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Útdráttur 

 

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

Háskóla Íslands. Í henni er fjallað um áhrif internetsins á fjölmiðlun og skýrt frá 

rannsókn höfundar á vinsældum veffrétta á Íslandi.   

Í fyrri hluta ritgerðar er farið yfir helstu kenningar og hugtök sem við koma 

fréttamennsku og internetinu. Þá er farið yfir stöðu vefmiðla á Íslandi sem og 

tölvu- og internetnotkun Íslendinga. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar er skýrt frá rannsókn höfundar á því hvaða fréttir það 

eru sem Íslendingar lesa helst, með því að rýna í fréttir mbl.is. Tekið var fyrir 

átján mánaða tímabil og því skipt í þrjá hluta og vinsælustu fréttir hvers tímabils 

skoðaðar og flokkaðar. Einn hlutinn nær yfir bankahrunið 2008 og upphaf 

kreppunnar til þess að sjá hvort sviptingar í samfélaginu hafi áhrif á fréttalestur 

Íslendinga. 

Markmiðið með þessari rannsókn er að finna hvers konar fréttir njóti mestra 

vinsælda hjá Íslendingum og að komast að því hvort Íslendingar hafi minnkað 

lestur á afþreyingarfréttum, í bankahruninu og ef svo er, hvort það hafi verið 

tímabundið eða ekki. Í niðurstöðum er greint frá því að Íslendingar hafi minnkað 

lestur á afþreyingarfréttum í bankahruninu og aukið lestur á viðskipta- og 

stjórnmálafréttum en að það hafi svo gengið tilbaka að einhverju leyti. 
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Abstract 

 

This essay is a theoretical part of a final thesis in Journalism and Mass 

communication at the University of Iceland. It focuses on the influence the 

Internet has on the media. It also studies the most popular news categories in 

Iceland, before, during and after the bank collapse of 2008.  

The first part covers the theories and concepts that relate to journalism and the 

Internet. It also explains the Icelandic Internet media market along with the 

computer and internet usage of the Icelandic population.  

The second part explains the authors study on the most popular news categories, 

by viewing the news from mbl.is. An eighteen month period was split into three 

parts and the most popular news of each part were examined and catagorized. One 

of the parts covers the era in which the bankcrisis occurs and the beginning of the 

depression, to see if changes in the society could have an effect on what people 

read.  

The objective of this study is to find what types of news are the most popular with 

the people of Iceland and to find out if the entertainment section decreased it´s 

popularity during the bankcrisis, and if so, if it was temporary or not. The 

conclusion chapter reveals that the entertainment news’s reading decreased during 

the bankcrisis while business and politics news’s reading increased. Those 

changes however have somewhat regressed since then.  
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Formáli 

Hugmyndin að þessari ritgerð vaknaði út frá umræðum við Valgerði Önnu 

Jóhannsdóttur leiðbeinanda, um möguleg lokaverkefni. Þegar samtalið barst að 

„clickstream“ hugtakinu og nýjum áherslum í blaðamennsku vegna þess kviknaði 

ljós. Út frá þessum umræðum myndaðist grunnhugmyndin um lokaverkefnið, en 

sú hugmynd þróaðist og breyttist og var að lokum ákveðið að skoða hugmyndir og 

rannsóknir um netið og fjölmiðla og finna út hvað það er sem Íslendingar lesa í 

raun og veru. Svo virðist vera sem að umræðan um netfréttamennsku sé oft á 

tíðum neikvæð, og hafa heyrst þær skoðanir að netmiðlar leggi meira upp úr hraða 

en nákvæmni og að frétt rati á topplista vefmiðlanna, svo lengi sem hún endi á –

MYNDIR. 

Vinnsla rannsóknarinnar var bæði gefandi og skemmtileg og veitti hún mér mikla 

innsýn í fréttaáhuga Íslendinga. Ég var mjög ánægð með niðurstöðurnar og fannst 

mér margt áhugavert koma fram og kom sumt mjög á óvart. Það voru einnig ófáar 

stundirnar sem ég sat skellihlæjandi við flokkunina vegna undarlegra frétta sem 

slógu í gegn á sínum tíma.  

Það voru þó nokkrir sem hjálpuðu mér við gerð þessa lokaverkefnis sem eiga 

þakkir skildar. Bestu þakkir fær Árni Matthíasson hjá Morgunblaðinu fyrir að gefa 

góð ráð varðandi tilhögun rannsóknarinnar og fyrir að veita mér aðgang að 

gögnum mbl.is. Kjartan Ólafsson lektor í Háskólanum á Akureyri fær einnig bestu 

þakkir fyrir ómetanlega aðstoð við úrvinnslu gagnanna og ráðleggingar varðandi 

aðferðarfræðina. Bestu þakkir til Guðmundar Hermannssonar leiðbeinanda míns 

við aðstoð og ráðleggingar varðandi skrif blaðagreinanna í verklega hluta loka-

verkefnisins. Síðast en ekki síst vil ég þakka Valgerði Önnu Jóhannsdóttur, 

leiðbeinanda mínum fyrir alla þá hjálp sem hún veitti mér, stuðning og ráðlegg-

ingar, óteljandi tölvupósta, fundi og símtöl. Án hennar hefði þetta lokaverkefni 

aldrei orðið til.  
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What is happening today, unfortunately, is that the lowest form 

of popular culture – lack of information, misinformation, 

disinformation, and a contempt for the truth or the reality of 

most people’s lives – has overrun real journalism 

  Carl Bernstein 
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1. Inngangur 

Internetið hefur haft mikil áhrif á daglegt líf fólks. Það notar netið að miklu leyti 

til upplýsingaöflunar, til að halda sambandi við annað fólk og ekki síst til þess að 

fylgjast með fréttum hvaðanæva úr heiminum. Flestir gera sér grein fyrir að netið 

hefur breytt daglegu lífi þeirra en þeir hugsa kannski lítið út í að með því að nota 

til dæmis internetþjónustu fjölmiðla, geta þeir haft áhrif á fjölmiðlun dagsins. 

Ekki bara með því að senda inn lesendabréf, athugasemdir eða blogga við 

fréttirnar. Heldur einfaldlega með því að ákveða að smella á eina frétt frekar en 

aðra. Fylgst er með hverjum tölvumúsarsmelli lesenda inn á vefsíðum, með því að 

fylgjast með svokölluðu clickstreaming eða smellistraumi. Þannig verða 

topplistarnir til, mest lesnu fréttirnar. Það getur síðan haft, og í sumum tilfellum 

hefur það, bein áhrif á hvað fréttamenn velja að fjalla um, eða hvernig þeir velja 

að fjalla um tiltekið málefni. Allir vilja jú skrifa frétt sem verður lesin. En getur 

það haft slæm áhrif? Er fréttamennskan á leið inn á þá braut að fréttamenn kjósa 

fremur að skrifa um skilnaði í Hollywood en ófremdarástand í Miðausturlöndum? 

Skiptir meira máli að skrifa „sexí“ frétt en góða frétt? Mun sú skylda fréttamanna 

að fjalla um það sem almenningur þarf að vita lúta í lægra haldi fyrir kröfunni um 

fréttir sem almenningur vill vita? 

Internetið hefur haft mikil áhrif á heim fréttamennskunnar. Því hefur verið haldið 

fram að internetið muni ganga af dagblaðinu dauðu, eða sé jafnvel búið að því. Þá 

hafa netmiðlar verið gagnrýndir fyrir að að einblína á að skila fréttum hratt fremur 

en af vandvirkni. Þó virðist svo vera að risarnir í fjölmiðlaheiminum séu frekar 

jákvæðir í garð netvæðingar fréttamennskunnar (Allan, 2006). Það er nokkuð ljóst 

í það minnsta að fjölmiðlar geta ekki hundsað netið ætli þeir að lifa af.  
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1.1 Uppbygging ritgerðar 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir rannsóknum og kenningum er varða áhrif 

internetsins á fréttamennsku. Þá er skýrt frá rannsókn sem höfundur framkvæmdi 

á mest lesnu fréttum mbl.is á 18 mánaða tímabili, í þeim tilgangi að varpa ljósi á 

hvaða fréttir það eru sem Íslendingar sækja á netinu. Ritgerðin skiptist í fimm 

kafla og nokkra undirkafla. Í fyrsta kafla er inngangur ásamt uppbyggingu 

ritgerðar. Í öðrum kafla er farið yfir breytingar á fjölmiðlamarkaðnum á 

undanförnum árum með tilkomu nýrrar tækni og breytinga á eignarhaldi. Þá er 

farið yfir rannsóknir, kenningar og hugtök sem snúa að veffréttamennsku. Að 

lokum er farið yfir tölvu- og netnotkun Íslendinga, sem og íslenska veffréttamiðla 

ásamt skoðunum nokkurra ritstjóra þeirra á stöðu íslenskrar veffréttamennsku. 

Í þriðja kafla er greint frá rannsóknartilgátunni sem lögð var fram og aðferðar-

fræðinni sem notuð var til rannsóknarinnar. Farið er yfir gerð rannsóknarinnar, 

úrvinnslu gagna og afmörkun efnis. Í fjórða kafla er svo greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar og dregin upp mynd af þeim fréttaflokkum sem Íslendingar 

sækjast í. Þá er greint frá breytingum eftir tímabilum. Fimmti kaflinn er svo 

umræðukafli þar sem farið er yfir niðurstöður rannsóknar og ályktanir dregnar. 

Einnig er umræðan tengd þeim kenningum og hugtökum sem farið var yfir í 

öðrum kafla. Að lokum er niðurlag ritgerðar og heimildaskrá.   

Þessi ritgerð er fyrri hluti af lokaverkefni til meistaragráðu í blaða-og frétta-

mennsku. Seinni hluti verkefnisins er verklegur og er hann fjölmiðlaafurð. Valdi 

höfundur að skrifa blaðagreinar um efni og niðurstöður þessarar ritgerðar undir 

handleiðslu Guðmundar Hermannssonar, ritstjóra mbl.is.  
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2. Fjölmiðlar, netið og Ísland 

Í þessum kafla verður farið yfir þær breytingar sem orðið hafa á fjölmiðlum á 

undanförnum árum vegna tækninýjunga. Þau hugtök sem tengjast rannsókninni og 

veffjölmiðlum eru útskýrð og farið er lauslega yfir stöðuna á Íslandi hvað varðar 

netnotkun almennings. Þá verður farið yfir helstu veffjölmiðla landsins ásamt 

skoðunum nokkurra ritstjóra á veffréttamennsku. 

 

2.1 Breytingar á fjölmiðlun undanfarin ár 

Fjölmiðill er skilgreindur á eftirfarandi hátt í fjölmiðlafrumvarpinu sem nú liggur 

fyrir Alþingi: „Fjölmiðill er hvers konar miðill sem með reglubundnum hætti 

miðlar til almennings efni er lýtur ritstjórn. Til fjölmiðla teljast m.a. dagblöð og 

tímarit, ásamt fylgiritum þeirra, internetmiðlar, hljóð- og myndmiðlar og aðrir 

sambærilegir miðlar.“ (Menntamálaráðuneytið, 2009, bls. 2). Þá er þar að finna 

sér skilgreiningu fyrir rafrænan ritmiðil: „Rafrænn ritmiðill er fjölmiðill sem 

miðlar ritefni með rafrænum hætti svo sem internetútgáfur dagblaða og tímarita, 

dagblöð og tímarit sem dreift er með tölvupósti og aðrir internetmiðlar.“ (Mennta-

málaráðuneytið, 2009, bls. 4). Hér eftir verður notast við orðin veffréttamiðil eða 

vefmiðil, þar sem einungis verður fjallað um fréttamiðla, en rafrænn ritmiðill er 

víðara hugtak samkvæmt frumvarpinu. 

Á síðustu árum og áratugum hafa miklar framfarir orðið í tölvuiðnaði og tölvu- og 

internetnotkun einstaklinga hefur aukist og breyst í takt við það. Ekkert lát virðist 

vera á tækninýjungum eða notagildi þeirra. Heimsþorpið sem fjölmiðla-

fræðimaðurinn Marshall McLuhan lýsti árið 1964 er sannarlega orðið að 

veruleika, þar sem allur hnötturinn er í seilingarfjarlægð. Heimurinn minnkar og 

almenningur getur fylgst með viðburðum um allan hnöttinn, oft í beinni 

útsendingu (Þorbjörn Broddason, 2005). 
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Við hvorki getum né viljum ímynda okkur daglegt líf án allra þeirra miðlunar- og 

boðskiptaleiða sem í boði eru í dag (Livingstone, 2002). Nýju miðlarnir hafa bætt 

ótrúlegum hraða í upplýsingasamfélagið sem við búum í. Það er liðin tíð að fólk 

þurfi að bíða eftir því að fréttatími hefjist, í útvarpi eða sjónvarpi, eða að 

dagblaðið læðist inn um lúguna. Maðurinn hefur stanslausan, opinn aðgang að 

fréttum allan daginn, frá öllum heiminum með því að fara inn á vefsíður á borð 

við mbl.is, cnn.com eða aljazeera.net. Það er ekki einu sinni nauðsynlegt að vera 

bundin(n) við tölvu til að nálgast fréttirnar, því hægt er að fá fréttir sendar í 

farsímann, eða vafra um netið í gegnum símann og lófatölvur. Tækninýjungarnar 

hafa líka breytt boðskiptunum á milli fjölmiðlafólks og áheyrenda (lesenda, 

hlustenda) á stuttum tíma og aukið gangvirkni. Nú er áhorfandinn ekki einasta 

móttakandi frétta heldur getur hann dreift þeim og sagt sitt álit á fréttunum með 

bloggi, athugasemdum og fleiru (Þorbjörn Broddason, 2005). 

Hluti af þróun fjölmiðlunar í dag er að eignarhald hefur þjappast saman og 

miðstýring hefur færst í aukana, sami fjölmiðillinn teygir sig yfir lönd og höf og 

nær til nánast allra. Þá hafa bæði fjölbreytni og sérhæfing í fjölmiðlaefni aukist 

svo um munar. Áhorfendur hafa öðlast ákveðið frelsi með fjölbreytninni og 

gagnvirkninni. Þeir geta nú valið það efni sem þeir hafa áhuga á og hentar þeim 

og eru því ekki lengur háðir vali fréttastjóra á fréttnæmu efni. Þorbjörn Broddason 

(2005) bendir á að það sé varla hægt að tala lengur um hugtakið fjöl-miðil vegna 

þess að efnið er orðið svo sérhæft að litlum hópum.  Miðlar eru ekki lengur eins 

fyrir alla heldur verða þeir sífellt sérsniðnari og miðla til lítilla sérhæfðra hópa í 

stað eina stóra markhópsins eins og áður var. Því lengra sem þessi þróun nær fram 

að ganga því erfiðara verður það fyrir miðil að ná til fjöldans til að veita þeim 

almenna þekkingu og til að þjóna hlutverki sínu sem bindiefni samfélagsins 

(McQuail, 2005). 

Á ráðstefnu bandarískra tímarita árið 2008 sagði einn ræðumanna að ef hið 

stórfenglega starf blaðamennskunnar, sem almenningur hefur treyst til að afla 

frétta fyrir sig, myndi hverfa sjónum yrði internetið fljótt að forarpytti gagnslausra 

upplýsinga. Þessi ræðumaður var Eric Schmidt, yfirframkvæmdastjóri Google. 

Áhyggjur af þessu tagi hafa oftar verið viðraðar á ráðstefnum sem fjalla um 

málefni fjölmiðla (Carr, 2008). 
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2.2 Afþreying í formi frétta 

Eitt þeirra orða sem algengt er að heyra notað um fréttir í dag er orðið 

infotainment. Það er samansett úr ensku orðunum information eða upplýsingar og 

entertainment eða skemmtun. Því miður er ekkert gott íslenskt orð komið fyrir 

þetta hugtak, og heyrir maður enska orðinu slett. Helst væri hægt að hugsa sér að 

nota orðið fréttaafþreying yfir það. Af íslensku sjónvarpsefni mætti kannski helst 

nefna Kastljós og Ísland í dag sem fréttaaþreyingarefni. Infotainment er 

fjölmiðlaefni eða þættir sem eiga að upplýsa fólk og hefur einnig inntak með 

skemmtanagildi til þess ætlað að auka vinsældir hjá áhorfendum og neytendum 

(Demers, 2005). Hugtakið var upprunalega notað í tengslum við sjónvarpsþætti en 

er nú smám saman að yfirfærast á efni vefmiðla, sem og aðra miðla. Önnur 

skilgreining fundin í Cambridge Advanced Learner´s Dictionary (2010) er sú að 

fréttaafþreying sé það þegar skýrt er frá fréttum og staðreyndum með skemmtun 

og húmor fremur en að gefa upp og einbeita sér að staðreyndum og upplýsingum 

um efnið. Þetta fréttaform er mjög vinsælt í Bandaríkjunum og eru fjölmargir 

þekkir blaða- og fréttamenn hið ytra sem nýta sér fréttaafþreyingu í þáttum sínum. 

Einn stærsti sjónvarpsþátturinn þar ytra sem flokkast undir fréttaafþreyingu er The 

Daily Show (2010), sem Jon Stewart stýrir. Á heimasíðu þáttarins stendur að þar 

sé á  ferð besta fréttateymi í heimi sem fjalli um fréttir á áður óþekktan máta, þar 

sem óhlutdrægni, fréttamannsleg heilindi og jafnvel nákvæmni íþyngi ekki 

fréttateyminu. Þessi þáttur laðar að sér vel á aðra milljón áhorfenda samkvæmt 

frétt á heimasíðu the New York Post. Þar stendur einnig að þetta mikla áhorf sé 

vísbending um að fólk sé í síauknum mæli farið að snúa sér að gamanþáttum til 

þess að fá innsýn í fréttir af pólitík. Var fréttin skrifuð á þeim tíma er 

forsetakosningabaráttan var í gangi. (Starr, 2008). Engu að síður sýnir það að 

fréttir í formi afþreyingar laða að áhorfendur. 

Í ræðu sem fjölmiðlarisinn Rupert Murdoch (2005) hélt fyrir American Society of 

Newspaper Editors sagðist hann meðal annars trúa því að hafin væri bylting í því 

hvernig ungt fólk nálgist fréttir. Það vilji ekki treysta á guðlega veru að ofan sem 

segi þeim hvað sé mikilvægt. Ungt fólk vilji fréttir þegar því henti og fá að stýra 

miðlinum, en ekki vera stýrt af miðlinum. Hann staðhæfir að ungt fólk vilji fréttir 

sem séu uppfærðar í sífellu og það vilji álit á af hverju eitthvað gerðist, en ekki 

bara hvað hafi gerst. Fréttin verði að tala til lesendans/áhorfandans persónulega og 
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hafa áhrif á líf hans. Ennfremur segir Murdoch að of margir ritstjórar og 

fréttamenn séu of fjarlægir lesendum sínum. Þeir verði að ögra og breyta 

hugmyndinni um veffréttamennsku. Það sé ekki nóg að spyrja sig hvort maður 

hafi fréttina heldur eigi maður að spyrja sig hvort einhver vilji fréttina. Þá segir 

hann að fjölmiðlaheimurinn hafi möguleika á að endurskapa sig og verða 

heilbrigðari en áður. Blaðamaðurinn David Shaw var að sumu leyti sammála því 

sem fram kom í ræðu Murdochs, en gagnrýndi hann fyrir annað. Hann skrifaði 

grein í The Los Angeles Times og tók fyrir það sem Murdoch sagði um að ungt 

fólk vildi sjónarmið í fréttum sínum. Shaw sagði að það væri rétt að ungt fólk 

vildi að fréttir töluðu til og hefði áhrif á líf þess, og ekki bara unga fólkið. 

Hinsvegar gætu sumar fréttir ekki eða hreinlega ættu ekki að vera persónulegar og 

gagnlegar öllum samstundis. Sumum upplýsingum ætti hver einasti borgari að 

vera kunnugur, þrátt fyrir að þær gætu ekki nýst honum samstundis. Shaw tekur 

sem dæmi að almenningur (í Bandaríkjunum) hefði kannski betur skilið hvað 

leiddi til árásanna 11. september hefðu flestar fréttastöðvar, og sér í lagi 

sjónvarpsfréttastöðvar, eytt meiri tíma í að kafa ofan í málefni sem snertu 

Austurlönd nær en minni tíma í Díönu prinsessu og Michael Jackson, í stað þess 

að skera niður erlendan fréttaflutning. Shaw hrósaði þó Murdoch fyrir að benda á 

vandamálin sem blaða- og fréttamenn stæðu frammi fyrir og mælti með að fleiri 

ritstjórar fréttablaða leituðu lausna á þeim (Allan, 2006). 

Mörkin milli alvöru frétta og eftirsóttra frétta (e. popular press) sem eitt sinn voru 

augljós, verða sífellt óskýrari. Carl Bernstein rannsóknarblaðamaður er mjög 

ósáttur við stefnu fjölmiðla í dag. Hann segir að það sé ekki hlutverk fjölmiðla að 

skemmta fólki, heldur að ögra því. Bernstein óttast að blaða- og fréttamenn ýti 

undir myndun svokallaðrar fávita-menningar (e. idiot culture) vegna áhuga fólks á 

þeim sem eru skrýtnir, heimskir og klúrir. Þá segir hann að það þurfi að fara að 

leita svara við spurningum um ábyrgð fjölmiðla á almannaheill, eða 

almenningsfréttamennsku (Allan, 1999). Fjölmiðlagreinandinn Elayne Rapping 

(1995) er einnig ósátt við þróun fréttamennsku og segir að afþreyingarskrímslið 

hafi étið fréttaiðnaðinn í baráttunni á milli kapítalismans og lýðræðisins,  

baráttunni milli þess að græða peninga og að þjóna almenningi með fréttum sem 

varða hag hans. 
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Hugtakið fréttaafþreying er oft tengt hugtakinu „dumbing down“. Það er erfitt að 

útskýra hugtakið á íslensku þar sem bein þýðing „að heimska niður“ nær ekki 

sama hljómi. Forheimskun er ef til vill það sem kemst næst því.  

Andrew Marr segir að hugmyndin um fréttir hafi breyst og að þær snúist ekki 

lengur um nauðsynlegar upplýsingar. Þess í stað hafa þær umbreyst í framleidda 

afurð, gerða til þess að framkalla tilfinningar hjá lesendanum, því öfgakenndari 

tilfinningar sem brjótast fram, þeim mun betra (Thussu, 2007). En svo eru aðrir 

sem halda því fram að forheimskun sé í raun ekki til. Í bók Ivo Mosley (2000) 

kemur fram það álit nokkurra að forheimskun sé aðeins hugarburður elítufólks 

sem sé að reyna að standa vörð um þverrandi vald sitt. Í bókinni hans kemur 

ennfremur fram að forheimskun eigi sér stað á öllum sviðum lífsins og að aldrei 

áður hafi jafn mikil snilli eða gáfur verið notaðar í jafn heimskulegum tilgangi. 

Það sé verið að nýta snillina til að skapa og hagræða viðskiptum, fjölmiðlun og 

valdi í þeim tilgangi að eyðileggja samfélagið, ábyrgð, siðferði, list, trúarbrögð og 

eðli heimsins. Þá segir einnig að afleiðing þess sé doði í mannfólkinu. Þetta er allt 

hluti af forheimskun samkvæmt höfundinum, Ivo Mosley, sem skýrir ennfremur 

frá hugtakinu „dumbocracy“  sem túlka má sem greind án visku sem sést í því að 

það sé alltaf verið að leita að snöggum gróða, án þess að hugsa út í langvarandi 

afleiðingar.  

Carl Bernstein, rannsóknarblaðamaður sem skrifaði um Watergate málið á sínum 

tíma, segir að blaðamennskan eins og hún er í dag bregðist lesendum á marga 

vegu. Það sé fjallað um fræga fólkið og það dýrkað og slúður birt sem fréttir, en 

það er lægsta form frétta samkvæmt honum. Samkvæmt honum eru pressan, 

fjölmiðlar, stjórnmálamenn og almenningur að breytast í pólitískt og félagslegt 

ræsi (Allan, 1999).   

 

2.3  Áhugi almennings eða áhrif á almenning 

Skilgreiningin á frétt samkvæmt Vísindavef Háskólans er svo hljóðandi: „Frétt er 

frásögn af atburði eða fyrirbæri sem almenning varðar um og ekki var áður 

kunnugt um.“ (Þorbjörn Broddason, 2000) Önnur algeng útskýring á fréttum er að 
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þær séu eitthvað nýtt, satt og áhugavert. Það sést vel á enska orðinu news að fréttir 

eigi við um eitthvað sem er nýtt (e.new) (Rudin, 2002). 

Framboð og eftirspurn eru hugtök sem koma fjölmiðlun sífellt meira við. 

Neytandinn getur pantað sér fréttaþætti til að horfa á samstundis með því að 

smella á takka og er þar með leystur undan formfestu dagskrárgerðarinnar. 

Ennfremur getur neytandinn lagað fréttirnar að eigin þörfum og áhuga. Því er 

miðlun ekki lengur frá einum til allra, heldur frá einum til eins (Allan, 2006). 

Þegar svo er komið, geta fjölmiðlar þá uppfyllt skyldu sína að upplýsa almenning 

um það sem honum viðkemur, þegar, að vissu leyti, almenningur hefur leyst upp?  

Samkvæmt Íslenskri orðabók (2002) merkir orðið almannaheill hagsmunir 

almennings eða heill alþjóðar. Nánari skilgreiningu var ekki hægt að finna í fljótu 

bragði, hvorki á netinu né í alfræðiorðabók. Því má segja að fjölmiðlar geti túlkað 

það nokkuð frjálslega hvert hlutverk þeirra sé gagnvart umfjöllun er varðar 

almannahag, eftir því hvað þeir álíta almannahag vera. Í skýrslu um almannahag, 

fjölmiðla og friðhelgi sem unnin var fyrir BBC kemur fram að hugtakið 

almannaheill sé notað sem viðeigandi málsvörn fyrir átroðning fjölmiðla á 

friðhelgi fólks við vissar kringumstæður, en að ekki sé til skýr skilgreining þess 

utan (Morrison og Svennevig, 2002). Þessar kringumstæður geta til dæmis verið 

þegar fjallað er um glæpi, heilsu, þjóðaröryggi og fleiri málefni. Í skýrslunni 

kemur einnig fram að samkvæmt fjölmiðlum, eða starfsmönnum þeirra sem rætt 

var við, telji þeir hugtakið eiga við um atvik sem skipta máli fyrir eða hafa áhrif á 

töluverðan fjölda fólks. Hinsvegar eigi hugtakið ekki við um atvik sem 

almenningur hefur áhuga á. Mörkin milli þeirra atvika sem vöktu áhuga og þóttu 

skipta máli voru þó frekar óskýr þegar rætt var við starfsmenn slúðurpressunar (e. 

popular press). Ennfremur er skýrt frá því að mikill meirihluti almennings er 

sammála þeirri skilgreiningu á hlutverki fjölmiðla hvað varðar almannahag og 

álíta þá veita mikilvægar upplýsingar. Þá virðist, samkvæmt skýrslunni, vera til 

dágóður hluti almennings sem álítur það hlutverk fjölmiðla að birta fréttir af lífi 

(og dauða) fræga fólksins sem hluta af hlutverki fjölmiðla, en þær fréttir hafa oft 

tilfinningaleg áhrif á lesendur. Það er nokkuð sem fjölmiðlar gera sér grein fyrir 

og reyna því að fjalla um áhugaverð málefni til þess að auka áhorf/lestur/hlustun. 

Við það er hætta á að fréttamenn fari yfir mörkin á því hvað er fjallað um af 

almannahag og hvað er hreint slúður. Almenningur er þó meðvitaður um þessa 
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togstreitu hjá fjölmiðlunum, samkvæmt skýrslunni, og gerir jafnvel grín að henni 

(Morrison og Svennevig, 2002).  

Ný rannsókn var gefin út af PEW rannsóknarstofnuninni í Bandaríkjunum í mars 

2010. Þar kemur fram að eftir því sem meira lærist um nethagfræði og 

neytendahegðun virðist það verða sífellt mikilvægara fyrir framtíð fréttamennsku 

að losa um gamla fréttamátann. Gamla fréttaformið er að brotna niður, þegar virði 

frétta fór meira eftir mikilvægi þeirra en vinsælda. Það verður æ greinilegra á 

netinu að neytendur leita ekki til veffréttamiðla vegna allrar fréttaflórunnar (e. full 

news agenda).  Þeir leita frekar að fréttum eftir efni og atburðum og þetta hefur 

áhrif bæði á fjármál og menningu fréttastofanna. Þegar tekjur eru tengdar hverri 

frétt, hver eru rökin fyrir því að fjalla um borgaraleg mál sem eru mikilvæg en 

takmarkaður áhugi á (Morgan, 2010)? 

 

2.4 Smellistraumurinn 

Á netinu eru allskyns teljarar og skynjarar sem leynast á bak við hverja einustu 

vefsíðu og fylgjast með hverju skrefi fólks á netinu. Þeir eru meðal annars að 

safna upplýsingum um clickstreaming. Er það eitt þeirra hugtaka sem ber á þegar 

internetrannsóknir eru annars vegar. Þetta orð er ekki að finna í íslenskum 

orðabókum en Atli Steinn Guðmundsson blaðamaður og meistaranemi í blaða- og 

fréttamennsku stakk upp á orðinu smellistraumur og verður notast við það í 

þessari ritgerð. Smellistraumur er allt það sem tölvunotandi smellir á með músinni 

þegar hann skoðar vefsíður á internetvafra, eða nokkurskonar rafræn slóð. Eigandi 

vefsíðunnar getur þá fylgst með því hver smellistraumurinn er hjá lesendum 

sínum, og þannig komist að því hvað lesendur gera á heimasíðunni, hversu lengi 

þeir eru á henni, hvaðan þeir koma og hvert þeir fara (Webomedia, (2002). Með 

þeirri vitneskju er síðan hægt að bæta vefinn, til að gera hann neytendavænni, 

hámarka auglýsingahæfni og þess háttar. Á fjölmiðlavefjum er því, með notkun 

smellistraumsins, hægt að fylgjast með hvaða fréttir eru vinsælastar og nota þær 

upplýsingar til að birta fleiri fréttir sem eru sniðnar að áhuga lesanda.  Andrew 

Currah (2009) segir að efast megi um hlutverk og dómgreind ritstjóra fréttavefja 

þegar smellistraumurinn sýnir blákalt vinsældir ákveðinna frétta, en hann hefur 

mikinn áhuga á rafrænni fjölmiðlun og framtíð internetsins (Currah, e.d.). Hann 
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segir að fréttir séu ekki að hverfa á öldum internetsins, hinsvegar séu breytingar á 

því hvað teljist til frétta. Í þessari stafrænu byltingu sem orðið hefur eru 

útgefendur frétta að berjast um „smellina“, að fá athygli neytenda til þess að getað 

selt auglýsingar og aukið vinsældir. Með því að eltast við smellistrauminn eiga 

útgefendur þó á hættu á að festast inn í stafrænni hringiðu sem veldur því að 

fagleg heilindi fréttamennskunnar gætu skaðast (Currah, 2009). 

Þar sem umferð um fréttavefinn er eins og gjaldmiðill á netinu hefur það ýtt undir 

mikilvægi smellistraumsins hjá fréttaútgefendum. Útgefendur og fréttamenn geta 

fylgst með, í rauntíma, hvaða fréttir og myndbönd eru vinsælust hjá áhorfendum. 

Það er alger bylting í eðli fréttamennsku. Þó fréttamenn hafi alltaf fengið einhver 

viðbrögð frá lesendum og áhorfendum hafa þeir aldrei áður geta fylgst jafn náið 

með og vefurinn leyfir þeim. Er skiljanlegt að þessi nánd hafi áhrif á störf 

blaðamanna. Á fréttastofu breska miðilsins Daily Telegraph er risaskjár sem sýnir 

hvaða fréttir eru vinsælastar hverju sinni af heimasíðunni, og á það að hvetja 

fréttamenn til þess að koma sínum fréttum á vinsældalistann. Andrew Currah segir 

að rannsóknir bendi til þess að upplýsingar um smellistrauminn séu farnar að hafa 

áhrif á vinnubrögð innan fréttastofa. Hann tók viðtöl við ritstjóra og allmargir 

viðurkenndu að smellistraumsgögnin væru yfirfarin oft á dag. Smellistraumurinn 

mótar því fréttaflutning, sér í lagi ef ritstjórinn sér í fréttinni sögu sem myndi laða 

að sér lesendur (Currah, 2009). 

En hvers vegna skiptir smellistraumurinn máli? Af því að á bak við hvern smell er 

manneskja sem markaðurinn vill ná til. Svo virðist vera sem internetneytandinn sé 

heit söluvara í dag. Það vilja allir ná honum. Netmiðlar vilja að hann lesi fréttirnar 

sínar, auglýsendur og almannatengslafulltrúar vilja að hann sjái auglýsingarnar á 

fréttavefunum og það vilja allir að hann veiti sér og sínu málefni áhuga. Með yfir 

milljarð manns á netinu þá er ljóst að internetneytandinn er stórt afl. 

 

2.5 Tölvu- og netnotkun Íslendinga 

Tölvu- og internetnotkun er orðinn partur af daglegu lífi fólks.  „Í upphafi 

tuttugustu og fyrstu aldar hefur heimilið breyst í vettvang margmiðlunar-

menningar þar sem saman fléttast mynd og hljóð.“ Þetta segir Sonia Livingstone 



21 
 

(2002, bls. 1) en hún er breskur fjölmiðlafræðingur. Understanding the 

participatory news consumer er bandarísk könnun sem var birt 1. mars 2010 á 

síðu PEW rannsóknarmiðstöðvarinnar. Í rannsókninni kemur fram internetið er nú 

þriðji vinsælasti fréttamiðillinn, á eftir svæðis- og landssjónvarpsfréttum þar í 

landi. 56% Bandaríkjamanna segjast fá fréttir sínar af netinu ásamt öðrum miðlum 

dagsdaglega. Samkvæmt könnuninni nota 33% Bandaríkjamanna farsímann sinn 

til að fá fréttir, 28% hafa sérsniðið hvaða fréttir og efnisatriði birtast þeim á 

tölvuskjánum eftir eigin áhugasviði og 37% þeirra dreifa áfram fréttum og áliti 

sínu á þeim með athugasemdum á fréttasíðum, Facebook og á fleiri álíka máta. 

Samkvæmt könnuninni segja um 55% Bandaríkjamanna að það sé auðveldara að 

fylgjast með fréttum og að nálgast upplýsingar í dag en það var fyrir fimm árum 

síðan en 70% þeirra eru sammála því að magnið af fréttum og upplýsingum frá 

hinum ýmsu heimildum sé yfirþyrmandi mikið (Mitchell, Olmstead, Purcell, 

Rainie og Rosentiel, 2010). Það er ekki til samsvarandi könnun á Íslandi, en með 

því að skoða tölur frá Hagstofu Íslands má gera sér nokkuð góða mynd af 

netnotkun á Íslandi.  

 

Tæknibúnaður heimila 2002-2009 

    

   Alls 

2002 Tölva 83 

  Borðtölva .. 

  Fartölva .. 

  Lófatölva 6 

  Nettenging 78 

  Farsími með nettengingu 27 

  Allir heimilismenn með eigin farsíma .. 

2009 Tölva 92 

  Borðtölva 60 

  Fartölva 76 

  Lófatölva 10 

  Nettenging 90 

  Farsími með nettengingu .. 

  Allir heimilismenn með eigin farsíma .. 
Hlutfall heimila. 
    

Tafla 1: Tæknibúnaður á heimilum árin 2002-2009 (Hagstofa Íslands, 2010a). 
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Á þessari töflu má sjá aukningu á tækjabúnaði heimila á Íslandi á milli áranna 

2002 og 2009. Nettenging á heimilum landsmanna jókst úr 78% frá árinu 2002 

upp í 90% árið 2009 og eru því níu af hverjum 10 heimila á landinu nettengd. 

 

Mynd 1: Internettenging Íslendinga utan heimilis eða vinnu (Hagstofa Íslands, 2010b). 

Hér má sjá aukningu á notkun internetsins hjá Íslendingum, utan heimilis og 

vinnustaða á milli áranna 2006 og 2009. Það er greinileg aukning á því að vafra 

um netið utan þessara staða, og þá einna helst í gegnum fartölvur og svo 

lófatölvur. 
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Nettengingar á evrópskum heimilum 2004-2009 

 
 
 
 

  2009     

ESB 27 65     

Danmörk 83     

Þýskaland   79     

Frakkland 63     

Holland   90     

Pólland  59     

Finnland   78     

Svíþjóð  86     

Bretland  77     

Ísland  90     

Noregur  86       

Tafla 2: Nettengingar á evrópskum heimilum 2004-2009 (Hagstofa Íslands, 2010c). 

Hér má sjá hlutfall nettengdra heimila í ESB og nokkrum Evrópuþjóðum, þar á 

meðal Norðurlöndunum. Þar sést að Ísland er, ásamt Hollandi, netvæddasta 

landið. Af Norðurlöndunum er Ísland netvæddast, næst á eftir koma Noregur og 

Svíþjóð, þá Danmörk og Finnland rekur lestina með 78% heimila nettengd. 
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Nettenging - tegund og tæki 2002-2009  

  Alls 

2002 Tenging um farsíma, WAP eða GPRS .. 

 Borðtölva til að tengjast neti .. 

 Fartölva til að tengjast neti .. 

 Lófatölva til að tengjast neti 1 

 Farsími til að tengjast neti 1 

2009 Tenging um farsíma, WAP eða GPRS 4 

 Borðtölva til að tengjast neti 55 

 Fartölva til að tengjast neti 73 

 Lófatölva til að tengjast neti 3 

 Farsími til að tengjast neti 19 

   

   

Hlutfall heimila með nettengingu. 

Tafla 3: Tegundir nettenginga á íslenskum heimilum (Hagstofa Íslands, 2010d). 

Á töflu þrjú má sjá aukningu í hlutfalli heimila með nettenginu frá árinu 2002 til 

2009. Á þessari síðu sést með hvaða tækjum Íslendingar tengjast netinu. Eru 

langflestir, eða 73% með fartölvur nettengdar, þar á eftir koma nettengdar 

borðtölvur en þær eru 55% og um 19% landsmanna tengjast internetinu í gegnum 

farsímann. 
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Tölvu- og netnotkun einstaklinga 2002-2009 

 

       

  Tölvunotkun  Netnotkun    

  2002 2009 2002 2009   

16-24 ára  96 99 96 100   

25-34 ára  92 99 91 100   

35-44 ára 89 99 84 99   

45-54 ára 85 94 83 93   

55-64 ára 65 86 54 86   

65-74 ára 35 60 31 55   

        

        

   Hlutfall heildarmannfjölda. Viðmiðunartími er þrír mánuðir 
fyrir framkvæmd rannsóknar. 
       

Tafla 4: Tölvu- og internetnotkun einstaklinga (Hagstofa Íslands, 2010e). 

Hér má sjá mun á tölvu- og internetnotkun fólks eftir aldri frá árinu 2002 til 2009. 

Af þessum tölum má sjá að Íslendingar eru mjög net-og tölvuvæddir, þótt 

netnotkun minnki með aldursþrepunum, og á örfáum árum hefur net- og 

tölvuvæðingin aukist. Eins og sést af tölunum þá nota allir Íslendingar á aldrinum 

16-34 ára tölvur og internet. Þótt notkunin minnki með hækkandi aldri þá nota 

samt yfir helmingur þeirra sem eru 65-74 ára netið og tölvur. 
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Tilgangur netnotkunar einstaklinga 2002-2009 

      

  

Hlaða inn eigin 
efni, t.d. texta 
eða myndum 

Hlusta á 
útvarp/horfa 

á sjónvarp 
Lesa eða ná í 

dagblöð/tímarit 

Til að auka 
við 
þekkingu 
sína    

Alls 2002 .. 17 74 ..    
 2003 .. 21 73 ..    
 2004 .. 26 74 ..    
 2005 .. 37 76 ..    
 2006 .. 48 76 ..    
 2007 .. 53 75 ..    
 2008 22 69 77 71    
 2009 47 65 78 73    
         

Hlutfall netnotenda.         

Tafla 5: : Tilgangur netnotkunar einstaklinga (Hagstofa Íslands, 2010f). 

Að lokum má sjá á þessari töflu tilgang internetnotkunar hjá Íslendingum frá árinu 

2002 til 2009, samkvæmt Hagstofu Íslands. Þar sést að það er sífelld aukning í að 

nálgast fréttir og efni miðlanna á netinu, og sérstaklega er mikil aukning í að 

sækja efni ljósvakamiðlanna. Hefur Hagstofa Íslands mælt netnotkun Íslendinga 

frá 2002 ásamt því að skoða ástæður þess að þeir noti netið. 

Alexa.com er vefsíða sem sér um vefmælingar, svipað og Modernus, en hún 

fylgist með netnotkun um heim allan. Það sem er sérstakt við vefmælingar á 

Alexa er að þar fást meiri upplýsingar en einungis hversu vinsælar vefsíður eru í 

hverju landi. Það er hægt að sjá hvaðan flestir koma á hverja vefsíðu og hvert þeir 

fara næst með því að fylgjast með smellistraumnum. Ef mbl.is er tekið sem dæmi, 

en hann er vinsælasti fréttamiðill Íslands (Alexa, 2010a), þá fara flestir eða tæp 

18% lesenda mbl.is á vefinn frá Facebook. Vinsælasta síðan til að heimsækja 

beint á eftir mbl.is er svo visir.is en 15,7% fara þangað af mbl.is (Alexa, 2010b). 

Þegar visir.is er skoðað sést að flestir fara á vefsíðu visir.is frá mbl.is eða tæp 20% 

og fara síðan af visir.is yfir á Facebook (alexa.com, 2010). 
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2.6 Lýsing á íslenskum veruleika 

Það er í raun lítið vitað um hvernig fólk á Íslandi notar vefmiðlana og hvaða 

fréttum það sækist eftir en það er meðal annars markmið þessarar ritgerðar að 

varpa einhverju ljósi á það. 

Á Íslandi eru þónokkrir veffréttamiðlar starfandi í dag. Það eru amx.is, dv.is, 

eyjan.is, mbl.is, pressan.is, ruv.is, smugan.is, vb.is, og visir.is. Af þeim eru fjórir 

sem tengjast ekki annarri fréttaútgáfu, það er þeir hafa ekki annan fréttamiðil á 

borð við útvarp, sjónvarp eða dagblað á bak við sig. Það eru pressan.is, eyjan.is, 

amx.is og smugan.is. Hinsvegar hafa amx.is og smugan.is yfirlýsta stefnu í 

pólitík, annar er hægrisinnaður og hinn til vinstri. Á vefsíðum þessa miðla er að 

finna upplýsingar um þá, í mismiklu magni þó. Hér á eftir er stutt greinagerð á 

þessum vefmiðlum, unnin eftir upplýsingum af vefsíðum miðlanna. Breytingar á 

þessum markaði eru mjög örar en svona var staðan í febrúar, mars og apríl 2010 

þegar ritgerðin er skrifuð. 

Amx.is opnaði vef sinn í árslok 2008. Á síðunni stendur að lögð sé áhersla á 

miðlun frétta og djúpar greiningar á málefnum líðandi stundar. Þá segir að 

vefurinn sé óháður stjórnmálaflokkum en taki afstöðu byggða á grunni hugmynda 

um frelsi einstaklingsins. Ritstjóri AMX er Friðbjörn Orri Ketilsson (amx.is, 

2010). 

Vefurinn Dv.is var opnaður árið 2007, sem sjálfstæður fréttavefur blaðsins DV. 

Hann hafði eigin ritstjórn aðeins í fáa mánuði áður en ritstjórnin var sameinuð 

ritstjórn DV (dv.is, 2010a). Fréttastjóri og ritstjóri dv.is er Þórarinn Þórarinsson 

(dv.is, 2010b).  

Eyjan.is var fyrsti sjálfstæði fréttavefurinn sem opnaði á Íslandi. Hann er ekki 

rekinn í samstarfi við dagblöð eða ljósvakamiðla. Hann er frétta-og bloggvefur 

sem starfar sjálfstætt. Á vefnum eru birtar fréttir frá öðrum miðlum en ritstjóri er 

Þorfinnur Ómarsson (eyjan.is, engin dagsetning).  

Mbl.is  var opnaður árið 1997 og var þá fyrsti og eini veffréttamiðillinn á Íslandi. 

Mbl.is er rekinn af netdeild Morgunblaðsins, og hefur hann eigin ritstjórn. 

Netfréttastjóri mbl.is er Guðmundur Sv. Hermannsson (mbl.is, 2010).  
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Pressan.is segir á vefsíðu sinni að hann sé óháður frétta- og þjóðmálamiðill sem 

tengist hvorki stjórnmálaflokkum né hagsmunaaðilum. Pressan er rekin án 

samstarfs við aðra miðla. Ritstjóri Pressunnar er Steingrímur Sævarr Ólafsson 

(pressan.is, e.d.).  

Ruv.is er fréttavefur RÚV, ríkisútvarpsins- og sjónvarpsins. Þar birtast fréttir úr 

útvarpi og sjónvarpi ásamt íslenskri dagskrárgerð. Bergljót Baldursdóttir er 

ritstjóri ruv.is (ruv.is, 2009). 

Smugan.is hefur engar upplýsingar á síðu sinni um málefni miðilsins eða stefnur. 

Ritstjóri er Þóra Kristín Ásgeirsdóttir (smugan.is, e.d.a). Smugan.is er í eigu 

einstaklinga og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs (smugan.is, e.d.b).  

Vb.is er vefmiðill Viðskiptablaðsins sem kemur út vikulega. Megináhersla er lögð 

á viðskipti og efnahagsmál, auk þjóðmála. Ritstjóri er Björgvin Guðmundsson 

(vb.is, e.d.). 

Visir.is  er einn af fjölmiðlum 365, sem rekur líka dagblað, sjónvarp og útvarp. Á 

heimasíðu 365 stendur að visir.is sé frétta-og afþreyingarmiðill með fjölbreytta 

þjónustu og efnistök. Ritstjóri er Óskar Hrafn Þorvaldsson (365.is, e.d.).  

Samkvæmt samræmdum mælingum Modernus (2010) er mbl.is vinsælasti 

fréttavefurinn á Íslandi og visir.is er næstvinsælastur. Þessir tveir vefir eru langt 

fyrir ofan alla hina í mælingum, sem raðast í vinsældaröð í eftirfarandi röð: mbl.is, 

visir.is, dv.is, pressan.is, ruv.is, eyjan.is, vb.is og smugan.is rekur lestina. Svo 

virðist sem amx.is nái ekki inn á lista hjá vefmælingum.  

 

2.7 Netfréttaumhverfið á Íslandi 

Í meistararitgerð sinni tók Díana Dögg Víglundsdóttir (2009) viðtöl við fimm 

þáverandi ritstjóra netfréttamiðla hér á Íslandi. Meðal annars spurði hún þá hvort 

hægt væri að reka fréttamiðil á netinu án þess að bjóða upp á afþreyingarefni og 

voru svörin voru nokkuð misjöfn eftir mönnum og miðlum. Guðrún 

Hálfdánardóttir hjá mbl.is sagðist til dæmis trúa því að það væri auðvelt að sleppa 

afþreyingarefni og tók sem dæmi að ruv.is og Financial Times byðu ekki upp á 

slúðurfréttir. „Eflaust myndi umferðin minnka, en það er líka bara vegna þess að 
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við erum endalaust að elta það sem við höldum að fólk vilji sjá, en það er 

forvitnin sem leiðir fólk áfram.“ (Díana Dögg Víglundsdóttir, 2009, bls. 37). 

Bergljót Baldursdóttir, ritstjóri ruv.is sagði að þar væri ekki boðið upp á 

slúðurfréttir, en það væri samt sem áður mikla afþreyingu að finna á vefnum 

þeirra í gegnum útvarps- og sjónvarpsþætti RÚV sem væru með heimasíður hjá 

ruv.is. Þórarinn Þórarinsson hjá dv.is sagði hinsvegar að það gengi ekki upp að 

hafa fréttavefi án afþreyingar. „Eins og við sjáum á mbl.is og visir.is að þá eru 

það enn brjóstin á Britney sem trekkja að. Mér dettur ekki í hug að halda úti 

sterílum vef með bara fréttum, svo eru náttúrulega bara markhópar að breytast.“ 

(Díana Dögg Víglundsdóttir, 2009, bls. 37). Hann sagðist þó halda að það væru 

fréttirnar en ekki slúðrið sem drægi lesendur að dv.is en að einar og sér myndu 

fréttirnar ekki halda lesendum. Það er í takt við það sem Pétur Gunnarsson af 

eyjan.is sagði: „Nei það er glatað, það er ótrúlega lítill hópur í landinu sem fylgist 

bara með fréttum og pólitík, mjög lítill.“ (Díana Dögg Víglundsdóttir, 2009, bls. 

37). Þá sagði hann að eyjan.is reyndi að þjónusta þá vel sem hafi áhuga á 

viðskiptum og pólitík en samt sem áður væri vinsælasta fréttin að kvöldi dags 

alltaf um Paris Hilton, Britney Spears eða Lindsay Lohan. Pétur sagði þetta ekki 

vera neitt séríslenskt fyrirbæri heldur ætti þetta við um fjölmiðla um allan heim. 

„Ef maður ætlar að byggja upp fjölmiðil verður maður bara að vita hvað það er 

sem fólkið vill lesa.“ (Díana Dögg Víglundsdóttir, 2009, bls. 38). Guðrún sagði 

einnig í viðtalinu að hún væri ekki mikið inni í þessum auglýsingaheimi en gerði 

ráð fyrir að auglýsendur vildu auglýsa á þeim vefjum þar sem umferðin væri mest 

og að það sé skiljanlegt að fréttamiðlar vilji bjóða upp á það sem flestir vilji sjá. 

Pétur sagði að það gæti verið að einhversstaðar í heiminum væri hægt að reka 

veffréttamiðil sem væri óháður öðrum miðlum og sleppt afþreyingunni en það 

væri ekki hægt á Íslandi. Markhópurinn væri einfaldlega of lítill, og kostnaðurinn 

of mikill.  Björn Gíslason hjá visir.is benti á að það væru bæði fréttirnar og slúðrið 

sem löðuðu fólk að. Hann taldi jafnframt að fréttirnar væru að sækja í sig veðrið 

ef eitthvað væri, því það væri búinn að vera mikill stígandi í aðsókn í fréttir, eins 

og hafi sést á vefmælingum (Díana Dögg Víglundsdóttir, 2009). 
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3. Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla er greint frá rannsóknartilgátunni sem lögð var fram og 

aðferðarfræðinni sem notuð var til rannsóknarinnar. Farið er yfir gerð 

rannsóknarinnar, úrvinnslu gagna og afmörkun efnis. 

3.1 Rannsóknartilgátan 

Rannsóknartilgátan er sú að fréttaáhugi Íslendinga hafi breyst í bankahruninu 

2008. Fyrir þann tíma hafi fréttir af frægu fólki verið vinsælt en að í hruninu hafi 

áhuginn breyst og fréttir tengdar viðskiptum og stjórnmálum fengið mestan lestur. 

Sá áhugi hafi hins vegar verið tímabundinn og að áhugi á afþreyingarfréttum sé 

aftur að aukast. 

Það voru miklar sviptingar í íslensku samfélagi vegna bankahrunsins haustið 2008 

og kreppunnar veturinn sem fylgdi. Ákveðið var að nota það fréttatímabil sem 

miðpunkt og skoða fréttir bæði fyrir og eftir hrunið til þess að hafa góðan 

samanburð. Með því er hægt að sjá hvort fréttaáhugi landsmanna hefði breyst í 

hruninu og hvort sá áhugi hefði haldið sér, eða verið tímabundinn. Í samráði við 

leiðbeinanda varð niðurstaðan sú að skoða tímabilið 1. apríl 2008 til 30. 

september 2009 og skipta því niður í þrjá jafnstóra kafla, sex mánuði hvern. 

3.2 Aðferðarfræðin 

Við rannsóknina var notuð megindleg aðferð, þar sem farið var yfir tölulegar 

upplýsingar um lestur á fréttum mbl.is á þessum tíma, þær skoðaðar og flokkaðar. 

Ákveðið var að nota fréttir af mbl.is í rannsóknina, þar sem sá fréttavefur er mest 

lesinn á Íslandi, samkvæmt vefmælingum Modernus (2010). Með því að fletta upp 

vefmælingunum hjá Modernus sést að í fyrstu viku fyrsta tímabilsins er mbl.is 

mest lesni fréttavefurinn með um tvöfalt fleiri flettingar en næsti fréttavefur. Í 

fyrstu viku annars hluta er mbl.is enn mest lesni fréttavefurinn, með vel yfir 
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þriðjungi fleiri flettingar en næsti fréttavefur og sömu sögu er að segja um fyrstu 

vikuna í þriðja hluta (Modernus, 2010). 

Mbl.is lét í té gögn til þess að notast við í rannsóknina. Gögnin samanstóðu af 

listum yfir allar fréttir sem birtar voru á vefsíðu mbl.is á þessu fyrirfram ákveðna 

tímabili, hversu oft þær voru lesnar, hvaða dag þær voru birtar, nafn fréttanna og 

fréttanúmer þeirra, en númerin gerðu höfundi það kleift að skoða allar fréttirnar á 

netinu. Samtals voru þetta um 100.000 fréttir sem veittur var aðgangur að.  

Til að byrja með voru upplýsingarnar frá mbl.is notaðar til þess að reikna út 

hversu oft fréttirnar af tímabilinu væru að meðaltali lesnar og hvert miðgildi 

lesinna frétta væri. Síðan voru fréttirnar flokkaðar, fyrst eftir dagsetningum og svo 

hversu oft þær voru lesnar og vinsældir fréttanna fundnar út frá því. 

Ekki var gerlegt að flokka tæplega hundrað þúsund fréttir eftir innihaldi og því 

ákveðið að búa til úrtak til að skoða nánar. Ákveðið var að nota kerfisbundið 

slembiúrtak (e. systematic random sampling) og skoða og flokka tíu mest lesnu 

fréttirnar fimmta hvern dag. Það var tilviljun sem réði því hvaða dagur yrði 

fyrstur, sem hafði svo áhrif á hvaða dagar þar á eftir voru skoðaðir. Tölurnar einn 

til tíu voru skrifaðar á litla miða og úr þeim var talan níu dregin, sem varð til þess 

að 9. apríl 2008 var fyrsti dagurinn sem skoðaður var. Með þessari aðferð er 

úrtakið nógu stórt til að það sé marktækt án þess að vera svo stórt að rannsóknin 

sé óyfirstíganleg.  

3.3 Flokkunarkerfið  

Sem fyrr segir var tímabilinu skipt í þrennt;  1. apríl 2008 til 30. september 2008, 

1. október 2008 til 31. mars 2009 og 1. apríl 2009 til 30. september 2009. Alls 

voru skoðaðar 1120 fréttir. Fyrst voru teknar saman 10 vinsælustu fréttir 

heildartímabilsins og 10 vinsælustu fréttir hvers tímabils fyrir sig, óháð því hvort 

þær hefðu verið birtar á þeim dögum sem skoðaðir yrðu nánar. Því næst voru 

dagarnir sem skoðaðir yrðu nánar teknir saman og tíu vinsælustu fréttir þeirra 

daga flokkaðar. Það voru 1080 fréttir alls af tímabilunum þremur. Það kom tvisvar 

fyrir að ekki var hægt að skoða frétt af listanum, vegna þess að hún hafði verið 

fjarlægð af netinu, eða upp komið villa í kerfinu, en þar sem fyrirsögn fréttanna 

sást var hægt að flokka þær eftir innihaldi.  
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Allar fréttirnar eru flokkaðar, fyrst eftir þeim sex flokkum sem mbl.is notar en 

þeir eru; innlent, erlent, íþróttir, viðskipti, veröld/fólk og tækni og vísindi. Þar að 

auki voru fréttir flokkaðar enn frekar eftir innihaldi, til dæmis lögreglumál, 

náttúruhamfarir, pólitík og fleira, og sú aðgreining flokkuð enn nánar. Því gæti 

frétt til dæmis verið flokkuð sem veröld/fólk-erlent-brúðkaup eða innlent-andlát-

sjúkdómar. Með því að flokka fréttirnar nánar var vonin að hægt yrði fá betri 

mynd af því hvers konar fréttir það eru sem Íslendingar sækja í að lesa og hafa 

áhuga á. Ekki einungis hvort það séu innlendar fréttir, heldur hvort það séu 

innlendar fréttir um stjórnmál, lögreglumál eða skólamál svo dæmi séu tekin. 

Á Landsbókasafninu eru íslenskar vefsíður vistaðar og hægt að skoða þær aftur í 

tímann. Á vefnum vefsafn.is (e.d.) er því hægt að fletta upp mbl.is aftur í tímann 

og sjá vefinn eins og hann birtist á ákveðnum dögum. Það er ekki hægt að skoða 

alla daga, en nokkra daga í hverjum mánuði. Til þess að athuga hvort framboðið 

af veröld/fólk fréttum væri svipað á milli tímabila var sex dagsetningum af 

handahófi af hverju tímabili flett upp.  

Ákveðið var að skoða mest lesnu fréttir mbl.is á ákveðnu tímabili til þess að fá 

mynd af því hvers konar fréttir fólk læsi helst. Kenningin var sú að fyrir 

bankahrunið haustið 2008 væru vinsælustu fréttirnar af fræga og ríka fólkinu, sem 

hjá mbl.is er flokkað undir veröld/fólk. Um og eftir hrunið myndu hinsvegar 

viðskiptafréttir, fréttir af gjaldþrotum, greiðsluerfiðleikum og bönkunum vera í 

toppfréttum og að á lokatímabilinu væru slúðurfréttir aftur að auka vinsældir sínar 

en hinar að dala. Höfundur veit ekki til þess að gerð hafi verið rannsókn sem þessi 

hér á landi, um það hvers konar fréttir fólk lesi helst á vefmiðlum, en því er oft 

haldið fram í umræðum að fólk vilji helst lesa fréttir um appelsínuhúð, Britney 

Spears og annað slúður og að fjölmiðlar þurfi að treysta á afþreyingarfréttir til að 

lifa af. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og dregin upp mynd af 

þeim fréttaflokkum sem Íslendingar sækjast í. Þá er greint frá breytingum á vin-

sældum fréttaflokka eftir tímabilum. 

4.1 Grunntölur 

Í gögnunum frá mbl.is voru nákvæmlega 81.742 fréttir, sem spönnuðu allt 

tímabilið. Þar sem fjöldi smella, eða lesturs á hverja frétt fylgdi með var hægt að 

reikna út hveru oft hver frétt er lesin að meðaltali, en það er 2985 sinnum. Þá er 

miðgildi lesturs á fréttunum 1476, en það þýðir að helmingur fréttanna var lesinn 

sjaldnar en 1476 sinnum og helmingur fréttanna lesinn oftar en 1476 sinnum. 

Mest lesna fréttin af öllum þessum fréttum var lesin 92.040 sinnum en það var 

frétt um jarðskjálfta á Suðurlandi sem birtist þann 29. maí 2008. Samkvæmt 

gögnunum voru sumar fréttir lesnar einu sinni, en það er þá í flestum, ef ekki 

öllum, tilvikum um að ræða gamla frétt sem lesandi hefur flett upp síðar. 

4.2 Topp tíu fréttir eftir tímabilum 

Hér má sjá vinsælustu fréttirnar af heildartímabilinu. Þessar fréttir eru fengnar úr 

grunngögnunum frá mbl.is, áður en teknir voru út þeir dagar sem skoðaðir voru 

nánar. Það var gert til þess að sjá örugglega mest lesnu fréttirnar á öllu tímabilinu, 

ekki bara á daga sem rýnt var nánar í. Fjöldi smella sýnir hversu oft fréttin var 

lesin þennan sólarhringinn. 
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Tíu mest lesnu fréttir heildartímabils, 1. apríl 2008 til 30. september 2009 

dagsetning 
fjöldi 

smella tegund flokkur titill 

29.5.2008 92.040 innlent náttúruhamfarir Afar öflugur jarðskjálfti 

22.8.2008 79.654 íþróttir handbolti Íslendingar í úrslitaleikinn 

25.6.2009 70.663 veröld/fólk andlát Michael Jackson er látinn 

14.9.2009 70.187 innlent andlát Búið að bera kennsl á manninn 

12.8.2008 65.003 íþróttir handbolti 
Ísland fór hamförum gegn 
Þjóðverjum 

5.12.2008 63.878 veröld/fólk andlát Rúnar Júlíusson látinn 

17.5.2009 60.807 innlent andlát Lést í bílslysi í gær 

13.4.2009 60.513 innlent andlát Gísli Þór Reynisson látinn 

17.4.2009 60.508 veröld/fólk erlent Lifandi eftirmynd dóttur sinnar 

19.5.2009 59.869 veröld/fólk erlent Munnmök engin fyrirstaða 

Tafla 6: 10 mest lesnu fréttir mbl.is 01.04.08 – 30. 09.09 

Mest lesna fréttin frá 1. apríl 2008 til 30. september 2009 er frétt um jarðskjálfta 

sem skók Suðurland, í öðru sæti er frétt um íslenska handboltaliðið á Ólympíu-

leikunum og í þriðja sæti er fregn af andláti Michael Jackson. Það vekur athygli 

að það nær engin frétt um bankahrunið, mótmælin eða kreppuna inn á þennan 

lista.  

Tíu mest lesnu fréttir 1. tímabils, 1. apríl 2008 til 30. september 2008  

dagsetning 
fjöldi 
smella tegund flokkur titill 

29.5.2008 92.040 innlent náttúruhamfarir Afar öflugur jarðskjálfti 

22.8.2008 79.654 íþróttir handbolti Íslendingar í úrslitaleikinn 

12.8.2008 65.003 íþróttir handbolti 
Ísland fór hamförum gegn 
Þjóðverjum 

29.9.2008 57.530 viðskipti bankar Ríkið eignast 75% í Glitni 

21.6.2008 52.363 innlent andlát Ungur piltur lést 

17.6.2008 51.977 innlent dýr Ísbjörninn að Hrauni dauður 

25.7.2008 50.778 innlent andlát Fannst látinn í Gunnlaugsskarði 

3.6.2008 49.763 innlent dýr Einmana og villtur hvítabjörn 

9.4.2008 48.469 innlent slys Alvarlega slasaðir eftir bílslys 

7.4.2008 47.758 veröld/fólk erlent 
Feðgin sem eiga barn saman 
biðja um skilning 

Tafla 7: 10 mest lesnu fréttir mbl.is 01.04.08-30.09.08 

Hér má sjá mest lesnu fréttir fyrsta tímabilsins þar sem mest lesna fréttin er 

jarðskjálftinn á Suðurlandi og önnur og þriðja fréttin fjalla um íslenska handbolta-

liðið á Ólympíuleikunum. Athygli vekur fjórða mest lesna fréttin sem fjallar um 

yfirtöku ríkisins á Glitni þann 29. september 2008. Það mætti segja að hrunið hafi 
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því hafist í lok september en miðar rannsóknin þó við að hruntímabilið hefjist í 

október sama ár. Það birtust 26.544 fréttir á mbl.is á þessu sex mánaða tímabili. 

 

Tíu mest lesnu fréttir 2. tímabils, 1. október 2008 til 31. mars 2009 

dagsetning 
fjöldi 
smella tegund flokkur titill 

5.12.2008 63878 veröld/fólk andlát Rúnar Júlíusson látinn 

23.1. 2009 57988 innlent pólitík 
Geir með illkynja æxli í vélinda - 
kosið í maí 

28.3. 2009 57107 erlent andlát Fannst látin eftir sjö ár 

22.1. 2009 55421 innlent mótmæli Nafnbirtingin grafalvarlegt mál 

24.1. 2009 55285 veröld/fólk andlát 
Fegurðardrottning látin eftir 
veikindi 

17.11. 2008 55275 innlent pólitík Guðni segir af sér þingmennsku 

7.10. 2008 54488 innlent bankar 
Reiðir viðskiptavinir 
Landsbankans 

13.10. 2008 54377 innlent bankar 
Grimmúðlegt og úthugsað 
auglýsingabragð 

5.2. 2009 52743 innlent uppsagnir Bloggari rekinn fyrir skrif 
22.1. 2009 51951 innlent mótmæli Táragasi beitt á Austurvelli 

Tafla 8: 10 mest lesnu fréttir mbl.is 01.10.08-31.03.09 

Hér má sjá mest lesnu fréttirnar á öðru tímabilinu. Þrátt fyrir að þetta sé tímabilið 

þar sem bankahrunið og kreppan skella á er efsta fréttin um andlát söngvarans 

Rúnars Júlíussonar. Önnur fréttin tengist ástandinu á Íslandi, en óbeint, þegar það 

er greint frá því að Geir Haarde, þáverandi forsætisráðherra sé veikur og þriðja 

mest lesna fréttin er um að lík gamallar konu í Bandaríkjunum hafi fundist eftir 

langan tíma. Þær fréttir sem ná inn á listann og tengjast ástandinu fjalla svo um 

þingmann sem segir af sér, að mótmælendur hafi birt nöfn lögreglumanna á 

netinu, um viðskiptavini Landsbankans og að táragasi hafi verið beitt á mótmæl-

endur í fyrsta sinn frá árinu 1949. Athyglisvert er að fréttir af atburðum eins og 

þegar neyðarlögin voru sett á, eða ávarp forsætisráðherra um ástandið ná ekki inn 

á listann. Það birtust 29.155 fréttir á þessu sex mánaða tímabili. Það er ívið meira 

en á hinum tímabilunum og má áætla að það sé vegna ástandsins í samfélaginu á 

þessum tíma. 

 

 



36 
 

Tíu mest lesnu fréttir 3. tímabils, 1. apríl 2009 til 30. september 2009 

dagsetning 
fjöldi 
smella tegund flokkur Titill 

25.6. 2009 70.663 veröld/fólk andlát Michael Jackson er látinn 

14.9. 2009 70.187 innlent andlát Búið að bera kennsl á manninn 

17.5. 2009 60.807 innlent andlát Lést í bílslysi í gær 

13.4. 2009 60.513 innlent andlát Gísli Þór Reynisson látinn 

17.4. 2009 60.508 veröld/fólk erlent Lifandi eftirmynd dóttur sinnar 

19.5. 2009 59.869 veröld/fólk erlent Munnmök engin fyrirstaða 

24.8. 2009 56.310 innlent andlát Fannst látinn í Hafnarfirði 

17.6. 2009 54.649 innlent mótmæli Bankinn fékk ekki lyklana 

27.6. 2009 52.913 innlent andlát Karlmaður lést í bílslysinu 

1.5. 2009 50.983 innlent slys Íslendingur um borð 

Tafla 9: 10 mest lesnu fréttir mbl.is 01.04.09-30.09.09 

Hér má svo sjá mest lesnu fréttir þriðja og seinasta tímabilsins. Þar er mest lesna 

fréttin um andlát poppstjörnunnar Michael Jackson en sérlega athyglisvert er að 

fjórar mest lesnu fréttirnar af tímabilinu eru allar um andlát og að af þessum tíu 

fréttum eru sex þeirra um andlát og ein um Íslending sem er saknað eftir flugslys, 

og talinn er látinn. Tvær fréttir koma úr veröld/fólk flokknum og einungis ein 

kemur kreppunni við, en hún er um mann sem eyðilagði húsið sitt og bílinn á 

þjóðhátíðardaginn í stað þess að skila lyklunum til bankans vegna skulda. Það 

birtust 26.043 fréttir á þessu sex mánaða tímabili. 

 

4.3 Fréttir sem voru í fyrsta sæti 

Hér má sjá hvaða flokkum fréttir tilheyrðu sem voru í fyrsta sæti, það er mest 

lesnar, þá daga sem skoðaðir voru yfir allt tímabilið. Flokkarnir eru eins og þeir 

koma fyrir á vefsíðu mbl.is en þeir eru; innlent, erlent, íþróttir, tækni og vísindi, 

veröld/fólk og viðskipti.  
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Mynd 2: Hlutföll fréttaflokka í 1. sæti 01.04.08 – 30. 09.09 

Hér sjást hlutföllin á fréttaflokkum af öllum tímabilunum saman. Í helmingi 

tilvika er innlend frétt í fyrsta sæti, 23% fréttanna í fyrsta sæti eru úr flokknum 

veröld/fólk og 14% þeirra eru erlendar fréttir. 

 

 

Mynd 3: Hlutfall fréttaflokka í 1. sæti eftir tímabilum 

Á þessari töflu  sést skiptingin á milli frétta í fyrsta sæti eftir tímabilum. Innlendar 

fréttir eru efsta frétt 46% daganna á fyrsta tímabili en þeim fjölgar í rétt rúm 70% 

daganna á öðru og þriðja tímabili.  Það kemur tvívegis fyrir á hverju tímabili að 
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viðskiptafrétt sé í fyrsta sæti, en erlendum fréttum fækkar eftir tímabilum. Þá taka 

veröld/fólk fréttirnar niðursveiflu á öðru tímabili en eru svo á uppleið aftur á 

þriðja tímabili og er það í takt við kenninguna um að fréttaáhugi fólks sé að færast 

nær því sem var fyrir hrun. Það er athyglisvert að viðskiptafréttum í fyrsta sæti 

skuli ekki fjölga milli fyrsta og annars tímabils, þar sem þeim fjölgar umtalsvert á 

topp tíu listanum.  

 

4.4 Allar fréttir eftir grunnflokkum 

Hér er farið yfir hvers konar fréttir voru á topp tíu listanum þá daga sem skoðaðir 

voru á tímabilunum þremur. Flokkarnir eru eins og þeir koma fyrir á vefsíðu 

mbl.is en þeir eru; innlent, erlent, íþróttir, tækni og vísindi, veröld/fólk og 

viðskipti.  

 

Mynd 4: Fjöldi frétta innan flokka eftir tímabilum 

Á þessari töflu má sjá fjölda frétta eftir flokkum á hverju tímabili fyrir sig. Um að 

ræða allar fréttir sem voru í hópi tíu mest lesinna frétta hvern dag. Af þeim 350 

fréttum sem voru í úrtakinu á fyrsta tímabilinu eru 177 innlendar, 81 úr 

veröld/fólk og einungis 9 fréttir um viðskipti. Á öðru tímabilinu voru af 370 

fréttum 243 innlendar, 53 úr veröld/fólk og viðskiptafréttir fara upp í 31 talsins. Á 

þriðja tímabilinu voru 360 fréttir alls, en 223 þeirra voru innlendar, 63 úr 

veröld/fólk og viðskiptafréttir 22 talsins. Hér má sjá að það ná fleiri innlendar 
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fréttir inn á topplistann á öðru tímabili og viðskiptafréttir sömuleiðis en færri 

fréttir úr öðrum flokkum. Á þriðja tímabilinu eykst svo aftur lestur á veröld/fólk 

fréttum. 

 

Mynd 5: Hlutföll fréttaflokka á topplista 1. tímabils 

Hér má sjá skiptinguna í prósentum eftir flokkum á fyrsta tímabilinu, 1. apríl til 

30. september 2008. Innlent efni er um helmingur fréttanna og veröld/fólk fréttir 

ná tæpum fjórðungi en viðskiptafréttir eru einungis 3 prósent. 

 

 

Mynd 6: Hlutföll fréttaflokka á topplista 2. tímabils 
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Hér má sjá skiptinguna eftir flokkum á öðru tímabilinu, 1. október 2008 til 31. 

mars 2009. Lestur á innlendum fréttum eykst töluvert og að sama skapi lestur á 

viðskiptafréttum, en lestur á veröld/fólk fréttum minnkar. 

 

Mynd 7: Hlutföll fréttaflokka á topplista 3. tímabils 

Hér má svo sjá skiptinguna eftir flokkum á þriðja tímabilinu, 1. apríl til 30. 

september 2009. Lestur á innlendum fréttum sem og viðskiptafréttum minnkar 

aftur, en þó ekki jafn mikið niður og hann var á fyrsta tímabili og lestur á 

veröld/fólk fréttum eykst aftur, en er enn ekki jafn mikill og á fyrsta tímabilinu. 

4.5 Innri flokkun toppfrétta 

Hér er að finna nánari greiningu á hvers eðlis fréttirnar eru sem eru mest lesnar á 

hverju tímabili. Til þess að fá nánari innsýn í hvaða fréttir það væru sem fengju 

marga smelli voru fréttirnar flokkaðar nánar. Hér sjást þau helstu fréttaefni sem 

voru mikið lesin. Athugið að innlent v/f merkir fréttir um íslensk málefni í 

veröld/fólk. 
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Mynd 8: Yfirlit innihalds mest lesnu frétta 01.04.08-30.09.08 

Á fyrsta tímabilinu má sjá að það ná aðeins 13 stjórnmálafréttir inn á topplistann 

og af þessum 13 eru einungis 6 þeirra innlendar. Hinar erlendu fjalla að mestu um 

kosningabaráttuna í BNA. Andlátsfréttirnar eru þó nokkuð fleiri en 

stjórnmálafréttirnar og eru þær af ýmsum toga. Þær geta komið úr innlent, erlent 

eða veröld/fólk flokkunum. Þær geta verið nafngreining á manneskju sem lést í 

vinnuslysi, frétt um fórnarlamb morðingja eða frétt af andláti frægrar manneskju. 

Sem dæmi má taka frétt frá 6. september 2008 um útför Sigurbjörns Einarssonar, 

biskups.   

Flokkurinn lögreglufréttir inniheldur mest fréttir af erilsemi lögreglu til dæmis um 

helgar. Það eru minni brot, ölvun og óspektir og fréttirnar snúast aðallega um 

hvað lögreglan var að gera og í fréttinni er oft fjallað um mörg brot í einu. Inn í 

þann flokk falla líka fréttir þar sem lögregla lýsir eftir fólki. Flokkurinn glæpir 

fjallar um stærri afbrot, þar sem fréttin snýst um brotið sjálft og geta fréttirnar 

verið erlendar eða innlendar, en þær eru að mestum hluta erlendar. Það eru þá 

glæpir eins og fíkniefnabrot, íkveikjur, líkamsárásir og nauðganir. Fréttir í 

flokknum dómsmál snúast um sakfellingar, dóma og mál sem eru fyrir dómi og 

eru nánast allar fréttirnar innlendar. Ef þessar fréttir yrðu teknir saman, fréttir um 

dómsmál, lögreglumál og glæpi en þær fréttir eru ef til vill keimlíkar, þá væri sá 

flokkur langstærstur með 57 fréttir. 
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Annað athyglisvert við þessa töflu er hversu oft fréttir um dýr komast á 

topplistann. Það er að mestu leyti vegna þess að tveir ísbirnir gengu á land á 

þessum tíma og komust 12 fréttir af þeim á topplista. 13 innlendar fréttir eru í 

veröld/fólk flokknum, en þar eru fréttir af Evróvisjón mest áberandi. Í þessari 

töflu eru samtals 212 fréttir af þeim 360 sem voru flokkaðar á þessu fyrsta 

tímabili. Þá var fréttaefnið fjölbreytt, en ekki mjög margar fréttir um hvert þeirra.  

 

 

Mynd 9: Yfirlit innihalds mest lesnu frétta 01.10.08-31.03.09 

Á öðru tímabili eru um 148 fréttir af 370 fréttum um hrunið og kreppuna. Þær 

fjalla um kreppuna á ýmsan hátt, með umfjöllun um banka, stjórnmál, 

atvinnuleysi, Iceave, AGS, og fasteignamarkaðinn svo eitthvað sé nefnt. Það þýðir 

að um 40% frétta sem voru meðal tíu vinsælustu frétta snerust um hrunið og 

kreppuna. Þær tilheyra nokkrum flokkum, innlendum, erlendum og viðskipum.  

Þá voru 70 fréttir, eða 19% um stjórnmál, en sumar þeirra heyra undir hrun- og 

kreppufréttir, og er því hluti af þessum 148 fréttum um hrunið en ekki allar. Það 

var líka fjallað um kosningar og fleira í stjórnmálafréttum. Annar stór flokkur sem 

tilheyrir hrunfréttum eru fréttir um bankamál, en þær voru 37 eða 10%. Stærstu 

fréttaflokkarnir sem koma hruni eða kreppu ekki við eru samanteknar fréttir um 

glæpi, lögreglumál og dómsmál, 38 fréttir eða 10,3%. Þá fjalla 32 fréttir um andlát 

eða mannshvörf eða 8,6% en mest lesna andlátsfréttin var um söngvarann Rúnar 

Júlíusson, en hún var eins og fram kom áður mest lesna fréttin á öllu tímabilinu. 
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Þá eru fréttir um fólk nokkuð vinsælar líka, en þar eru fréttir af venjulegu fólki og 

einhverri lífsreynslu sem það hefur lent í eða aðstæðum sem það er í, sumar 

tengdum kreppu. Á þessari töflu eru samtals 292 fréttir af þeim 370 sem flokkaðar 

voru. Á þessu tímabili fækkar fréttaflokkunum mjög og það verða fleiri fréttir um 

færri málefni, vegna hrunsins að mestu.   

 

 

Mynd 10: Yfirlit innihalds mest lesnu frétta 01.04.09-30.09.09 

Það sem er athyglisvert við fréttirnar á þriðja tímabilinu er hversu áberandi 

vinsælar fréttir af andláti, slysum, og lögreglumálum eru. Af 39 andlátsfréttum eru 

18 þeirra innlendar og eru flestar þeirra fjalla um eða greina frá andláti eldri 

manneskju sem hafði verið þekkt í þjóðfélaginu. Sem dæmi má taka frétt frá 6. 

september 2008 um andlát mótmælanda Íslands, Helga Hóseassonar. Þá voru 14 

andlátsfréttir erlendar og 7 úr veröld/fólk flokknum, en af þeim voru 5 um andlát 

poppstjörnunnar Michael Jackson. Fréttir um slys eru allar innlendar nema ein. Af 

lögreglufréttum var mikið fjallað um eiturlyfjasmygl í skútu sem leitað var að af 

lögreglu og Landhelgisgæslu en 5 fréttir eru á topplistanum um það mál. Fréttum 

af stjórnmálum fækkar á topplistanum á þessu tímabili, ásamt fréttum af bönkum, 

en hinsvegar eru fleiri fréttir um Icesave og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Á þessari 

töflu eru 245 fréttir af þeim 360 sem flokkaðar voru. Á þessu tímabili eru fréttir 

farnar að dreifa sér meira á milli flokka aftur. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla verður farið yfir hvort rannsóknarkenningin hafi staðist eður ei, 

niðurstöður rannsóknar skoðaðar nánar og ályktanir dregnar af þeim. Einnig er 

umræðan tengd þeim kenningum og hugtökum sem farið var yfir í öðrum kafla. 

5.1 Hvernig tókst til 

Með hliðsjón af gögnunum sem var aflað telur höfundur að rannsóknartilgátan 

hafi staðist í meginatriðum. Það er minna hlutfall af fréttum um frægt fólk og 

slúður á tímabilinu sem bankahrunið og kreppan skella á Íslandi en var á 

tímabilinu á undan. Þá ná fleiri viðskipta- og stjórnmálafréttir á topplistann. Á 

þriðja tímabilinu virðist svo sem hlutföll á milli fréttaflokka séu að færast aftur í 

það sem var á fyrsta tímabili, eða þá að það sé komið nýtt jafnvægi á, sem er mitt 

á milli þess sem var á fyrsta og öðru tímabili. Munurinn á fjölda slúðurfrétta í 

toppfréttum á milli fyrsta og annars tímabils er ekki jafn mikill og búist var við, en 

hann er þó vel merkjanlegur. Fjöldi slúðurfrétta var 23% allra toppfrétta á fyrsta 

tímabilinu en hann fellur í 14% á öðru tímabili og vex svo í 17% á því þriðja.  

Það er ekki hægt að fullyrða að vinsældir slúðurfrétta minnki vegna þess að á 

tímabili bankahrunsins hafi fólk minnkað lesturinn á þeim og aukið lestur á 

viðskipta- og stjórnmálafréttum. Það gæti hugsast að framboðið á slúðurfréttum 

hafi einfaldlega minnkað á þessu tímabili, en athugun höfundar á eldri útgáfum af 

mbl.is, af vefsafn.is (Landsbókasafn Íslands, e.d.) bendir ekki til þess. Þar virðist 

framboð slúðurfrétta vera svipað á fyrsta og öðru tímabili en ögn minna á þriðja 

tímabilinu. En þar sem sú úttekt var lítil er ekki hægt að fullyrða án frekari 

rannsóknar. Því svarar rannsóknin ekki hvort framboðið af slúðurfréttum hafi 

alltaf verið það sama, hinsvegar svarar hún því að það ná fleiri fréttir af viðskipta- 

og stjórnmálafréttum inn á topplistann á bankahrunstímabilinu, en færri 

slúðurfréttir.  
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Mynd 11: Vinsældir veröld/fólk frétta eftir mánuðum 

Af þeim 1080 fréttum sem flokkaðar voru á þessu tímabili voru 197 þeirra úr 

veröld/fólk flokknum eða 18,2%. Þegar búið er að taka frá þær fréttir sem snerust 

um andlát eru 16,2% frétta um slúður, en það eru afþreyingarfréttir sem ekki 

verður séð að varði fólk miklu.  

Þótt fréttir af bankahruninu nái ekki inn á listann yfir tíu mest lesnu fréttirnar yfir 

allt tímabilið, 1. apríl 2008 til 30. september 2009 þá eru þær mjög áberandi hluti 

af toppfréttum allt það tímabil. Það er greinilegt að fólk hafi fengið aukinn áhuga 

á þeim og vinsældir þeirra aukist. Þær ná hinsvegar ekki hæstu hæðum í smellum 

eins og fréttir af andláti Rúnars Júlíussonar og Michael Jackson. 

5.2 Hvað kom á óvart 

Sá flokkur sem kom mest á óvart í vinsældum var flokkurinn fréttir af andláti. Af 

1080 fréttum voru 101 þeirra um andlát eða 9,3%. Það þýðir að nánast ein af 

hverjum tíu fréttum á topplistanum fjalli um dauða fólks. Það voru 42 innlendar 

fréttir um andlát, en þær voru flestar nafngreiningar á fólki sem hafði látist af 

slysförum, eða dánartilkynningar eldra fólks sem hafði verið þjóðþekkt. Erlendu 

fréttirnar voru 41 talsins og voru þær flestar um dauða vegna morða, slysa og 

sjúkdóma. Þá voru 18 veröld/fólk fréttir um andlát en þær voru, líkt og innlendu 

fréttirnar, flestar tilkynningar um andlát þekktra einstaklinga. Eins og fyrr segir, 

þá var þetta sá flokkur sem kom mest á óvart. Höfundur bjóst ekki við að 

Íslendingar hefðu svona mikinn áhuga á hinum látnu. Þó er það ekki líklegt að 

Íslendingar þjáist af óhugnanlegum áhuga á dauða heldur séu þetta, að einhverju 

leyti að minnsta kosti, áhrif þess að samfélagið á Íslandi er svo smátt. Í hvert sinn 
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sem það birtist frétt um andlát einhvers, og þá sérstaklega með nafngreiningu, 

gæti fólk hugsað með sér; „hver var þetta, þekkti ég hann/hana?“ og út frá því 

fundið hjá sér þörf til að vita meira um manneskjuna og því smellt á fréttina. Þetta 

eru fréttir sem hafa tilfinningaleg áhrif á lesandann og finnst hluta almennings það 

meðal annars vera hlutverk fjölmiðla að veita slíkar upplýsingar eins og fram 

kemur í skýrslu BBC (Morrison og Svennevig, 2002). Þá má minnast sem á hvað 

Andrew Marr sagði um að fréttir hefðu breyst í tilbúna afurð, ætlaðar til að vekja 

upp tilfinningar hjá lesendanum og að það sé hluti forheimskunnar frétta (Thussu, 

2007). Þó telur höfundur að það sé of sterkt til orða tekið, hvað varðar 

andlátsfréttir á Íslandi í það minnsta. 

Það vakti áhuga hversu oft eitthvert eitt málefni átti margar af vinsælustu 

fréttunum ákveðna daga. Það er eftirtektarvert að stundum voru þessar fréttir 

frekar keimlíkar og ekki verið að bæta nýjum upplýsingum við í miklu magni. Því 

leikur grunur á, án þess að hægt sé að sanna það, að smellistraumurinn eigi 

ákveðinn þátt í því. Það er eðlilegt að eitthvert málefni dagsins sé „heitt“ og 

fjallað um það, en það hlýtur líka að hafa áhrif á fréttastjóra, meðvituð eður ei, að 

sjá smellistraumsteljarann þjóta upp þegar fréttin fer á netið. Þá er freistandi að 

notfæra sér það og gera fleiri fréttir um efnið, til að nýta hitann. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt að smellistraumurinn er farinn að hafa áhrif á fréttamatið og 

Andrew Currah (2009) segir að það megi efast um dómgreind ritstjóra þegar 

smellistraumurinn sýnir ótvíræðar vinsældir ákveðinna frétta og það hafi áhrif á 

hvað teljist til frétta í dag. Það hinsvegar kallar á frekari rannsóknir til að færa 

sönnur á því hvað varðar Ísland.  

Annað sem vakti athygli var hversu oft fréttir voru á toppnum um fólk sem hafði 

gert eitthvað óvenjulegt eða lent í einhverju óvenjulegu. Þær fréttir virðast helst 

flokkast undir infotainment, því fréttagildið er harla óljóst. Sem dæmi um það má 

taka frétt sem birtist þann 24.5.2008 og fékk 10.575 smelli. Hún er um 

bandarískan mann sem hefur játað að eiga „mök“ við hundruði bíla,  að bera 

tilfinningar til farartækja og að Volkswagen bjalla sé kærastan hans. Er það í takt 

við það sem Carl Bernstein segir um stefnu fjölmiðla, eins og fram hefur komið 

framar í ritgerðinni, að blaða og fréttamenn ýti undir myndun fávita-menningar 

með fréttum af þeim sem eru skrýtnir, heimskir og/eða klúrir (Allan, 1999).  
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5.3 Að vita hvað fólk vill 

Þar sem hér var eingöngu rýnt í lestur frétta frá mbl.is er ekki hægt að sverja fyrir 

að fólk lesi slúðrið á öðrum fréttamiðlum. En því verður ekki neitað að mbl.is er 

langmest lesni fréttavefurinn á Íslandi og þar eru slúðurfréttir ekki svo vinsælar. Í 

ljósi niðurstaða rannsóknarinnar er áhugavert að fara aftur yfir það sem 

starfsmenn vefmiðlanna höfðu sagt um vefmiðla og afþreyingarefni. Þórarinn 

Þórarinsson (Díana Dögg Víglundsdóttir, 2009) hjá dv.is sagði það væri greinilegt 

á mbl.is og vísir.is að það væru brjóstin á Britney sem trekktu lesendur að. Þá 

sagði Pétur Gunnarsson af eyjan.is að það væri alltaf fréttin af Britney, Paris eða 

Lindsay sem væri vinsælust í lok dags. Einnig sagði hann að það væri ótrúlega 

lítill hópur sem fylgdist bara með fréttum og pólitík, en það væri áhugavert að vita 

hvernig hann skilgreinir fréttir, og hvort hann sé með of þrönga skilgreiningu á 

fréttaefni. Þá sagði Pétur „ef maður ætlar að byggja upp fjölmiðil verður maður 

bara að vita hvað þar er sem fólkið vill lesa“. (Díana Dögg Víglundsdóttir, 2009, 

bls. 37). Af niðurstöðunum úr þessari rannsókn að dæma þá eru það ekki endilega 

Britney, Paris eða Lindsay sem eru vinsælastar sem ýtir undir þau rök að 

starfsmenn fréttamiðla hafi ofmetið þörf almennings á slúðri, og látið það sem 

þeir haldi að sé áhugi almennings hafa áhrif á sig til að veita þjónustu, sem er 

síðan ekki jafn vinsæl og talið var. Það er spurning hvort það sé raunveruleg krafa 

lesenda í dag að fá slúðurfréttir, eða hvort það lesi slúðurfréttir af forvitni, fyrst 

þær eru í boði.  

Það má velta því fyrir sér hvort niðurstöður hefðu breyst og litið öðruvísi út ef 

tímabilin þrjú hefðu verið styttri. Ef til dæmis þau hefðu ekki verið samliggjandi 

heldur 1-2 mánuðir af upphafi hvers tímabils sem notuð voru. Það getur verið að 

þá hefðu sést skýrari toppar og lægðir á milli fréttaflokka. Það myndi þó krefjast 

nánari rannsókna til að komast að því. 

Ekki er vitað til þess að það hafi áður verið gerð rannsókn á hvaða fréttir það eru 

sem Íslendingar sækjast helst í. Eftir þessa rannsókn er það mat höfundar að 

fjölmiðlar hafi ofmetið áhuga fólks á slúðurfréttum. Þær fréttir eru vinsælar og 

komast inn á topplistann, en bjóst hann við að þær yrðu í mun hærra hlutfalli en 

reyndin varð. Það sést svo á fréttunum frá hruninu að fólk sótti í mun meira mæli í 

viðskiptafréttir og stjórnmálafréttir, sem hlýtur að merkja að svo lengi sem 
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fjölmiðlar eru með puttann á púlsinum og skrifa fréttir af því sem er í gangi í þjóð-

félaginu og nota vald sitt til að sýna aðhald, þá fylgist fólk með því.  
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Niðurlag 

Það er nokkuð ljóst að internetið hefur valdið miklu róti á formfestu 

fréttamennskunnar, hvort sem er á Íslandi eða annars staðar í heiminum og er 

mikið spáð í framtíð fjölmiðla.  

Almenningur hefur áhrif á hvað fjallað er um, hvort sem hann gerir sér grein fyrir 

því eða ekki, þar sem ritstjórar fylgjast með smellistraumsgögnunum til þess að 

gera vefinn sinn sem samkeppnishæfastan. Ritstjórar og fréttamenn vefmiðlanna 

verða að vera meðvitaðir um áhrif smellistraumsins á vinnubrögð sín til þess að 

eiga ekki á hættu að fórna heilindum sínum og skyldum við almenning fyrir 

smellina.  

Það er ljóst að veffréttamiðlarnir eru komnir til að vera, en vonandi eru þeir enn 

að þróast í átt að betri, skilvirkari og meira fræðandi miðlum. Að starfsmenn 

miðlanna láti ekki það sem þeir telja vera áhuga almennings kaffæra það hlutverk 

miðlanna um að vera spegill samtímans og að veita almenningi upplýsingar um 

samfélagið, stórt og smátt, hvort sem fréttin er „sexí“ eða ekki.  

Af rannsókninni er greinilegt að umhverfið hefur áhrif á fréttalestur Íslendinga, 

eins og sést berlega af fréttalestri í kringum bankahrunið. Þá hefur fólk áhuga á 

fólki, og Íslendingar sækjast eftir því að lesa fréttir af þeim sem eru sérstakir, 

áhugaverðir eða hafa lent í óvanalegum aðstæðum og nær sá áhugi út yfir mörk 

lífs og dauða.  

Það var óskaplega ánægjulegt og lærdómsríkt að vinna við þessa ritgerð og að 

þessari rannsókn, og margt áhugavert kom fram við úrvinnslu gagnanna. Ég vona 

að það niðurstöðurnar hafi vakið áhuga fleiri og að rannsóknin hafi varpað nokkru 

ljósi á fréttalestur íslensku þjóðarinnar.  
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