjónvarpið og Stöð 2 og 

hafa alltaf verið. Aðrar stöðvar eru minni og komast ekki nálægt þessum tvem stöðvum í 

stærð. Margir telja að það sé í raun algjört undrunarefni að hér á Íslandi sé hægt að reka tvær 

fullgildar sjónvarpsstöðvar ef horft er á hve lítið Ísland er og þær takmarkanir sem eru á 

tekjumöguleikum (Fjölmiðlanefnd, 2005). Hvort sem það er undrunarefni eða ekki þá verður 

það samt að viðurkennast að þessi tegund fjölmiðlunar er langvinsælust á Íslandi. Samkvæmt 

tölum frá Hagstofu Íslands þá er sjónvarp inni á öllum heimilum hér Íslandi og því er kannski 

ekkert undarlegt að svona lítið land eins og Ísland geti verið með svona margar 

sjónvarpstöðvar (Hagstofa Íslands, e.d. B) 

Sjónvarpsefni hefur breyst töluvert í gegnum tíðina og er fjölbreytileikinn orðinn mikill. 

Hér á landi var fyrsti íþróttaviðburðurinn sýndur í beinni útsendingu árið 1980. Fyrir valinu 

var íþróttahátíð sem haldin var á Laugardalsvelli. Það var síðan tvem árum seinna sem beinar 

útsendingar íþróttaviðburða innanlands og utanlands fóru að tíðkast í íslenska sjónvarpinu. 

Það ár voru fimm knattspyrnuleikir frá útlöndum sýndir í beinni útsendingu, þrír frá Bretlandi 

og tveir frá Spáni. Í kjölfarið ríkti mikill spenningur hér á Íslandi fyrir heimsmeistaramótinu í 

fótbolta sem haldið var sama ár en margir urðu reiðir og fúlir þegar þeir fréttu að 

Ríkissjónvarpið ætlaði að taka sér hið árlega frí í júlímánuði þegar keppni á 

heimsmeistaramótinu myndi standa sem hæst. Þeir fengu þó að sjá úrslitaleik mótsins í beinni 

útsendingu sem var ágætis sárabót. Árið 1982 var einnig sýnt í fyrsta skipti beint frá 

íslenskum leikjum í handbolta og knattspyrnu. Það má því segja að árið 1982 marki upphaf 

íþróttaviðburða í íslensku sjónvarpi og síðan þá hafa íþróttir orðið æ fyrirferðarmeiri í 

sjónvarpi (Guðjón Friðriksson: 2000: 230). Við munum taka eftir því þegar skoðað verður 

hlutfall íþrótta í sjónvarpinu frá 1991 til ársins 2010 hér í næsta kafla. 
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5 Íþróttaumfjöllun sjónvarps 

Til þess að að finna út hlutfall íþrótta í sjónvarpi verða notuð gögn frá Hagstofu Íslands. 

Gögnin sem notuð eru innihalda hlutfall íþrótta á ári hverju frá 1991-2010, bæði á einkareknu 

stöðvunum og Ríkissjónvarpinu. Þær tölur ættu því að gefa ágætis birtingamynd á hlutfalli 

íþrótta í sjónvarpi á þeim tíma. Árin sem verða tekin fyrir munu vera 1991, 1997, 2007 og 

2010. Það verður líka lagt mat á íþróttir í sjónvarpi árið 2013 þótt staðfestar tölur séu ekki til. 

Þessar niðurstöður verða svo notaðar í samanburði á því hvort þróun íþrótta sé svipuð í 

Morgunblaðinu og í sjónvarpinu, þ.e.a.s. hvort hlutfall íþrótta sé að aukast í sjónvarpinu líkt 

og þær hafa gert í Morgunblaðinu.  

5.1 Íþróttir í sjónvarpi árið 1991 

Árið 1991 eru eingöngu til gögn um hlutfall íþrótta á Ríkissjónvarpinu. Á mynd 16 sést að 

hlutfall íþrótta í Ríkissjónvarpi er alls 12% yfir árið 1991 eða 321 klukkstund og er samkvæmt 

því meira en hlutfall íþrótta í Morgunblaðinu árin 1987, 2007 og 2013.  

 

Mynd 16. Hlutfallsleg skipting á meginflokkum efnis á Ríkissjónvarpinu árið 1991 (Heimild: 

Hagstofa Íslands - C).  

Ef við greinum mynd 16 aðeins betur þá sjáum við að á þessum tíma þá er leikið efni og 

skemmtiefni stærsti flokkurinn og er alls 33% og upplýsing og menning (þar á meðal fréttir, 

fræðsluþættur etc.) kemur næst með 23%. Þessir tveir flokkar eru í aðalflokki en hinir sem 

koma á eftir eru alls ekki litlir fyrir utan kannski tónlistarefni sem er bara 4% af 

heildarhlutfalli meginflokkanna árið 1991. Við sáum að íþróttir voru byrjaðar að aukast í 

Morgunblaðinu á þessum tíma og það er því ljóst að samkvæmt þessu er hægt að segja að 

ákveðið samræmi sé á milli hlutfalls íþróttaumfjöllunar milli fjölmiðla. 
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5.2 Íþróttir í sjónvarpi árið 1997 

Við sjáum að einungis sex árum seinna er mikið búið að breytast varðandi íþróttaumfjöllun 

Ríkissjónvarpsins. Á mynd 17 sést að hlutfall íþrótta er búið að aukast frá 12% upp í 17% sem 

er töluverð aukning á svona stuttum tíma. Hlutfall leikins efnis og skemmtiefnis ásamt 

upplýsingu og menningu hefur minnkað og má segja að íþróttir hafi tekið þeirra hlut og bætt 

við sig.  

 

Mynd 17. Hlutfallsleg skipting á meginflokkum efnis á Ríkissjónvarpinu árið 1997 (Heimild: 

Hagstofa Íslands - C). 

Þegar hér er komið við sögu hefur Hagstofa Íslands bætt við sig gögnum um hlutfall 

meginflokka efnis á Stöð 2. Hlutfall íþrótta á þeirri sjónvarpsstöð eru þó einungis tæpur 

þriðjungur af hlutfallinu á Ríkissjónvarpinu eða 5% eins og sést á mynd 18 hér á næstu síðu. 

Það verður þó að taka það fram að það er ekki samræmi í hlutfallslegri skiptingu efnis milli 

sjónvarpsstöðva því hlutfall fer eftir klukkustundum á ári (sjá töflu 1 á blaðsíðu 33). Þessi 

17% hjá Ríkissjónvarpinu þýða 556 klukkstundir á ári, en 5% hjá Stöð 2 þýða 314 

klukkustundir á ári. Því má sjá að aukningin er úr 321 klukkustund árið 1991 yfir í 556 

klukkstundir árið 1997 á Ríkissjónvarpinu og svo bætast við þessar 314 klukkustundir hjá 

Stöð 2 þannig það er nokkuð greinilegt að íþróttir eru að aukast í sjónvarpi.  
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Mynd 18. Hlutfallsleg skipting á meginflokkum efnis á Stöð 2 árið 1997 (Heimild: Hagstofa 

Íslands - C).  

Við sjáum einnig á mynd 18 að hlutfallsleg skipting meginflokkanna á Stöð 2 er allt 

öðruvísi en á Ríkissjónvarpinu. Til að mynda er mun meira hlutfall af leiknu efni og 

skemmtiefni á Stöð 2 en aftur á móti mun minna af efni sem inniheldur upplýsingu og 

menningu.  

Íþróttir eru að aukast í sjónvarpinu og ef íþróttaumfjöllun þessara tveggja stöðva er lögð 

saman þá er heildarhlutfall íþrótta 11.5% sem er t.d. meira en heildarhlutfall íþrótta í 

Morgunblaðinu á þessum tíma. Þegar hér kemur við sögu má því flokka samanburð íþrótta í 

dagblöðum og sjónvarpi á þann veginn að þróun íþrótta sé mun örari í sjónvarpi heldur en 

dagblöðunum. 

5.3 Íþróttir í sjónvarpi árið 2007 

Það hefur mikið breyst frá því árið 1997. SkjárEinn hefur bæst í hóp almennra 

sjónvarpsstöðva og Stöð 2 hefur bætt tveim íþróttastöðvum við safn sitt. Þessar tvær 

íþróttastöðvar báru nafnið Sýn 1 og Sýn 2 og höfðu það að leiðarljósi að sýna eingöngu íþróttir 

og leikið efni og skemmtiefni. Þessari stöðvar komu frá sama fyrirtæki og gaf út Stöð 2 og 

þurfti einstaklingar að borga meiri pening ef þeir vildu ná þessum stöðvum í gegnum loftnetið 

sitt. Þetta breytti menningu íþróttanna í sjónvarpi og við stofnun svokallaðra íþróttstöðva 

lækkaði hlutfall íþrótta bæði hjá Ríkissjónvarpinu og Stöð 2. Á mynd 19 sést að hlutfall 

íþrótta fer úr 17% og aftur niður í 12% hjá Ríkissjónvarpinu. Það segir þó ekki alla söguna því 

þótt hlutfallið hafi minnkað þá hefur íþróttaumfjöllun í raun aukist á Ríkissjónvarpinu en 

klukkustundirnar eru alls 605. Þannig þetta er hækkun um 49 klukkustundir á ári. Þetta er 
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samt tiltölulega lítil hækkun á 10 árum þannig samkeppnin var að hafa einhver áhrif á 

Ríkissjónvarpið. 

 

Mynd 19. Hlutfallsleg skipting á meginflokkum efnis á Ríkissjónvarpinu árið 2007 (Heimild: 

Hagstofa Íslands - C).  

Hlutfall íþrótta á Stöð 2 hafði lækkað úr 5% niður í 0% en það er ósköp skiljanlegt vegna 

þess að öll þeirra íþróttaumfjöllun var færð yfir á íþróttastöðvar þeirra Sýn 1 og Sýn 2. 

SkjárEinn var ekki mikið fyrir að fjalla um íþróttir og var hlutfall íþrótta einungis 1% í 

heildina. Nú er hins vegar hægt að spyrja sig hvort íþróttaumfjöllun í sjónvarpi sé að aukast 

eða minnka. 

Sá sem er ekki tilbúinn að borga einhverja ákveðna upphæð á mánuði fyrir íþróttastöðvar 

er í rauninni að fá minni umfjöllun af íþróttaefni en áður fyrr. Á meðan aðrir sem tilbúnir eru 

að borga einhverja ákveðna upphæð á mánuði fyrir íþróttastöðvarnar geta nánast horft á 

íþróttir allan sólarhinginn. Þessi breyting sem er að eiga sér stað er í rauninni svolítið skrítin. 

Íþróttaumfjöllun er að aukast en samt bara ef þú ert tilbúin(n) að borga aukalega fyrir hana.  

5.4 Íþróttir í sjónvarpi árið 2010 

Við náum bara að fara til ársins 2010 til að sjá hvert hlutfall íþrótta er á hinum almennu 

sjónvarpstöðvum. Nú er hlutfall íþrótta aftur búið að hækka á Ríkissjónvarpinu og er komið 

upp í 15% eins og við sjáum á mynd 20. Hlutfallið á Stöð 2 fer úr 0% upp í 1% og á 

SkjáEinum þá viðhelst 1% áfram frá því árið 2007. Það er því án nokkurs vafa ákveðin 

aukning aftur á umfjöllun íþrótta í sjónvarpinu þá sérstaklega hjá Ríkissjónvarpinu en alls eru 

þetta aukning úr 605 klukkustundum á ári yfir í 740 klukkustundir á ári.  
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Mynd 20. Hlutfallsleg skipting á meginflokkum efnis á Ríkissjónvarpinu árið 2010 (Heimild: 

Hagstofa Íslands - C).  

Fjöldi sérstakra íþróttastöðva er sá sami og 2007 og eru áfram tvær talsins. Þær hafa hins 

vegar breytt um nafn og heita nú Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2. Leikið efni og skemmtiefni 

hefur minnkað mikið og núna er nánast bara íþróttatengt efni á þessum tveim stöðvum og því 

hefur íþróttaefni aukist. Þar af leiðandi sjáum við að frá árinu 2007 til ársins 2010 er töluverð 

aukning á íþróttatengdu efni. Sá sem er ekki tilbúinn að borga aukalega fyrir íþróttir hefur 

samt möguleika á að horfa á meira íþróttaefni núna heldur en árið 2007 og að því sögðu þá er 

sá sem er tilbúinn að borga meira aukalega fær meira íþróttaefni í sjónvarpið sitt. Það er því 

morgunljóst að íþróttir í sjónvarpi eru að aukast og það hratt.  

Til þess að sjá þessa aukningu sem hefur átt sér stað frá árinu 1991 til ársins 2007 betur þá 

sýnir tafla 1 það mjög vel þar. Þar er fjöldi klukkstunda af íþróttaefni á Ríkissjónvarpinu og 

Stöð 2 frá árinu 1991 til ársins 2007 er tekinn saman óháð íþróttastöðvunum sem hafa litið 

dagsins ljós síðan þá. Það sést að fjöldi klukkstunda af íþróttaefni hjá Stöð 2 hefur lækkað 

síðan 1997 og er það vegna tilkomu íþróttastöðvanna sem þeir settu sjálfir á laggirnar en við 

það færðist nær öll þeirra íþróttaumfjöllun á þær stöðvar. 

Tafla 1. Fjöldi klukkustunda af íþróttaefni hjá Ríkissjónvarpinu og Stöð 2 árin 1991, 1997, 

2007 og 2007 (Heimild: Hagstofa Íslands - C). 
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5.5 Íþróttir í sjónvarpi árið 2013 

Þegar þetta er skrifað liggja ekki fyrir tölur um hvert hlutfall íþrótta er í sjónvarpinu núna árið 

2013. Það er þó hægt að sjá að íþróttaefni er aukast í sjónvarpi. Það hafa bæst við mun fleiri 

íþróttastöðvar sem fólk hefur tækifæri til að borga fyrir og það hefur bæst við ein stöð sem 

Ríkissjónvarpið býður upp á. Sú stöð heitir einfaldlega Íþróttastöð Rúv. Þar er samt sem áður 

ekki útsending allan sólarhringin heldur eru þær íþróttir sýndar sem Ríkissjónvarpið hefur 

keypt réttinn á að sýna þegar þær eiga sér stað, s.s. í beinni útsendingu. Þær íþróttir eru t.d. 

Olísdeildin í handbolta bæði karla og kvenna, leikir frá íslenska karla- og kvennalandsliðinu í 

fótbolta, Ólympíuleikarnir, frjálsar íþróttir, hestaíþróttir og eflaust einhverjar fleiri. Stöð 2 er 

búin að fjölga sínum stöðvum og eru þær orðnar sex talsins en fjórar af þeim eru svokallaðar 

hliðarstöðvar. Stöð 2 Sport og Stöð 2 Sport 2 eru aðalrásirnar en hinar eru notaðar ef margir 

íþróttaviðburðir eru í gangi í einu þannig áhorfandinn hafi úr miklu að velja. Stöð 2 Sport 

bendlar sínar íþróttarásir mikið við fótbolta og eru þeir með sýningaréttinn á enska boltanum, 

meistaradeildinni í fótbolta og Íslandsmótinu í fótbolta. Þeir eiga reyndar líka sýningarréttinn 

á Íslandsmótinu í körfubolta og NBA deildinni. Þeir ná því að laða að sér þá sem hafa mikinn 

áhuga á fótbolta og er sá hluti stór því fótbolti er gífurlega vinsæll hér á landi. Að lokum hefur 

SkjárEinn bætt við sig einni íþróttarás en hún nefnist SkjárEinn Golf þar sem sýnt er frá öllum 

helstu stórviðburðum í golfi. Það er því hægt að sjá að án þess að hafa ákveðnar tölur fyrir 

framan sig þá er íþróttatengt efni ennþá að aukast í sjónvarpinu.  

Það er því ákveðið samræmi milli fjölmiðla, við sáum að íþróttafréttir jukust jafnt og þétt 

frá árinu 1947 til ársins 2013 í Morgunblaðinu og það er nánast það sama upp á teningnum 

þegar íþróttaefni er skoðað í sjónvarpi. Íþróttir eru líka að aukast í sjónvarpinu en bara mun 

hraðar og örlítið öðruvísi. Þetta snýst meira um að velja og hafna. Ef þú vilt horfa á mikið af 

íþróttaefni þá geturðu valið það að borga aukalega á hverjum mánuði einhverja ákveðna 

upphæð. Ef þú ert hins vegar sáttur að fá bara það sem almennu stöðvarnar bjóða upp á þá er 

það líka möguleiki. Það er skiljanlegt að peningar skipti meira máli þegar sjónvarpið er 

skoðað en þar eru auglýsingar miklu sýnilegri í hvaða íþrótt sem er. Í sjónvarpinu er hægt að 

sjá betur hvaða íþróttir það eru sem "kaupa" sér umfjöllun í fjölmiðlum og hvaða íþróttir geta 

það ekki.  
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6 Íþróttir og internetið 

Nýjasti fjölmiðill landsins, og jafnframt nýjasti fjölmiðillinn í heiminum í dag er internetið. 

Það hefur unnið hugi og hjörtu fólks um allan heiminn vegna einfaldleika og hraða þess sem í 

kjölfarið gerir internetið afar auðvelt í notkun fyrir hvern sem er, unga sem gamla (Bryant og 

Raney, 2006). Þróun internetsins hefur verið afar hröð frá upphafi og nú í dag hafa nánast allir 

Íslendingar aðgang að tölvu eða alls 96.7% (Hagstofa Íslands, e.d. D). Hægt er að finna hvað 

sem er á internetinu og því má segja að internetið sé nokkurs konar samansafn allra fjölmiðla 

sem til eru í dag. Þú getur horft á sjónvarpið í gegnum internetið, hlustað á útvarpið og lesið 

dagblöðin. Þessi fjölbreytileiki sem internetið býður upp á gerir það að verkum að þú getur í 

rauninni hannað þinn eigin fjölmiðil. Einstaklingurinn er ekki bundinn við neitt heldur skoðar 

eingöngu það sem hann hefur áhuga á. Hann er sinn eigin stjórnandi. Þetta er frábrugðið 

öllum hinum fjölmiðlunum þar sem innihald þeirra er byggt á þeim sem stjórna viðkomandi 

fjölmiðli. Þessi möguleiki gerir það að verkum að internetið er tvímælalaust vinsælasti 

fjölmiðill heims í dag og mun eflaust verða það um fyrirsjáanlega framtíð (Bryant og Raney, 

2006).  

Möguleikar internetsins og fjölbreytileiki þess er nánast endalaus. Þegar birtingarmynd 

íþrótta er skoðuð á netinu þá geturðu fundið umfjöllun um hvaða íþrótt sem er. 

Einstaklingurinn skoðar þær fréttir og umfjallanir um þær íþróttagreinar sem hann hefur 

áhuga á. Ef hann hefur ekki áhuga á íþróttum þá einfaldlega sleppir hann því að skoða fréttir 

um þær. Einstaklingurinn getur í rauninni búið til sitt eigið íþróttadagblað með því að skoða 

fréttir af íþróttum af mismunandi vefsíðum. Hann getur í rauninni líka búið til sína eigin 

íþróttasjónvarpsstöð því yfirleitt er hægt að horfa á alla stærstu íþróttaviðburði í heimi inn á 

netinu í gegnum svokölluð "stream". Þar sem íþróttaviðburðunum er streymt á netið af 

sjónvarpinu, ýmist löglega eða ólöglega. 

Það er mjög erfitt að gera sér grein fyrir hvað mikill hluti af netinu er tengdur íþróttum eða 

einhverju öðru efni. Ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að internetið er í rauninni endalaust ef 

svo má að orði komast og stækkar með hverri mínútunni. Það er þó auðveld leið til að sjá 

svona sirka hvaða íþróttagrein er vinsælust á internetinu. Það er gert með því að prófa að 

skrifa nafn íþróttagreinarinnar á Google leitarvélina og sjá hversu margar niðurstöður Google 

gefur þegar þú leitar að tiltekinni íþróttagrein. Við fengum út að þrjár vinsælustu íþróttirnar 

árið 2013 samkvæmt innihaldsgreiningu Morgunblaðsins væru knattspyrna, handbolti og 

körfubolti. Hvað segir Google leitarvélin, ef þú leitar af þessum íþróttagreinum á ensku? Ef 

maður leitar að orðinu "soccer" þá koma upp 258 milljónir vefslóða. Ef maður leitar að orðinu 
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"handball" þá koma einungis 1.6 milljón vefslóða. Að lokum ef maður leitar að orðinu 

"basketball" þá koma upp 187 milljónir vefslóða. Samkvæmt þessu er það er klárt mál að 

knattspyrna er vinsælust, bæði hér á Íslandi og úti í heimi. Hins vegar gefa þessar 

leitarniðurstöður til kynna að körfubolti er mun vinsælli íþrótt heldur en handbolti út í heimi. 

Það er því öfugt við innihaldsgreininguna sem við framkvæmdum. Samanburðurinn sést mjög 

vel á töflu 2. 

Tafla 2. Samburður á milli Morgunblaðsins og internetsins um hlutfall íþróttagreina í 

hvorum fjölmiðli fyrir sig. 

 

Morgunblaðið Internetið 

Knattspyrna 43% 58% 

Handbolti 38% 1% 

Körfubolti 19% 41% 

Samtals 100% 100% 

 

Hvers vegna ætli handbolti sé samt svona vinsæll á Íslandi en er ekki einu sinni nálægt því 

að ná sömu hæðum út í heimi samkvæmt Google leitarvélinni. Samkvæmt HSÍ er það 

hugsanlega vegna þess að í gegnum tíðina hafa margir handboltaleikmenn og konur orðið 

nokkurs konar þjóðhetjur í augum okkar Íslendinga vegna þess það var og er í fremstu röð 

íþróttarinnar í heiminum (Steinar J. Lúðvíksson, 2012: 9-10). 

Til að svara spurningunni hvort íþróttaefni sé að aukast á internetinu þá verður svarið að 

vera já þótt við höfum engar rannsóknir eða heimildir fyrir því. Ástæðan er einfaldlega sú að 

internetið er alltaf að stækka með hverjum deginum og fyrst íþróttaefni er að aukast í 

dagböðum og sjónvarpi þá verðum við að gefa okkur það að íþróttaefni sé að stækka líka á 

internetinu. 
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7 Niðurstöður 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar byggjast á innihaldsgreiningu Morgunblaðsins eins og 

kom fram fyrr í ritgerðinni. Hlutfall íþróttaefnis í sjónvarpi var sett fram til að sjá samanburð, 

þ.e.a.s. hvort aukning íþróttaefnis myndi fylgjast að á milli fjölmiðla.  

7.1 Innihaldsgreining Morgunblaðsins 

Við innihaldsgreiningu Morgunblaðsins kom í ljós að hlutfall íþróttaefnis hefur aukist jafnt og 

þétt frá árinu 1947 til ársins 2013. Það hefur farið úr 2% og upp í 8% á 65 árum. Það þýðir að 

íþróttir í Morgunblaðinu eina viku í febrúar árið 1947 voru 5006 rúmsentimetrar og núna árið 

2013 voru þær eina viku í febrúar komnar upp í 30210 rúmsentimetra. Á mynd 20 sést þessi 

hlutfallsbreyting mjög skýrt. Mesta breytingin á sér stað á milli áranna 1967 og 1987. Það 

tímabil telst einmitt til gullára dagblaðanna á Íslandi og á þessum tíma stækkaði 

Morgunblaðið gífurlega og íþróttaefni í takt við það. Síðan þá hefur aukningin verið stöðug 

og ekkert virðist vera því fyrirstöðu að hún haldi áfram um ókomin ár ef dagblaðalestur 

Íslendinga heldur áfram. 

 

Mynd 20. Hlutfall íþrótta í Morgunblaðinu eina viku í febrúar frá árinu 1947 til ársins 2013. 

Íþróttafréttum fjölgaði og það var ákveðin breyting á birtingamynd íþróttagreina í 

Morgunblaðinu á árunum 1947 til 2013. Í fyrsta lagi þá var þjóðaríþrótt Íslendinga, glíma, til 

umfjöllunar árið 1947 en hvarf svo algjörlega. Ástæðan er sú að handbolti kom til sögunnar á 

Íslandi og eignaði sér stærstan hluta af íþróttaumfjöllun Morgunblaðsins. Hann var á toppnum 

árin 1967 og 1987 en eftir það tók knattspyrnan við og hefur verið í toppsætinu sem sú íþrótt 

sem mest er fjallað um í Morgunblaðinu. Á undan því hafði þó knattspyrna verið í öðru sæti á 

eftir handboltanum. Aðrar íþróttagreinar fá mun minni athygli í Morgunblaðinu en má þó 
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helst nefna frjálsar íþróttir, skíði og körfubolta sem þær íþróttir sem alltaf hafa verið til 

umfjöllunar á þessu tímabili en í miklum minni hluta á eftir knattspyrnu og handbolta. Frjálsar 

íþróttir og skíði fengu meiri umfjöllun árin 1967 og 1987 en eftir það hefur sú umfjöllun 

minnkað og körfubolti hefur fengið meiri umfjöllun. Fleiri íþróttagreinar hafa fengið 

einhverja umfjöllun en það er meira byggt á því að vera uppfyllingarefni frekar en eitthvað 

annað. Það voru margar íþróttagreinar sem fengu litla umfjöllun og náðu þær aldrei neinum 

stöðugleika í blaðinu. Stöðugleikinn sem sást var eingöngu hjá handbolta, knattspyrnu, 

körfubolta, frjálsum íþróttum og skíðum. 

Hlutfall innlendra og erlendra íþróttafrétta var einnig breytilegt á þessum árum og 

niðurstöður leiða það í ljós að á árunum 1947 og 1967 þá er hlutfallið tiltölulega jafnt, þ.e.a.s. 

jafn margar innlendar og erlendar íþróttafréttir. Eftir það breytist það og innlendar fréttir 

verða í meiri hluta árin 1987, 2007 og 2013. Þó ekki mikill meiri hluti árin 1987 og 2007 en 

virðist vera aukast eftir það og árið 2013 voru innlendu fréttirnar mun fleiri heldur en þær 

erlendu. 

7.2 Hlutfall íþrótta í sjónvarpi 

Þróun íþróttaefnis í sjónvarpinu sýnir sama mynstur og þróun íþrótta í Morgunblaðinu. Það er 

þó að aukast mun hraðar í sjónvarpinu heldur en í blaðinu. Aukningin sést þó ekki í gegnum 

eina sjónvarpsstöð heldur sést hún þannig að með tilkomu fleiri sjónvarpsstöðva eykst hlutfall 

íþróttaefnis í sjónvarpinu. Árið 1991 til ársins 1997 sýndi Ríkissjónvarpið aukningu á hlutfalli 

íþróttaefnis frá 12% upp í 17%. Eftir það lækkaði hlutfallið aðeins en þrátt fyrir það þá var 

íþróttaefni í Ríkissjónvarpinu að aukast. Fjöldi klukkustunda hækkaði jafnt og þétt frá árinu 

1991 til ársins 2010 þannig hlutfallið segir ekki alla söguna. Hlutfall  íþróttaefnis á Stöð 2 var 

5% árið 1997 en eftir það hvarf það. Ástæðan á bakvið það er sú að öll þeirra íþróttaumfjöllun 

færðist yfir íþróttastöðvarnar sem þeir settu sjálfir á laggirnar, Sýn 1 og Sýn 2. Þær breyttust 

svo yfir í Stöð 2 Sport og Stöð Sport 2 þar sem íþróttatengt efni er sýnt nánast allan 

sólarhringinn. Síðan þá hefur íþróttastöðvunum farið fjölgandi og í dag eru stöðvarnar orðnar 

8 talsins sem sýna eingöngu íþróttir.  

7.3 Samanburður  

Í ljósi ofangreindra niðurstaðna er óhætt að segja að íþróttaefni í Morgunblaðinu og í 

sjónvarpinu sé að aukast. Þróunin hefur verið jöfn og þétt hjá Morgunblaðinu á meðan hún 

hefur verið mun hraðari hjá sjónvarpinu. Sjónvarpið er nútímatæki og nútíminn einkennist af 

hraðri þróun og því kemur þetta ekki á óvart. Dagblaðið er hins vegar elsti fjölmiðill heimsins 
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og því skiljanlegt að þróun íþrótta hafi verið jöfn og þétt. Þessi þróun hefur síðan farið yfir á 

internetið þar sem íþróttir birtast þér bæði í mynd dagblaða sem og sjónvarps. Þar er 

einstaklingurinn orðinn sinn eigin stjórnandi og ræður hvort hann les eða horfir á íþróttafréttir 

eða einfaldlega sleppir því. 

Knattspyrna er algengasta íþróttagreinin til umfjöllunar samkvæmt Morgunblaðinu,  

handbolti er í öðru sæti og körfubolti því þriðja. Ekki var hægt að gera samanburð á milli 

Morgunblaðsins og sjónvarps á þessu vegna skorts á gögnum en það er þó hægt að fullyrða 

það að knattspyrna sé algengasta íþróttagreinin sem kemur fram í sjónvarpi með því að sjá að 

sex af þessum átta íþróttastöðvum sem eru í gangi í dag sýna mestmegnis frá knattspyrnu. 

Aðrar íþróttagreinar eins og handbolti og körfubolti fá töluverða umfjöllun í sjónvarpi en ekki 

nærri því jafn mikla og knattspyrnan.  

Varðandi uppruna íþróttafrétta og íþróttaefnis verður smá breyting á hlutunum. Innlendar 

íþróttafréttir eru algengari en erlendar íþróttafréttir í Morgunblaðinu þegar niðurstöður eru 

lagðar saman. Á árunum 1947 og 1967 var þetta nú tiltölulega jafnt en eftir það virðist sem 

innlendar fréttir hafi aukist og þá einkum vegna þess að íþróttir voru byrjaðar spila stærra 

hlutverk í þjóðfélagi okkar Íslendinga.  
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8 Umræða 

Hefði verið hægt að spá fyrirfram, þ.e.a.s. áður en þessi rannsókn var gerð að íþróttaefni væri 

búið að aukast í fjölmiðlun? Jú, eflaust var hægt að gera sér grein fyrir því en að svona mikil 

og stöðug aukning hafi átt sér stað á tiltölulega stuttum tíma kemur höfundi alla vegana mjög 

á óvart. Staðreyndin er sú að í gegnum árin hafa íþróttir verið að öðlast meira gildi í hinu 

íslenska samfélagi og eru byrjaðar snerta marga þætti þjóðfélagsins. Íþróttir fléttast inn í 

menningarstarf, menntun, afþreyingu og ferðamennsku, þær eru atvinnuskapandi og tengjast 

náið hagkerfi og afkomu byggðarlaga. Hlutverk fjölmiðla er að reyna endurspegla þann 

tíðaranda sem ríkir í samfélaginu hverju sinni. Þar af leiðandi er það ein af ástæðunum fyrir 

því að íþróttir hafa verið að aukast í fjölmiðlum. Því meira gildi sem eitthvað fær, því meiri 

umfjöllun verður til og það er nákvæmlega það sem hefur gerst með íþróttirnar.  

Víðir Sigurðsson, umsjónarmaður íþróttadeildar Morgunblaðsins, segir að miklar 

breytingar hafi orðið frá árinu 2000 til dagsins í dag en hann gekk til liðs við Morgunblaðið 

árið 2000. Hann nefnir tvo þætti sem hafa haft gríðarleg áhrif á aukningu íþróttaumfjöllunar í 

Morgunblaðinu. Annars vegar var það tilkoma sérblaðs íþróttanna í Morgunblaðinu en á 

níunda og tíunda áratugnum hafði alltaf bara verið sérblað á þriðjudögum en hina dagana 

höfðu íþróttirnar bara fallið inn í blaðið eins og hver önnur frétt. Þetta breyttist hins vegar í 

kringum aldamótin og þá urðu íþróttafréttirnar að sérblaði inni í Morgunblaðinu alla daga 

vikunnar nema sunnudaga. Það gaf íþróttunum mun meira vægi í blaðinu að mati Víðis. Hann 

nefnir einnig að tilkoma internetsins hafi haft stór áhrif á þróun íþróttanna. Áður fyrr var 

íþróttaumfjöllunin miklu einfaldari en með tilkomu internetsins breytist starf 

íþróttablaðamanna til mikilla muna því nú þurfa þeir að dekka netið og skrifa íþróttafréttir 

allan daginn á mbl.is og koma blaðinu út í prentun. Aðspurður hvers vegna boltaíþróttirnar 

hafi yfirleitt alltaf fengið mestu umfjöllunina í Morgunblaðinu sagði hann aðal ástæðuna á 

bakvið það vera mismunandi mótafyrirkomulagið milli íþróttagreina. Í mörgum 

iþróttagreinum er kannski bara eitt stórt Íslandsmót á ári og því verða sumar íþróttagreinar 

ekki í sviðsljósinu utan þess tíma. Tímabilin í knattspyrnu, handbolta og körfubolta ná hins 

vegar yfir stóran hluta ársins og eru því fyrirferðarmeiri í umfjöllun Morgunblaðsins.  

Hann segir að markmið íþróttablaðsins sé þó að sinna sem flestum íþróttum sem stundaðar 

eru hérlendis og eru innan lögsögu íþróttahreyfingarinnar að þeir hafi það að leiðarljósi að 

greina sem best frá stærstu viðburðunum í flestum greinum. Hvað varðar framhaldið segir 

hann að íþróttafréttirnar séu ennþá í mikilli þróun. ,,Á meðan þörf er á dagblaði verður þörf 

fyrir íþróttafréttir í dagblaði, það mun haldast í hendur." segir Víðir.  
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Hvort Víðir hefur rétt fyrir sér eða ekki kemur í ljós á næstu árum en eins og margir vita þá 

eiga dagblöð undir högg að sækja á fjölmiðlamarkaðnum í dag. Ástæðan er sú að internetið og 

sjónvarpið eru alltaf að taka meiri og meiri völd og ef sú þróun heldur áfram þá gæti ef til vill 

dagblað Morgunblaðsins horfið á braut og mbl.is myndi taka alfarið við af því. Miðað við 

hversu hröð þróunin hefur verið síðustu ár þá gæti það vel skeð en eins og áður segir þá mun 

tíminn leiða það í ljós. Tíminn mun einnig segja til um hvort sömu íþróttagreinarnar verða enn 

vinsælastar eftir nokkur ár. Það má áætla það vegna þess að íþróttagreinar á borð við 

knattspyrnu, handbolta og körfubolta skila langmestum tekjum í formi auglýsinga og iðkunar 

miðað við rannsóknir. Í dag snýst allt um að auka hagsæld sína og samfélagsins og það kæmi 

því ekkert á óvart að vinsældir þessara íþróttagreina myndu halda áfram að aukast og aukast, 

ef til vill á kostnað annarra íþróttagreina vegna þess að þær skila ekki eins mikilli hagsæld 

fyrir einstaklinga og samfélagið. Allt er þetta jú farið að snúast um peninga. 

Markmið þessarar rannsóknar var að komast að því hvernig þróun og gildi íþrótta hefur 

verið í fjölmiðlum í gegnum tíðina. Nú er hægt að svara því af meiri vissu en áður. Við gerð 

rannsóknarinnar komu samt margar hugmyndir í kollinn um hvað það væri hægt að gera í 

framhaldinu. Til að mynda væri gaman að bera saman birtingamynd kvenna og karla í 

íþróttaumfjöllun fjölmiðla. Það hefði einnig verið skemmtilegt ef möguleiki hefði verið að á 

því að sjá nákvæmar tölur yfir hvaða íþróttagreinar kæmu mest fyrir í sjónvarpi. Þó það hafi 

ef til vill verið hægt að spá fyrir um það þá hefði samburðurinn verið mun nákvæmari á milli 

dagblaðs og sjónvarps. Það væri því gaman að gera innihaldsgreiningu á íþróttafréttum í 

sjónvarpinu og á íþróttarásunum til að sjá hvort birtingamynd íþrótta hafi þróast í svipaða átt 

og í Morgunblaðinu. Samanburður á milli dagblaða kæmi einnig til greina og því væri gaman 

að skoða annað dagblað við hliðina á Morgunblaðinu og sjá muninn þar á milli. Þessi 

rannsókn gæti því verið upphaf að viðameiri rannsóknum á íþróttum í fjölmiðlum, sem myndi 

kannski geta gefið sterkari mynd af því hvernig birtingamynd íþrótta hefur breyst í gegnum 

tíðina í fjölmiðlun. Við vitum núna að breytingar hafa átt sér stað og gildi íþrótta í íslenskum 

fjölmiðlun hefur aukist og það væri því afar gaman að sjá nákvæmari mynd af þessum 

breytingum með því að stækka rannsóknina. 
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