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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hversu stórt hlutfall frétta eru íþróttafréttir hjá 

vefmiðlunum Vísir.is, Mbl. is og Rúv.is. Einnig vildum við kanna hvaða íþróttagreinar fá 

mesta umfjöllun. Hvað er svona merkilegt við íþróttafréttir og af hverju eru þær mikilvægar í 

nútíma samfélagi? Eru fjölmiðlar mögulega farnir að markaðssetja sig meira en áður á 

vefmiðlum? Umfjöllun um íþróttir á Íslandi hefur aukist töluvert á síðastliðnum árum á sama 

tíma og mjúkar fréttir verða vinsælli um allan heim. Þetta eru bein áhrif markaðssetningar þar 

sem vinsælasta efnið er í raun selt til lesenda í formi auglýsinga á vefnum.  Til þess að komast 

að því hversu mikið er fjallað um íþróttir á stærstu miðlum landsins og svara spurningum 

okkar sem eru svohljóðandi: ,,Hvert er hlutfall íþróttafréttar af heildar fréttum annars vegar og 

hvert er hlutfall stakra íþróttagreina af íþróttafréttum?”, þá var notast við megindlega 

rannsóknaraðferð. Við rannsökuðum fréttir alla virka daga, eina viku í senn hjá Vísi, 

Morgunblaðinu og Rúv og flokkuðum þær niður eftir því af hvaða tagi þessar fréttir voru og 

um hvaða íþrótt var fjallað. Megin niðurstöður úr þessari rannsókn okkar var að íþróttafréttir 

eru stórt hlutfall þeirra frétta sem birtast á vefmiðlum hér á Íslandi og í takt við það sem er að 

gerast um heim allan. Síðar meir var haft samband við íþróttafréttadeildir miðlanna þriggja til 

að fá betri sýn á það hvað það er sem kemst í fréttir raunverulega og af hverju.   

 Stefnan var frekar lík hjá miðlunum, ekki þurfti að skrifa ákveðið magn frétta dags 

daglega, heldur frekar leitað í að skrifa eitthvað sem gæti talist skrítin frétt þar sem þær fréttir 

eiga það til að vera vinsælli en fréttir sem fjalla um ákveðin árangur íþróttamanna. Rúv.is er 

með ákveðnar reglur hjá sér þegar kemur að ákveða um hvað eigi að fjalla og er það frekar 

byggt á tegund og mikilvægi heldur en vinsældum. Mbl.is leggur mikla áherslu á það sem er 

vinsælast en reyna samt að fjalla um sem mest af íþróttagreinum óháð lestri og Vísir leggur 

áherslu á að fjalla vel um allt það nýjasta og þar spila lestrartölur stórt hlutverk. Margt annað 

kom í ljós og miðað við hlutfall íþróttafrétta af öllum fréttum sem birtust, má segja að þær séu 

mikilvægur hluti í samfélaginu í dag þar sem fólk leitar af nýjum og skemmtilegum fréttum til 

þess að lesa. Einnig eru markaðsáhrifin orðin meiri og því eykst magn íþróttafrétta. 
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Abstract 

The aim of this thesis was to research the ratio of sports news to all published news on the 

online media Visir.is, Mbl.is and Ruv.is. Furthermore, we also wanted to examine which sport 

categories get the most media coverage. What is so remarkable about sports news and why are 

they important in modern society? Is the media potentially starting to market themselves more 

than before through online media? In Iceland, the coverage of sports news has significantly 

increased over the last few years, while at the same time soft news are becoming more 

prominent around the world. These are effects from direct involvement of marketing activities 

where the most popular content is being sold to readers in form of online advertising. 

Quantitative research methodology was used in order to find out how many sports news are 

covered in the country's largest media and to answer following questions: "What is the ratio of 

sports news to all published news, and what is the ratio of news within the various sport 

categories?”.  News that Vísir, Morgunblaðið and Rúv published were studied in the course of 

one working week each and they were categorised according to the type of the news and 

which sport category was covered. The main result from this study was that sports news has a 

high percentage of published news on Icelandic websites, which is in line with the global 

trend.   

       As a next step, the sports departments of the three media companies were contacted, in 

order to get more insights on what is published and its reason why. The strategy was quite 

similar between the media companies as they are not required to publish certain amount of 

news daily. Rather look for something to publish that could be considered as unusual, since 

such news tend to get more attention than news about certain game results. Ruv.is has specific 

rules when it comes to what is published and that it is based on the type and importance rather 

than popularity. Mbl.is puts a lot of emphasis on what is most popular, but still focus on to 

publish the majority of sport categories, regardless how much they are being read. Vísir 

emphasizes a lot on the latest news where the number of readers plays an important role. 

Many interesting insights were discovered and considering the ratio of sports news to all 

published news; it is safe to say that they are an important part of today‘s society as people 

seek for new and entertaining news. 
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Inngangur 

Íþróttir og fjölmiðlar 
Íþróttir spila stóran þátt í því að efla líkamlega og andlega vellíðan hjá fólki. Sú hugmynd að 

,,sigra” í íþróttum gegnir lykilhlutverki í velgengninni sem fólk sækist eftir. Íþróttaheimurinn 

veitir fólki tækifæri til þess að öðlast skilning á allskonar viðkvæmum málum eins og 

kynþáttafordómum og kynhneigð. Að hunsa íþróttir í nútíma samfélagi er það sama og að 

afneita stórum menningarþætti þess.  Með því að setja verðmæti á tiltekinn íþróttamann, er 

ekki aðeins verið að skilgreina það að íþróttamaðurinn sé góður í sinni grein, heldur er líka 

verið að gefa íþróttagreininni tölu yfir hvers virði hún er. Sumar íþróttir eru taldar 

mikilvægari en aðrar eftir því hversu miklir peningar eru í þeim og hvernig markaðssetningu 

er háttað, þá er spurning hvort mikill munur sé á milli umræðu íþrótta í fjölmiðlum (Kenneth, 

2012).  Hvernig fjalla vefmiðlar á Íslandi um íþróttir og eru sumar íþróttir mun vinsælli en 

aðrar hvað fréttafjölda varðar? 

Þróun og umfjöllun á fjöl- og samfélagsmiðlum er mikilvægasta og stærsta þróunin í 

nútíma íþróttum. Þróunin sem hefur orðið hjá markaðsaðilum í gegnum íþróttir er einnig 

gífurleg. Tengslin á milli íþrótta, fjölmiðla og auglýsingamarkaðsins eru mikil og í raun mun 

mikilvægari í dag en fyrir 10-20 árum.  Íþróttamaðurinn skilar sínu sem gerir það að verkum 

að fjölmiðlar fjalla um hann og græða þannig pening.  Íþróttamaður sem er mikið í 

fjölmiðlum verður því vinsælli og er líklegur til þess að taka þátt í auglýsingaherferðum 

fyrirtækja.  Þannig vinna allir saman og hagnast gífurlega á því á endanum. Samvinnan í 

þessari markaðssetningu er lífsnauðsynleg fyrir íþróttirnar, fjölmiðla og auglýsingamarkaðinn 

svo þau hreinlega virki í nútíma samfélagi (Beck og Bosshart, 2003). 

Íþróttir og íþróttaumfjöllun er mjög vinsælt málefni um allan heim. Þessar mjúku 

fréttir eru komnar með stóran sess hjá fjölmiðlum en svo er spurningin hversu mikilvægt 

fjölmiðlaefni íþróttir eru og hvort þær eigi að hafa svona stórt hlutverk hjá fjölmiðlum 

(Coakley, 2007). Suma skiptir þetta gríðarlega miklu máli og íþróttir eiga það til að sameina 

svo marga. Sem dæmi má nefna gott gengi Íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, það má í 

raun segja að allt landið  hafi fylgst með þegar liðið spilaði á Evrópumótinu í knattspyrnu og 

komst Ísland ennþá meira á kortið eins og sagt er. Landið sjálft hafði aldrei áður verið jafn 

mikið í umræðunni en eftir þetta ótrúlega gengi í fótboltanum, sumarið 2016. 

Með íþróttum og fréttum þeim tengdum aflast miklar tekjur og fjölmiðlarnir hagnast 

mikið. Auglýsingar í kringum íþróttaviðburði hafa aukist töluvert síðastliðin ár með tilkomu 
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samfélagsmiðla, þar með eru íþróttafélög og greinar að fá meiri umfjöllun og því ennþá meiru 

fjármagni eytt í að búa til þessar fréttir (Coakley, 2007).  

 Með íþróttum birstast (í grunninn) fréttir sem hafa einning ákveðið skemmtanagildi 

sem er mjög aðlaðandi fyrir lesendur. Ef skoðuð er saga fjölmiðla þá sést að þeir hafa nýtt sér 

þetta skemmtanagildi alveg frá upphafi.  Fjölmiðlar hafa notfært sér ákveðnar aðferðir til þess 

að markaðssetja betur íþróttagreinar og því hagnast töluvert á þeim. Fjallað var um 

íþróttaviðburði á dramatískari og persónulegri hátt og þannig urðu íþróttir mikið tengdar 

tilfinningum og sögum sem mannfólkið hefur almennt áhuga á. Útvarpsmiðlar byrjuðu að 

varpa beinum lýsingum frá leikjum og íþróttaskýrslurnar urðu mjög fljótt gerðar aðgengilegar 

á vefmiðlum. Sjónvarpið byrjaði að geta vitnað í atburði og keppnir án þess að þurfa vera á 

staðnum þegar mót fór fram. Til viðbótar hefur tæknin orðið betri með árunum. Með betri 

tækni hafa útsendingar orðið töluvert skýrari, með tilkomu hægra endursýninga á atvikum 

hefur skemmtanagildi aukist til muna. Að lokum má með sanni segja að sjónvarpið hafi breytt 

íþróttum í viðskipti sem raka inn peningum dag eftir dag (Beck og Bosshart, 2003). 

Mikilvægi íþrótta í sjónvarpi varð áhugavert fyrir fjölmiðlafræðina sjálfa. Íþróttir hafa 

orðið mikilvægasta málefnið af málefnum sem eru samt ekki mikilvæg. Fjöldi bóka, greina, 

þátta og fleira um íþróttir sýnir þennan vaxandi áhuga fjölmiðla á íþróttum. Síðan að 

flokkurinn ,,íþróttir“ fór að gegna svo mikilvægu hlutverki hjá fjölmiðlum þá bættu þeir við 

meiri fagmennsku í þann hóp sem fór að fjalla um íþróttirnar. Íþróttafréttamenn urðu mjög 

virtir blaðamenn á því sviði fjölmiðla (Beck og Bosshart, 2003). 

Íþróttirnar hafa getu til að skapa góðar minningar fyrir einstaklinga. Íslendingar munu 

aldrei gleyma þegar þeir komust í fyrsta skipti á EM árið 2016 og HM árið 2018 og þeim 

árangri sem þar náðist, sérstaklega á Evrópumótinu þar sem liðið komst upp úr riðlakeppninni 

og sló svo Englendinga úr keppni síðar meir. Þegar íþróttamenn og konur taka þátt í svona 

stórum keppnum fyrir hönd sinnar þjóðar, þar sem árangur er svona góður og að vissu leyti 

óvæntur, getur allur heimurinn fylgst með þar sem fjölmiðlar byrja að fjalla um það gengi 

nánar  (Beck og Bosshart, 2003). Menn vissu almennt ekki um getu íslenska landsliðsins  fyrr 

en einmitt á EM, og eftir það ævintýri var Ísland í fjölmiðlum um allan heim. 

Hvað sjáum við í fjölmiðlum?  Dag eftir dag heyrum við fréttir og lesum um það sem 

er að gerast um allan heim.  Við fáum allskonar pólitík beint í æð og fjölmiðlar keppast um að 

vera fyrstir með allt það nýjasta sem er að gerast hverju sinni í samfélaginu. Hvernig 

fjölmiðlar fjalla um ákveðin málefni getur haft gífurleg áhrif á samfélagið allt. Við hugsum 

um þessi áhrif og hvernig þau munu hafa áhrif á ungu kynslóðina í framtíðinni.  Að sjá allt 
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það vonda sem finnst í heiminum, stríð, hungursneyð og náttúruhamfarir.  Á tímabili höfðu 

foreldrar áhyggjur af því hvernig sjónvarpsstöðin MTV gæti haft slæm áhrif á börn sín, 

hvernig teiknimyndir, sápuóperur og auglýsingar blekkja okkur dags daglega með því að búa 

til ranga ímynd. En þrátt fyrir allar þær rannsóknir sem til eru um þessi málefni er lítið fjallað 

um þau áhrif sem íþróttir í fjölmiðlum hafa á samfélagið og hlutfall íþróttafrétta af öllum 

fréttum sem skrifaðar eru (Wenner, 1989). 

Hvað er það sem gerir það að verkum að íþróttir eru svona vinsælar og fólk sækist í að 

fylgjast með því sem er að gerast á því sviði? Íþróttaviðburðir fylgja engu handriti og allt 

getur gerst.  Knattspyrnumennirnir sem við sjáum í sjónvarpinu eru með þeim bestu í 

heiminum og börn leitast eftir því að sjá ,,hetjur" sínar spila leik sem þau geta svo sjálf spilað 

á einfaldan hátt.  Menn starfa við að lýsa leikjum og á sama tíma veita áhorfendum allskyns 

upplýsingar um íþróttina og íþróttamennina.  Blöðin skrifa ýtarlega um liðna íþróttaviðburði 

eða búa til einhverskonar upphitun fyrir það sem koma skal. Þau byggja upp spennuna svo 

áhorfandi sé tilbúinn þegar atburðurinn á sér loks stað (Wenner, 1989). Með tilkomu vefmiðla 

er því hægt að búa til meiri spennu þar sem hægt er að uppfæra allar greinar í rauntíma, laga, 

breyta og bæta allt eftir því hvað það er sem grípur lesendur. 

Félagsleg viðmið fólks hvetja þau til þess að skoða ekki einungis fjölmiðlaefnið og 

áhrif þeirra út frá sjálfsmyndinni heldur einnig eðli þeirra til íþróttafréttamennsku. Það eru 

margar milljónir manna sem fylgjast með og gera það í gegnum sjónvarpip, útvarpið, dagblöð, 

lesa tímarit og auðvitað í gegnum netið á vefmiðlum. Ólympíuleikarnir og heimsmeistaramót 

eru þeir atburðir sem fá hvað mesta umfjöllun og langmest áhorf á öllum miðlum (Billings og 

Hundley, 2010). Reiknað er með að yfir 3.5 milljarðar manna hafi fylgst með 

heimsmeistaramótinu sem haldið var í Rússlandi árið 2018 (FIFA, 2018). Það eru vissulega 

sláandi tölur sem láta þætti sem oft á tíðum teljast stórir líta mun minni út. Gott dæmi er 

American Idol árið 2010, sem laðaði að sér um 28 milljónir fylgjenda í hverri viku.  Tölur 

sem erfitt er að bera saman við heimsmeistaramótið, sem er margfalt stærra. (Billings og 

Hundley, 2010). 

Vegna þess hve mikill vöxtur hefur verið á umfjöllun fjölmiðla um  íþróttir er auðvelt 

fyrir milljónir manna að verða fyrir áhrifum af nýjum menningarheimum, hugmyndum og 

félagslegum skoðunum á því sem í grunninn tengjast við skoðanir um sjálfsmynd, kyn, 

kynhneigð, þjóðerni, öldrun og trúarbrögð svo eitthvað sé nefnt. Stundum koma svona 

atburðir fram í formi keppenda í kappleik á stóra sviðinu (Billings og Hundley, 2010). 

Umfjöllunin er orðin það mikil að það er auðvelt fyrir íþróttafólk sem er að taka þátt í 
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kappleik á hæsta gæðaflokki að hafa áhrif á áhorfendur og annað fólk með því að koma sínum 

skoðunum á framfæri. Þetta sést t.d. í formi fagnaðar á mörkum hjá knattspyrnuleikmönnum 

sem hafa pólitískar skoðanir eða skoðanir um þjóðerni, kynhneigð og öðru því um líkt. 

Íþróttamenn hafa verið að stíga fram undanfarið til þess að berjast gegn kynþáttafordómum í 

íþróttum sem eru því miður of algengir. Gott dæmi um hversu stór umfjöllunin er orðin  er 

þegar íþróttafólk stígur fram hvort sem það er í formi viðtals, á samfélagsmiðlum eða 

hreinlega á kappvellinum sjálfum. Allir sjá skilaboðin strax í fjölmiðlum og á vefnum. 

Margar rannsóknir um sjálfsmyndina hafa virkað sem einhvers konar athugun á 

félagslegri skiptingu, hvernig við skiptumst niður líffræðilega, menningarlega, félagslega, 

pólitískar skoðanir okkar og síðan hvernig fjölmiðlar fjalla um þessar mismunandi breytur. 

Kynjabreyturnar eru sá hlutur sem hefur verið hvað mest rannsakaður og er hlutlægastur.  Þó 

að munur á kynjunum hafi verið ræddur lengi hafa rannsóknir aðeins farið fram í 

líffræðilegum deildum vegna þess að íþróttir, í eðli sínu gera konur og karla að tveimur 

gjörólíkum aðilum. Á íþróttaviðburðum eins og í Wimbledon tennismótinu eða í 

Ólympíuleikunum þar sem bæði kyn taka þátt, er atburðum skipt eftir kyni þar sem greinarnar 

myndu annars ekki virka. Sem dæmi má nefna að fjölmiðlarannsóknir hafa skoðað hvernig 

hugsanir karlmennskunnar leiða oft til minni virðingar fyrir íþróttum kvenna (Billings og 

Hundley, 2010). 

 

Tækniþróun bæði í íþróttum og fjölmiðlum 

Tækniþróun hefur haft mikil áhrif á framleiðslu og dreifingu á íþróttaefni, á íþróttaumfjöllun 

og á neytendur þess. Fyrir ekki svo löngu, áður en internetið var almennt notað eins og í dag, 

höfðu samtök, blaðamenn og miðlar öll völd yfir framleiðslu og dreifingu á flestu íþróttaefni. 

Á þessum tíma var unnið með þessa hefðbundnu fjölmiðlatækni, eins og sjónvarp, útvarp og 

blöð. Þeir atburðir sem fjallað var um voru þeir sem fjölmiðlarnir komust að og því var ekki 

alltaf mikið í boði. Nú er öldin önnur, um leið og eitthvað gerist í dag er það komið út um allt 

á internetinu og umfjöllunin því þróast gríðarlega. Internetið hefur hjálpað íþróttamiðlum á 

þann hátt að sama hvar þeir eru staddir þá geta þeir strax séð hvað gerðist, hvernig og hvar. 

Því hafa þessir miðlar stækkað jafnt og þétt og boðið upp á meiri, betri og hraðari umfjöllun 

en nokkru sinni fyrr (Bryant og Raney, 2006). 

Internetið hefur líka haft mikil áhrif á viðskiptalegu hliðina á íþróttum. Tekjurnar í 

kringum íþróttir og íþróttaumfjöllun er orðin gífurleg. Leikmenn eru fengnir til þess að 

auglýsa hitt og þetta vörumerki í gegnum þessa nýju samskiptamiðla sem hafa sprottið upp á 
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síðustu árum. Sumir leikmenn og þjálfarar hafa meira að segja stofnað sitt eigið vörumerki og 

nota internetið til þess að auglýsa og selja. Sem dæmi má nefna Jesse Lingard leikmann 

Manchester United sem stofnaði vörumerkið sitt JLINGZ og fer hann mikinn á 

samskiptamiðlum með auglýsingar og sölu þess. Svona hafa íþróttamenn notað þennan nýja 

heim sem orðið hefur til í kringum samfélagsmiðla til þess að skapa sér annan feril utan 

íþrótta en samhliða atvinnumennsku. Með þessu fylgjast íþróttamiðlar náið og eru duglegir að 

fjalla um þessa hlið á frægum íþróttamönnum (Bryant og Raney, 2006). 

Í gegnum internetið hafa síðan neytendur og áhugamenn um íþróttir stofnað sína eigin 

umfjöllun. Sumir skrifa umfjallanir og eigin skoðanir um atburði, aðrir halda uppi 

útvarpsþáttum og fjalla þannig um íþróttir og sumir eru með myndbönd vikulega þar sem 

menn fara yfir málin. Allt hefur þetta breyst með komu internetsins ásamt samfélagsmiðlum 

en þegar hefðbundnu fjölmiðlatækin voru notuð þá var þetta ekki í boði (Bryant og Raney, 

2006). 

 

Hvernig hafa samfélagsmiðlar breytt íþróttum? 

Tækninýjungar hafa gert það að verkum að umhverfi íþróttafrétta og upplýsinga hefur breyst. 

Núna er hægt að nálgast allar upplýsingar og alla tölfræði í rauntíma á internetinu.  Á 

samfélagsmiðlum myndast hópar stuðningsmanna sem geta rætt málin og jafnvel rætt við 

íþróttamennina sjálfa sem þeir styðja við bakið á.  Íþróttafélög og íþróttamenn eru farnir að 

nota samfélagsmiðla eins og ,,Twitter", þar sem þau geta tjáð sig um hin ýmsu málefni og 

veitt nýjar upplýsingar um þróun mála innan liðsins.  Stuðningsmenn vita því mun meira um 

íþróttafólkið og starfsemi félaga.  Hver sem er getur búið til aðgang á samfélagsmiðlum og 

birt fréttir og upplýsingar um það sem hann vill.  Sumir ná að vekja meiri athygli en aðrir, 

verða vinsælir og fleira fólk byrjar að fylgjast með því sem þeir eru að segja.  

Einstaklingurinn er þar með búinn að búa til sitt eigið starf á samfélagsmiðlum við það að 

veita almenningi upplýsingar úr íþróttaheiminum.  Það segir sig því sjálft að nú til dags hefur 

fólk gífurlegan aðgang að fréttatengdu efni og getur í raun alltaf verið meðvitað um það hvað 

er að gerast hverju sinni (Sanderson, 2011). 

         Íþróttasambönd eru einnig farin að nýta sér þessa tækni og setja enn meiri pening í að 

viðhalda góðum síðum á samfélagsmiðlum, aðallega á ,,Facebook" og ,,Twitter".  Meira og 

betra efni fyrir alla (Sanderson, 2011). Það segir sig því sjálft að öll starfsemi í 

íþróttaheiminum þarf umfjöllun í bæði fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum til þess að halda 

vinsældum sínum. 



11 

 

Íþróttafréttamenn hafa mun greiðari aðgang að íþróttamönnunum og hafa í mörgum 

tilvikum myndað tengsl við þá. Menn eru ekki lengur bundnir við það að spyrja spurninga á 

blaðamannafundum eða mæta á staði til þess að ræða við afreksfólk.  Núna hefur blaðamaður 

þann möguleika að spyrja spurninga á samfélagsmiðlum, hvar sem er, hvenær sem er og um 

allt milli himins og jarðar.  Vegna þessa hafa margir blaðamenn orðið vinsælir í 

íþróttaheiminum og þeir sem vilja vita allt það nýjasta hverju sinni ,,elta" þá á 

samfélagsmiðlum til að sjá hvað þeir hafa að segja.  Ekki nóg með það að samfélagsmiðlar 

eru að auðvelda upplýsingaflæði í íþróttum, þá eru þeir einnig að gera starf blaðamanna 

einfaldara og mun stærra (Sanderson, 2011).  Samfélagsmiðlar hafa líka haft öll þessi áhrif á 

mjög stuttum tíma. Þessir miðlar eru ekki tískubóla sem springur. Þeir munu bara stækka og 

hafa enn meiri áhrif á allt og alla, þar á meðal íþróttir og það fólk sem stundar þær 

(Sanderson, 2011). 

Þegar rætt er um kynjamun í íþróttum er vitað að kvennaíþróttir fá mun minni 

umfjöllun í fjölmiðlum, nánast enga í liðsíþróttum.  Sú litla umfjöllun sem á sér stað er oftast 

um einstaklinga sem eru bestir í heiminum í þeirri íþrótt sem viðkomandi keppir í.  Einnig er 

miklu meira um það að fólk lítur upp til karla í íþróttum.  Þeir eru meiri ,,stjörnur" en 

konurnar.  Vegna þess er oftar fjallað um karlmenn utan íþróttgreinarinnar, td. Um hvað þeir 

voru að gera á laugardagskvöldi.  Menn eru því líklegri til að fá neikvæða umfjöllun 

einfaldlega því það er auðveldara að selja fréttir um þá.  Fréttir um íþróttakonur eru oftast 

jákvæðar. Það eru ekki margar konur sem eru íþróttafréttamenn.  Mögulega væru umræður 

um kvennaíþróttir meiri ef fleiri konur væru í faginu til að skrifa um þær.  Flestir 

íþróttafréttamenn eru karlar með ákveðin viðmið um hvað er fréttnæmt (Kjartan o.fl, 2006). 

Almenningur vill nálgast fréttir um allt það heitasta sem er í umræðu samfélagsins hjá 

stærstu fjölmiðlum landsins.  Á sama tíma reyna þeir miðlar að uppfylla óskir sinna lesenda 

með því að uppfæra fréttasíður sínar jafnt og þétt, dag eftir dag.  Þannig hefur fólk greiðan 

aðgang að efni um það sem er að gerast um allan heim.  Íþróttafréttirnar í dag er orðinn það 

stór þáttur í starfsemi fréttamiðlanna að þeir eru með sér deildir sem sjá algjörlega um allar 

íþróttafréttir.  Það er þó misjafnt hversu margir vinna við það að skrifa þessar fréttir og hversu 

margar fréttir birtast.  Það er því áhugavert að hugsa um það hversu stórt hlutfall íþróttafréttir 

eru hversu mikilvægar þær eru í raun og veru. 
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Markaðssetning og fjölmiðlar 

Því hefur verið haldið fram að fjölmiðlar í vestrænum löndum séu orðnir meira markaðs- og 

auglýsingadrifnir. Þessi markaðssetning hefur haft áhrif á starf fjölmiðla. Margir halda því 

fram að fréttir á netinu séu sérstaklega næmar fyrir því sem við gætum kallað 

markaðsþrýsting. Eitt af helstu áhyggjuefnunum sem sprottið hafa upp vegna 

markaðssetningar eru þær að fréttamiðlar séu að leggja meiri áherslu á að fjalla um þessar 

mjúku, skemmtilegu fréttir frekar en þær hörðu. Skemmtun virðist vera fá meiri umfjöllun 

heldur en pólitískar fréttir, sem skipta fólki í nútímasamfélagi meira máli (Valgerður, 2018).  

 Fréttamiðlar gegna mikilvægu hlutverki í nútímasamfélagi og blaðamennska og 

lýðræði tengjast bæði í opinberum og fræðilegum samræðum. Fréttamiðlum ber skylda að 

upplýsa almenning þannig að fólk geti tekið upplýstar ákvarðanir sem borgarar í lýðræði. Í 

rannsókn á finnskum og breskum fjölmiðlum kom það í ljós að ein af ástæðum þess að Finnar 

vita meira um stjórnmál heldur en Bretar sé sú að Finnar eru betur upplýstir um þessi mál í 

fjölmiðlum sínum heldur en Bretarnir.  Það sem fjölmiðlar skrifa skiptir miklu máli. Þess 

vegna er spurningin um aukna markaðssetningu í fjölmiðlum og áhrif þess á fréttir mikilvægt 

málefni en á sama tíma ákveðið áhyggjuefni (Valgerður, 2018). 

 Eldri fjölmiðlarannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi sýna að hlutfall mjúkra frétta 

hafði aukist frá aldamótunum en þar voru bara prentuð blöð rannsökuð en ekki vefmiðlar sem 

eru orðnir svo vinsælir í dag og hafa tekið nánast algjörlega yfir. Á þessum tíma var hægt að 

sjá merki þess í hvað stefndi í þróun á markaðssetningu fjölmiðla (Valgerður, 2018). 

 Gerð var rannsókn um markaðssetningu í íslenskum fjölmiðlum sem kom út árið 2018. 

Þar kom í ljós að markaðssetning í íslenskum dagblöðum hafi aukist verulega undanfarin ár, 

en að mestu leyti á vefmiðlum. Líklegt er að fjármálakreppan og dilkurinn sem hún dróg á 

eftir sér, auk sundrunar á lesendum og aukinni samkeppni sem stafaði af tæknilegum 

breytingum, hafi flýtt töluvert fyrir þessu markaðssetningar ferli. Fjölmiðla- og fréttafyrirtæki 

sem eru í erfiðleikum með að lifa af og halda starfseminni gangandi, eru neydd til þess að 

draga úr kostnaði og auka tekjur með því að fjölga mjúkum vinsælum fréttu til lesenda og 

auglýsenda, sem getur haft áhrif á blaðamennskuna sjálfa og gildi þeirra (Valgerður, 2018). 

 Það er nauðsynlegt að spyrja sig að því hvers vegna prentuð blöð séu ekki eins næm 

fyrir viðskiptalegri rökfræði og vefmiðlarnir, þrátt fyrir að vera undir sama fyrirtæki. Það er 

minni munur á umfjöllun á milli harðra og mjúkra frétta á tveimur fréttablöðum samanborið 

við hvert blað og hliðstæðu þess á vefnum. Vefmiðlarnir brugðust einnig öðruvísi við 

kreppunni árið 2008. Kreppan var verst árið 2009 og það var órói í landinu eins og gefur að 
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skilja. Prentuðu blöðin bættu í fréttaflutning sinn á hörðu fréttunum á meðan vefmiðlarnir 

juku sína umfjöllun um mjúku fréttirnar. Skýringin á þessu er líklega samanblanda af kerfis, 

stofnanaáhrifa og tækniþróunar. Prentuð dagblöð eru ,,gamlar stofnanir“ samanborið við 

fréttirnar á netinu. Prentuðu blöðin eiga sér langa sögu og viðurkenndar reglur og samninga 

varðandi fréttatilkynningar um hvað er talið viðeigandi og hvað ætti að kynna (Valgerður, 

2018). 

 Margar rannsóknir hafa bent til þess að vefmiðlar séu viðkvæmari fyrir þrýstingi 

heldur en prentun. Það er mögulegt að óstöðugleikinn á svæðinu hafi gert blaðamenn á 

vefmiðlum næmari fyrir óskum lesenda, sem er gert mögulegt með vefgreiningu. Magn 

upplýsinga sem birtast á vefnum benda einnig til þess að framkvæmd stöðugra útgáfa hafi 

verið stofnuð í íslenskum fjölmiðlum á netinu og það að fjalla um flókin og umdeild pólitísk 

og efnahagsleg málefni getur verið tímafrekt, annað en íþróttaumfjöllun eða fréttir af fræga 

fólkinu (Valgerður, 2018). 

  

Framkvæmd 

Rannsóknin var tvískipt og markmiðið var að fá svör við þremur meginatriðum sem tengjast 

íþróttafréttum hjá íslenskum fréttamiðlum. Í fyrsta lagi var kannað hvaða íþróttagreinar eru að 

fá mestu umfjöllunina hjá vefmiðlunum þremur, Vísir.is, Mbl.is og Rúv.is. Hver miðill var 

rannsakaður út af fyrir sig en einnig voru niðurstöður úr öllum miðlunum lagðar saman til að 

hafa betri yfirsýn af hlutfalli íþróttafrétta. Í öðru lagi var verið að skoða hversu stórt hlutfall 

íþróttafréttir eru af heildar fréttum hjá miðlunum og að lokum að komast að því hvað það er 

sem kemst í fréttir hjá þessum miðlum og af hverju komast þessar ákveðnu fréttar inn en ekki 

aðrar. Eru það vinsældir, árangur, lestrartölur eða kannski eitthvað annað? 

Ramminn sem notaður var til þess að greina hvað sé íþróttafrétt og hvað ekki var sá að 

allar fréttir sem tengdust íþróttagrein á einn eða annan hátt voru flokkaðar sem íþróttafréttir 

nema þær sem að voru persónulegar um einkalíf íþróttamanna. Sem dæmi var það ekki talið 

sem íþróttafrétt í þessari rannsókn að knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo væri að mæta 

fyrir rétt, enda er það persónulegt líf hans, þó hann sé íþróttamaður þá hefur það í raun ekkert 

að gera með íþróttagrein hans. 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð til þess að komast að því hversu stór hluti 

íþróttafréttir séu af heildar fréttum hjá miðlunum og hvaða íþróttagreinar fá mestu 
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umfjöllunina. Alla virka daga í eina viku voru allar fréttir sem skrifaðar voru hjá miðlunum 

þremur taldar, greindar og flokkaðar niður eftir því í hvaða flokki þær ættu heima. Flokkarnir 

skiptust niður í innlendar fréttir, erlendar fréttir og íþróttir. Síðan voru íþróttafréttirnar 

flokkaðar niður í fótbolta, körfubolta, handbolta, golf, blandaðar bardagaíþróttir, amerískan 

fótbolta og annað. Í flokkinn annað má nefna sund, frjálsar íþróttir, keilu og hestaíþróttir. Allt 

var þetta sett upp og talið í Excel skjali og hver miðill rannsakaður út af fyrir sig. Þannig 

fengust niðurstöður yfir það hvaða íþróttagreinar fá mestu umfjöllunina og hversu mikið er 

verið að fjalla um íþróttir yfir höfuð.  

Til þess að komast að því hvað kemst í fréttirnar og af hverju, var haft samband við 

fulltrúa íþróttadeildanna hjá Vísir.is, Mbl.is og Rúv.is og fyrir þá var lagður spurningalisti 

sem innihélt eftirfarandi spurningar:   

 

Hjá hvaða fjölmiðli starfar þú : Mbl, Vísir eða Rúv? 

Þarft þú að skrifa ákveðið margar íþróttafréttir á dag: Ef já, hversu margar?  

Hvað veldur því að skrifað sé um hluti? Vinsældir, árangur, lesningar?  

Hvað kemst í fréttir og af hverju?  

Hverja  telur þú ástæðuna vera? 

 

Haft var samband við miðlanna bæði í tali og rituðu máli og þannig fengust svör við því hjá 

þeim hvað veldur því að eitthvað ákveðið efni kemst í fréttirnar hjá þeim úr íþróttaheiminum 

og hvort það séu til reglur um það hversu margar íþróttafréttir verði að birta hvern dag.  

 

Niðurstöður 

Vísir.is 

Í greiningu á fréttum hjá vefmiðlinum Vísir.is kom í ljós að á tímabilinu 25. mars til og með 

28. mars 2019 voru birtar alls 527 fréttir.  Innlendar fréttir og viðskipti voru 252 talsins, 

erlendar fréttir og erlend viðskipti voru 82 talsins og íþróttafréttir 193.  Heildarhlutfall 

íþróttafrétta hjá Vísi þessa vikuna var því um 37%  sem verður að teljast nokkuð hátt hlutfall. 
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Mynd 1 - Hlutfall íþróttafrétta hjá Vísir.is 

 

Í greiningunni var einnig flokkað niður hvaða íþróttir var fjallað um í þeim íþróttafréttum sem 

birtust.  Af þeim 193 íþróttafréttum sem greindar voru, voru 96 fréttir sem fjölluðu um 

knattspyrnu.  Þess má þó geta að mánudaginn 25. mars spilaði íslenska karlalandsliðið í 

knattspyrnu leik og því voru knattspyrnufréttir þann daginn vel yfir meðallagi eða um 30 

talsins.  Fréttir sem fjölluðu um knattspyrnu þessa vikuna voru því um 50% allra íþróttafrétta 

sem birtust á hjá Vísi. Næst kom körfuboltinn, en fréttir um hann voru 48 talsins eða um 25% 

allra íþróttafrétta vikunnar. Um handbolta voru skrifaðar 20 fréttir sem er um 10%, 9 fréttir 

um blandaðar bardagaíþróttir og 7 um amerískan fótbolta. Alls birtust 3 golf fréttir þessa viku 

og því voru 10 fréttir eftir sem fóru undir flokkinn annað.  
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Mynd 2 - Skipting íþróttagreina hjá Vísir.is 

 

Hjá íþróttadeild Vísir.is er ekki gerð nein sérstök krafa um fjölda frétta sem fréttamaður þarf 

að birta dags daglega samkvæmt fulltrúa íþróttadeildarinnar. Það er hins vegar ákveðið 

viðmið á vinnustaðnum að ný frétt birtist á um það bil hálftíma fresti.  Það er gert til þess að 

halda lífi á vefnum með stöðugum uppfærslum.  Vísir leitast eftir því að fjalla um allt það 

nýjasta og því eru vinsældir  íþrótta og lestrartölur stór þáttur í því hvers vegna skrifað er um 

ákveðna hluti. Ef góður árangur næst í íþrótt vilja þeir birta frétt um það.  Þegar rætt eru um 

hvað kemst í fréttir í nútíma samfélagi er mikilvægt að hafa vefmiðla í huga.  Þessir miðlar 

þurfa á flettingum að halda til þess að virka.  Til þess að halda velli eru skrifaðar mjúkar 

skemmtilegar fréttir með fyrirsögnum sem laða lesendur að. 

 

Mbl.is 

Í greiningu á fréttum hjá vefmiðlinum Mbl.is kom í ljós að á tímabilinu 25. mars til og með 

28. mars voru birtar alls 554 fréttir.  Innlendar fréttir voru 282 talsins, erlendar fréttir voru 93 

talsins og íþróttafréttir 179.  Heildarhlutfall íþróttafrétta hjá Mbl.is þessa vikuna var því um 

32%. 
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Mynd 3 - Hlutfall íþróttafrétta hjá Mbl.is 

 

Niðurstöður um hvaða íþróttagreinar voru vinsælastar voru líkar þeim niðurstöðum sem 

fengust hjá Vísir.is.  Knattspyrnan var vinsælust með 84 fréttir eða um 47% íþróttafrétta.  Þar 

á eftir kom körfubolti með 44 fréttir sem eru 24.5%. Um handbolta voru skrifaðar 27 fréttir 

þessa viku en það jafngildir 15% íþróttfrétta. Um golf voru skrifaðar 6 fréttir og 2 um 

blandaðar bardagaíþróttir.  Engin frétt var skrifuð um amerískan fótbolta þessa vikuna, hins 

vegar voru 16 fréttir í flokknum annað en það er rétt um 9% íþróttafrétta. 

 

 

Mynd 4 - Skipting íþróttagreina hjá Mbl.is 
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Samkvæmt upplýsingum frá fulltrúa íþróttadeildar Mbl.is er ekki settur neinn kvóti á fjölda 

frétta sem eiga að birtast á hverjum degi, hins vegar er það ákveðið viðmið á vinnustaðnum að 

halda vefnum lifandi með jöfnu og góðu fréttaflæði.  Þetta flæði getur sveiflast til og frá um 

klukkutíma en heldur samt sínu striki með jöfnum fréttaflutningi um íþróttir. Dags daglega 

þykir það eðlilegt að mbl.is birti um þrjár fréttir á klukkutíma að meðaltali.  Þeir sem skrifa 

íþróttafréttirnar hjá mbl.is reyna að sinna sem flestum íþróttagreinum alveg óháð lestri. Það er 

þó að sjálfsögðu lögð mikil áhersla á að sinna því sem vinsælast er vel og vandlega.  Oft á 

tíðum er talað um að knattspyrna á Englandi sé í raun vinsælasta íþróttin á Íslandi og miðað 

við upplýsingar frá mbl.is um lestrartölur er það einfaldlega rétt. Það sem kemst í fréttir eru 

frásagnir af íþróttaviðburðum, beinar lýsingar frá þeim, umfjöllun um þá eftir á og viðtöl 

tengd þeim.  Viðtöl og almennar fréttir um íþróttafólk fá mikinn lestur. Mbl.is reynir eftir 

bestu getu að birta fréttir sem starfsfólk telur að almenningur hafi áhuga á að lesa.  Þeirra starf 

snýst um að upplýsa og birta efni sem fólk hefur gaman af.     

  

Rúv.is 

Í greiningu á fréttum hjá vefmiðlinum Rúv.is kom í ljós að á tímabilinu 25. mars til og með 

28. mars voru birtar alls 365 fréttir.  Innlendar fréttir voru 219 talsins, erlendar fréttir voru 88 

talsins og íþróttafréttir 58.  Heildarhlutfall íþróttafrétta Rúv.is þessa vikuna var því um 16%. 

 

 

Mynd 5 - Hlutfall íþróttafrétta hjá Rúv.is 
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Það er nokkuð ljóst að Rúv skrifar töluvert færri íþróttafréttir en hinir miðlarnir.  Alls birtust 

38 knattspyrnufréttir sem jafngildir um 66% íþróttafrétta, landsliðsleikurinn 25. mars á stóran 

þátt í þeim fjölda. Körfuboltinn var næst vinsælastur, en það birtust hins vegar bara 8 fréttir 

um hann eða 14%. Handboltinn fékk 7 fréttir eða 12%.  Ein frétt var skrifuð um golf , einnig 

um blandaðar bardagaíþróttir og 3 fréttir sem fóru í flokkinn annað.   

 

Mynd 6 - Skipting íþróttagreina hjá Rúv.is 

 

Við höfðum samband við fulltrúa Rúv.is og fengum þar svör við okkar spurningum.  Það er 

enginn fyrirfram ákveðinn fjöldi frétta sem fréttamenn þurfa að skrifa dag eftir dag.  Á Rúv 

eru ákveðnar reglur um hvað er fjallað, en þær reglur eru meira byggðar á tegund og 

mikilvægi íþróttagreina/keppna og íþróttafólksins frekar en hreinum vinsældum á ákveðinni 

íþróttagrein. Fram kom að lestur virðist merkilega lítið tengjast íþróttagreininni sjálfri, þá 

miklu frekar hvers eðlis fréttin er.  Úrslit og þess háttar er almennt ekki eins mikilvægt og því 

minna lesið. Það eru viðtöl og eitthvað sem gæti talist skrítið efni sem nær oftast til fólks og 

því meira lesið.  Þegar rætt er um það hvað kemst í fréttir og af hverju, fer það oftast bara eftir 

því hvað fólk leitast eftir.  Rúv fjallar um allt milli himins og jarðar því það er í raun ekkert 

hægt að segja til um það fyrirfram nákvæmlega hvað það er sem fólk vill læra. Rúv reynir að 

fjalla mikið um það sem er að gerast hverju sinni út frá eðli og tegund keppninnar.  
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Samanlagðar niðurstöður allra miðla 

Ef við lítum á niðurstöður rannsóknarinnar heilt yfir er nokkuð augljóst að íþróttafréttir eru 

stór hluti frétta sem við Íslendingar lesum og sjáum.  Þegar teknar eru saman niðurstöður allra 

þriggja miðlanna sjáum við að heildar fjöldi frétta vikuna 25. mars til og með 28. mars var 

1445.  Það er gífurlegt magn frétta hjá aðeins þremur vefmiðlum. Af þessum 1445 fréttum 

voru 430 íþróttafréttir skrifaðar sem eru rétt um 30% af öllum fréttum þessa vikuna. Hlutfallið 

hjá Vísir.is og Mbl.is var þó töluvert hærra en hjá Rúv sem að lagði meiri áherslu á harðari 

fréttir þessa tilteknu viku. 

 

 

Mynd 7 - Samanlagðar niðurstöður allra miðla 

 

Alls birtust 218 knattspyrnufréttir, en stór hluti þeirra tengdust íslenska karlalandsliðinu í 

knattspyrnu. Um körfubolta voru skrifaðar 100 fréttir og 54 um handboltann. Um golf voru 

skrifaðar 10 fréttir og 12 fréttir um blandaðar bardagaíþróttir sem snérust oftar en ekki um 

bardagakappann Gunnar Nelson.  Einungis birtust 7 fréttir um amerískan fótbolta sem verður 

að teljast nokkuð lágt miðað við þróun mála hér á Íslandi þar sem áhorfendafjöldi þessarar 

greinar fer hækkandi ár eftir ár.  Alls fóru 29 fréttir í flokkinn annað.  Það er því ljóst að um 

50% skrifaðra íþróttafrétta snúast um knattspyrnu og um 23% um körfubolta.  Lestrar tölurnar 

eru jú hæstar á knattspyrnufréttum og því eðlilegt að þær séu í miklum meirihluta þessa 

dagana.   
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Mynd 8 - Samanlög skipting íþróttagreina 

 

Lokaorð 

Við gerð þessa verkefnis var leitast eftir niðurstöðum um hversu hátt hlutfall íþróttafréttir eru 

af öllum rituðum fréttum hjá vefmiðlunum Vísi, Mbl og Rúv.  Einnig komumst við nánar að 

því hvað það er sem fréttafólk leitar af í skrifum sínum um íþróttir. Að halda 

fjölbreytileikanum á sama tíma og birtar eru fréttir um stærstu íþróttagreinarnar og hvernig 

miðlarnir taka ákvörðun um hvað verður birt og hvað ekki.  Knattspyrnan var lang vinsælust 

og kom það lítið á óvart en um 50% íþróttafrétta fjallaði um hana af einhverju tagi.  Vísir.is 

og Mbl.is voru töluvert duglegri að birta íþróttafréttir. Vísir birti 193 íþróttafréttir, Mbl.is birti 

179 og Rúv birti 58.  Það er þó vert að minnast á að Vísir.is var duglegri að birta fréttir um 

einkalíf íþróttamanna sem tengdust íþróttagrein ekki beint og flokkuðust því ekki sem 

íþróttafrétt í okkar ramma.  Miðlarnir eru ekki með neinn ákveðinn kvóta um það hversu 

mikið á að skrifa dags daglega, heldur reyna þeir almennt að halda lífi á vefnum og birta 

skemmtilegar fréttir sem er auðvelt að lesa. Með áframhaldandi markaðsþrýsting verður að 

teljast líklegt að fjöldi mjúkra frétta muni aukast töluvert og því munu íþróttafréttir spila 

stærra hlutverk í náinni framtíð. Í rannsókn um íslenska fjölmiðla sem kom út árið 2018 kom í 

ljós að markaðssetning í íslenskum dagblöðum hafi aukist verulega og að mestu leyti á 

vefmiðlum. Auglýsingar og mjúkar fréttir seljast betur en harðar fréttir og hafa miðlarnir því 

aukið skrif sín á því sviði (Valgerður, 2018). Okkur þótti því áhugvert að skoða hlutfall 
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íþróttafrétta og gaman væri að gera svipaða rannsókn eftir nokkur ár til þess að sjá hvernig 

þróunin verður.  

 Íþróttir skipta greinilega miklu máli í okkar samfélagi. Að halda lífi í umræðu íþrótta 

er mikilvægt málefni og fjölmiðlar leggja sitt af mörkum alla daga þar sem um 30% skrifaðra 

frétta á vefmiðlunum þremur voru íþróttafréttir af einhverju tagi.  Áframhaldandi tækniþróun 

og hraði upplýsinga í gegnum vefinn á eftir að aukast með árunum sem gerir það að verkum 

að enn auðveldara verður að nálgast allar nýjustu fréttirnar og nálgast efni sem almenningur 

hefur áhuga á. Allt verður það hægt óháð stað og stund. Íþróttir í nútíma samfélagi eru alltaf 

að stækka og vefmiðlum fjölgar, en spurningin er, mun hlutfall íþróttafrétta af heild allra 

frétta aukast í náinni framtíð með áframhaldandi markaðsþrýstingi? 
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