
 

 

Ég frétti það á Facebook 

Vinsældir frétta á stærsta samfélagsvef heims 

Lovísa Árnadóttir 

Lokaverkefni til MA–gráðu í blaða- og fréttamennsku 

 

Félagsvísindasvið 



 

Ég frétti það á Facebook 

Vinsældir frétta á stærsta samfélagsvef heims 

Lovísa Árnadóttir 

Lokaverkefni til MA–gráðu í blaða- og fréttamennsku 

Leiðbeinandi: Valgerður Jóhannsdóttir 

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2011 



 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA–gráðu í blaða- og fréttamennsku og er 

óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Lovísa Árnadóttir 2011 

 

 

Reykjavík, Ísland 2011



3 

ÚTDRÁTTUR 

 

Á stærsta samfélagsvef heims, Facebook, er hægt að deila tenglum á fréttir 

veffréttamiðla. Vegna þessa gegnir Facebook sívaxandi hlutverki fréttaveitu hjá 

almenningi, en nú til dags kemur um fimmtungur þeirra sem heimsækja mbl.is á 

hverjum degi  beint þaðan. 

Ritgerð þessi byggist á tvíþættri megindlegri rannsókn. Fyrri hluti kannar í hversu 

miklum mæli háskólanemar nota Facebook til að afla sér frétta og dreifa þeim. 

Einnig hvers konar efni þeir dreifa helst. Síðari hluti kannar hvers konar fréttir fá 

flestar tilvísanir frá Facebook á mbl.is. Niðurstöðurnar eru svo bornar saman við 

vinsælustu fréttir annarra lesenda. Einnig er skoðað hvort tilvísunum frá Facebook 

fjölgaði með tilkomu „Líkar―- hnapps. 

Niðurstöðurnar sýna fram á að háskólanemar eru duglegir við að dreifa fréttaefni á 

Facebook og að lesa það sem aðrir deila. Afþreyingarefni er í meirihluta þess efnis 

sem þeir dreifa, en hefðbundnar fréttir fá lítið pláss. Afþreyingarefni er þar að auki í 

miklum meirihluta þess efnis sem fær flestar tilvísanir frá Facebook. Aðrir lesendur 

mbl.is lesa líka mikið af afþreyingarefni, en einnig eru andlátsfréttir mjög vinsælar. 

Rannsóknin sýnir fram á að það margborgar sig fyrir veffréttamiðla að bjóða upp á 

„Líkar―- takka, því tilvísunum frá Facebook hefur fjölgað gríðarlega með tilkomu 

hans.  
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ABSTRACT 

 

The world‗s largest social network, Facebook, enables people to share links to 

news websites. Due to this feature, Facebook‗s role as a news distributor is 

increasing. Now, about 20% of all traffic to Iceland‗s most popular news website, 

mbl.is, is diverted from Facebook.  

This dissertation is based on a quantitative research study divided into two parts. 

The first part studies Facebook‗s role as a source and distributor of news among the 

students of the University of Iceland and also, the type of news students share. The 

second part studies which news attracts the most traffic to mbl.is from Facebook. The 

top news is compared to the top news amongst other readers. The research also 

studies whether the traffic to mbl.is increased after the „Like― button was introduced.  

The conclusion reveals that Facebook plays a significant role as a news distributor 

amongst students. Also, students will most likely click on links shared by their 

friends. Students mostly share entertainment news, or so-called infotainment news. 

Traditional news is less popular.  

Entertainment or infotainment is also the most popular news catagory amongst 

other readers of mbl.is, along with death announcements/obituaries. The study shows 

that news websites should offer a „Like― button, not only a „Share― button, as traffic 

from Facebook has increased significantly since its introduction on mbl.is.  
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FORMÁLI 

 

Ritgerð þessi er skriflegur hluti lokaverkefnis til meistaragráðu í blaða- og 

fréttamennsku við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var Valgerður Anna Jóhannsdóttir.  

Gildir ritgerðin 15 einingar á móti 15 einingum verklegs hluta. Verklegi hlutinn 

var fjölmiðlaafurð og í þessu tilfelli vefsíða Söngvakeppni Sjónvarpsins 2010. 

Höfundur sá alfarið um allt efni sem þar var inni; hann var í senn tökumaður, 

fréttamaður, ritstjóri, ljósmyndari, klippari og kom svo efninu á vefinn. Síðan var 

einnig markaðssett á Facebook og fjölmargir notendur komu beint þaðan. 

Leiðbeinandi verklega hlutans var Haukur Hauksson. 

 

Ég vil þakka Valgerði, leiðbeinanda verkefnisins, fyrir óbilandi áhuga og hvatningu, 

sem var mér ómetanleg stoð við gerð þessa verkefnis. Soffíu Haraldsdóttur, netstjóra 

mbl.is, kann ég einnig bestu þakkir fyrir að leggja til gögn til rannsóknarinnar og 

mikla velvild. Atli Steinn Guðmundsson, samnemandi minn og vinur, fær hjartans 

þakkir fyrir prófarkalestur. Gústaf A. Hermannsson, sambýlismaður minn, fær þakkir 

fyrir mikinn andlegan stuðning og aðstoð við töflureikniforritið Excel. Þá fær 

fjölskylda mín þakkir fyrir að rétta hjálparhönd við heimilsstörf og barnapössun á 

síðustu dögum fyrir skil.  

 

Alveg sérstakar þakkir fær sonur minn, Árni Gauti, fyrir að vera móður sinni 

sannkallaður gleðigjafi að loknum löngum dögum við skrif á Þjóðarbókhlöðunni.  
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For the audience,  news is a social experience.  

(Lee Rainie 2010) 
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1 INNGANGUR 

 

Fjölmiðlar dagsins í dag taka sífelldum breytingum. Með tilkomu netsins hefur 

þróunin verið svo ör að erfitt hefur reynst að halda í við allar nýjungarnar sem boðið 

er upp á. Netið er nú orðið samofið daglegu lífi íbúa í vestrænum ríkjum og vinsælt 

tæki til að afla sér nýrrar þekkingar. Íslendingar eru þar engin undantekning, því 96% 

Íslendinga nota netið og tæp 80% nota það í þekkingarleit (Hagstofa Íslands, 2010b). 

Vitneskja okkar um heiminn er að miklu leyti byggð á því sem við lesum á netinu.  

Netið hefur haft mikil áhrif á tilveru hefðbundinna fjölmiðla eins og dagblaða, 

sjónvarps, útvarps og tímarita. Með aukinni stafrænni tækni getur almenningur 

nálgast fréttir á netinu frá þúsundum fréttaveita og veffréttamiðla. Almenningur getur 

þannig valið meira sjálfur hvað hann vill lesa og sniðið það að eigin áhugamálum. 

Notandinn velur sjálfur hvað hann kýs að lesa, skoða og trúa í stað þess að láta 

ritstjórnir hefðbundinna miðla velja fyrir sig. Að auki hefur netið bein fjárhagsleg 

áhrif á fjölmiðla því það er orðið erfiðara að fá fólk til að borga fyrir fréttirnar þegar 

svo auðvelt er að nálgast ókeypis fréttir á netinu. Til að vega upp á móti því tekjutapi 

hefur auglýsingasala á netinu orðið mikilvæg afkomu veffréttamiðla.  

Netið er einnig orðið öflugt tjáskiptatæki, en langflestir nota það í þeim tilgangi að 

vera í samskiptum við fólk; til dæmis með tölvupósti, Skype og þar til gerðum 

samskiptasíðum, sem njóta æ meiri vinsælda. Netið er orðið að einu stóru 

„heimsþorpi― (McLuhan, 1962) þar sem fólk getur átt samskipti án landamæra. Þessi 

breyttu samskipti manna á milli hafa verið mörgum fræðimönnum hugleikin 

undanfarin ár.  

Á netinu er auðvelt að blanda samskiptum og fréttum saman. Hægt er að senda 

fréttir sín á milli með tölvupósti eða deila tenglum á fréttir með vinum sínum á 

svokölluðum samskiptasíðum eins og Facebook. Facebook er ekki eingöngu notað til 

að deila fréttum með vinum sínum, heldur hefur það aukist að fréttamenn noti 

Facebook í starfi sínu; til að finna viðmælendur, fá hugmyndir að fréttum, sjá hvernig 

umræða um ákveðin málefni þróast og fylgjast með boðuðum fjölda á samkomur 

ýmiss konar.  
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Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði þegar Guðmundur Hermannsson, 

netfréttastjóri mbl.is, sagði í fyrirlestri í Háskóla Íslands að fimmtungur þeirra sem 

heimsækja mbl.is á degi hverjum koma beint af Facebook. Það er að segja, þeir 

smella á tengil sem einhver hefur deilt á þessum stærsta samfélagsvef í heimi og 

flytjast þar með yfir á vef Morgunblaðsins. Þetta háa hlutfall kom á óvart og smám 

saman fór hugurinn að leita í allar áttir. Þegar 20% lesenda veffréttamiðils, sem 

treystir á auglýsingasölu til þess að geta staðið undir sér, koma af slíkri síðu hlýtur 

það að hafa ýmis áhrif. Auðvelt er fyrir stjórnendur vefmiðla að fylgjast með umferð 

inn á vefinn og að sjá hvaða fréttir skila flestum lesendum á síðuna. Soffía 

Haraldsdóttir, netstjóri mbl.is, skrifaði í tölvupósti til rannsakanda að svo virtist vera 

að Facebooknotendur sæktust frekar eftir afþreyingarefni en hefðbundnu fréttaefni 

(munnleg heimild, 7. desember 2010). Hefur það ekki áhrif á ritstjórnarstefnu ef 

vinsælustu fréttirnar fjalla um ákveðin málefni? Verður ekki að auka framboð af 

vinsælum fréttum svo hægt sé að sýna auglýsendum flottar aðsóknartölur á vefinn? 

En hvað þá með hin 80%, sem ekki koma af Facebook inn á mbl.is? Eru aðrar fréttir 

vinsælar hjá þeim hópi? Og þá hverjar? Er markviss stefna hjá fjölmiðlum að 

markaðssetja sig á Facebook? Viðurkenna íslenskir fjölmiðlar fúslega áhrif Facebook 

á umferð inn á vefina þeirra?  

Eins og sjá má vildi rannsakandi helst svara öllum spurningum heimsins varðandi 

Facebook og fréttir. En í samráði við Valgerði Jóhannsdóttur, leiðbeinanda 

rannsóknarinnar, var efnið afmarkað og valið.  

 

1.1 Staða rannsakanda 

Rannsakandi hefur unnið á fréttastofu RÚV meira og minna í 11 ár, starfað jafnt 

bak við tjöldin og sem fréttamaður og veffréttamaður. Rannsakandi hefur einnig 

notað Facebook frá árinu 2007 og verið þar nokkuð virkur. Að lokum hefur blundað 

nokkur áhugi á markaðsmálum hjá rannsakanda og þess vegna hafa breytingarnar á 

Facebook í átt að því að verða öflugt markaðstæki ekki farið framhjá honum.  

 

1.2 Tilgátan og markmið rannsóknarinnar 

Ákveðið var að byrja á byrjuninni og kanna hvers konar fréttum er oftast deilt hjá 

notendum Facebook og hverjar þeirra ná mestum lestri. Niðurstaðan er svo borin 
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saman við vinsælustu fréttir lesenda sem ekki eru að koma beint af Facebook inn á 

mbl.is. Einnig var gerð könnun meðal háskólanema til að rannsaka hvort þeir eru 

duglegir við að dreifa fréttum á Facebook, hvers konar fréttum þeir deila og af 

hverju. Flestir háskólanema tilheyra þeim aldurshópi sem er hvað virkastur á 

Facebook og þannig gætu niðurstöðurnar haft mikið að segja um dreifingu frétta á 

síðunni.  

Tilgátan er sú að vinsælast sé að dreifa afþreyingu á Facebook og að munurinn sé 

nokkuð afgerandi þegar listinn yfir vinsælar fréttir Facebooknotenda er borinn saman 

við vinsælar fréttir hjá öðrum notendum mbl.is. Rannsóknin á notkun háskólanema 

muni leiða í ljós að þeir séu duglegir við að dreifa fréttaefni, en hefðbundnar fréttir 

fái ekki mikið vægi á þeirra persónulegu Facebooksíðu.  

Tilgátan er einnig sú að flettingar á mbl.is hafi aukist eftir að lesendum var gert 

auðvelt að deila fréttum á Facebook með „Líkar―- hnappi við hverja frétt. Þar með sé 

Facebook orðið mikilvægt markaðstæki fyrir veffréttamiðla, því fleiri flettingar gætu 

skilað meiri auglýsingatekjum.  

Markmiðið með rannsókninni er að átta sig betur á því hvernig Facebook og fréttir 

spila saman, hvernig háskólanemar nota Facebook til að dreifa fréttum og hvaða áhrif 

þetta gæti mögulega haft á fréttamennsku. Niðurstöðurnar eru innlegg í umræðu um 

þróun fjölmiðla á Íslandi í dag og hvort hún sé sú sama og í útlöndum. Jafnframt gefa 

niðurstöðurnar vísbendingu um stöðu Facebook sem markaðstæki fyrir fjölmiðla. 

Niðurstöðurnar ættu að gagnast öllum sem vinna að fjölmiðlum og/eða 

markaðssetningu.  

 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerð þessi skiptist í nokkra meginkafla og undirkafla. Að loknum þessum 

fyrsta kafla, sem inniheldur inngang, markmið rannsóknarinnar, tilgátu og 

uppbyggingu ritgerðar tekur fræðilegur hluti við í öðrum kafla. Þar verður stiklað á 

stóru í kenningum um boðskipti, fjölmiðla og netið og hvernig þetta hefur allt komið 

saman í nýrri veröld „social media― eða samfélagsmiðla. Í þriðja kafla er skýrt frá 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar, vinnslu gagna og afmörkun efnis. Í 

fjórða kafla eru niðurstöður úr tölulegum upplýsingum reifaðar. Í fimmta kafla er 
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rýnt betur í niðurstöður og ályktanir dregnar út frá þeim, auk þess sem tillögur um 

áframhaldandi rannsóknir eru lagðar fram. Í síðasta kafla eru nokkur lokaorð.  
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2 FRÆÐILEGUR HLUTI 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu kenningar um boðskipti og fjölmiðla og 

hvernig ný tækni hefur gjörbreytt skynjun okkar og notkun á þessum fjölmiðlum. 

 

2.1 Kenningar Innis og McLuhans 

Stafrófið er óumdeilanlega ein merkilegasta uppfinning sögunnar, því áhrif þess eru 

gríðarleg. Tungumál og skrifað mál eru undirstöður hvers samfélags og forsendan 

fyrir útbreiðslu þekkingar (Innis, 1971). Að geta lesið og skrifað er lykillinn að því 

að einstaklingurinn geti tekið þátt í valdapíramída nútímasamfélags. Nýjar leiðir til 

að nota stafrófið og til að tala saman, hafa samskipti á einhvern hátt, hafa því mikil 

áhrif. Eins og Harold Innis, einn þeirra sem ruddu brautina í kenningum um 

boðskipti, sagði: „Nýjar uppfinningar í boðskiptum krefjast endurskipulagningar á 

einokun eða fámennismarkaði þekkingarinnar― (Innis, 1971:4) Um leið og 

einstaklingurinn hefur góða þekkingu á þeim boðskiptaleiðum og þeirri tækni, sem 

ráðandi er í samfélaginu, hefur hann þekkingu á því sem „orsakar og mótar alla 

formgerð og hvert menningarmynstrið er, bæði andlega og félagslega―
1
 (Innis, 1972; 

xii, formáli McLuhans). Samfélag er ekki til nema með boðskiptum og í raun má 

segja að boðskiptin sjálf séu samfélagið (Carey, 1988). 

Aðferðir til að miðla upplýsingum hafa tekið ótrúlegum breytingum síðustu 

áratugi. Þar með hefur skynjun okkar á boðskipti breyst og tilvera okkar öll. Frægt 

varð þegar kanadíski fræðimaðurinn Marshall McLuhan líkti tæknibyltingu nútímans 

á við „heimsþorp― (1962) þar sem allir íbúar heimsins kæmu saman án landamæra. 

Heimsþorpið er rafrænt, það tengist saman af neti rafrænna boðskipta sem minnir á 

taugakerfi mannslíkamans. Þessa kenningu má auðveldlega setja í samhengi við 

nútímann, en almennt þurfa kenningar um boðskipti stanslausrar endurnýjunar við í 

                                                   

 

 

 
1
 The cause and shaping force of the entire structure [and] what the pattern of any culture [has] to be, both 

psychically and socially. 
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ljósi örra breytinga á miðlum og tækni. Breytingarnar eru það örar að erfitt getur 

reynst að fjalla um þær í eins seinvirkum miðli og bókin er (Þorbjörn Broddason, 

2005).  

2.2 Almannarými Habermas 

Örar breytingar eru bein afleiðing alþjóðavæðingarinnar, en það hugtak er bæði 

margslungið og umdeilt fyrirbæri. „Flestir tengja það sennilega við tiltekna þróun í 

samskiptatækni en hugtakið hefur einnig verið notað til að lýsa hagfræðilegum og 

stjórnmálalegum breytingum í heiminum á undanförnum árum og áratugum, sumir 

segja á öldinni― (Þröstur Helgason, 1999). Hugtakið vísar til þess að þar sem tengsl 

jarðarbúa séu í auknum mæli orðin óháð landfræðilegum mörkum skapist félagslegt 

rými, sem ekki er svæðisbundið eða afmarkað á skýran hátt (Scholte, 2005). Þýski 

heimspekingurinn Jürgen Habermas setti fyrstur fram hugmyndina um almannarými:  

 

Með almannarými eigum við við félagslegan vettvang, þar sem myndast getur einhvers 

konar viðhorf almennings. Öllum borgurum er tryggður aðgangur að þessu rými. Hluti 

almannarýmisins myndast þegar einstaklingar koma saman og mynda heild, sem er fulltrúi 

almennings. ... Borgarar verða að þessari heild þegar þeir ræðast við án nokkurra 

takmarkana – það er, með fullvissu um frelsi til að koma saman, samtvinnuðu því frelsi að 

tjá skoðun sína og birta hana opinberlega – um það sem vekur almennan áhuga. 

(Habermas, Lennox og Lennox 1964/1974:49)
2
 

 

Í stuttu máli er almannarýmið samskiptanet hugmynda og skoðana og þar gefst færi á 

að koma þessum hugmyndum og skoðunum til þeirra sem valdið hafa í samfélaginu 

(Manuel Castells, 2008).  

 

                                                   

 

 

 
2
 By the public sphere we mean first of all a realm of our social life in which something approaching public 

opinion can be formed. Access is guaranteed to all citizens. A portion of the public sphere comes into being in 

every conversation in which private individuals assemble to form a public body. ... Citizens behave as a public 

body when they confer in an unrestricted fashion – that is, with the guarantee of freedom of assembly and 

association and the freedom to express and publish their opinions – about matters of general interest.  
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2.3 Tæknin byltir fjölmiðlum 

Hugmyndin um almannarýmið hefur þó breyst mikið frá því að Habermas (1989) 

setti það í samhengi við smáborgarann og opinbera staði eins og kaffihús, 

menningarstofnanir og annað rými í borgum og bæjum. Hefðbundnir fjölmiðlar 

bættust við hugmyndina um almannarými (Thompson, 2000) því þeir ljá almenningi 

rödd og svo síðar netið (Manuel Castells, 1996, 2004).  

Með árunum, ekki síst með alþjóðavæðingunni og auknu almannarými sem 

tæknibyltingunni fylgdi, hafa fjölmiðlar tekið miklum breytingum. Þeir eru til í alls 

kyns útgáfum; í útvarpi, í sjónvarpi, á pappír og á netinu. McLuhan leit á fjölmiðlana 

sem eins konar framlengingu á skynfærum okkar (1962) og „þá er nærtækt að hugsa 

sér að grundvallarbreyting á fjölmiðlun geti haft afdrifarík áhrif á skynjun okkar og 

vitund um umhverfið― (Þorbjörn Broddason, 2005:69). McLuhan gerði sér snemma 

grein fyrir gríðarlegum möguleikum sjónvarpsins til að sameina fólks án tillits til 

landamæra og þjóðernis, vegna þess hve það náði vítt og breitt um heiminn. Þar með 

styrktist hugmyndin um heimsþorp McLuhans enn „í þeim skilningi að okkur er unnt 

að „taka þátt― í atburðum hvar sem er í heiminum í beinni sjónvarpsútsendingu― 

(Þorbjörn Broddason, 2005:84). Hægt er að færa þessa hugmynd McLuhans til 

nútímans og ímynda sér að netið komi í stað sjónvarpsins sem hinn nýi ráðandi 

miðill. Þá er hin þekkta setning „miðillinn er merkingin―
3
 upprunnin hjá McLuhan 

(1964). Í þessum orðum hans felst að merkilegustu skilaboð fjölmiðlanna væru þeir 

sjálfir, „inntak þeirra og efni skipti sáralitlu máli fyrir sögulega framvindu en áhrif 

hinnar nýju tækni á skynjun mannsins og umhverfi skipti sköpum― (2005:7).  

Vitneskja almennings um heiminn er að mestu fengin úr fjölmiðlum og enginn 

hefur jafnmikil áhrif á almenning og fjölmiðlar (Bagdikian, 1992). Vegna þessa hafa 

fjölmiðlar oft verið nefndir „fjórða valdið― í samfélaginu og er þar vísað til 

þrískiptingar ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald.  

 

                                                   

 

 

 

3
 The medium is the message. 
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2.4 Vald fjölmiðla yfir almenningi 

Til eru margar mismunandi skilgreiningar á fjórða valdinu, en með fjórða valdinu er 

átt við starfsgreinina fjölmiðlun eða þátttakendur hennar, hóp, sem stendur utan 

grunnvaldanna þriggja, sem hefur áhrif á stjórnmál landsins, og í þriðja lagi um 

fjölmiðlana sjálfa. Hugtakið mun vera ættað úr skrifum skoska rithöfundarins og 

sagnfræðingsins Thomas Carlyle frá árinu 1837 (Shultz, 1990). Vald fjölmiðlanna er 

ekki staðfest með formlegum hætti, en hlutverk þeirra í samfélaginu fer sífellt 

vaxandi og þeir fjalla um málefni sem koma þegnum samfélagsins beint við. 

Þorbjörn Broddason fjallaði um þetta vald fjölmiðlanna í bók sinni Ritlist, prentlist, 

nýmiðlar (2005) og komst svo að orði: „Því er rökrétt að álykta að fjölmiðlar búi yfir 

raunverulegu valdi í klassískum félagsfræðilegum skilningi og að í ljósi þess beri að 

meta áhrif þeirra― (2005:42). Skoðanir okkar byggjast að hluta til á umræðunni í 

samfélaginu og það liggur í augum uppi að fjölmiðlar hafa mikið um það að segja.  

Aðrir fræðimenn hafa tekið undir kenninguna um fjölmiðla sem fjórða valdið og 

vinsælt er að fjalla um áhrif fjölmiðla á almenning. Að mati Habermas sóttu 

fjölmiðlar í sig veðrið og fóru að stjórna almenningsáliti. „Umræðan, nú orðin að 

viðskiptum, er mjög formleg. Framsetning með- og mótraka er háð fyrirfram 

ákveðnum reglum―
4
 (Habermas, 1989:164). Chomsky og Hermann töldu upp 

ýmislegt sem hefur áhrif á það hvernig fjölmiðlar „matreiða― upplýsingar ofan í 

neytendur. Nefndu þeir eigendur, auglýsendur, heimildamenn, 

hagsmunahópa/einstaklinga og ríkjandi hugmyndafræði í samfélaginu (1988). Þó að 

sumir vilji meina að kenningar þeirra líkist helst samsæriskenningum hafa aðrir 

kallað þær sannfærandi og þá sérstaklega hvernig þeir telja skoðanir almennings 

mótaðar í vestrænum ríkjum (Klaehn, 2005). Þessi áhrif fjölmiðla á almenningsálitið 

hafa verið kölluð innrömmunaráhrif
5
 og dagskráráhrif

6
. Hugtökin voru fyrst sett fram 

af McCombs og Shaw þegar þeir rannsökuðu hlutverk fjölmiðla í forsetakosningum í 

Bandaríkjunum árið 1968 (McCombs, 2004). Innrömmunaráhrifin vísa til þess að 

fjölmiðlarnir ráða frá hvaða sjónarhorni við sjáum fréttnæma viðburði, þótt þeir 

                                                   

 

 

 
4
 Discussion, now a business, becomes formalized; the presentation of positions and counterpositions is 

bound to certain prearrenged rules of the game. 
5
 Framing effects. 

6
 Agenda setting. 
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stjórni ekki beinlínis skoðunum okkar á tilverunni. Dagskráráhrifin felast í því að 

„fjölmiðlarnir segi okkur um hvað við eigum að hugsa og hvað er efst á baugi hverju 

sinni― (Þorbjörn Broddason, 2004a). Fjölmiðillinn velur frá hvaða sjónarhorni hann 

kýs að koma upplýsingum til móttakenda sinna. Þannig getur hann stýrt sjónarhorni 

almennings og allri umræðu. Þar að auki velur fréttamiðill um hvað hann fjallar og 

flokkar og forgangsraðar fréttunum. Þannig gefur hann skilaboð um hvað sé 

mikilvægast af öllu og hvað sé minna mikilvægt. Almenningur heyrir ekki um allt 

sem gerist í heiminum, heldur er það valið fyrir hann af ritstjórnum fjölmiðlanna. En 

með aukinni stafrænni tækni getur almenningur valið meira sjálfur hvað hann vill 

lesa. Valdið hefur færst meira yfir til neytandans – hvað hann kýs að lesa, skoða og 

trúa.  

2.5 „Infotainment“-þróun í fjölmiðlum 

Það er þó umdeilt hvort valfrelsi einstaklingsins sé raunverulegt: „Tæknin hefur bara 

aukið möguleika sína á að stýra neyslu almennings og valfrelsi fólks er að hluta til 

blekking― (Þröstur Helgason, 2002b). Þar að auki verður efnið sífellt sérsniðnara að 

litlum hópum í þjóðfélaginu (Þorbjörn Broddason 2005). Ef þessu heldur sem fram 

horfir verður erfiðara fyrir fjölmiðla að miðla almennri þekkingu og að þjóna 

hlutverki sínu sem bindiefni samfélagsins (Denis McQuail, 2005). Habermas hélt því 

fram að nú á dögum væri þó svo komið að vald fjölmiðlanna fælist frekar í 

skemmtanagildi og að gera almúgann að óvirkum neytanda (1989).  Fleiri hafa lýst 

yfir áhyggjum sínum af þessari þróun fjölmiðlanna yfir í að skemmta almenningi. 

Andrew Marr, breskur blaðamaður, segir til dæmis að hugmyndin um fréttir hafi 

breyst. „Þær hafa breyst úr því að vera til upplýsinga í að vera hannaðar til að 

framleiða tilfinningaleg viðbrögð með öllum mögulegum ráðum, því öfgakenndari  

viðbrögð, því betra―
7
 (2004:381). Þessar fréttir hafa oft verið nefndar „infotainment― 

fréttir og fjölmiðlar sagðir leggja sífellt meiri áherslu á þær í umfjöllun sinni. Orðið 

„infotainment― er sett saman úr orðunum „information― og „entertainment― og notað 

um efni sem á að fræða en er einnig til þess fallið að auka vinsældir miðilsins 

                                                   

 

 

 

7
 It stopped being essentially information and became something designed to produce – at all costs, always – 

an emotional reaction, the more extreme the better. 
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(Demers, 2005), eða í stuttu máli; afþreying í formi frétta. Sagt hefur verið um þessa 

tegund frétta að þar sé framsetningin aðalatriðið en ekki innihaldið (Thussu, 2009). 

Yfirleitt er orðið „infotainment― notað um sjónvarpsfréttir og fréttaþætti, eins og til 

dæmis Kastljós og Ísland í dag. Þessar fréttir beri örri þróun í fjölmiðlun góð merki, 

þar sem mikil áhersla sé lögð á hraða í klippingum, myndræna grafík og lógó og 

jafnvel fyrirsagnir sem hafa bein áhrif á skoðanamyndun almennings. Þetta 

síðastnefnda má einnig yfirfæra á fyrirsagnir frétta á skrifuðu máli. Fréttamiðlar um 

allan heim hafa í auknum mæli aukið hlutfall „infotainment― frétta, í þeirri von um 

að fanga athygli áhorfandans eða notandans í hröðum heimi nútíma fjölmiðlunar, 

meðal annars á netinu. 

 

2.6 Manuel Castells og mikilvægi netsins 

Manuel Castells, einn helsti fræðimaður á sviði netsins, segir: „Netið er innri gerð 

lífs okkar― (2001: 1)
8
. Í bók sinni The Internet Galaxy (2001) líkir Castells netinu við 

mikilvægi rafmagnsins í iðnbyltingunni. Alveg eins og rafmagnið gat borist á milli 

manna og heimila getur netið dreift upplýsingum á öllum sviðum mannlegrar virkni 

og án netsins verði engin þróun. Nú er svo komið að kjarninn af efnahagslegum 

gjörðum, félagslegum, stjórnmálatengdum og menningarlegum er skipulagður eða 

byggður upp á netinu. „Netið er ekki bara tæknin sjálf. Það er kerfisbundið tæki sem 

dreifir því valdi sem fylgir upplýsingum, býr til þekkingu og tengslanet á öllum 

sviðum― (Castells, 2001:269).
9
 Þar liggi vandi þróunarlandanna ekki síst: „Að vera 

ekki nettengdur, eða illa tengdur, jafngildir því að vera lágmarksþátttakandi í 

heimskerfinu―(2001:269).
10

 Almenningur hefur tekið netinu opnum örmum. Til 

dæmis nota 96% Íslendinga netið (Hagstofa Íslands, 2010b) og 76% Íslendinga nota 

það til að afla sér þekkingar á hinum ýmsu málaflokkum. Tölur í öðrum löndum eru 

sambærilegar þessu, en samkvæmt könnun Oxford Internet Institution (Dutton, 

                                                   

 

 

 
8
 The Internet is the fabric of our lives.  

9
 The Internet is not just a technology. It is the technological tool and organisational form that distributes 

information power, knowledge generation and networking capacity in all realms of activity. 
10

 Being disconnected, or superficially connected, to the Internet is tantamount to marginalisation in the 

global, networked system. 
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Helsper og Gerber, 2009) leita langflestir Bretar á náðir netsins, þegar afla þarf 

upplýsinga um margvísleg málefni.  

Óumdeilanlega hefur netið haft gríðarleg áhrif á þróun fréttamiðla. Netið er 

hinn eini sanni alþjóðlegi fréttamiðill, svo lengi sem ríkisstjórnir ritskoði það ekki og 

að nettengd tölva sé við höndina. Milljónir manna hafa beinan aðgang að fréttum í 

gegnum netið og aðgang að hundruðum þúsunda fréttaveita. Með netinu og aukinni 

tækni komu einnig svokallaðir „social media― til sögunnar, en hugtakið hefur verið 

þýtt sem samfélagsmiðlar á íslensku.  

2.7 Gagnvirkir fjölmiðlar verða til 

Fyrir tilkomu samfélagsmiðla voru samskipti fjölmiðlanna einhliða, þ.e. miðlarnir 

sögðu frá og fólkið hlustaði (Denis McQuail, 2005). Það hafði ekki tækifæri til að 

svara eða segja sína skoðun. Þannig hafa hefðbundnu fjölmiðlarnir ekki fallið 

skilyrðislaust undir hugmynd Habermas um almannarými, því aðgangur almennings 

að þeim er takmörkunum háður. Þetta hefur hinsvegar gjörbreyst. 

Í grunninn eru samfélagsmiðlar sú breyting sem hefur átt sér stað á aðferðum 

fólks til að finna, lesa og deila fréttum, upplýsingum og innihaldi. Blaðamaðurinn 

Nic Newman skilgreinir samfélagsmiðla svo: „Öflugt nýtt tæki, samofið þeirri getu 

netsins að bjóða upp á gagnvirk samskipti – athugasemdakerfi, blogg og 

samskiptasíður― (2009:4).
11

 Samfélagsmiðlar eru samruni félagsfræði og tækni og 

hafa breytt eintali fjölmiðla í samtal þeirra við almenning. Þá hafa þeir lýðræðisvætt 

upplýsingar og breytt fólki úr lesendum í þá sem leggja sitt af mörkum til fjölmiðla. 

Nú hefur lesandinn eða áheyrandinn tækifæri til að bregðast við því sem þeir lesa og 

heyra, til dæmis með því að skrifa athugasemd við frétt eða blogga um hana. Sumir 

taka viðbrögð sín upp á myndband og hlaða inn á netið. Það þarf ekki einu sinni að 

fara á netið í tölvunni heima til að fá fréttir, heldur er hægt að fá þær sendar beint í 

farsímann sinn. Hver og einn hefur einnig frelsi til að velja sér efni sem er innan 

áhugasviðs þeirra. Þannig breytist snið fjölmiðla smám saman. 

                                                   

 

 

 

11
 Powerful new tools, associated with the improved capacity of the internet to handle two-way interaction – 

message boards, blogs, wikis and social networks. 
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 Nú er svo komið að langflestir hefðbundinna fjölmiðla bjóða upp á vefútgáfu og 

oftar en ekki getur almenningur tjáð skoðun sína á því sem þar er birt. Langflestir 

Íslendinga, eða 94%, nota fréttavefi eða vefútgáfur dagblaða og tímarita (Hagstofa 

Íslands, 2010c). Nýlegar tölur í Bandaríkjunum sýna að fólk er duglegt við að nýta 

sér tækni þegar kemur að fréttaneyslu (Pew Research Center, 2010). 44% 

Bandaríkjamanna fengu fréttirnar sínar daginn áður í gegnum netið, samfélagsmiðla, 

tölvupóst eða í símann sinn. Tölurnar sýna líka að nýju miðlarnir hafa ekki útrýmt 

þeim hefðbundnu, en orðið hefur grundvallarbreyting á því hvernig fólk umgengst 

fréttir og aflar sér frétta. Einstaklingurinn getur líka upp á eigin spýtur orðið 

fréttaveita. Frægt varð þegar nánast óþekktur fréttamiðill, The Drudge Report, sagði 

fyrstur fréttina af Clinton-Lewinsky hneykslinu (McNair, 2006). Það eitt sýndi fram 

á að einstaklingur, sem rak lítinn fréttamiðil á netinu, gat lagt línurnar fyrir alla 

stærstu fjölmiðlana. Það sem breyst hefur með tilkomu samfélagsmiðla er að „í 

augum neytandans eru fréttir færanlegar á milli staða, sniðnar að persónulegum 

áhuga og opnar fyrir þátttöku. Fyrir neytandanum eru fréttir orðnar að félagslegri 

athöfn― (Rainie, 2010).
12

 Í dag leggja 37%  netnotenda í Bandaríkjunum eitthvað til 

málanna þegar kemur að fréttum á netinu, til dæmis að skrifa athugasemdir við fréttir 

eða búa sjálfir til fréttir. 

2.8 Hröð þróun samfélagsmiðla 

Upphaf samfélagsmiðla má rekja til ársins 1995 þegar athugasemdakerfin komu til 

sögunnar (Newman, 2009). Þau þróast svo út í blogg um árið 2001 og svo springur 

þetta út árið 2006 þegar Facebook nær almennum vinsældum. Bloggið og 

athugasemdakerfin urðu ekki úrelt með tilkomu Facebook, heldur hafa þau þróast 

með (Newman, 2009). Hinn gríðarlegi uppgangur í þróun samfélagsmiðla hefur að 

sjálfsögðu vakið mikla athygli. Árið 2006 valdi Time-tímaritið bloggarann sem mann 

ársins. Á forsíðunni, þar sem valið var tilkynnt, stóð: „Já þú. Þú stýrir 

Upplýsingaöldinni. Velkominn í þinn heim― (Grossman, 2006)
13

. Í rökstuðningi fyrir 

                                                   

 

 

 
12

 For the audience, news is portable, personalized, participatory. For the audience, news is a social 

experience. 
13

 Yes, You. You control the Information Age. Welcome to Your World. 
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valinu er stiklað á stóru yfir þær breytingar sem orðið hafa á fjölmiðlanotkun fólks á 

netinu og beina þátttöku almennings í samfélagsmiðlunum: 

Og við horfðum ekki bara á, við lögðum á okkur vinnu. Heilmikla vinnu. Við bjuggum til 

prófíla á Facebook og ný gervisjálf í Second Life og skrifuðum ritdóma á Amazon og 

bjuggum til hlaðvarpsþætti. Við blogguðum um frambjóðendur okkar sem náðu ekki kjöri 

og sömdum lög um það að kærastan segi manni upp (2006).
14

 

 

Grossman klykkir út með því að segja: „Þetta er tækifæri til að byggja upp nýjan 

alþjóðlegan skilning, ekki frá einum stjórnmálamanni til annars, ekki frá einum 

merkilegum manni til annars, heldur frá einum borgara til annars, frá einni 

manneskju til annarar (2006).
15

 Árið 2010 setti tímaritið Vanity Fair svo Mark 

Zuckerberg, stofnanda Facebook, í efsta sæti lista síns um 100 áhrifamestu menn 

upplýsingaaldarinnar árið 2010 (mbl.is, 2010, Zuckerberg maður ársins hjá Time). 

Árið áður var hann í sæti 23. Það gefur ef til vill hugmynd um hversu áhrifamikill og 

mikilvægur Zuckerberg þykir í fjölmiðlaumhverfi nútímans og hversu hratt staða 

hans hefur breyst á skömmum tíma. 

Netið hefur ekki einungis breytt fjölmiðlunum og hvernig við umgöngumst 

fjölmiðla, heldur einnig tjáskiptum okkar. Segja má að tæknin sé orðin órjúfanlegur 

hluti af samskiptum, en ekki bara ein leið til þess að hafa samskipti við aðra.  

2.9 Facebook stærsta samfélag í heimi 

Langflestir nota netið til einhvers konar samskipta. Til dæmis nota 93% Íslendinga 

netið til að senda og/eða lesa tölvupóst (Hagstofa Íslands, 2010a) og samskiptasíður 

njóta sífellt meiri vinsælda. Segja má að heimsþorpskenning McLuhans (1962) hafi 

aldrei átt betur við en einmitt nú í samhengi við þær vinsældir. Nú er félagsleg 

tengslamyndun
16

 eitt það helsta sem fólk tekur sér fyrir hendur á netinu í gegnum 

svokallaðar samskiptasíður og nægir þar að nefna að 70% Íslendinga gerir það 

                                                   

 

 

 
14

 And we didn't just watch, we also worked. Like crazy. We made Facebook profiles and Second Life 

avatars and reviewed books at Amazon and recorded podcasts. We blogged about our candidates losing and 

wrote songs about getting dumped. 
15

 This is an opportunity to build a new kind of international understanding, not politician to politician, great 

man to great man, but citizen to citizen, person to person. 
16

 Social networking. 



25 

(Hagstofa Íslands, 2010a). Samskiptasíður uppfylla svo sannarlega skilyrðin um 

almannarými, því þær bjóða upp á ótakmarkað pláss fyrir umræður. Áður höfðu til 

dæmis lesendabréf eða „þjóðarsálin― mjög takmarkað pláss í hefðbundnum miðlum. 

Sem dæmi um þekkta samfélagsmiðla má nefna YouTube, Twitter, Digg, MySpace 

og svo auðvitað Facebook, sem er langvinsælasti samfélagsmiðillinn og 

samskiptasíðan í dag.  

Saga Facebook er lyginni líkust, en fyrirtækið hefur náð undraverðum árangri á 

örskömmum tíma. Fyrirtækið var stofnað árið 2004 í herbergi Marks Zuckerberg og 

félaga hans á heimavist Harvard-háskólans í Bandaríkjunum (Facebook, e.d.-a). Sex 

árum síðar fór fjöldi notenda á heimsvísu yfir 500 milljónir og um það leyti sem þetta 

er skrifað árið 2011 er talið að fjöldi notenda Facebook sé tæplega 630 milljón 

manns (Global audience, 2011). Segja má að Facebook sé orðið eitt fjölmennasta 

„þjóðríki― heims (Maríanna Friðjónsdóttir, 2010). Vefsíðan er einnig gott dæmi um 

samfélag í huga Manuels Castells, en að hans mati er rýmið ekki undirstaða 

samfélaga, heldur boðskiptin (1996). Stefna Facebook er að „gefa fólki vald til að 

deila með sér og gera heiminn opnari og tengdari― (Facebook, e.d.-b).
17

 Í þessum 

tilgangi nota milljónir Facebook hvern dag til að fá fréttir af vinum og fjölskyldu, til 

að deila tenglum og myndböndum og hlaða inn ótakmörkuðum fjölda ljósmynda. Og 

þetta er allt afskaplega einfalt. 

Í stuttu  máli felst máttur vefjarins í að fólk skráir sig sem notendur og tengir síðan síður 

sínar við síður annarra notenda með því að bæta þeim við sem „vinum―. Í gegnum þessa 

sameiginlegu tengingu er fólki gert kleift að deila efni með öðrum. ... Fullyrða má að 

engin uppfinning hafi, á jafn stuttum tíma, haft jafn mikil áhrif á félagsleg samskipti fólks 

eins og Facebook. Samskiptavefnum hefur tekist að afmá viðurkennd menningarleg og  

landfræðileg mörk (Hilmar T. Bjarnason og Guðbjörg H. Kolbeins, 2010:71, 74). 

 

Íslendingar láta ekki sitt eftir liggja á Facebook, frekar en margar aðrar þjóðir. 

Eins og áður segir nota 70% Íslendinga samskiptasíður, eins og Facebook og Twitter, 

þar af 92% í aldurshópnum 16-24 ára og 87% í aldurshópnum 25-34 ára. Athygli 

vekur að þriðjungur fólks á aldrinum 65-74 ára notar samskiptasíður (Hagstofa 
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26 

Íslands, 2010a). Tölurnar eru einnig háar í öðrum löndum. 49% allra netnotenda í 

Bretlandi höfðu búið til eða endurnýjað eigin síðu á samskiptasíðum. (Dutton o.fl., 

2009). Í janúar 2011 gerðist það í fyrsta sinn í Bretlandi að samfélagsmiðlar náðu 

toppsæti listans yfir það vinsælasta sem netnotendur tóku sér fyrir hendur á netinu og 

fóru þá í fyrsta sinn upp fyrir afþreyingu og/eða skemmtiefni
18

 (Robin Goad, 2011). 

Þessir notendur heimsóttu samfélagsmiðla í 2,4 milljarð skipta þann mánuðinn.  

2.10 Samfélagsmiðlar fimmta valdið 

Eins og áður hefur verið rætt, getur það leitt einstaklinginn til valda í þjóðfélaginu ef 

hann hefur gott vald á ráðandi tækni og boðskiptaleiðum. Í samfélagi dagsins í dag 

eru það netið, fjölmiðlar og ekki síst samfélagsmiðlar, sem eru ráðandi valdatæki.   

Þar sem 630 milljón manns koma saman (og 70% Íslendinga) og geta deilt 

skoðunum sínum án ritskoðunar stjórnvalda hlýtur að vera áhrifamikill vettvangur 

fyrir umræður. Nú er svo komið að margir fræðimenn eru farnir að kalla 

samfélagsmiðlana „fimmta valdið―, vegna sívaxandi notkunar almennings á þeim. 

Samt sem áður er lítið til af fræðilegu efni sem rannsakar samfélagsmiðlana 

sérstaklega, þar sem þeir taka svo örum breytingum. William H. Dutton er einn 

þeirra sem skrifað hefur um samfélagsmiðla og fimmta valdið (2007). Hann telur þá 

einstaklinga sem hafa nýtt sér þessa samfélagsmiðla til hins ýtrasta geta grafið undan 

valdastofnunum samfélagsins og að þetta fimmta vald geti orðið 21. öldinni jafn 

mikilvægt og fjórða valdið var þeirri nítjándu. Jafnvel væri hægt að kalla Facebook 

og aðrar samskiptasíður fjórða valdið, því samkvæmt þeirri skilgreiningu sem boðið 

var upp á fyrr í þessari ritgerð getur hugtakið átt við starfsgreinina fjölmiðlun eða 

þátttakendur hennar, hóp, sem stendur utan grunnvaldanna þriggja og hefur áhrif á 

stjórnmál landsins. Þannig hugsaði fyrrnefndur Thomas Carlyle það þegar hann setti 

fram hugtakið um fjórða valdið, því hann sagði þann sem getur talað, svo allir geti 

heyrt og skilið, valdhafa og þannig hluta af ríkisvaldinu (Schultz, 1990).  
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2.11 Ný merking orðsins „frétt“ 

Hefðbundin skilgreining á hugtakinu „frétt― er:  „Frétt er frásögn af atburði eða 

fyrirbæri sem almenning varðar um og ekki var áður kunnugt um― (Þorbjörn 

Broddason, 2008). Þá má einnig segja að „frétt― sé hvað það sem almenningi finnst 

fréttnæmt. Og það getur verið ansi margt. Facebook kynnti svokalla „fréttaveitu―
19

 til 

sögunnar árið 2006 (Facebook, e.d.-b). Þar er hægt að setja inn athugasemdir um það 

sem maður tekur sér fyrir hendur og skoða hvað aðrir eru að gera á Facebook. Meðal 

annars birtast birtast þeir tenglar sem vinirnir vilja deila á þessari fréttaveitu Undir 

fréttir á Facebook heyra til dæmis fréttir af vefútgáfum hefðbundinna fréttamiðla, 

fréttir af nýjasta skilnaðinum í Hollywood, myndbrot frá YouTube eða þar fram eftir 

götunum. Tenglarnir eru áberandi í fréttaveitu Facebook. Fyrirsögn eða heiti 

fréttarinnar birtist, ásamt ljósmynd sem henni fylgir. Ef smellt er á tengilinn opnast 

nýr gluggi í vafranum og flytur lesandann yfir á upprunalegu vefsíðu fréttarinnar. 

Þessir tenglar eru farnir að gegna stóru hlutverki í að beina fólki inn á hefðbundið 

fréttaefni á netinu og „með tímanum geta samfélagsmiðlar orðið jafn mikilvægir og 

leitarvélar til að fá umferð um vefsíðu og þar með tekjur― (Newman, 2009:2).
20

 Það 

má því segja að Facebook sé orðinn fréttamiðill og uppspretta frétta fyrir fjölmarga 

notendur hans.  

En þá þarf kannski að breikka skilgreininguna á orðinu frétt. Nick Bilton, 

blaðamaður hjá New York Times, skrifaði: „Fréttir eru hvorki skilgreindar af 

dagblöðum eða sjónvarpsstöðum, ekki einu sinni af bloggurum eða liðhlaupum. 

Fréttir er það sem hefur þýðingu fyrir hvern og einn - ... það sem Facebook kallar 

„fréttaveitu― sína.― (2010).
21

 „Fréttaveitan getur þannig verið suðupottur  

persónulegra hugleiðinga ættingja og vina, upplýsinga frá fyrirtækjum og stofnunum 

og fréttatengla gömlu fjölmiðlanna― (Hilmar Thor Bjarnason og Guðbjörg Hildur 

Kolbeins, 2010: 74). 
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 Over time, social media sites could become as important as search engines as a driver of traffic and 
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 News is not defined by newspapers, or broadcast  television stations, or even bloggers or renegades. 

Instead, news is what is relevant to the individual  -- ... what Facebook calls its "news feed. 
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2.12 Facebook sem fréttaveita 

Nú þegar veffréttamiðlar hafa sprottið upp eins og gorkúlur um allan heim, eins 

misjafnir og þeir eru margir, þá hefur þróunin verið sú að sífellt verður erfiðara fyrir 

fjölmiðla að fá arð af starfsemi sinni eða hreinlega að koma út réttu megin við núllið. 

Almenningur vill ekki borga fyrir fréttir þegar hann getur nálgast þær ókeypis á 

netinu (Currah 2009, Stewart, Pavlou og Ward, 2002). Eins og fram hefur komið 

nýta 94% Íslendinga netið í að skoða fréttavefi eða vefútgáfur dagblaða og tímarita 

(2010a), en svo margir eru ekki borgandi áskrifendur að Morgunblaðinu, til þess að 

nefna dæmi. En það hlýtur þá að þýða að aðsókn á heimasíðu fjölmiðlanna verður 

sífellt mikilvægari, því tölur um góða aðsókn vekja áhuga auglýsenda. Andrew 

Currah, kennari við háskólann í Oxford og sérfæðingur í stafrænni hagfræði og 

framtíð netsins, segir í bók sinni What‘s happening to our news (2009) að fjármagn á 

netinu fari að mestu í að borga leitarvélafyrirtækjum fyrir að setja sín mál efst á 

baug. Og þar sem neytendur eyða sífellt minni tíma í að fylgjast með hefðbundum 

fréttaveitum í sjónvarpi og útvarpi og meiri tíma í stafrænar fréttaveitur hafa 

hagsmunaaðilar í fjölmiðlun einnig beint sjónum sínum í auknum mæli til stafrænna 

dreifenda. Eins og Facebook.  

57% bandarískra netnotenda deila hlekkjum á fréttir á netinu og 30% fá fréttir 

daglega af samskiptasíðum (Rainie, 2010). „Framtíð fréttaútgefenda ræðst að miklu 

leyti af getu þeirra til að skilja og virkja það sem gagnvirk auglýsingastarfsemi á 

netinu hefur upp á að bjóða (Currah, 2009: 40). 
22

 Á mörgum fjölmiðlum í útlöndum 

eru komin tveggja til þriggja manna teymi sem velja hvaða fréttir fara inn á helstu 

samfélagsmiðlana. Þessi aðferð er valin í stað þess að hafa sjálfvirkar birtingar á 

fyrirsögnum, því persónulegra orðalag og tenging við raunverulegt fólk gefur fólki 

þá tilfinningu að um meira traustvekjandi efni sé að ræða. Hitt virkar á fólk eins og 

„spam― eða ruslpóstur (Newman, 2009). Margir hafa ráðið til sín 

markaðssérfræðinga til að læra að nýta sér möguleika samfélagsmiðlanna til hins 

ítrasta. Þá þarf einnig að búa til og endurskoða vinnureglur, þjálfun í notkun og 
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umgengni við þessa miðla, því að skilin milli þess faglega sem birtist á heimasíðum 

og þess sem kemur frá almenningi verða sífellt óljósari.  

Þó svo að íslenskur fjölmiðlamarkaður sé lítill og eigi erfitt með að fara í útrás 

sökum þess að fáir lesa og skilja íslensku, þá er samt sem áður baráttan um að finna 

fjármagn til rekstursins sú sama og annars staðar í heiminum. Það væri því glapræði 

að hunsa möguleikana sem felast í Facebook, þegar 70% Íslendinga hafast þar við 

(Hagstofa Íslands, 2010a). Íslenskir fjölmiðlar á netinu bjóða nú langflestir notendum 

upp á að deila fréttum með þar til gerðum hnöppum eins og „Líkar― og „Senda á 

Facebook―. En þessari þróun fylgir viss áhætta.  

 

2.13 Áhrif smellistraumsins 

Currah telur að smellistraumurinn verði áhrifamikill í þróun vefmiðla og að það auki 

þrýstinginn á fréttamenn að framleiða efni sem vekur athygli almennings. Einnig er 

hættan sú að ritstjórar taki skammtímaákvarðanir um efnistök sem byggðar eru á 

smellistraumnum, í stað þess að hugsa um gæði efnisins og ritstjórnarlegt gildi 

(2009). Carl Bernstein, annar þeirra sem fyrst fluttu fréttirnar af Watergate-málinu, er 

einn þeirra fjölmörgu sem hafa haft áhyggjur af „infotainment―-þróuninni og verið 

harðorður í garð fjölmiðla. Hann sagði: „Umfjöllunin er lituð af dægurflugum og 

stjörnudýrkun; fréttir eru orðnar að slúðri ... Við – fréttamiðlar, fjölmiðlar, 

stjórnmálamenn og fólkið – erum að breytast í rotþró― (1992:22). 
23

 Í meistararitgerð 

Ragnhildar Láru Finnsdóttur frá 2010 var gerð könnun á þessum svokallaða 

smellistraumi á mbl.is. Tilgáta hennar um miklar vinsældir slúðurfrétta reyndist ekki 

standast og velti hún því fyrir sér hvort það væri „raunveruleg krafa lesenda í dag að 

fá slúðurfréttir, eða hvort þeir lesi slúðurfréttir af forvitni, fyrst þær eru í boði― 

(Ragnhildur Lára Finnsdóttir, 2010:47). Þarna er hin stóra spurning, sem erfitt hefur 

reynst að fá svar við; hvort kemur á undan, hænan eða eggið? Hefur almenningur 

óvenjulega mikinn áhuga á afþreyingarfréttum, eða er framboðið einfaldlega orðið 

meira?  
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which is the lowest form of news; ... we — the press, the media, the politicians, and the people — are turning 

into a sewer. 
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2.14 Facebook og mbl.is 

Eins og fram kom í inngangi er um fimmtungur þeirra sem heimsækja mbl.is að 

koma beint af Facebook. Þetta er hægt að sjá á vefsíðunni Alexa.com, sem sérhæfir 

sig í vefmælingum um allan heim. Þar er hægt að fylgjast með smellistraumi 

einstakra vefsíða, eins og mbl.is, með því að smella á dálkinn clickstream. 

Alexa.com staðfestir að Facebook sé sú síða sem stýrir mestum straumi inn á mbl.is, 

eða um 20%, og einnig að Facebook sé sú síða sem flestir fara á eftir að hafa skoðað 

mbl.is. Fimmtungur heimsókna er hátt hlutfall, sérstaklega þegar haft er í huga að 

mbl.is er langvinsælasti vefmiðill landsins með rúmlega 2 milljónir heimsókna á viku 

og rúmlega 11 milljón flettingar á viku, ef tekið er dæmi frá lokum marsmánaðar 

2011 (Modernus.is). Athyglisvert er að skoða hvaða fréttir þetta eru sem skila svo 

mörgum heimsóknum á stærsta fréttavef landsins og bera saman við mest lesnu 

fréttir þeirra sem ekki fá fréttirnar af Facebook. Þá er hægt að draga ályktanir um 

hvort þróunin hér á landi sé í þá átt sem Currah segir hættu á að verði, þ.e. að mikil 

áhersla sé lögð á að velja efni sem höfðar til netnotenda.   
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3 AÐFERÐIR 

Eins og áður hefur komið fram er tilgátan sú að vinsælast sé að dreifa 

afþreyingarfréttum á Facebook og munurinn sé nokkuð afgerandi í samanburði við 

vinsælar fréttir hjá öðrum notendum mbl.is. Einnig að rannsóknin á notkun 

háskólanema leiði í ljós að þeir dreifi síður fréttum af til dæmis pólitík og 

efnahagsmálum á sinni persónulegu Facebooksíðu. Í öðru lagi er  tilgátan sú að 

flettingar á mbl.is hafi aukist eftir að lesendum var gert auðvelt fyrir að dreifa fréttum 

á Facebook með „Líkar―-hnappinum.  

Markmiðið með rannsókninni er sem fyrr að átta sig betur á því hvernig Facebook 

og fréttir spila saman og hvernig háskólanemar nota Facebook til að dreifa fréttum.  

3.1 Megindleg rannsóknaraðferð 

Til að fá svör við þessum tilgátum var notuð megindleg aðferð. Megindleg aðferð 

byggist á kerfisbundnum aðferðum við að safna saman gögnum, sem gefa 

tölfræðilegar niðurstöður. Þessar niðurstöður geta gefið svör við kenningum eða 

tilgátum. Oft er notast við úrtak til að varpa ljósi á það sem verið er að rannsaka 

hverju sinni. Sá sem framkvæmir rannsóknina er fjarlægur, þ.e. hann tekur lítinn þátt 

í henni og hefur ekki áhrif á þá eða það sem verið er að rannsaka. Greining 

niðurstaðna byggist á tölfræði gagnanna sem úr rannsókninni fást. Megindlegar 

rannsóknir skiptast í tvær gerðir; tilraun
24

 og athugun
25

, og byggist rannsókn þessarar 

ritgerðar á því síðarnefnda. Þá hefur sá sem rannsakar engin bein áhrif á það sem er 

til rannsóknar, annaðhvort vegna þess að það sem rannsakað er hefur þegar átt sér 

stað eða vegna þess að það er ekki hægt að hafa áhrif á það (McMillan c2008). 

Megindleg rannsóknaraðferð lýtur ákveðnum lögmálum svo hægt sé að sýna fram 

á að niðurstöðurnar gefi mynd af sannleikanum. Gæði megindlegra rannsókna eru 

metin út frá nokkrum viðmiðum, þar á meðal innra réttmæti, ytra réttmæti og 

                                                   

 

 

 
24

 Experimental. 
25

 Nonexperimental. 
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áreiðanleika (Sigurlína Davíðsdóttir 2003). Hugtakið innra réttmæti felur í sér „að 

hve miklu leyti hægt er að halda því fram að svörin sem fundust, hafi svarað þeim 

spurningum sem spurt var um. Var verið að mæla réttu hlutina til að spurningunum 

væri svarað?― (Sigrún Davíðsdóttir 2003:232). Ytra réttmæti eykur mjög á gæði og 

gildi megindlegra rannsókna og byggir á því að „hægt sé að alhæfa um niðurstöður 

úr einni rannsókn yfir á aðrar aðstæður, eða finna með þeim eins konar lögmál― 

(Sigrún Davíðsdóttir 2003:233). Þá er lagt mikið upp úr því í megindlegum 

rannsóknum að endurteknar mælingar á sama hlutnum myndu leiða til svipaðrar 

niðurstöðu og kallast það áreiðanleiki rannsóknarinnar.  

Niðurstöðurnar fengust úr tvíþættri megindlegri rannsókn. Annars vegar var gerð 

könnun meðal háskólanema um notkun þeirra á fréttatenglum á samskiptavefnum 

Facebook. Hins vegar var rýnt í tölulegar upplýsingar frá mbl.is um vinsældir þeirra 

frétta sem deilt er á Facebook og vinsældir frétta annarra lesenda vefjarins.  

 

3.2 Öflun gagna 

Á Íslandi eru fjölmargir vefmiðlar starfandi. Þeirra á meðal eru mbl.is, visir.is, ruv.is, 

dv.is, pressan.is, amx.is og smugan.is. Allir þessara vefmiðla, fyrir utan ruv.is, selja 

auglýsingar á vef sinn.  

 

3.2.1 Tölulegt efni frá mbl.is 

Ákveðið var að nota vef Morgunblaðsins, mbl.is, í rannsóknina. Vefurinn er mest 

lesni fréttavefur landsins samkvæmt vefmælingum Modernus (2011), með langtum 

fleiri heimsóknir og flettingar en næsti vefur á listanum. Þannig mætti færa rök fyrir 

því að mbl.is gefi bestan þverskurð af þeim sem lesa fréttir á netinu. Þá hefur mbl.is 

verið leiðandi í því að bjóða lesendum að deila efni á Facebook og öðrum 

samfélagssíðum. Hægt er að kaupa auglýsingar til birtingar á mbl.is og ritstjórn hefur 

því hagsmuna að gæta þegar kemur að aðsóknartölum. 

Mbl.is hefur eigin Facebook-síðu, en um 20 þúsund manns „líkar við― hana, 

þ.e.a.s. hafa skráð sig til að fá fréttir af mbl.is á fréttaveitu sína á Facebook. Þannig 

getur mbl.is, eða réttara sagt sá sem stjórnar Facebook-síðunni, deilt efni af vefnum 

með 20 þúsund manns. Nokkrir einstaklingar á fréttadeild og netdeild hafa 

stjórnunarréttindi á síðu mbl.is á Facebook og markmiðið er að setja ekki inn fleiri 
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tengla en fimm á dag, svo það virki ekki á fólk sem ruslpóstur (Soffía Haraldsdóttir, 

munnleg heimild 4. apríl 2011). 

Soffía Haraldsdóttir, netstjóri hjá mbl.is, var rannsakanda innan handar við öflun 

gagna. Gögnin samanstóðu af listum yfir vinsælustu fréttir sem deilt var á Facebook 

á tveimur mismunandi tímabilum, yfir fjölda þeirra sem heimsóttu vefinn af 

Facebook, tíðni smella á hverja frétt af Facebook og hversu margar flettingar 

vefurinn fékk í kjölfarið. Að auki fengust gögn yfir vinsælustu fréttirnar á sama 

tímabili hjá þeim lesendum sem ekki komu inn á vefinn frá Facebook. Hver listi 

sýndi vinsælustu fréttir hverrar viku á umræddum tímabilum. Einnig var heildarlisti 

yfir mest lesnu fréttinar á hvoru tímabili fyrir sig og svo heildarlisti yfir vinsælustu 

fréttir allra lesenda mbl.is. Alls voru listarnir 98 talsins og ljóst var að of 

umfangsmikið væri að bera þá alla saman. Rannsakandi valdi því að bera saman 

fjórðu hverju viku á hvoru tímabili, en allir heildarlistarnir voru skoðaðir.  

Efstu fréttirnar á vinsældarlistum þeirra lesenda sem ekki komu af Facebook voru 

iðulega safnsíður mbl.is, þ.e.a.s. íþróttasíðan, síðan yfir innlendar fréttir, fólk og svo 

framvegis. Safnsíðum er ekki hægt að deila í heild sinni með ákveðnum hnöppum. 

Því ákvað rannsakandi að skoða einungis einstakar fréttir á listunum. Annars væri 

ekki hægt að sjá hvort vinsælustu fréttir til dreifingar á Facebook og mest lesnu 

fréttir annarra lesenda væru þær sömu. Ef sú staða kom upp að safnsíða reyndist vera 

á lista yfir fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook, þá var safnsíðu leyft að 

vera áfram á lista annarra lesenda.  

Rannsóknin tekur til tveggja tímabila, frá og með 1. september 2009 til og með 

31. janúar 2010 annars vegar og svo hins vegar sama tímabil ári síðar, frá og með 1. 

september 2010 til 31. janúar 2011. Í gögnunum frá mbl.is eru þessar dagsetningar 

innan ákveðinna dagatalsvikna, þ.e. vika 35-53 og vika 1-5. Þessi ákveðnu tímabil 

voru valin af tveimur ástæðum. Annars vegar tók mbl.is til notkunar „Líkar― 

hnappinn á vormánuðum 2010 (Soffía Haraldsdóttir, munnleg heimild 2. mars 2010), 

en með honum var öllu auðveldara fyrir Facebooknotendur að deila fréttum með 

vinum sínum. Áður þurfti að ýta á þar til gerðan „Deila―-hnapp á síðunni og fara svo 

í gegnum nokkur skref áður en tengillinn birtist á Facebook. Spennandi var því að sjá  

hvort heimsóknum á vef mbl.is hefði fjölgað með tilkomu „Líkar―-hnappsins. Þess 

vegna er valið tímabil fyrir og eftir að hann kom til sögunnar. Þá er aðsókn á mbl.is 

árstíðabundin, þ.e. töluvert minni aðsókn er yfir sumarmánuðina en ella (Soffía 
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Haraldsdóttir, munnleg heimild 2. mars 2010). Þess vegna var ákveðið að nota sömu 

mánuði í stað þess að nota jafnlangt tímabil hvort sínu megin við tilkomu „Líkar― 

takkans. 

Það reyndist of þungt fyrir talningakerfi mbl.is að fá heildarlista yfir mest lesnu 

fréttir þeirra sem ekki koma af Facebook. Því var brugðið á það ráð að skipta 

tímabilunum í tvennt og fá heildarlista yfir hvorn helming fyrir sig. Til þess að gæta 

samræmis varð að gera slíkt hið sama við heildarlista yfir flestar tilvísanir frá 

Facebook og heildarlista yfir vinsælustu fréttir allra lesenda mbl.is. Þannig urðu 

heildarlistarnir 12 talsins í stað 6.  

 

3.2.2 Rannsókn meðal háskólanema 

Ekki liggja fyrir neinar rannsóknir á því hvernig Íslendingar nota Facebook þegar 

kemur að fréttalestri eða hvaða fréttir trekkja mest að á Facebook. Því var ákveðið að 

gera könnun meðal háskólanema. Spurningalisti var lagður fyrir fólk í þægindaúrtaki 

sem samanstóð af nemendum Háskóla Íslands. Úrtakið flokkast sem þægindaúrtak, 

því aðeins þeir sem áhuga höfðu á því svöruðu könnuninni.  

Við gerð spurningalistans var  notað hugbúnaðarkerfi fyrirtækisins Questionpro. 

Fyrirtækið hefur hannað vefkannanakerfi sem gerir háskólanemendum kleift að 

framkvæma rafrænar kannanir gegn vægu gjaldi, sé miðað við verð sem annars þyrfti 

að greiða fyrir slíka könnun. Áður en spurningalistinn var sendur út til háskólanema 

var hann prófaður á nokkrum Facebooknotendum.  

Könnunin samanstóð af 12 spurningum. Í kaflanum um niðurstöður er farið yfir 

svörin við hverri spurningu fyrir sig. 

 

3.3 Þátttakendur 

Alls eru 14.212 skráðir nemendur við Háskóla Íslands. Konur eru 64,8% og karlar 

35,2% (Háskóli Íslands).  

Könnunin var send með tölvupósti til 9.109 nema við Háskóla Íslands, sem gefið 

hafa leyfi fyrir því að láta senda á sig kannanir. Könnunin var fyrst send út 1. mars 

2011 og einungis þeir nemendur sem nota Facebook voru beðnir um að svara henni. 

Ítrekun var send út viku seinna, eða 8.mars. Hægt var að svara könnuninni til 15. 

mars. 
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Valið var að senda út könnun til þessa hóps af nokkrum ástæðum. Þar vó þyngst 

að meirihluti háskólanema er á þeim aldri sem helst notar Facebook samkvæmt 

Hagstofu Íslands (2010a) og hentar því rannsókninni afar vel. Þýðið er líka vel 

afmarkað og niðurstöðurnar geta gefið mynd af því hvernig ákveðinn 

þjóðfélagshópur notar Facebook og fréttatengla. Að lokum hafði kostnaðurinn við að 

senda út könnun á stærra úrtak af þjóðinni allri mikið að segja. 

 

3.4 Greining gagna 

Við greiningu gagnanna úr könnuninni var notað fyrrnefnt kerfi hjá Questionpro. 

Fyrirtækið býður upp á að hala heildarniðurstöðum könnunarinnar niður í 

töflureikniforritið Excel, þar sem kemur fram hversu margir svöruðu hverri 

spurningu ásamt hlutfalli og vikmörkum. Excel býður svo upp á að búa til línurit og 

töflur. 

Að auki var Excel notað til að flokka fréttir, fá heildarfjölda þeirra og hlutfall 

ákveðinna fréttaflokka úr spurningu 11. Í þeirri spurningu voru nemendur beðnir um 

að skrifa niður fyrirsagnir þriggja síðustu frétta sem þeir deildu á Facebook. Ekki var 

nauðsynlegt að svara þessari spurningu til að ljúka könnunni en margir gerðu það. Ef 

nemendur skrifuðu fleiri en þrjár fréttir niður voru þau líka talin með. Svörin úr 

þessum lið voru flokkuð í nokkra flokka; Hefðbundnar fréttir, skemmtifréttir, íþrótta- 

og heilsufréttir, fréttatengdir pistlar, almennir pistlar og annað.  

Undir hefðbundnar fréttir flokkuðust innlendar sem erlendar fréttir af til dæmis 

efnahags- og lögreglumálum, pólitík, samgöngumálum og öðrum framkvæmdum, 

hamförum og andlátum. Sem dæmi má nefna að fréttin „Gunnar Rúnar úrskurðaður 

ósakhæfur― á heima í þessum flokki. Undir skemmtifréttir flokkuðust 

afþreyingarfréttir, fréttir af fræga fólkinu, skrítnar eða sniðugar fréttir, innslög úr 

sjónvarpsþáttum og fréttir af dýrum. Til dæmis „Ótrúleg viðtöl við Charlie Sheen: Er 

með tígrísdýrablóð!― og „Ofurköttur elskar að troða sér á ómögulega staði―. 

Svokallaðar „infotainment―-fréttir flokkuðust einnig undir skemmtifréttir. Undir 

„infotainment― falla til dæmis viðtöl við fólk sem hefur gengið í gegnum mikla 

erfiðleika, viðtöl þar sem lögð er áhersla að kalla fram tilfinningaleg viðbrögð 

áhorfandans/lesandans, viðtöl við Íslendinga sem eru að gera það gott í útlöndum og 

svo framvegis. Sem dæmi um frétt um „infotainment― má nefna fréttina „Karlar líka 

fórnarlömb og konur líka gerendur―, en það er viðtal Íslands í dag við mann sem var 
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misnotaður kynferðislega á barnsaldri. Íþróttafréttir, greinar og blogg um íþróttir eða 

heilsurækt fóru undir íþrótta- og heilsufréttir. Greinar, pistlar og blogg um annað 

efni en íþróttir skiptust niður í tvo flokka; fréttatengda pistlar og almenna pistlar. Í 

fyrri flokkinn fór efni sem fjallaði um hefðbundin fréttaefni og geta verið innlegg í 

þjóðfélagsumræðuna þegar fólk dreifir þeim á Facebook. Einnig tenglar inn á síður 

sem tengjast þjóðfélagsumræðunni og fréttaskýringar. Til dæmis um þennan flokk 

má nefna pistilinn „Taktu þennan samning og troddu honum―, eftir Láru Hönnu 

Björnsdóttur og fjallar um afstöðu hennar til Icesave-samningsins. Einnig tengill inn 

á heimasíðu hópa með eða gegn Icesave-samningnum. Í flokkinn almennir pistlar 

fóru greinar, pistlar og blogg um önnur málefni, almennar vangaveltur 

pistlahöfundar, grínpistlar eða pistlar um daglegt líf. Einnig pistlar eða blogg um 

fræga fólkið, kynlíf eða afþreyingu ýmiss konar. Hægt væri því að færa rök fyrir því 

að þessi flokkur og skemmtiefni ættu margt sameiginlegt, en rannsakandi vildi halda 

pistlum og bloggi alveg sér í greiningu gagna. Dregið hefur úr vægi Moggabloggsins 

á mbl.is og því eru pistlar og blogg ekki eins sýnileg eins og á mörgum öðrum 

fréttavefjum. Á þennan hátt er hægt að skoða niðurstöðurnar með mbl.is í huga 

annars vegar og svo hins vegar á almennan hátt. Að lokum fóru fréttir, sem ekki áttu 

heima í hinum flokkunum í annað. Þar áttu til dæmis fréttir, blogg og greinar um 

tækni og vísindi heima, umfjöllun um ferðaþjónustu, atvinnuauglýsingar, tenglar inn 

á heimasíður og auglýsingar og þegar fólk að dreifa fréttum af sjálfu sér og svo 

framvegis. Sem dæmi um frétt í þessum flokki eru tenglar inn á keppendur í 

mottumars, átaki Krabbameinsfélags Íslands til þess að vekja athygli á krabbameini 

hjá körlum. Ætlunin með þessum flokkum var að sjá hversu mikið vægi hver þeirra 

fær á Facebook hjá háskólanemum.  

Í langflestum tilfellum notaði rannsakandi leitarvélina Google við að finna 

fréttirnar á viðkomandi veffréttamiðlum. Þökk sé því að svarendur könnunarinnar 

voru yfirleitt með orðrétta fyrirsögn, reyndist nokkuð auðvelt að finna hverja frétt 

fyrir sig. Í mörgum tilfellum nægði að sjá fyrirsögn fréttanna sem nemendur sögðust 

hafa dreift til að átta sig á í hvaða flokki þær ættu heima. Þá var einnig stuðst við 

flokkun fréttavefjanna sjálfra.  
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4 NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar, sem var tvíþætt. 

Ágallar og takmarkanir verða ræddar í kaflanum á eftir. Byrjað verður á því að fara 

yfir niðurstöður úr könnuninni meðal háskólanema og að því loknu verður farið yfir 

niðurstöður úr tölulegum gögnum frá mbl.is. 

 

4.1 Niðurstöður úr könnun meðal háskólanema 

Alls tóku 1.287 nemendur HÍ þátt í könnuninni. Næstum því allir luku henni eftir að 

hafa hafist handa við að svara, eða 99,6%. Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður 

hverrar spurningar fyrir sig.  

 

Spurning 1. Hvert er kyn þitt? 

 

Mynd 1: Skipting þátttakenda eftir kyni 

 

Af þeim 1.287 sem tóku þátt í könnuninni voru 1.283 sem gáfu upp kyn sitt. 1.011 

voru konur, en 272 karlmenn. Eins og sjá má á mynd 1 er yfirgnæfandi meirihluti 

svarenda kvenkyns, en athygli vekur hversu ójafnt kynjahlutfallið er.  

 

 

21%

79%

Skipting þátttakenda eftir kyni

Karl

Kona
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Spurning 2. Á hvaða aldri ert þú? 

 

Mynd 2: Skipting þátttakenda eftir aldri 

 

Eins og sjá má voru langflestir þeir sem svöruðu könnuninni á aldrinum 18-34 ára. 

Niðurstöðurnar ættu því að gefa góða mynd af samspili frétta og Facebook, þar sem 

þessi aldurshópur er virkastur á Facebook samkvæmt Hagstofu Íslands (2010a). 

 

Spurning 3. Hversu oft ferð þú inn á Facebook? 

 

Mynd 3: Tíðni heimsókna á Facebook 
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Yfirgnæfandi meirihluti svarenda, eða 85%, segist fara daglega eða oft á dag á 

Facebook. Stærsti hópurinn fer oft á dag á Facebook. Aðeins 15% nota Facebook 

sjaldnar en daglega. Ekki var mikill munur á kynjunum hjá þeim, en konur virðast þó 

heldur líklegri til að fara oftar á Facebook. Líkurnar á því að þátttakendur sjái 

reglulega efni sem vinir þeirra deila eru því mjög miklar.  

 

Spurning 4. Hversu oft ferð þú inn á veffréttamiðil? (mbl.is, visir.is eða aðra 

fréttamiðla?) 

 

Mynd 4: Tíðni heimsókna á veffréttamiðil 

 

Háskólanemar eru duglegir að nýta sér veffréttamiðla, en 79% svarenda sögðust fara 

inn á slíkar síður daglega eða oft á dag. Kynjaskipting þeirra var í sömu hlutföllum 

og kynjaskipting þátttakenda í heild. Fleiri fara daglega eða oft á dag á Facebook og 

er töluverður munur á svörunum. Þeir sem fara oft á dag á Facebook eru 17% fleiri 

en þeir sem fara oft á dag á veffréttamiðil. Það vekur athygli að 1% þeirra 

háskólanema, sem nota Facebook, segist aldrei fara inn á veffréttamiðil. 
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Spurning 5. Ég deili fréttum á Facebook með: 

 

Mynd 5: Aðferð til að deila fréttum 

 

Langflestir segjast nota bæði „Líkar―- og „Deila―-takkann þegar þeir deila fréttum. 

Hins vegar segja tæp 20% að þau noti aðeins „Líkar―-takkann. Þriðjungur segist ekki 

deila fréttum á Facebook.  

 

 

Mynd 6: Kynjahlutfall þeirra sem ekki deila fréttum á Facebook 

 

Til þess að geta glöggvað okkur betur á niðurstöðum rannsóknarinnar miðað við 

ójafnt kynjahlutfall svarenda er ágætt að skoða hverjir það eru sem ekki deila 

fréttum. Eins og sést á mynd 6 er kynjahlutfallið nánast það sama og kynjahlutfall 
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svarenda í heild. Samkvæmt þessari niðurstöðu má gera ráð fyrir að konur og karlar 

séu jafnlíkleg til að dreifa fréttum á Facebook. 

 

Spurning 6. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Mér finnst mikilvægt 

að geta deilt fréttum á Facebook. 

 

Mynd 7: Skipting svara við fullyrðingunni 

 

Alls eru 42% frekar eða mjög sammála þeirri fullyrðingu að þeim þyki mikilvægt að 

geta deilt fréttum á Facebook. Stór hluti er hlutlaus, eða 38%. 20% háskólanema eru 

svo frekar eða mjög ósammála þessu. 
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Spurning 7. Hefur þú fengið fyrstu fréttir af fréttnæmum atburði á Facebook? 

 

Mynd 8: Þátttakendur sem hafa fyrst frétt af einhverju fréttnæmu á Facebook 

 

Eins og sjá má á mynd 8 segjast þrír fjórðu svarenda hafa fengið fyrstu fréttir af 

einhverju fréttnæmu á Facebook. 8% svarenda eru ekki vissir en 16% kannast ekki 

við að hafa fengið fyrstu fréttir á Facebook. Athyglisvert er að sjá að svo margir fái 

fyrstu fréttir af miðli sem ekki er hefðbundinn fréttavefur.  

 

Spurning 8. Hvers konar fréttum deilir þú á Facebook? 

 

Mynd 9: Tegund frétta sem deilt er 
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Í þessari spurningu höfðu svarendur tækifæri til að merkja í alla þá reiti sem þeim 

fannst eiga við. Alls bárust 2.429 svör, svo að meðaltali merkti hver svarandi í 

tæplega svarmöguleika. Þau 2%, sem merktu við í svarmöguleikann annað, fengu 

tækifæri til að skrifa niður aðrar tegundir frétta sem þau deildu á Facebook.  

Samanlagt segjast flestir deila fréttum um það sem skiptir þá máli og/eða til 

gamans. Það vakti athygli rannsakanda hversu fáir segjast deila fréttum af fræga 

fólkinu eða öðrum afþreyingarfréttum, en vissulega geta þannig fréttir fallið undir 

svarmöguleikann til gamans.  

Tæp 16% segjast ekki deila fréttum af Facebook, en það er miklu minna hlutfall 

en í spurningu 5, þar sem 30% sögðust ekki gera það. Erfitt er að átta sig á ástæðum 

þessa misræmis, en rannsakanda finnst líklegast að í spurningu 5 hafi þátttakendur 

haft hefðbundið fréttaefni í huga þegar talað er um fréttir. Í spurningu 8 sé boðið upp 

á fleiri tegundir af efni sem geti flokkast sem fréttir. Séu niðurstöður úr spurningu 11 

skoðaðar þá er þetta líkleg skýring, en þar er hefðbundnar fréttir aðeins þriðjungur 

þess sem deilt er.  

 

Spurning 9. Af hverju deilir þú fréttum á Facebook? 

 

Mynd 10: Ástæða þess að fréttum er deilt á Facebook 
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Í þessari spurningu var hægt að velja fleiri en einn svarmöguleika. Alls bárust 2806 

svör, sem jafngildir því að hver svarandi hafi merkt við 2,2 svarmöguleika. Flestir 

segjast deila fréttum til gamans og/eða til þess að vekja athygli á ákveðnu málefni. 

Þær niðurstöður ríma mjög vel við vinsælustu fréttaflokkana sem háskólanemar 

dreifa og sjá má í niðurstöðunum úr spurningu 11.  

Hér kemur aftur fram misræmi þegar niðurstöðurnar eru bornar saman við 

spurningu 5, en rannsakanda finnst líklegt að sama ástæða sé fyrir misræminu og í 

spurningu 8. Hér segjast 13% ekki deila fréttum á Facebook, en það er einnig lægra 

hlutfall en í spurningunni á undan.  

 

Spurning 10. Hversu oft deilir þú fréttum á Facebook? 

 

Mynd 11: Tíðni deilinga frétta á Facebook 

 

Rúmur fjórðungur svarenda, eða 28%, segist aldrei deila fréttum á Facebook. Það eru 

svipaðar niðurstöður eins og í spurningu 5, en ekki í samræmi við svörin úr 

spurningum 8 og 9, þar sem 13-16% segjast ekki gera það. Hugsanlegt er að 

einhverjum finnist svarmöguleikinn aldrei eiga betur við en einstaka sinnum, til 

dæmis ef viðkomandi deilir frétt einu sinni á ári. En myndin sýnir að að minnsta 

kosti 72% háskólanema nýta sér þá þjónustu vefmiðlanna að geta deilt fréttum, en 

þeir gætu verið ívið fleiri sé miðað við svörin úr spurningum átta og níu.  
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Spurning 11: Ef þú deilir fréttum á Facebook, hverjar eru þær þrjár síðustu sem 

þú deildir? (fyrirsagnir eru nóg). 

Ekki var nauðsynlegt fyrir þátttakendur að svara þessari spurningu til þess að klára 

könnunina. 532 þátttakendur svöruðu spurningunni, sem þýðir að flestir slepptu því 

að svara, eða 755. Alls bárust 1.415 fyrirsagnir, sem jafngildir því að hver 

þátttakandi hafi gefið upp 1,1 fyrirsögn. Nokkrar skýringamyndir fylgja þessari 

spurningu, til þess að velta upp ýmsum hliðum niðurstöðunnar.  

 

 

Mynd 12: Fjöldi frétta eftir flokkum 

 

Flestar fréttirnar sem háskólanemar dreifðu á Facebooksíðu sinni voru 

skemmtifréttir, en þar á eftir komu hefðbundnar fréttir. Athygli vekur hversu margar 

íþróttafréttirnar eru, sérstaklega ef haft er í huga að flokkurinn annað rúmaði alls 

kyns tegundir frétta. Fast á hæla tveggja stærstu flokkanna kemur svo pistlar ýmislegt 

og bendir það til þess að þeir vefir sem hafa sérstaka pistlahöfunda á sínum snærum 

fái góða umferð frá Facebook.  
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Mynd 13: Hlutfall allra flokka í prósentum 

 

Eins og sjá má á mynd 13 eru skemmtifréttir tæpur þriðjungur allra frétta sem 

háskólanemar deila á Facebook. Það er athyglisvert í ljósi þess að aðeins rúm 5%  

sögðust deila fréttum af fræga fólkinu eða öðrum afþreyingarfréttum. Hefðbundnar 

fréttir eru tæpur fjórðungur. Hafa ber í huga að margt getur talist hefðbundin frétt en 

fjallar ekki endilega um það sem er efst á baugi hverju sinni. Þannig eru þessar 

niðurstöður ekki misræmi við svör við spurningu 8, en þar kemur fram að 9% 

háskólanema segjast deila fréttum um það sem efst sé á baugi hverju sinni. Þar sem 

boðið var upp á svarmöguleikana um það sem mér finnst skipta máli og 

fyndnum/sérkennilegum fréttum í spurningu 8 er líklegt að einhverjir háskólanemar 

hafi látið einn svarmöguleika nægja og hefðbundnar fréttir og afþreyingarfréttir 

rúmist innan þeirra svara. Líklegast snýst þetta um mismunandi merkingu á því hvað 

frétt sé í hugum háskólanema. Á myndinni er einnig hægt að glöggva sig enn betur á 

vinsældum þess að deila íþróttafréttum á Facebook. Stærð grænu kökunnar er 

næstum helmingur af stærð kökunnar sem táknar hefðbundnar fréttir og um það bil 

jafn stór þeirri er táknar fréttapistla. Fréttapistlar og pistlar ýmislegt eru 25% allra 

frétta sem háskólanemar deila, en það er ekki í samræmi við svör háskólanema því 

13% þeirra segjast deila slíku efni á Facebook. Sem fyrr má þó hugsa sér að 

einhverjir hafi látið sér einn svarmöguleika nægja; allir fréttapistlar séu innlegg í 

þjóðfélagsumræðu og skipta þar með máli fyrir háskólanemann og allir grínpistlar 
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flokkist undir fyndnar/sérkennilegar fréttir. Að auki er líklegt að háskólanemar telji 

sig ekki dreifa slíku efni en annað hafi komið í ljós.  

 

 

Mynd 14: Vægi hefðbundinna frétta 

 

Á mynd 14 hafa allir flokkar sem ekki teljast hefðbundnar fréttir verið sameinaðir. 

Þannig má glöggva sig betur á vægi hefðbundinna frétta hjá háskólanemum á 

Facebook.  Flestir háskólanemar segjast deila fréttum til að vekja athygli á ákveðnu 

málefni og næstflestir segjast gera það til gamans. Af þessum niðurstöðum að dæma 

eru það ekki endilega hefðbundnar fréttir sem háskólanemar vilja vekja athygli á, 

heldur ríma þær betur við þau rúm 9% háskólanema sem segjast deila þeim fréttum 

sem efstar eru á baugi hverju sinni. Myndin sýnir að hefðbundnar fréttir eru ekki 

vinsælasta efnið til dreifingar á Facebook, en er um fjórðungur alls efnis.  
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Mynd 15: Vægi hefðbundinna frétta og fréttapistla 

 

Á mynd 15 hafa flokkarnir hefðbundnar fréttir og fréttapistlar verið sameinaðir, en 

rannsakandi telur að þannig gefi niðurstöðurnar besta mynd af vægi hefðbundins 

fréttaefnis á Facebook. Sameining flokkanna stækkar hlut hefðbundins fréttaefnis um 

níu prósentustig, en aðrir flokkar eru enn í meirihluta.  

 

 

Mynd 16: Vægi skemmtifrétta og ýmissa pistla 
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Á mynd 16 hafa flokkarnir skemmtifréttir og pistlar ýmislegt verið sameinaðir, til að 

gefa sem besta mynd af vægi skemmtiefnis á Facebooksíðum háskólanema. 

Langflesta þeirra pistla í flokknum pistlar ýmislegt hefði verið hægt að flokka sem 

skemmtiefni, enda voru það iðulega grínpistlar eða pistlar um samskipti kynjanna. 

Eins og sjá má á myndinni er þetta efni helmingur alls efnis sem háskólanemar deila 

á Facebook.  

 

 

Mynd 17: Vægi fréttaflokka 

 

Á mynd 17 má sjá vægi allra flokka þegar pistlaflokkarnir tveir standa ekki sér. Eins 

og sjá má er afþreyingarefni langstærsti efnisflokkurinn, um helmingur alls efnis sem 

háskólanemar deila. Hefðbundnar fréttir og fréttapistlar er næstvinsælasta efnið til 

dreifingar á Facebook.  
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Mynd 18: Kynjaskipting svarenda í spurningu 11 

 

Af þeim 532 þátttakendum sem svöruðu spurningu 11 og gáfu upp hvaða fréttum þeir 

deildu síðast var 91 karlkyns og 441 kvenkyns. Það gefur til kynna svipað hlutfall og 

allra þátttakenda í könnuninni í heild, þó aðeins hærra hlutfall kvenna á móti lægra 

hlutfalli karla. Nákvæmlega sama hlutfall var á skiptingu fyrirsagna eftir kyni 

þátttakenda. 238 fyrirsagnir af 1.415 bárust frá karlkyns þátttakendum, eða 17%. 

Fyrirsagnirnar í heild ættu því að gefa góða mynd af fréttadreifingu beggja kynja á 

Facebook. 
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Mynd 19: Fjöldi frétta eftir kyni 

 

Þrátt fyrir að karlmenn séu aðeins 17% svarenda eiga þeir næstum því einn þriðja af 

öllum íþrótta- og heilsufréttum. Karlmenn virðast hafa lítinn áhuga á að deila 

pistlum, sem flokkast undir ýmislegt. Konur eru miklu líklegri til að deila 

skemmtifréttum en karlar. Aðrir flokkar eru í svipuðu kynjahlutfalli og kynjahlutfall 

allra þátttakenda.  

 

 

Mynd 20: Hlutfall allra flokka hjá körlum 

71 56 40 29 27 15

262

387

97 111 102

218

333

443

137 140 129

233

Hefðbundnar 
fréttir

Skemmtifréttir Íþrótta- og 
heilsufréttir

Annað Fréttapistlar Pistlar ýmislegt

Fjöldi frétta eftir kyni

Karlar Konur Heild

24%

30%17%

12%

11%
6%

Hlutfall allra flokka hjá körlum

Skemmtifréttir

Hefðbundnar fréttir

Íþrótta- og heilsufréttir

Annað

Fréttapistlar

Pistlar ýmislegt



52 

 

Karlmenn dreifa mest af hefðbundnu fréttaefni, en alls er það um þriðjungur þess 

efnis sem þeir dreifa á Facebook. Þetta er nokkuð hærra hlutfall en yfir alla 

þátttakendur í heild. Skemmtifréttirnar eru tæpur fjórðungur, en það er 7 

prósentustigum minna en heildarniðurstöðurnar sýna.   

 

Mynd 21: Hlutfall allra flokka hjá konum 

 

Mynd 21 sýnir ákaflega svipaða niðurstöðu og mynd 13, sem sýnir hlutfall 

fréttaflokka hjá öllum þátttakendum. Þegar maður ber saman hlutfall flokka hjá 

konum og körlum má sjá að hlutföll skemmtifrétta og hefðbundinna frétta snúast við. 

Konur dreifa miklu oftar afþreyingarpistlum en karlar oftar íþróttafréttum.  
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Mynd 22: Hlutfall fréttaflokka hjá körlum 

 

Eins og sjá má eykst hlutfall hefðbundinna frétta hjá karlmönnum þegar búið er að 

sameina pistlaflokkana tvo við hefðbundnar fréttir og skemmtifréttir. Skemmtifréttir 

er næststærsti flokkurinn með tæplega þriðjung alls efnis sem karlmenn deila.  

 

 

Mynd 23: Hlutfall fréttaflokka hjá konum 
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Mynd 23 sýnir töluverða breytingu frá hlutfalli allra flokka, bæði kvenna og allra 

þátttakenda. Þegar búið er að taka karlmennina út og sameina skemmtifréttir og 

pistlar ýmislegt annars vegar og hefðbundnar fréttir og fréttapistlar hins vegar,  

kemur í ljós að afþreyingarefni er um það bil helmingur alls efnis sem konur deila á 

Facebook. Hefðbundnar fréttir og fréttapistlar eru um þriðjungur.  

 

 

Spurning 12. Lestu fréttir sem vinir þínir deila á Facebook? 

 

Mynd 24: Tíðni lestrar á fréttum sem vinir hafa deilt 

 

Næstum því allir, eða 97%, skoða stundum eða oft þá tengla sem vinir þeirra á 

Facebook deila. Ekki er víst að allir þátttakendur könnunarinnar hafi verið á 

Facebook í fréttaleit, en sjái þeir tengil á frétt sem þeim finnst áhugaverð, eru 

yfirgnæfandi líkur á því að þeir smelli á tengilinn. Einungis örfáir segjast aldrei 

skoða fréttir sem vinirnir deila.  

 

4.2 Niðurstöður úr tölulegum gögnum frá mbl.is 

Hér á eftir verða vinsælustu fréttir mbl.is á ákveðnum tímabilum skoðaðar. Tekið 

verður mið af fyrirsögnum við að flokka fréttirnar því fyrirsögnin laðar yfirleitt 

lesandann að. Notað verður sama flokkunarkerfi og notað var við flokkun á fréttum 

sem háskólanemar deildu á Facebook.  
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Samkvæmt upplýsingum frá Soffíu Haraldsdóttur, netstjóra mbl.is, voru 21.099 

fréttir settar inn á tímabilinu 1. september 2009– 30. janúar 2010. Ári síðar, eða frá 1. 

september 2010– 31. janúar 2011 voru settar inn 22.329 fréttir (munnleg heimild 17. 

mars 2010). 

 

 

Tafla 1: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 36 árið 2009 

 

 

Af fyrirsögnum að dæma virðist skiptingin milli hefðbundinna frétta og 

skemmtifrétta vera nokkuð jöfn. Nokkrar fréttanna eru greinilega skemmtifréttir; 

„Hættulegt að vera með mjó læri―, „Þrýstnar línur vekja fögnuð― og „Myrt eftir 

breytingu á Facebook―. Andlát Helga Hóseassonar hefur vakið nokkra athygli 

Facebook notenda í þessari viku, en hann var þjóðþekktur einstaklingur og 

rannsakanda þykir frekar sjálfsagt að fréttin um andlát hans rati inn á lista yfir þær 

mest lesnu. Aðrar hefðbundnar fréttir á listanum tengjast glæpum og öðrum 

lögreglumálum af fyrirsögnum að dæma; „Sprengjuhótun í Grafarvogi―, „Skipulögð 

glæpastarfsemi―, „Barnungra bræðra gæti beðið lífstíðarfangelsi― og „Uppskrift að 

stórslysi―. Facebooknotendur gætu haft sérstakan áhuga á fréttum sem viðkoma 

Facebook miðað við að „Upplýsingum deilt á Fésbókinni― nái inn á listann. 

Athyglisvert er að sjá að fjórar fréttanna á listanum yfir 10 mest lesnu fréttir fá undir 

400 heimsóknir yfir vikuna frá Facebook, en rannsakanda þykir það heldur lítið.  
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Tafla 2: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 36 árið 
2009 

 

 

Á þessum lista má einnig sjá blöndu af hefðbundnum fréttum og skemmtifréttum. Þó 

eru hefðbundnu fréttirnar fleiri á þessum lista af fyrirsögnunum að dæma. Eins og á 

fyrri lista þá eru lögreglumál ofarlega á baugi. 

Þegar töflurnar tvær eru bornar saman kemur í ljós að þær eru mjög ólíkar. Aðeins 

þrjár fréttir eru á báðum listum. Það sem vakti strax athygli rannsakanda ar að fréttin 

af andláti Helga Hóseassonar er ekki ein sú mest lesna hjá þeim sem ekki koma inn á 

mbl.is af Facebook. Við nánari skoðun kom í ljós að andlátsfréttin var birt 6. 

september á mbl.is, en það er lokadagur vikunnar sem um ræðir. Því má gera ráð 

fyrir að fréttin hafi breiðst út sem eldur í sinu á Facebook, á meðan fréttin þarf að fá 

ansi margar heimsóknir á stuttum tíma áður en hún nær inn á listann yfir mest lesnu 

fréttir annarra notenda. Þá er athyglisvert að sjá að þó að lögreglumál séu vinsælt 

lesefni samkvæmt báðum listum, þá er ekki um sömu fréttir að ræða.  

 

Tafla 3: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 36 árið 2010 
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Hér er það afþreyingarfrétt sem er langmest heimsótt af Facebook. Umrædd Vala 

Grand lét mikið á sér bera á árinu 2010 og fjölmiðlar sýndu henni töluverða athygli, 

en Vala er önnur tveggja einstaklinga á Íslandi sem hafa hafa gengist undir 

kynleiðréttingaraðgerð og talað um það opinberlega. Vegna þess hve vinsæl þessi 

frétt er skilar hún fjölmörgum flettingum á mbl.is. Sem fyrr má sjá fyrirsagnir sem 

gera manni erfitt fyrir að segja til um innihald fréttarinnar, eins og „Ég er og verð 

óviðeigandi― og „Að lifa hamingjusömu lífi―. Fréttin „Vinnið Vespu með Extra-

brosi― hljómar eins og um leik eða lottó hafi verið að ræða og þess vegna fái hún  

töluverða athygli frá Facebooknotendum. Af fyrirsögnum að dæma eru þrjár 

hefðbundnar fréttir á listanum, auk þess sem safnsíða frétta á mbl.is nær því að vera 

sjötta mest heimsótta síðan í þessari viku. Það er óvenjulegt að safnsíða yfir fréttir 

nái inn á lista yfir flestar tilvísanir frá Facebook. Svo vekur fyrirsögnin „Kl. 

12:34:56,7 þann 8.9.10.― eðlilega forvitni lesandans, þótt hann renni blint í sjóinn um 

innihald fréttarinnar. Mikill munur á lestri mest heimsóttu fréttarinnar, og þeirri sem 

vermir 10. sætið, sú vinsælasta fær tólf sinnum fleiri heimsóknir en sú í 10. sæti.  

 

Tafla 4: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 36 árið 

2010 

 

 

Hér sjáum við að mest lesna fréttin er sú sama á báðum listum. Tvær slysafréttir eru á 

listanum, tvær fréttir sem tengjast kynlífi og ein um hrottalegan glæp. Þá fjallar ein 

fréttin greinilega um einhvern sem vildi gefa Árna Johnsen alþingismanni orð í eyra.  

Þrjár fréttir eru á báðum listum, fyrrnefnd vinsælasta frétt, „Ástardýnan slær í 

gegn― og „Ég er og verð óviðeigandi―. Engin þeirra er hefðbundin frétt. Hins vegar 
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kemur í ljós við nánari skoðun að fréttin „Ég er og verð óviðeigandi― er myndskeið 

með viðtali við Jón Gnarr borgarstjóra þar sem hann ræðir umdeild ummæli sem 

hann lét falla á opinberum vettvangi. Engin leið er þó að sjá það út frá fyrirsögninni. 

Eðlilegt má þó teljast að fyrirsögn sem þessi veki athygli lesandans; Hver er svona 

óviðeigandi? Svipaður fjöldi hefðbundinna frétta er á listunum tveimur, eða um það 

bil 3-4.  

Ef við berum saman listana yfir þessa fyrstu viku rannsóknarinnar á milli ára, þá 

má sjá gríðarlega aukningu í dreifingu frétta á Facebook. Fréttirnar fengu 7.493 

heimsóknir árið 2009 frá Facebook en á sama tíma ári síðar eru þær orðnar 30.391. 

Fréttum fjölgaði lítillega á milli ára, en ekki í sama hlutfalli og aukningin á 

heimsóknum frá Facebook. Eins og áður hefur komið fram er munurinn á 

tímabilunum sá að „Líkar―-takkinn var kominn til sögunnar á síðara tímabili.  

 

Tafla 5: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 40 árið 2009 

 

 

Hér má sjá stórfrétt í innlendum fréttum í efsta sætinu. Fréttin skýrir frá afsögn 

Ögmundar Jónassonar úr embætti heilbrigðisráðherra í lok september 2009. Fréttin 

fær þó einungis 455 heimsóknir frá Facebook.  Athyglisvert er að sjá hversu fáar 

heimsóknir fréttirnar fá allar samtals af Facebook, aðeins um 3.200 heimsóknir.  

Hefðbundin frétt er einnig í öðru sæti listans, en hinar tilheyra öðrum flokkum.  
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Tafla 6: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 40 árið 
2009 

 

 

Hér er fréttin af afsögn Ögmundar úr starfi heilbrigðisráðherra næstmest lesna frétt 

vikunnar hjá öðrum lesendum en þeim sem koma á mbl.is af Facebook. Sú mest 

lesna er skemmtifrétt. Ein fréttin á listanum hefur brenglaða fyrirsögn og má vera að 

það hafi vakið forvitni lesenda. Ef rýnt er í fyrirsögnina og getið í eyðurnar er líklegt 

að um hefðbundna frétt sé að ræða; 25% hækkun eða lækkun höfuðstólslána. Að 

þessu sinni væri hægt að flokka allar fréttirnar, nema þá mest lesnu, sem hefðbundnar 

fréttir. Þrjár þeirra eru um það sem er efst á baugi í þjóðmálunum; Icesave og 

óþolinmóðan forsætisráðherra. Þá er eðlilegt að fyrirsögnin „Lést eftir bólusetningu― 

veki áhuga lesandans, en um þetta leyti var boðið upp á bólusetningu við 

svínaflensunni á Íslandi.  

Enn eru listarnir tveir ólíkir, séu þeir bornir saman. Þrjár eru sameiginlegar; fréttin 

af Ögmundi, mest lesna frétt þeirra sem ekki koma beint af Facebook, „Var hálft 

fimmta ár í skápnum― og „Vill dauðadóma fyrir falska meydóma―. Fyrirsögn þeirrar 

síðastnefndu gerir það að verkum að hún lendir í skemmtifréttaflokknum.   
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Tafla 7: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 40 árið 2010 

 

 

Í þessari viku nær aðeins ein hefðbundin frétt á mest lesnu fréttir þeirra sem koma af 

Facebook,  um barnið sem lést í kjölfar eineltis. Tvær fréttir tengdar kynlífi eru á 

listanum og raða þær sér meðal þriggja mest heimsóttu fréttanna. Við sjáum aftur 

frétt af Völu Grand í þessari viku, en Baldvin þessi í fyrirsögninni er fyrrverandi 

kærasti hennar. Þá eru nokkrar fréttir sem myndu flokkast sem skrítnar/skemmtilegar 

fréttir, en það eru fréttirnar af manninum með 100 eiginkonur og 160 börn, mann 

sem var handtekinn fyrir að jarma, að konur kunni ekki að leggja í stæði og að Geir 

sé á leið í Jay Leno. Lesendur gætu hafa velt fyrir sér þegar þeir sáu fyrirsögnina: 

Hvaða Geir er þetta? Haarde eða Ólafsson? Eða jafnvel Sveinsson? Tvær fréttir á 

listanum er erfitt að flokka vegna þess að fyrirsagnir gefa ekki vísbendingar um 

innihaldið; „Ertu ekki að djóka?― og „Ég sofnaði vel eftir þetta―. Af þeim völdum 

flokkast þær ekki sem hefðbundnar fréttir að mati rannsakanda.   

 

Heimsóknir á mbl.is af Facebook hafa aukist mikið miðað við listann yfir fyrstu 

viku í september sama ár. Þá þurfti innan við eitt þúsund heimsóknir til að komast á 

lista, en mánuði síðar fær tíunda mest heimsótta fréttin yfir 3 þúsund heimsóknir.  
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Tafla 8: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 40 árið 
2010 

 

 

Hér má sjá tvær hefðbundnar fréttir á lista; „Lík Andrésar fundið― og „Grýttu 

hnullungi í lögreglu―. Það kemur rannsakanda á óvart að fréttin „Lík Andrésar 

fundið― hafi ekki náð hærra á listann, því um var að ræða mann sem saknað hafði 

verið í næstum því tvær vikur þegar lík hans fannst loksins í Kleifarvatni. Í stað þess 

eru vinsælli fréttir sem ekki er hægt að flokka með óyggjandi hætti, eins og tvær 

efstu fréttirnar. Rannsakandi flokkar þær sem skemmtifréttir, því miðað við stíl 

fyrirsagnanna má gera ráð fyrir að þær hafi vakið forvitni lesandans og þess vegna 

lendi fréttirnar svo ofarlega á listanum. Sama á við um fréttina „Fólk fór að gráta―.   

Fjórar fréttir eru á báðum listum. Vægi fréttaflokkanna er svipað, þó nákvæmlega 

sömu fréttir rati ekki endilega inn á báða lista.  

Gríðarlegur munur er á heimsóknum frá Facebook milli ára eins og áður. Þeim 

fjölgaði úr 3.200 í tæplega 44.900 á milli ára í þessari tilteknu viku, eða fjórtánfalt.  
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Tafla 9: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 44 árið 2009 

 

 

Þessi listi er ansi athyglisverður því hér ráða fréttir af hamborgurum ríkjum. Tvisvar 

sinnum gerist það að sama fréttin kemur fyrir tvisvar sinnum. Ef rýnt er í 

fyrirsagnirnar má sjá að úrfellingarkommuna vantar í aðra fréttina í báðum tilfellum. 

Það má því draga þá ályktun að fréttin og/eða fyrirsögnin hafi verið leiðrétt eftir að 

hún hefur verið birt og þannig hafi nýr tengill á hana myndast. Ef við teljum þær 

fréttir sem tvöfölduðu sig sem eina, þá tengjast þrjár fréttir á listanum brotthvarfi 

McDonald‗s-hamborgarakeðjunnar af Íslandi og tilkomu Metro í staðinn. Brotthvarf 

McDonald‗s er hefðbundin frétt, en deila má um hvort fréttin „Davíð fær ókeypis 

borgara― sé frétt eða auglýsingabrella Metro, sem hafi vakið lukku hjá 

Facebooknotendum. 

 

Tafla 10: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 44 árið 
2009 
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Á þessum lista má sjá eina til tvær hefðbundnar innlendar fréttir miðað við 

fyrirsagnir; „Hneyksli á Íslandi― og „Gunnar Flóvenz látinn―. Óljóst er þó hvort sú 

fyrrnefnda er hefðbundin frétt en gæti alveg verið það. Tvær fréttir með vísun í kynlíf 

komast á lista í vikunni.  

Aðeins ein frétt er á báðum listum, um aldraða manninn sem tekur sér barnunga 

brúður. Áhugavert er að sjá að hamborgarafréttirnar vekja ekki eins mikla athygli 

lesenda sem ekki koma af Facebook.  

 

Tafla 11: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 44 árið 2010 

 

 

Ekki er hægt að flokka neina frétt á lista þessarar viku sem mikilvægt fréttamál. Hér 

eru hins vegar áberandi erlendar fréttir um afar sérstök mál, eins og um gjafmildu 

öldruðu hjónin og þann sem bjargaði stúlku frá hákarli, barn sem fæddist í flugvél og 

pítsusendil með afar hátt tímakaup.  Það er því sjálfsagt að setja þær í flokk með 

skemmtifréttum, því þær eru skrítnar og/eða skemmtilegar. Enn skýtur Vala Grand 

upp kollinum á topplista vikunnar, fréttin um hana vermir annað sætið yfir mest 

heimsóttu fréttirnar af Facebook. Hér sést að safnsíðan Sjónvarp mbl.is nær inn á 

topplistann en það er óvenjulegt að safnsíða nái inn.  
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Tafla 12: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 44 árið 
2010 

 

 

Tvær hefðbundnar fréttir eru á þessum lista þeirra sem ekki koma beint af Facebook 

á mbl.is. Þær tengjast báðar andlátum; annars vegar rjúpnaskyttu og Inga R. 

Jóhannssonar hins vegar. Að öðru leyti virðast þetta eingöngu sérkennilegar fréttir af 

erlendum vettvangi, fyrir utan fréttina af Völu Grand sem vermir annað sætið.  

Að þessu sinni er helmingur fréttanna á báðum listum. Vala Grand er næstmest 

lesna fréttin á báðum stöðum, en hinar sameiginlegu fréttirnar eru „Einhverfur 

drengur í búri í frímínútum―, „Pítsusendill með 3,5 milljónir í tímakaup―, „Reykti 

marijúana í beinni útsendingu― og „10 ára eignast barn―.  

 

Tafla 13: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 48 árið 2009 

 

 

Á lista vikunnar má sjá nokkrar hefðbundnar fréttir af bæði innlendum og erlendum 

vettvangi. Sú mest lesna er hefðbundin, einnig „Tilkynnt um vopnaðan mann― sem í 
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fljótu bragði virðist innlend frétt, „Samkynhneigðir kyssast í Fíladelfíu―, sem fjallaði 

um mótmæli samkynhneigðra á Íslandi gegn því að söngvarinn Friðrik Ómar mætti 

ekki koma fram á jólatónleikum Fíladelfíusafnaðarins sökum kynhneigðar sinnar, og 

svo fréttin með brengluðu fyrirsögninni. Ef rýnt er í stafabrenglið má lesa 

fyrirsögnina „Áfengisgjaldið hækkar um 42% á einu ári―. Reyndar er fréttin „100 

Íslendingar á leið í sólina― einnig hefðbundin innlend frétt, en fyrirsögnin gefur 

heldur til kynna að um leik á vegum ferðaskrifstofu sé að ræða.   

 

Tafla 14: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 48 árið 
2009 

 

 

Í þessari viku höfðu lesendur mbl.is, sem ekki koma beint af Facebook, mestan 

áhuga á dauðanum. Fjórar fréttir eru af andlátum og þrjár þeirra raða sér á meðal 

fjögurra mest lesnu fréttanna. Líklegt er að fréttirnar „Þekkir þú manninn?― og 

„Kennsl borin á manninn― tengist, en þó er það ekki víst. Þá má sjá eitt þeirra mála 

sem bar hæst hvað varðar fræga og ríka fólkið í útlöndum á þessum tíma; þegar 

kylfingurinn og stórstjarnan Tiger Woods varð uppvís að framhjáhaldi.  

Þegar listarnir eru bornir saman er áberandi að sjá að andlátsfréttirnar fá ekki eins 

margar tilvísanir á Facebook, þó slík frétt vermi toppsætið á báðum listum. Ein önnur 

frétt er á báðum listum, en það er fréttin um manninn sem var í dái í 23 ár. Fréttir af 

Íslendingum í sólarlandaferð á Kanarí eru á báðum listum, þótt ekki sé um 

nákvæmlega sömu frétt að ræða. Um var að ræða ferð á vegum spænska 

ferðamálaráðuneytisins, en 100 Íslendingum var boðið að eyða viku á Kanaríeyjum 

án endurgjalds. Þetta vakti töluverða athygli hér heima fyrir og einnig á Kanarí, ef 
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marka má fyrirsögn fréttarinnar á listanum yfir mest lesnu fréttir þeirra sem ekki 

koma beint af Facebook.  

 

Tafla 15: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 48 árið 2010 

 

 

Þegar hér er komið við sögu hafði mbl.is boðið Völu Grand starf sem 

dagskrárgerðarmaður á nýju afþreyingarsjónvarpi á vefnum. Hið nýja Sjónvarp 

mbl.is fór í loftið í byrjun nóvember 2010, en fram að því hafði þar aðeins verið hægt 

að sjá hefðbundnar innlendar fréttir og myndskeið úr erlendum fréttum (Hlynur 

Sigurðsson, framleiðslustjóri Sjónvarps mbl.is, munnleg heimild 5. apríl 2011). 

Rannsakanda þykir líklegt að mbl.is hafi boðið Völu Grand starf þegar tölur lágu 

fyrir um vinsældir frétta sem skrifaðar höfðu verið um hana. Þættirnir, sem fjalla um 

hennar daglega líf, fóru í loftið um miðjan nóvember 2010. Eins og sjá má eru fréttir 

af Völu fyrirferðarmiklar á listanum yfir þær fréttir sem fengu mestar heimsóknir frá 

Facebook í þessari viku, en alls eru þær fjórar í allt og þrjár þeirra eru innslög úr 

fyrrnefndum þætti. Það vekur sérstaka athygli að tveggja mánaða gömul frétt af 

pabba hennar nær aftur inn á topplista, en fréttin „Pabbi Völu Grand í vandræðalegri 

uppákomu― var mest lesna frétt vikunnar hjá öllum lesendum mbl.is 6. – 12. 

september. Það hlýtur að tengjast mikilli aðsókn í þættina hennar í Sjónvarpi mbl.is 

og kannski hafa lesendur séð þar tengla inn á eldri fréttir af henni. Boðið er upp á 

fleiri þætti í Sjónvarpi mbl.is, meðal annars er Nilli aðalsöguhetja eins þeirra, en 

innslag hans „Bannað að prumpa á stefnumóti― ratar inn á topplistann. Tvær 

hefðbundnar innlendar fréttir af lögreglumálum ná inn á listann; „Níu húsleitir vegna 

ólöglegs niðurhals― og „Vopnaður riffli á skemmtistað―, auk erlendrar fréttar af 

skelfilegum glæp; „Þunguð kona lifði af að vera stungin 24 sinnum og skotin―. Sú 
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frétt telst til skemmtifrétta vegna gildishlaðinnar fyrirsagnar. Að venju eru fréttir af 

sérkennilegum málum á topplista vikunnar, að þessu sinni „Giftist hundinum sínum― 

og „Hvattir til að tyggja tyggjó á skólatímum―.  

 

Tafla 16: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 48 árið 
2010 

 

 

Frétt með kynferðislegri tilvísun í fyrirsögn vermir efsta sætið yfir mest lesnu fréttir 

þeirra sem ekki koma af Facebook í þessari viku, en þar á eftir kemur hefðbundin 

innlend frétt. Hún fjallar um niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu um kjör á 

stjórnlagaþing, það fyrsta í sögu Íslands. Rúmlega 500 manns voru í framboði og 

kosningin hafði verið kynnt rækilega. Þriðja vinsælasta fréttin er svo hefðbundin 

frétt, frétt af dauðaslysi í umferðinni, og þá er fréttin „Gunnar játi og segi af sér― 

einnig hefðbundin frétt. Hún fjallar um ásakanir nokkurra kvenna á hendur Gunnari 

Þorsteinssyni forstöðumanns Krossins. Aðeins ein frétt er sameiginleg listanum yfir 

fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook; „Stundaði sjálfsfróun í 

kvikmyndahúsi yfir Harry Potter―.  Fréttirnar „Bjó hjá foreldrum Steingríms― og 

„Ætlaði að kaupa hús á Íslandi―  eiga það sameiginlegt að lesandinn hefur kannski 

spurt sig; Hver þá? Ekki er ljóst hvers konar frétt „Nemendur hafðir fyrir rangri sök― 

er, en „Lifði á kartöflum einum saman― er alla vega ein þessara sérstöku eða 

sérkennilegu frétta.  
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Tafla 17: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 52 árið 2009 

 

 

Mest lesna fréttin hefur fyrirsögnina „Fallegasti maður í heimi―. Ekki fylgir sögunni 

hvort lesendur fengu að sjá mynd af þessum fríða manni í fréttinni. En fyrirsögnin 

hefur vakið mikla athygli, þar sem fréttin fær næstum tífalt fleiri tilvísanir frá 

Facebook en sú tíunda á listanum. Sú frétt fær reyndar óvenju fáar heimsóknir. Það 

gæti stafað af tímasetningunni, en þessi vika nær yfir jólin 2009 og þar með gæti fólk 

hafa minnkað Facebooknotkun sína töluvert. Ein fréttanna flokkast sem hefðbundin 

frétt þó hún segi frá andláti ungrar leikkonu í Hollywood. Fréttin „Þá skaltu líka lifa― 

segir frá jólapredikun séra Jónu Hrannar Bolladóttur. Í predikuninni sagði hún 

áhrifamikla sögu af nýliðnu sjóslysi út af Fáskrúðsfirði, þar sem tveir menn voru hætt 

komnir og sá eldri fórnaði lífi sínu til að bjarga þeim yngri, sem var tengdasonur 

hans. Þessi saga hefur hreyft við mörgum Facebooknotandanum og margir viljað 

deila fréttinni með vinum sínum. Að öðru leyti gefa fyrirsagnir til kynna að um sé að 

ræða skemmtilegar og/eða sérkennilegar fréttir; „Jesús birtist á banana―, „Áfengislíki 

án timburmanna í þróun― og „Frægð Essasa Sue berst víða―. Sú síðastnefnda fjallar 

um unga stúlku sem ber nafnið Essasa Sue og það vildi svo til að um þetta leyti vakti 

auglýsingaherferð frá símafyrirtæki einu mikla athygli, en þar kom frasinn „Essasú?― 

fram. Ein fréttin hefur fyrirsögn sem á að vekja upp tilfinningaleg viðbrögð: „Kona 

sem stakk barn ekki sakhæf―. Önnur frétt er greinilega beintengd jólunum, en um 

jólin gafst lesendum kostur á að búa til jólakveðju á mbl.is og senda rafrænt til vina 

og vandamanna. Einhverjir hafa sett sína kveðju á Facebook. 

Þrátt fyrir að tilvísanir af Facebook séu heldur fáar, þá skila rúmlega 4.800 

heimsóknir 11.600 flettingum.  
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Tafla 18: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 52 árið 
2009 

 

 

Tvær fréttir fjalla um alvarlegt umferðarslys sem varð á Hafnarfjarðarvegi viku fyrir 

jól 2009. Þessar fréttir greina frá nöfnum mannanna þriggja sem létust, en einn þeirra 

var þjóðþekktur einstaklingur, Hrafnkell Kristjánsson íþróttafréttamaður RÚV. Mest 

lesna fréttin er nafnbirting hans og birtist hún 27. desember, á síðasta degi þessarar 

viku. Hún fær samt 15 þúsund fleiri heimsóknir en næsta frétt, þannig að fréttin af 

andláti Hrafnkels hefur vakið mikla athygli. Þá tengist fréttin „Þá skaltu líka lifa― 

banaslysi eins og áður hefur komið fram, en það má þó ekki sjá á fyrirsögninni. 

Fréttin „Hné niður á heimili sínu― bendir einnig til sviplegs andláts eða veikinda. Ein 

frétt með kynferðislegri skírskotun sést á listanum og er næstmest lesin. Fréttin „Frétt 

um íslenskan lottóvinning mikið lesin í Noregi― vekur sérstaka athygli rannsakanda. 

Að hans mati er undarlegt að einhver hafi yfirleitt skrifað frétt um málið og enn 

undarlegra að hún fái 29 þúsund heimsóknir.  

Þrjár fréttir eru sameiginlegar á listunum tveimur; sagan áhrifamikla um mennina 

tvo á skipinu sem hvolfdi, um fallegasta mann heims og „Feitur matur fitar ekki―.  
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Tafla 19: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 52 árið 2010 

 

 

Fréttir þessa lista eru þær fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook um 

áramótin 2010 og bera nokkurn dám af tímasetningunni. Hér má sjá fréttir af því að 

íþróttafélög velji sér afreksmann ársins innan sinna raða og samantekt úr þáttum 

Nilla og Völu Grand í Sjónvarpi mbl.is. Einnig má sjá fyrirsagnirnar „Tileinkaðu þér 

fjórar nýjar venjur á ári― og „Fæddist kl. 11:11―, sem við nánari athugun fjallar um 

fyrsta barn ársins í Þýskalandi. Barnið hefur því afar óvenjulega fæðingarstund, 1.1. 

2011 kl. 11:11. Einnig má sjá frétt með kynferðislegri skírskotun, eða um nærfatnað 

kvenna, og svo 2-3 hefðbundnar fréttir.  

 

Tafla 20: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 
52 árið 2010 

 

 

Þessi listi er nokkuð óvenjulegur að því leyti að sex fréttir tengjast dauðsföllum eða 

lífshættu. Af þeim fjórum sem eftir standa eru tvær með kynferðislegri skírskotun.  
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Aðeins tvær fréttir eru sameiginlegar listunum tveimur; „Tekur c-strengur við af 

g-streng?― og „Bandarískur nammikarl ætlar að bjarga Íslandi―. Það vekur athygli að 

ekki ein einasta árstíðarbundin frétt er á lista þeirra sem ekki koma beint af Facebook 

þegar svo margar eru á lista yfir flestar tilvísanir frá Facebook. 

 

Tafla 21: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 3 árið 2010 

 

 

Á lista vikunnar má sjá nokkrar hefðbundnar fréttir og eina sem flokka mætti sem 

innlegg í þjóðfélagsumræðu, en það eru skopmyndateikningar Halldórs á mbl.is. 

Einhver teikningin hefur vakið athygli á Facebook, sem svo skilar sér í langflestum 

flettingum. Kannski hafa lesendur skoðað fleiri myndir eftir Halldór en þessa einu 

(hægt er að fletta fram og tilbaka og skoða nýrri/eldri myndir) eða ákveðið að skoða 

annað fréttaefni. Fyrri kosturinn er þó líklegri að mati rannsakanda, þar sem engin 

önnur frétt skilar sjöfalt fleiri flettingum. Nema auðvitað hvort tveggja sé, að 

lesendur hafi fyrst flett í teikningum Halldórs og svo skoðað annað efni. 

Óvenju fáar tilvísanir koma frá Facebook að þessu sinni, þær fæstu hingað til. 

Safnsíða Sjónvarps mbl.is fær flestar tilvísanir, en þó aðeins rúmlega 300.  
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Tafla 22: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 3 árið 
2010 

 

 

Fjórar dauðsfallafréttir af innlendum vettvangi eru á topplista vikunnar hjá þeim sem 

ekki koma beint af Facebook. Að þessu sinni er engin fyrirsögn sem gefur skýrt til 

kynna að um afþreyingarfrétt sé að ræða, en það vekur sérstaka athygli miðað við 

fjölda þeirra á listunum á undan.  

Tvær fréttir eru á báðum listum, annars vegar safnsíðan Sjónvarp mbl.is og svo 

„Margir missa vinnuna á RÚV―.  

 

Tafla 23: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook í viku 3 árið 2011  

 

 

Vala Grand á ekki roð í frétt af íslenska karlalandsliðinu í handbolta, en gríðarmikill 

munur er á fréttinni af henni í 10. sæti listans og þeirri sem mest er lesin hvað varðar 

fjölda tilvísana frá Facebook. Þetta eru einnig fæstu heimsóknir á frétt um Völu 

Grand hingað til. Þrjár fréttir eru samtals af handboltalandsliðinu, en vinsældir þeirra 
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skýrast af þvi að heimsmeistaramótið stóð yfir í þessari viku. Fréttin af andláti 

tónlistarmannsins Sigurjóns Brink er á lista, enda þjóðþekktur maður. Hér má einnig 

sjá skemmtilegar/sérkennilegar fréttir; „Keikó kominn til Vestmannaeyja― og „Refur 

skaut mann―. Ein hefðbundin frétt er á listanum, um bensínverð, og ein sem tengist 

vísindum.  

 

Tafla 24: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook í viku 3 árið 
2011  

 

 

Fjórar andlátsfréttir ná inn á mest lesnu fréttirnar á mbl.is af þeim sem ekki koma á 

síðuna af Facebook og fimm handboltafréttir. Eina fréttin sem fjallar ekki um annað 

hvort dauðsföll eða handbolta er „Týnd stúlka finnst eftir 23 ár―. Þessi fjöldi 

handboltafrétta sýnir greinilega hinn mikla áhuga sem þjóðin hefur á íslenska 

karlalandsliðinu í handbolta.  

 

4.2.1 Vinsælustu fréttir tímabilanna 

 

Að lokum verða 25 vinsælustu fréttirnar yfir allt tímabilið skoðaðar, bæði þær 

vinsælustu af Facebook og þeirra sem koma á mbl.is eftir öðrum leiðum. Þá verða 

allar fréttirnar sameinaðar í einn topplista fyrir hvorn helming hvers tímabils, eða 

mest lesnu fréttir allra lesenda mbl.is.  

Berum fyrst saman þær 25 fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook og 25 

mest lesnu fréttir þeirra notenda sem ekki koma beint af Facebook á mbl.is.  
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Tafla 25: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook á fyrri helmingi fyrra tímabils, frá 31. 
ágúst – 15. nóvember 2009 

 

 

Þegar fyrirsagnirnar eru skoðaðar þá má telja sex fréttir, sem teljast til hefðbundinna 

frétta. Þær eru (frá þeirri sem nær hæst á lista og að þeirri sem er neðst): „Tóbak 

verði tekið úr almennri sölu―, „Fyrsta dauðsfallið hér―, „McDonalds hættir – Metro 

tekur við―, „SkjárEinn verður áskriftarstöð―, „Barnungra bræðra gæti beðið 

lífstíðarfangelsi― og  „Helgi Hóseasson látinn―. Ein frétt gæti flokkast sem 

hefðbundin frétt, en rannsakandi kýs að flokka hana ekki sem slíka vegna 

fyrirsagnarinnar, sem er til þess fallin að „sjokkera― lesandann; „Tóbak hættulegra en 

LSD―. Aðrar fyrirsagnir á listanum gefa til kynna að um afþreyingarfréttir sé að 

ræða, eða þær eru óljósar og vísvitandi verið að lokka lesandann til að smella á 

tengilinn að mati rannsakanda. Tilvísanir frá Facebook eru ekki margar, en sú sem 

fær þær flestar yfir allt tímabilið fær aðeins um 6 þúsund heimsóknir.  
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Tafla 26: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook á fyrri 
helmingi fyrra tímabils, frá 31. ágúst – 15. nóvember 2009 

 

 

Fleiri hefðbundnar fréttir rata inn á listann yfir vinsælustu fréttir þeirra sem koma inn 

á mbl.is eftir öðrum leiðum en Facebook, eða 11. Langflestar þeirra tengjast 

andlátsfréttum eða slysum. Hinar eru „Fangavaktinni stolið― og „Vann 35 milljónir í 

Lottói―. Fréttin „Ætlar að hætta í vinnunni eftir lottóvinning― gæti þó talist sem 

hefðbundin frétt, en rannsakandi ákvað að flokka hana frekar sem „infotainment―.  

Það sem vekur mesta athygli þegar þessir listar eru bornir saman, er að ekki ein 

einasta frétt er á báðum listum.  

Skoðum þá töflu yfir vinsælustu fréttir allra lesenda mbl.is. 
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Tafla 27: Vinsælustu fréttir mbl.is á fyrri helmingi fyrra tímabils, frá 31. ágúst – 15. nóvember 
2009 

 

 

Vinsælustu fréttir allra lesenda mbl.is eru þær nákvæmlega sömu og vinsælustu 

fréttir þeirra lesenda sem ekki koma beint af Facebook. Röð þeirra á listanum er 

næstum því sú sama, en um það bil helmingur fréttanna hefur sætaskipti við næstu 

frétt fyrir ofan eða neðan.  
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Tafla 28: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook á seinni helmingi fyrra tímabils, frá 
16. nóvember 2009 – 31. janúar 2010 

 

 

Fimm fréttir eru á listanum þar sem fyrirsögnin tekur af allan vafa að um hefðbundna 

frétt sé að ræða. Þær eru: „Lést á fótboltaæfingu―, „Jón Gnarr í framboð―, „Tilkynnt 

um ísbjörn― og „Frost synjað um áframhaldandi landvistarleyfi―. Þá tengist ein fréttin 

hefðbundnu fréttaefni, „Haíti-búar sömdu við djöfulinn―, en fyrirsögnin er 

gildishlaðin og rannsakandi kýs þar með að flokka hana sem „infotainment―. Þrjár 

safnsíður ná inn á listann, Sjónvarp, Fólkið og Teikningar Halldórs. Þar að auki nær 

færslan „Mynd― inn, en engin safnsíða er með þessu nafni og því er óljóst um hvað er 

verið að ræða. Aðrar fréttir á listanum eru skemmtifréttir.  
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Tafla 29: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook á seinni 
helmingi fyrra tímabils frá 16. nóvember 2009 – 31. janúar 2010 

 

 

Hér má sjá 16 hefðbundnar fréttir á listanum. Þær tengjast allar dauðsföllum og/eða 

slysum nema ein; „Verða að rífa sumarhús sitt―. Alls fjalla þó 17 fréttir um dauðann, 

en við þær 15 hefðbundnu bætast „Fegurðardrottning deyr eftir lýtaaðgerð― og 

„Andlát ungs lottóvinningshafa rannsakað―. Rannsakandi kýs að að flokka þær fréttir 

sem „infotainment― vegna þess að þær eru ekki innlendar. Væru þetta innlendar 

fréttir, hefðu þær fengið miklu meiri athygli í fjölmiðlum. Á listanum má sjá þrjár 

fréttir sem fjalla um eitthvað kynferðislegt eða hafa kynferðislega skírskotun; „Sýndi 

óvart brjóstin―, „Tekur c-strengur við af g-streng?― og „Hvernig Elin komst að 

ótryggð Tigers―. Aðrar fréttir hafa óljósar fyrirsagnir og/eða benda til þess að um 

afþreyingarfrétt sé að ræða.  
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Tafla 30: Vinsælustu fréttir mbl.is á seinni helmingi fyrra tímabils, frá 16. nóvember 2009 – 31. 
janúar 2010 

 

 

Það skal tekið fram að engar safnsíður voru á listanum í gögnunum frá mbl.is, en  

þrjár safnsíður voru  á listanum yfir flestar tilvísanir frá Facebook.  

Listinn yfir mest lesnu fréttir allra lesenda mbl.is inniheldur nákvæmlega sömu 

fréttir og listinn yfir þær fréttir lesenda sem ekki koma á mbl.is af Facebook. Þó eru 

meiri innbyrðis breytingar á efstu 10 sætunum en á fyrri helmingi tímabilsins. Þrjár 

efstu fréttirnar eru nákvæmlega þær sömu en fréttin um látna Hollywoodstjörnu 

færist ofar á listann, í fjórða sæti úr því sjötta. Stærsta breytingin er „Tekur c-

strengur við af g-streng?―, en sú frétt færist úr 10. sæti í það fimmta. Aðrar fréttir á 

topp 10 hliðrast lítillega til. Eftir efstu 10 fréttirnar er röðin nákvæmlega sú sama.  

 

Skoðum þá heildartöflur yfir síðara tímabilið. 
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Tafla 31: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook á fyrri helmingi seinna tímabils, frá 
30. ágúst 2009 – 14. nóvember 2010 

 

 

Á listanum yfir 25 fréttir sem flestar tilvísanir fengu frá Facebook á fyrri helmingi 

síðara tímabils má aðeins finna eina hefðbundna frétt; „Laxerolía í samlokum í 

Brekkubæjarskóla á Akranesi―. Sú er í 14. sæti listans. „Verslanir Kringlunnar opnar 

til miðnættis― gæti talist hefðbundin frétt, en að mati rannsakanda flokkast hún frekar 

undir auglýsingu. Níu fyrirsagnir hafa kynferðislega skírskotun, þrjár safnsíður eru á 

listanum og svo ein íþróttafrétt. Aðrar fréttir hafa óljósar fyrirsagnir eða flokkast sem 

skemmtifréttir. Tvær fréttir af Völu Grand eru á lista.  
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Tafla 32: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook á fyrri 
helmingi seinna tímabils frá frá 30. ágúst  – 14. nóvember 2010 

 

 

Níu fréttir af dauðsföllum og alvarlegum slysum eru á listanum. Þrjár fréttir til 

viðbótar fjalla um dauðann á einhvern hátt; „Morðmálið upplýst―, „Svipti sig lífi í 

beinni útsendingu― og „Lést á útfarardegi foreldranna―. Fyrsta fréttin í þessari 

upptalningu myndi teljast til hefðbundinna frétta, en  þær tvær síðastnefndu frekar til 

skemmtifrétta vegna gildishlaðinna efnistaka og fyrirsagna. Svo má finna tvær 

hefðbundnar fréttir til viðbótar; „Greiddi 18 milljónir á mánuði― og „Óttast um lítinn 

dreng―. Vala Grand er enn vinsælli meðal lesenda mbl.is sem ekki koma af 

Facebook, því alls rata fjórar fréttir af henni á listann. Aðrar fréttir teljast til 

skemmtifrétta, þeirra á meðal eru þrjár með kynlífstengdum fyrirsögnum. Að lokum 

eru tvær fréttir sem erfitt er að flokka sökum óljósrar fyrirsagnar.  
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Fjórar fréttir eru á báðum listum. Tvær þeirra eru um Völu Grand og ævintýri 

hennar, hinar tvær hafa kynferðislega skírskotun í fyrirsögn; „Endaði í orgíu í 

Breiðholti― og „Of kynþokkafull til að kenna börnum―.  

 

Tafla 33: Vinsælustu fréttir mbl.is á fyrri helmingi seinna tímabils, frá 30. ágúst – 14. nóvember 
2010 

 

 

Heildarlistinn á þessum fyrri helmingi seinna tímabils er allt öðruvísi en heildarlisti 

fyrri helmings á fyrra tímabili. Þessi hefur tekið miklum breytingum frá vinsælustu 

fréttum annarra lesenda mbl.is en þeirra sem koma á vefinn frá Facebook. Á listanum 

eru sjö fréttir sem er hvergi að finna á töflu 32. Í sömu röð og þær birtast á listanum, 

frá fréttinni sem kemst hæst á lista til þeirrar sem kemst lægst, eru fréttirnar þessar: 

„Reykti marijúana í beinni útsendingu―, Íslenskir tvífarar Justin Bieber njóta  

kvenhylli―, „Einhverfur drengur í búri í frímínútum―, „Rífur sig úr fyrir aðdáanda―, 

„Kynntust á stefnumótasíðu fyrir ljótt fólk―, „Barn lést í kjölfar eineltis― og 
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„Pítsusendill með 3,5 milljónir í tímakaup―. Eins og sjá má á fyrirsögnum þessara 

frétta er ólíklegt að þær tilheyri hefðbundnum fréttum. Tvær síðastnefndu fréttirnar 

var ekki að finna á lista yfir þær fréttir sem flestar tilvísanir fengu frá Facebook á 

tímabilinu. Við nánari leit kom fréttin um barnið í viku 40 og fékk þá 38.145 

heimsóknir, fréttin um pítsusendilinn fékk svo 37.287 heimsóknir í viku 44. Þessi 

fjöldi heimsókna dugði ekki til að koma þeim á listann yfir flestar tilvísanir frá 

Facebook, en eftir að heimsóknir annarra lesenda hafa verið lagðar við þá ná þær inn 

á topplista allra lesenda yfir tímabilið. Fjöldi heimsókna frá Facebook hefur einnig 

áhrif á innbyrðis stöðu fréttanna á listanum. Til dæmis vermir Vala Grand efstu 

fjögur sætin yfir mest lesnu fréttir allra lesenda og í fimmta sæti er harmafregnin af 

ungum íslenskum hjónum sem létust í Tyrklandi. Sú frétt var hinsvegar vinsælasta 

frétt lesenda mbl.is sem koma ekki beint af Facebook. Aðrar fréttir færast ýmist upp 

eða niður listann. Mesta breytingin er á stöðu fréttarinnar „Endaði í orgíu í 

Breiðholti―, en hún færist úr 17. sæti listans yfir mest lesnu fréttir þeirra sem koma 

ekki beint af Facebook í 6. sæti vinsældalista allra notenda. 

Sjö hefðbundnar fréttir eru á þessum heildarlista yfir mest lesnu fréttir mbl.is á 

umræddu tímabili. Þær fjalla allar um dauðsföll og/eða slys. Aðrar fréttir eru 

afþreyingarfréttir og tvær fréttir hafa fyrirsögn sem gefa enga vísbendingu um 

innihald fréttarinnar; „Mun aldrei kalla hann pabba― og „Ég sofnaði vel eftir þetta―.  
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Tafla 34: Fréttir sem fengu flestar tilvísanir frá Facebook á seinni helmingi seinna tímabils, frá 
15. nóvember 2010 – 6. febrúar 2011 

 

 

Á þessum lista eru þrjár fréttir sem eru ótvírætt hefðbundnar fréttir að mati 

rannsakanda. Það eru mest lesna fréttin, „Eldgos hafið í Heklu―, Níu ára barni með 

skólatösku vísað úr strætó― og „Vilja seinka klukkunni―. Við nánari skoðun kemur í 

ljós að vinsælasta fréttin var hálfgert gabb, því um var að ræða nokkurra ára gamla 

frétt. Svo virðist sem einhverjir hafi viljað kanna mátt Facebook í að bera út fréttir og 

það heppnaðist svo sannarlega, því fréttin fékk um 24.500 heimsóknir af Facebook 

og olli nokkrum usla (mbl.is, 2011, Hekla fór að gjósa á Facebook). Fréttin „Níu ára 

barni með skólatösku vísað úr strætó― er á mörkunum að vera skemmtifrétt vegna 

fyrirsagnarinnar. Á listanum er ein frétt sem hefði getað flokkast sem hefðbundin 

erlend frétt, „Skar bekkjarbróður sinn á háls í frímínútum―, en að mati rannsakanda 

er fréttin valin til birtingar vegna þess að líklegt er að innihaldið og fyrirsögnin stuði 

lesandann. Ein íþróttafrétt er á listanum og ein vísindafrétt, en allar aðrar flokkast 
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ótvírætt undir afþreyingu. Fimm fréttir af nýju afþreyingarsjónvarpi mbl.is komast á 

blað, þar af þrjár um Völu Grand. 

 

Tafla 35: Vinsælustu fréttir mbl.is hjá þeim sem ekki voru að koma af Facebook á seinni 
helmingi seinna tímabils, frá 15. nóvember 2010 – 6. febrúar 2011 

 

 

Töluvert fleiri hefðbundnar fréttir eru á þessum lista en listanum yfir flestar tilvísanir 

frá Facebook, eða átta. Þar af fjalla fimm um dauðsföll eða banaslys. Ein þeirra 

fjallar um morð í útlöndum, en þar sem morðinginn er leikari í sjónvarpsþáttum sem 

sýndir eru á Íslandi er skrifuð frétt um málið. Að mati rannsakanda er hún fullgild 

hefðbundin frétt. Þrjár íþróttafréttir eru á listanum og fjalla þær allar um handbolta. 

11 afþreyingarfréttir má finna, þar af fimm með tilvísun í nekt eða kynlíf í fyrirsögn. 

Sjá má þrjár erlendar fréttir, sem fjalla um glæpi, en að mati rannsakanda eiga þær að 

höfða til tilfinninga lesandans. Þessar fréttir eru: „Létust á brúðkaupsnóttinni―, 

„Brúður fannst látin á hótelherbergi― og „Skar bekkjarbróður sinn á háls í 
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frímínútum―, en sú síðastnefnda var einnig á listanum yfir flestar tilvísanir frá 

Facebook. Athygli vekur að tvær þessara frétta fjalla um brúðkaupsdag sem fær 

skelfilegan endi.  

Að þessu sinni eru sjö fréttir á báðum listum. Tvær þeirra eru hefðbundnar fréttir; 

„Níu ára barni með skólatösku vísað úr strætó― og  „Týnd stúlka finnst eftir 23 ár―. 

Ein sameiginlegu fréttanna er íþróttafrétt af HM í handbolta, þar sem Íslendingar 

kepptu.  

 

Tafla 36: Vinsælustu fréttir mbl.is á seinni helmingi seinna tímabils, frá 15. nóvember 2010 – 6. 
febrúar 2011 

 

 

Á þessum síðari helmingi seinna tímabils gerist það sama og á fyrri helmingnum, 

nokkrar fréttir eru á vinsældarlista allra lesenda sem ekki eru á meðal vinsælustu 

frétta lesenda sem ekki koma á mbl.is af Facebook. Að þessu sinni eru það fjórar 

fréttir; „29 ára afi―, „Sá sig í Google Earth og missti 45 kíló―, „Frægasti rass í heimi― 
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og „Leggið þetta nafn á minnið―. Fréttin um hinn þekkta afturenda er ekki á listum í 

því úrtaki sem hér er birt, en við leit í öðrum listum fannst hún á topplista í viku 4 

árið 2011 með 4.286 heimsóknir. Að viðbættum heimsóknum af öðrum notendum 

mbl.is fleytir það fréttinni inn á vinsældarlista allra lesenda. Á sama hátt og á 

listanum yfir fyrri helming tímabilsins breyta aðsóknartölurnar frá Facebook 

innbyrðis stöðu fréttanna töluvert. Sú frétt sem stekkur hæst upp vinsældarlistann er 

„Níu ára barni með skólatösku vísað úr strætó―, sem er í 5. sæti yfir flestar tilvísanir 

frá Facebook á þessu tímabili með 12.079 heimsóknir. Það skilar henni í 8. sæti 

heildarlistans en hún var aðeins í 20. sæti hjá þeim lesendum sem ekki koma á mbl.is 

af Facebook.  

Níu hefðbundnar fréttir eru á listanum og þrjár íþróttafréttir. Þær 13 sem eftir eru 

flokkast undir afþreyingu.  
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5 UMRÆÐUR 

Í upphafi þessarar ritgerðar voru settar fram tvær tilgátur. Í fyrsta lagi var tilgátan sú 

að vinsælast sé að dreifa afþreyingu á Facebook. Munurinn sé greinilegur á listum 

yfir fréttir sem fá flestar tilvísanir frá Facebook og topplistum vinsælustu frétta 

annarra notenda mbl.is. Rannsóknin á notkun háskólanema leiði í ljós að þeir eru 

duglegir við að dreifa ýmiss konar efni, en að hefðbundnar fréttir fái ekki mikið vægi 

á þeirra persónulegu Facebooksíðu. Í öðru lagi var tilgátan sú að flettingar á mbl.is 

hafi aukist eftir að lesendum var gert auðvelt fyrir að deila fréttum á Facebook með 

„Líkar― hnappinum.  

Í þessum kafla verður tilgátum þessum svarað með því að rýna nánar í niðurstöður 

hinnar tvíþættu rannsóknar og ályktanir dregnar út frá þeim. Auk þess verða tillögur 

um áframhaldandi rannsóknir lagðar fram. Fyrst verða ágallar og takmarkanir 

rannsóknarinnar ræddar.  

 

5.1 Ágallar og takmarkanir 

Niðurstöður úr könnun meðal háskólanema hefðu átt að gefa ákveðnar 

vísbendingar um áhugasvið ákveðins aldurshóps og þjóðfélagshóps. Aldurshópurinn 

18-34 ára er virkasti aldurshópur landsins á Facebook en langflestir þátttakendur 

voru á þeim aldri, auk þess sem þeir eru allir háskólanemar. En vegna þess hversu 

ójafnt kynjahlutfallið var hjá þátttakendum er þó ekki hægt að fullyrða að 

niðurstöðurnar endurspegli áhugamál ákveðins aldurshóps í þjóðfélaginu. Nærtækara 

væri að segja að niðurstöðurnar gefi góða mynd af því hvers konar fréttum konur í 

háskólanámi á aldrinum 18-34 ára dreifa á Facebook. Rannsakandi á ekki annarra 

kosta völ en að gera ráð fyrir að niðurstöðurnar eigi aðallega við um konur í 

háskólanámi, nema þegar afgerandi meirihluti allra þátttakenda var sammála um 

svarmöguleika. Skýringin á svo ójöfnu kynjahlutfalli svarenda skýrist ekki eingöngu 

af því að konur eru í  meirihluta nemenda við Háskóla Íslands. Hún gæti hugsanlega 

falist í því að konur séu virkari á Facebook en karlar. Hugsanlega finna konur til 

meiri samkenndar með nemendum sem senda út kannanir og gefi sér frekar tíma í að 

svara slíkum könnunum. Gott og gagnlegt hefði verið að fá svör út frá jafnara 
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kynjahlutfalli, því þá væru niðurstöðurnar marktækari. Einnig væri þá ytra réttmæti 

rannsóknarinnar meira, en það byggir á því að hægt sé að alhæfa um niðurstöður úr 

einni rannsókn yfir á aðrar aðstæður.  

Þegar sú hugmynd kom upp að spyrja þátttakendur hvaða þremur fréttum þeir 

deildu síðast, var tiltölulega auðvelt var að finna það til á Facebook. Hinsvegar 

breyttist útlit Facebook skyndilega og þegar könnunin var prófuð kom í ljós að 

töluvert meira mál var að finna tenglana til en áður. Svarendur gátu  nú þurft að fletta 

langt aftur í færslum sínum til að sjá hvaða fréttum þeir deildu síðast. Til greina kom 

að taka þessa spurningu út, en þar sem hægt var að ljúka könnuninni án þess að svara 

henni var ákveðið að halda henni inni. Þessi spurning jók mjög á innra réttmæti 

rannsóknarinnar, þar sem niðurstöðurnar gefa hugmynd um hvers konar efni fólk 

dreifir á Facebook. Nemendur settu sjálfir inn hvaða þremur fréttum þeir deildu 

síðast. Ekki er hægt að sannreyna hvort þeir hafi alltaf sagt satt og rétt frá. 

Ef allir þátttakendur könnunarinnar hefðu gefið upp hvaða þremur fréttum þeir 

deildu síðast hefðu fyrirsagnirnar verið 3.861 í stað 1.415. Það er því ekki hægt að 

útiloka að niðurstöður hefðu verið allt öðruvísi með fullri þátttöku allra svarenda í 

þessari spurningu og dregur það áreiðanleika rannsóknarinnar í efa. Á móti kemur að 

niðurstöðurnar eru mjög í samræmi við það sem gögn mbl.is segja um vinsælar fréttir 

á Facebook, svo niðurstöður hvors hluta rannsóknarinnar styðja hinn.  

Niðurstöður hefðu einnig getað verið allt öðruvísi hefði kynjahlutfall svarenda 

verið jafnara og fleiri karlmenn tekið þátt í könnuninni, því svör þeirra við spurningu 

11 dreifast miklu jafnar niður á fréttaflokkana heldur en hjá konunum. Eins og fram 

kom í niðurstöðukafla er afþreyingarefni helmingur alls efnis sem háskólastúdínur 

dreifa á Facebook, en afþreyingarefni er hins vegar aðeins tæplega þriðjungur alls 

efnis sem karlmenn í háskólanámi dreifa. Þó verður að hafa í huga að munurinn er 

minni á vægi skemmtifrétta ef flokkurinn pistlar ýmislegt er tekinn út. Lífsstílspistlar 

og pistlar um daginn og veginn virtust höfða miklu meira til kvenna í háskólanámi 

heldur en karla. Fjölmargir þeirra pistla sem konurnar dreifðu og flokkast sem 

afþreyingarefni voru af vefnum bleikt.is, sem á að höfða til kvenna. Það gæti útskýrt 

mikinn fjölda þessara pistla hjá konum á móti örfáum hjá karlmönnum. Síðan þessi 

rannsókn var gerð hefur vefsíðan menn.is opnað, en hún á að höfða til karlmanna. 

Það er því hugsanlegt að karlmenn fari að dreifa lífsstílspistlum í auknum mæli. 

Munurinn á vægi skemmti- og hefðbundinna frétta er einnig minni milli kynja ef 
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aðeins er horft á flokkana hefðbundnar fréttir og skemmtifréttir, en pistlum sleppt. 

Niðurstöðurnar úr rannsókninni meðal háskólanema ríma vel við niðurstöður úr 

tölulegu efni mbl.is ef pistlarnir eru teknir frá, því mbl.is leggur ekki mikið upp úr 

pistlum á sinni síðu.  

Þá er kynjahlutfall þeirra sem svarar spurningu 11 svipað og í rannsókninni í 

heild. Það gerir niðurstöðurnar úr muninum milli kynja á vægi fréttaflokkanna 

marktækari. Þrátt fyrir að töluverður munur sé á vægi fréttaflokka milli kynja sýna 

niðurstöðurnar samt sem áður að hefðbundnar fréttir eru í minnihluta þess efnis sem 

háskólanemar dreifa. Það styrkir heildarniðurstöðurnar úr rannsókninni, sérstaklega 

þegar þær eru bornar saman við niðurstöður úr tölulegu efni frá mbl.is þar sem kemur 

fram að afþreying er vinsælasta lesefni þeirra sem koma af Facebook.  

Þegar fréttirnar voru flokkaðar komu upp tilfelli þar sem vandasamt var að skera 

úr um í hvaða flokki frétt ætti heima. Í mörgum þeirra var það fyrirsögnin sem var 

villandi um innihald fréttarinnar, fyrirsögnin gat verið mjög gildishlaðin og í 

æsifréttastíl en svo reyndist fréttin heldur hefðbundin eða óspennandi. Að auki komu 

upp nokkur vafaatriði hvað varðar flokkunina. Reynsla rannsakanda úr vinnu á 

fréttastofu RÚV kom þá að mjög góðum notum, auk þess sem vafaatriðin voru borin 

undir leiðbeinanda verkefnisins. Við flokkun fréttanna kom í ljós að gjarnan hefði 

flokkurinn íþróttafréttir mátt vera einn svarmöguleikanna í spurningu 8, „Hvers 

konar fréttum deilir þú á Facebook?― 

Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður könnunarinnar yfir á þjóðina alla, því úrtakið 

endurspeglar ekki lýðfræðilega skiptingu íslensku þjóðarinnar. Það hefði verið 

fróðlegt, hefði nægt fjármagn og nægur tími verið fyrir hendi, að leggja könnunina 

fyrir úrtak sem endurspeglar þjóðina. Þá hefði verið hægt að bera saman 

niðurstöðurnar við niðurstöður úr könnunum annarra landa sem greint var frá í 

fræðilegum hluta. Einnig hefði verið áhugavert að skoða tímabil þar sem stór 

fréttamál voru áberandi í þjóðfélagsumræðunni. Til dæmis um það leyti sem þessari 

ritgerð var skilað, en þá stóð þjóðaratkvæðagreiðsla um Icesave III Íslendingum fyrir 

dyrum. Umræðan um Icesave og áróður fyrir já-i og nei-i var áberandi á Facebook og 

fólk deildi tenglum á greinar, blogg og fréttir um málið í gríð og erg. Sýnt hefur verið 

fram á að Íslendingar lesa meira af hefðbundnum fréttum á mbl.is þegar um 

stórfréttir í íslensku þjóðlífi er að ræða (Ragnhildur Lára Finnsdóttir, 2010). 

Mögulegt er að niðurstöður úr svari háskólanema um hvaða fréttum þeir deildu síðast 
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hefðu þá verið allt öðruvísi. En það væri þá heldur ekki marktækt tímabil til að skoða 

almenna notkun háskólanema á fréttum á Facebook, því Icesave-umræðan var 

einstakt tilfelli.  

Hafa verður í huga við niðurstöður rannsóknarinnar og umræður að mbl.is leggur 

ekki mjög mikið upp úr að auglýsa sig á Facebook. Eins og áður segir er miðað við 

að ekki birtist fleiri en 5 fréttir á dag á Facebook síðu mbl.is, en að öðru leyti eru það 

lesendur mbl.is sem dreifa fréttum á Facebook. Markaðssetning mbl.is á Facebook 

verður því að teljast nokkuð hófleg. Mbl.is hefur fest sig í sessi sem vinsælasti 

vefmiðill Íslands og þarf ekki eins mikið á markaðssetningu á Facebook að halda 

eins og margir aðrir smærri miðlar, sem berjast um skerf af kökunni. Þess vegna gæti 

verið áhugavert að skoða þessa minni miðla nánar og hvernig þeir markaðssetja 

fréttirnar sínar á Facebook.  

 

5.2 Háskólanemar og fréttaneysla á Facebook 

Niðurstöðurnar sýna mjög skýrt að Facebook er stór hluti af daglegu lífi 

háskólanema, því langflestir fara inn á vefinn daglega eða oft á dag. Niðurstöðurnar 

sýna einnig að Facebook er farin að gegna hlutverki fréttaveitu í lífi þeirra. Þrátt fyrir 

að stærsti hluti svarenda segist hlutlaus gagnvart þeirri fullyrðingu að mikilvægt sé 

að geta deilt fréttum á Facebook og þriðjungur segist ekki deila fréttum, þá segja 

næstum því allir að þeir skoði stundum eða oft þá tengla sem vinir þeirra á Facebook 

deila. Þannig er einnig hægt að virkja sama notandann oft á dag til að fara inn á 

veffréttamiðil, með því að grípa athygli hans á Facebook, því fleiri háskólanemar 

fara oft á dag inn á Facebook en vefmiðla.  

Næstum því allir, eða 97%, skoða stundum eða oft þá tengla sem vinir þeirra á 

Facebook deila, sem sýnir mátt Facebook í fréttadreifingu meðal háskólanema. Það 

sýnir svart á hvítu að þrátt fyrir að stór hluti háskólanema kjósi að deila ekki fréttum 

eða finnist ekki mikilvægt að sá möguleiki sé fyrir hendi borgar sig fyrir fréttamiðla 

að bjóða upp á slíka deilingu. Yfirgnæfandi líkur eru á því að háskólanemar á 

Facebook skoði tengil sem vinur þeirra deilir og í framhaldi af því er einnig afar 

líklegt að þeir skoði fleiri fréttir, miðað við flettingartölur frá mbl.is. Við þetta bætist 

að þrír fjórðu háskólanema segjast nota þann möguleika að deila fréttum og konur og 

karlar eru jafnlíkleg til að deila fréttum. Ekki þarf að fjölyrða frekar um þann hag 
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fjölmiðlanna að bjóða upp á deilingu frétta á Facebook, ef tilgangurinn er að fá fleiri 

inn á vefsíðu fjölmiðilsins.  

Niðurstöðurnar sýna einnig að það borgar sig fyrir fjölmiðlana að hafa 

pistlahöfunda á sínum snærum. Háskólanemar eru iðnir við að dreifa slíku efni og 

það ætti því að skila fjölmiðlinum fleiri flettingum. Sérstaklega á þetta við um konur 

í háskólanámi, þar sem flokkurinn pistlar ýmislegt var mjög vinsæll.  

Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem fær fyrstu fréttir á Facebook bendir til þess að 

háskólanemar eyði miklum tíma á Facebook. Líklegt er að þeir rekist fyrst á tengla af 

fréttnæmum atburðum á Facebook í eitthvert skiptanna sem þeir skrá sig inn á vefinn 

á hverjum degi áður en þeir sjá/heyra fréttina sjálfir í hefðbundnum fréttamiðlum eða 

á netinu. Ef vefmiðill sýnir skjót viðbrögð við stórum fréttamálum og birtir tengil 

sem fyrst á Facebook er líklegt að hann fangi athygli háskólanema á Facebook. 

Niðurstöðurnar sýna einnig áhugaverða skilgreiningu háskólanema á orðinu 

„frétt― eða því sem er „fréttnæmt―. Það var með vilja gert að skilgreina það ekki 

frekar í könnuninni, enda er það einstaklingsbundið hvað þykir fréttnæmt. Það gat 

því verið allt frá hamförum til sambandsslita í Hollywood í túlkun háskólanema. 

Háskólanemar voru beðnir um að segja frá fyrirsögnum á þeim þremur fréttum sem 

þeir deildu síðast og miðað við svörin er ansi margt sem flokkast undir fréttir í þeirra 

huga. Það er því mikið til í því sem Nick Bilton, blaðamaður New York Times, segir 

þegar hann telur Facebook hafa breytt skilgreiningunni á orðinu frétt, að frétt sé það 

sem hafi þýðingu fyrir hvern og einn (Bilton, 2010). Konur í háskólanámi líta 

greinilega á afþreyingarpistla sem fréttir. Líklegt er að háskólanemar líti einfaldlega 

á hvern þann tengil sem þeir deila á Facebook sem frétt.  

Niðurstöðurnar sýna að konur í háskólanámi dreifa fréttum um það sem þeim 

finnst skipta máli og/eða til gamans. Mjög margt rúmast innan þessara tveggja flokka 

að mati rannsakanda. Það sem helst vekur athygli er hversu fáar segjast deila fréttum 

af fræga fólkinu eða öðrum afþreyingarfréttum. Afþreying er vinsælasta efnið til 

dreifingar á Facebook samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Skýringin gæti legið 

í því að þátttakendur átta sig ekki alltaf á hvenær frétt er afþreying og hvenær ekki. 

Flokkun rannsakanda er ekki endilega sama flokkun og í huga hvers þátttakanda í 

rannsókninni.  

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar sýna að aðeins þriðjungur frétta sem allir 

háskólanemar dreifa á Facebook eru hefðbundnar fréttir. Eins og áður hefur komið 
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fram var munurinn var þó töluverður á milli kynja hvað varðar vægi fréttaflokka í því 

efni sem háskólanemar dreifa á Facebook. Samt sem áður er annað efni en 

hefðbundnar fréttir í meirihluta, hvernig sem á það er litið.  

Tilgáta rannsakanda um  háskólanema og fréttir stóðst, því rannsóknin sýndi fram 

á að hefðbundnar fréttir fá minna vægi á þeirra persónulegu Facebook síðu.   

 

5.3 Mbl.is og Facebook 

Rannsóknin sýnir fram á að skemmtiefni er ákaflega vinsælt efni á mbl.is, bæði 

hjá notendum Facebook og annarra lesenda. Miðað við þær fréttir sem raða sér á 

vinsældarlistana má sjá að máttur fyrirsagnarinnar er mikill. Iðulega sjást fyrirsagnir 

sem gera það að verkum að lesandinn er engu nær um innihald fréttarinnar og verður 

að smella á tengilinn til að komast að því. Í blaðamennsku hefur löngum verið kennt 

að fyrirsögn eigi ekki að vera löng, draga saman kjarnann úr efni fréttarinna, fanga 

athygli lesandans, vera á vönduðu máli og hún geti staðið ein og sér. Hún ætti heldur 

ekki að afhjúpa persónulega skoðun fréttamannsins á málinu. Að einhverju leyti 

virðist þetta vera að breytast. Rannsakanda finnst líklegt að ástæðan sé þróun 

fjölmiðla úr hefðbundnum prentmiðlum eða sjónvarpi í netmiðla, að nú skipti öllu 

máli að forvitni lesandans ráði för og hann smelli á tengilinn. Að fyrirsögnin sé eftir 

einhverjum ákveðnum stöðlum blaðamennsku virðist ekki skipta eins miklu máli 

lengur. Dæmi um fyrirsagnir af þessu tagi eru „Ertu ekki að djóka?― og „Lítur þessi 

14 ára drengur út fyrir að vera 24?―. Þá má oft sjá erlendar fréttir á vinsældarlistum 

mbl.is, sem gætu flokkast sem hefðbundin mál, en þær fjalla yfirleitt um ákaflega 

sérstök mál eða eru til þess fallin að vekja tilfinningaleg viðbrögð hjá lesendum. 

Rannsakandi sér fyrir sér að þessar tilteknu fréttir séu valdar til þess eins að stuða 

íslenska lesendur með „djúsí― fyrirsögn og fá viðbrögð. Dæmi um slíka fréttir eru 

„Vill dauðadóma fyrir falska meydóma―, „Einhverfur drengur í búri í frímínútum― og 

„Þunguð kona lifði af að vera stungin 24 sinnum og skotin―.  Síðastnefnda 

fyrirsögnin er sérstaklega ýkt að mati rannsakanda. Þetta er gott dæmi um 

„infotainment―-fyrirsagnir í íslenskum fjölmiðli og rennir styrkum stoðum undir orð 

blaðamannsins Andrews Marr fyrr í þessu verkefni, að fréttir eigi nú að vekja upp 

tilfinningaleg viðbrögð notandans og því ýktari því betra.  

Þá sýnist rannsakanda líklegt að þær fréttir sem flestar tilvísanir fá frá Facebook 

hafi þannig fyrirsagnir að þær bjóði upp á umræðu við vinina á Facebook með þar til 



94 

gerðu plássi fyrir athugasemdir. Nánast eins og þær séu sérhannaðar af fréttamönnum 

mbl.is til dreifingar á Facebook. Til dæmis „Fallegasti maður heims― eða „Elsta 

systkinið gáfaðast―. Sú síðarnefnda býður hreinlega upp á að allir þeir lesendur sem 

eru elstir í systkinaröðinni deili henni á Facebook og bæti einhverri fyndinni 

fullyrðingu við, til dæmis „Já, þetta vissi ég nú alveg!― og bíði svo eftir viðbrögðum 

yngri systkina sinna og vina á Facebook. Þessar niðurstöður styðja það sem fram 

kemur í fræðilega hluta verkefnisins að fréttir séu nú opnar fyrir þátttöku almennings 

og félagsleg athöfn (Rainie, 2010).  

Tilvísunum frá Facebook fjölgar mjög mikið á milli ára. Nærtækast væri að tala 

um „sprengingu― hvað það varðar. Á fyrri helmingi tímabilanna fara tilvísanir úr 46 

þúsundum í tæplega 252 þúsund og á seinni helmingi úr 31 þúsundi í 258 þúsund. 

Gríðarlega aukningu á heimsóknum frá Facebook er ekki hægt að skýra eingöngu 

með auknum fjölda Íslendinga á Facebook yfir tímabilið eða fleiri fréttum á mbl.is. 

Það verður því að teljast afar líklegt að tilkoma „Líkar―-hnappsins hafi haft mikið um 

þetta að segja. En þó svo að tilvísanir frá Facebook hafi verið heldur fáar á fyrra 

tímabili, þá skila þær mjög mörgum flettingum. Til dæmis verða tæplega 7.300 

heimsóknir að tæplega 19 þúsund flettingum í viku 36 árið 2009. Ef einstakar vikur 

eru skoðaðar má hvergi sjá þriggja stafa tölur á fjölda tilvísana af Facebook eftir að 

„Líkar― hnappurinn kemur til sögunnar. Gott dæmi um mikla aukningu er 

samanburður á vikum 40 á milli ára, eins og áður segir í niðurstöðukafla 

fjórtánfölduðust tilvísanir frá Facebook á einu ári. Það er því miklu líklegra að fólk 

dreifi fréttum ef það er „Líkar―-hnappur til staðar. Það þarf að hafa miklu minna fyrir 

því að dreifa fréttinni en með „Deila―-takka, en ávinningurinn fyrir vefmiðilinn er sá 

sami og með „Deila―-takka. Fréttin sést alveg jafnvel á vegg þess sem fréttinni 

dreifir. Niðurstöðurnar sýna að þó svo að afþreyingafréttir fái flestar tilvísanir frá 

Facebook eru notendur duglegir við að fletta síðunni áfram og skoða fleiri fréttir.  

Það gefur til kynna að það sé hagur í því að fá lesendur inn á vefmiðil með öllum 

tiltækum leiðum, það skili sér í hærri flettingatölum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þeir sem koma beint af Facebook fletta mun 

meira en þeir sem koma inn á mbl.is eftir öðrum leiðum. Ástæðan gæti verið sú að sá 

sem ekki kemur af Facebook sér yfirlitssíðu mbl.is fyrst og getur þannig skimað yfir 

það sem er efst á baugi hverju sinni án þess að smella á hverja frétt fyrir sig. Hann 

getur lesið stuttu útgáfu fréttanna eða innganginn sem sést á forsíðunni. Sá sem 
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smellir á tengil fréttar á Facebook fer hinsvegar beint inn á vefsvæði þeirrar tilteknu 

fréttar. Hann þarf því að smella áfram á fleiri staði til þess að skoða annað efni.  

Listarnir eru iðulega ólíkir í samanburði, en ekki endilega hvað varðar hlutfall 

afþreyingarfrétta og hefðbundinna frétta. Það eru bara ekki endilega sömu fréttir sem 

rata inn á báða lista. Andlátsfréttir eru iðulega á listum yfir mest lesnu fréttir lesenda 

mbl.is sem koma eftir öðrum leiðum en Facebook inn á vefinn. Það er í samræmi við 

niðurstöður meistaraverkefnis Ragnhildar Láru Finnsdóttur frá 2010. Facebook 

notendur dreifa hins vegar ekki andlátsfréttum, eða að minnsta kosti sjaldan. 

Rannsakanda þykir líklegasta skýringin sú að það þyki einfaldlega ekki við hæfi að 

dreifa slíkum fréttum. Andlátsfréttir og slysafréttir eru samt sem áður þær 

hefðbundnu fréttir sem prýða topplista yfir mest lesnu fréttir mbl.is. Það er 

sérstaklega athyglisvert, þegar það er sett í samhengi við niðurstöðurnar úr 

rannsókninni meðal háskólanema. Þær hefðbundu fréttir sem þeir dreifa, þriðjungur 

af öllu efni, eru þá einhverjar allt aðrar hefðbundnar fréttir.  Vinsældir frétta um 

dauðann kom rannsakanda nokkuð á óvart, en varla má sjá aðrar hefðbundnar fréttir 

á lista yfir 25 mest lesnu fréttir mbl.is.  

Fréttir sem fá flestar tilvísanir frá Facebook hafa lítil sem engin áhrif á listann yfir 

vinsælustu fréttir á fyrra tímabili. Það kemur ekki á óvart enda er hlutfall tilvísana frá 

Facebook mjög lágt. Efstu 25 fréttirnar frá Facebook gefa aðeins 31 þúsund tilvísanir 

en heimsóknirnar í heild telja 1,2 milljónir. Á síðara tímabili hafa Facebookfréttirnar 

miklu meiri áhrif. Þá komast fréttir inn á listann sem voru ekki á topplista þeirra 

lesenda sem koma á mbl.is frá öðrum leiðum en Facebook. Þróunin gæti orðið sú, 

með meiri áherslu á markaðssetningu á Facebook, að vinsældir Facebookfrétta gæti 

haft enn meiri áhrif. Fréttirnar sem komast á topplista mbl.is vegna fjölda tilvísana af 

Facebook eru undantekningarlaust skemmtifréttir á þeim tímabilum sem skoðuð 

voru. Ekki er víst að þær taki pláss hefðbundinna frétta á listanum, þar sem almennt 

eru fáar hefðbundnar fréttir á topplista mbl.is hvort sem er. Líklegra er því að þær 

komi einungis í staðinn fyrir aðrar afþreyingarfréttir.  

Þrátt fyrir að um það bil 20% allra lesenda mbl.is á degi hverjum komi frá 

Facebook eru samt 80% sem koma eftir öðrum leiðum. Eins og áður hefur komið 

fram voru safnsíður frétta mbl.is iðulega í efstu sætum á topplistum yfir mesta 

aðsókn, en ekki alltaf einstakar fréttir. Aðsóknin frá Facebook ætti ekki að hafa mikil 

áhrif á ritstjórnarstefnu mbl.is ein og sér. Hins vegar er staðreyndin sú að aðsóknin er 
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mjög mikil hjá lesendum mbl.is í afþreyingarfréttir, fyrir utan fréttir af banaslysum 

og andlátum. Þegar það bætist við aðsókn Facebook-notenda í afþreyingu er 

hugsanlegt að það hafi áhrif á ritstjórnarstefnu. Kannski einungis að því leyti að 

mannskapur í fréttaskýringar og þungavigtarfréttamál verði ekki efldur. Að minnsta 

kosti ekki á vefnum. Áhrif smellistraumsins á ritstjórnarstefnu væri áhugavert að 

kanna nánar í annarri rannsókn, til dæmis með því að taka eigindleg viðtöl við þá 

sem skipa ritstjórnir vefmiðla.  

Forsvarsmenn mbl.is deila sjaldnast sjálfir hefðbundum fréttum á Facebook, ef 

dæma má af færslum á þeirra eigin síðu. Það gæti bent til þess að þeir viti að 

skemmtifréttir séu vænlegasta leiðin til að fá Facebook notendur inn á síðu mbl.is. 

Rannsakanda þykir mjög líklegt að hlutfall tilvísana frá Facebook gæti hæglega 

hækkað með því að dreifa fleiri fréttum á persónulegri Facebook síðu mbl.is. En 

mbl.is lætur sér nægja að dreifa þar 5 fréttum á dag og eftirláta öðrum Facebook 

notendum að sjá að mestu um dreifinguna. Á móti kemur að mbl.is er vinsælasti 

veffréttamiðill landsins og þannig er líklegra að fólk dreifi fréttum þaðan en af öðrum 

smærri miðlum. Mbl.is ætti því að hala inn hærri tilvísunartölum frá lesendum í heild 

en aðrir miðlar, sem þurfa að hafa meira fyrir auglýsingunni á Facebook með því að 

dreifa efninu sjálfir. Það væri gaman að kanna betur hvort einhver sérstök stefna sé 

hjá mbl.is hvað varðar Facebook, að öðru leyti en því sem snýr að fjölda þeirra frétta 

sem deilt er á degi hverjum. Það væri einnig áhugavert að kanna stefnu annarra 

fjölmiðla gagnvart Facebook eða hvort þeir hafi slíka stefnu yfirleitt. Hægt væri að 

rannsaka fjölmiðla á Íslandi og markaðssetningu þeirra á vefnum og hvaða árangri sú 

vinna hefur skilað.  

Tilgátan um að vinsælast sé að dreifa afþreyingu á Facebook stenst í 

meginatriðum. Facebook notendur virðast hafa meiri áhuga á afþreyingarfréttum en 

aðrir lesendur, miðað við listana í rannsókninni. Hins vegar ef andlátsfréttir og fréttir 

af slysum eru teknar út er munurinn alls ekki svo mikill. Þá var tilgátan einnig sú að 

munurinn væri greinilegur á topplistum yfir fréttir sem fá flestar tilvísanir frá 

Facebook og topplistum vinsælustu frétta annarra notenda mbl.is. Sú tilgáta stenst að 

listarnir séu mjög ólíkir í samanburði, en það kemur þá samt á óvart að 

fréttaflokkarnir eru ekki ólíkir, bara ólíkar fréttir innan sömu flokka. 

Tilgátan um að flettingar á mbl.is hafi aukist eftir að lesendum var gert auðvelt 

fyrir að deila fréttum á Facebook með „Líkar―-hnappinum stenst tvímælalaust.  
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5.4 Umræður um niðurstöður í heild 

Markmiðið með rannsókninni var að átta sig betur á því hvernig Facebook og fréttir 

spila saman, hvernig háskólanemar nota Facebook til að dreifa fréttum og hvaða áhrif 

þetta gæti mögulega haft á fréttamennsku. Niðurstöðurnar eru innlegg í umræðu um 

þróun fjölmiðla í dag og hvort hún sé sú sama hér á landi og í útlöndum. Jafnframt 

gefa niðurstöðurnar vísbendingu um stöðu Facebook sem markaðstæki fyrir 

fjölmiðla. 

Rannsóknin sýnir tvímælalaust að Facebook getur verið öflugt markaðstæki fyrir 

fjölmiðil. Aðeins 20% svarenda fannst ekki mikilvægt að geta deilt fréttum á sinni 

persónulegu Facebooksíðu. Þá eru yfirgnæfandi líkur á því að fólk á aldrinum 18-34 

ára smelli á tengla sem birtast á fréttaveitu þeirra á síðunni. Rannsóknin sýnir einnig 

afdráttarlaust að það margborgar sig fyrir fjölmiðil, sem vill auka aðsóknar- og 

flettingartölur, að bjóða upp á „Líkar―-takka á vefsíðum sínum en ekki einungis 

„Deila―-takka. Á topp 10 lista samræmdrar vefmælingar hjá Modernus (mars 2011) 

eru þrír vefir sem ekki bjóða upp á „Líkar―-takka. Það eru ruv.is, vedur.is og blog.is. 

Líklegt er, miðað við niðurstöður rannsóknarinnar, að aðsóknin á ruv.is myndi aukast 

með tilkomu „Líkar― hnapps.  

Rannsóknin sýnir að háskólanemar vilja dreifa fréttum á Facebook sem þeim 

finnst skemmtilegar og bjóða upp á viðbrögð. Það er einnig augljóst á topplistum 

mbl.is að það er munur á því hvað fólk les og hverju fólk svo kýs að dreifa á 

Facebook. Þó að andlátsfréttir séu afskaplega vinsælar á mbl.is, þá sjást þær nánast 

undanteknarlaust ekki á topplistum yfir þær fréttir sem fá flestar tilvísanir frá 

Facebook. Lesendur þurfa ekki sjálfkrafa að deila þeim fréttum sem þeir lesa. Það 

liggja einhverjar aðrar hvatir að baki því að ákveða að deila frétt með vinum sínum á 

Facebook en að baki því að leita sér upplýsinga. Að mati rannsakanda er stærsti 

þátturinn í þeirri ákvörðun að deila frétt á Facebook sá félagslegi. Þær fréttir sem eru 

líklegastar til að vekja umræðu hjá vinunum og búa þannig til skemmtilega 

félagslega reynslu eru þær fréttir sem fólk vill dreifa.  

Rannsóknin sýnir einnig að konur eru miklu líklegri en karlar til að dreifa 

afþreyingarefni í formi „infotainment―-frétta og pistla, á meðan karlar eru líklegri til 

að dreifa hefðbundnu fréttaefni og íþróttafréttum. Rannsóknin sýnir að þrátt fyrir að 

konur séu líklegri til að dreifa afþreyingarefni en karlar, er afþreyingarefni samt sem 

áður stór hluti af öllu sem dreift er og hefðbundnar fréttir í minnihluta. Þegar allar 
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líkur eru á því að vinirnir lesi það efni sem háskólaneminn dreifir er líklegt að þeir 

séu ekki að deila hefðbundnum fréttum miðað við lista mbl.is yfir vinsælar fréttir. 

Það er því hægt að velta fyrir sér hvort konur eru duglegri að dreifa efni á Facebook 

og þeirra fréttir fái hlutfallslega fleiri tilvísanir á Facebook, því allar líkur eru á því 

að vinirnir muni lesa þær. Spennandi væri að rannsaka til hlítar mun kynjanna á því 

sem dreift er á Facebook og hvað kynin lesa. Hin sívinsæla vangavelta um 

mismunandi áhugamál kynjanna kemur einnig upp þegar niðurstöðurnar eru 

skoðaðar; hafa konur minni áhuga á íþróttum og hefðbundnum fréttum en karlar? 

Það er efni í enn eina rannsóknina.   

Miðað við niðurstöðurnar er hægt að segja að Habermas hafi haft rétt fyrir sér 

þegar hann hélt því fram að í dag væri svo komið að vald fjölmiðlanna fælist frekar í 

skemmtanagildi og að gera almúgan að óvirkum neytenda (1989). Þróunin virðist 

vera sú, eins og í öðrum löndum, að „infotainment― fréttir tröllríði fjölmiðlum. Þá 

stendur eftir sú spurning hverju sé um að kenna. Hefur almenningur einungis áhuga á 

afþreyingu, eða hefur blaðamönnum verið sniðinn svo þröngt stakkur að þeir hafa 

hreinlega ekki tíma til að framleiða annað en efni, sem auðvelt er að finna í erlendum 

fréttaveitum eða á netinu? Efnið er ódýrt í framleiðslu og hægt að setja mikið af því 

inn á vefinn á dag. Að vinna frétt um pólitík, fara og taka viðtöl við innlenda 

ráðamenn, gera langar fréttaskýringar, allt þetta tekur langan tíma og blaðamaðurinn 

afkastar ekki eins miklu. Rannsóknin bendir til þess að ritstjórnir fréttamiðla hljóti að 

standa frammi fyrir mjög erfiðum ákvörðunum þegar smellistraumurinn sýnir að 

aðsóknin er mest í efni sem er ódýrt í framleiðslu. Það getur vel verið að ritstjórn láti 

sér góðar aðsóknartölur nægja á vefnum þó svo að ekki sé alltaf dýrt kveðið í 

blaðamennskunni. Mbl.is er langvinsælasti vefur landsins sem hlýtur að þýða að fólk 

kann vel að meta það efni sem þar er í boði.  

Það má hugsa sér að sumir fjölmiðlar vilji ekki taka þátt í Facebook æðinu því það 

gæti dregið úr trúverðugleika miðilsins, sérstaklega þegar aðsókn í afþreyingarefni er 

svo mikil. En máttur Facebook sem fréttaveitu er skýr samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Orð Manuel Castells eiga vel við hér: „Ef þú ætlar þér að taka þátt í 
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samfélagi dagsins í dag, þá verður þú eiga við tengslasamfélagið―
26

 (2001:282). Að 

hans mati er staðan einfaldlega sú að það hafi frekar slæm áhrif en góð að halda 

einhverju frá netinu. Allir fjölmiðlar verða að horfast í augu við vinsældir Facebook 

og áhrifin sem vefurinn getur haft. Þeir eru komnir í bullandi samkeppni við 

Facebook um að flytja fyrstir fréttir, því þrír fjórðu háskólanema hafa fyrst frétt af 

einhverju á Facebook. Ef það er mikilvægt fyrir fjölmiðil að vera fyrstur með fréttir 

verður hann einnig að vera fyrstur að birta fréttina á Facebook. Staðreyndin er einnig 

sú að vefurinn sér stærsta fréttavef landsins fyrir næstum fimmtungi heimsókna á 

degi hverjum. Samt sem áður er markaðssetning mbl.is hófleg á Facebook. Á 

endanum er þetta alltaf spurning um að vera sýnilegur, því það hlýtur að vera 

fjölmiðlinum í hag. Þá er Facebook einn besti vettvangurinn, því þar er meirihluti 

Íslendinga. Að mati rannsakanda er hægt að stjórna hvaða ímynd maður býr sér til á 

Facebook, en það þarf að skipuleggja það vel og vera með skýrar reglur um vinnulag.  

Kannski sjá þeir fjölmiðlar sem ekki þurfa að selja auglýsingar á vefinn engan hag 

í því að vera sýnilegir á Facebook. En með því að fjölmiðlar tileinki sér Facebook og 

aðra samfélagsmiðla, sem kunna að verða vinsælir í framtíðinni, geta þeir myndað 

sér ráðandi stöðu á þeim boðskiptaleiðum og tækni sem eru ráðandi í samfélaginu. 

Þannig geta þeir orsakað og mótað alla formgerð, stýrt menningarmynstrinu, eins og 

McLuhan benti á í formála sínum við bók Harold Innis, Empire & Communication 

(1972). Þeir sýna vefnotendum að þeir eru nútíma fjölmiðill og með á nótunum í 

nútíma fjölmiðlaumhverfi. Líklegt er að þróunin hér á landi sé sú sama og tölur frá 

Bandaríkjunum sýna, að 44% Bandaríkjamanna fá fréttirnar sínar í gegnum netið,  

samfélagsmiðla, tölvupóst eða símann sinn (Pew Research Center, 2010). Líklegt er 

að þessi tala sé enn hærri á Íslandi, þar sem næstum því allir nota netið og vefútgáfur 

fjölmiðla (Hagstofa Íslands, 2010c). Fjölmiðillinn verður að bregðast skjótt við 

þessari þróun ef hann ætlar ekki að dragast aftur úr. Það er önnur ástæða fyrir því að 

fjölmiðlar ættu að nýta sér samfélagsmiðla eins og Facebook og Twitter.  

Miðað við fjölda Íslendinga á Facebook og yfirgnæfandi meirihluta ákveðinna 

aldurshópa á síðunni er ljóst að Facebook er þeirra heimsþorp McLuhans eða 

                                                   

 

 

 
26

 As long as you want to live in society, at this time and in this place, you will have to deal with the network 

society. 
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almannarými Habermas. Á Facebook er félagslegur vettvangur þar sem margvíslegar 

hugmyndir og skoðanir eru viðraðar. Eins og fram kemur í rannsókninni nota 

háskólanemar þennan félagslega vettvang oft á dag. Með því að vera meðvitaður um 

þetta félagslega rými og hvernig háskólanemar nota það, getur fjölmiðill nýtt sér það 

til hins ýtrasta. Það þarf bara að fanga athygli háskólanemans á Facebook. Þá er 

líklegt að hann deili efni af netinu með vinum sínum. Viðri jafnvel skoðanir sínar á 

efninu í leiðinni. Líklegast er að vinirnir lesi það sem þeir deila. Þannig getur efnið, 

sem háskólaneminn dreifði, orðið áhrifavaldur í skoðunum þess sem les það. 

Fjölmiðill hlýtur að vilja vera í hringiðu umræðunnar í samfélaginu.  

En til hvers, ef fólk vill aðeins lesa afþreyingarfréttir? Það er spurning sem margir 

gætu spurt sig. Sýnt hefur verið fram á að aðsókn í hefðbundnar fréttir hafi verið 

meiri þegar kreppan skall á og lestur afþreyingarfrétta minnkað á móti (Ragnhildur 

Lára Finnsdóttir, 2010). Það sýnir að Íslendingar hafa áhuga á stórum fréttamálum 

sem þá varða þegar þau gerast, samanber Icesave og þjóðaratkvæðagreiðsluna um 

það umdeilda mál. Með því að fjölmiðill sé með á nótunum og birti markvisst fréttir 

sínar á Facebook, getur hann orðið leiðandi í fréttaumfjöllun og umræðu stórra mála. 

Auk þess sýndi rannsóknin meðal háskólanema að þriðjungur af því efni sem þeir 

deila eru hefðbundnar fréttir. Með aukinni markaðssetningu á hefðbundnum fréttum 

á Facebook frá fjölmiðlunum sjálfur væri hæglega hægt að hækka það hlutfall að 

mati rannsakanda.  

 

Rannsakandi telur að markmiði rannsóknarinnar hafi verið náð. 
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6 LOKAORÐ 

Enginn veit hvort Facebook er komið til að vera eða hver verður vinsælasti 

boðskiptamáti morgundagsins.  

Hins vegar er ljóst að á meðan tækninni fleygir fram eiga fjölmiðlar eftir að taka 

áframhaldandi breytingum. Samfélagsmiðlar verða áfram eitt það helsta sem fólk 

tekur sér fyrir hendur á netinu og fjölmiðlar koma enn til með að hafa sig alla við til 

að fanga athygli almennings. Til þess verða þeir að nýta sér alla þá tækni sem í boði 

er hverja stundina til þess að koma sér á framfæri. Annars er hætta á að þeir náí ekki 

fótfestu í fjölmiðlaumhverfi dagsins í dag.  

Þegar allt kemur til alls, skiptir kannski ekki aðalmáli hvað fólk les á vefútgáfum 

fjölmiðla. Svo lengi sem það kemur inn á vefinn og les eitthvað. Ef enginn les 

fréttavefinn, er hann þá nokkuð fréttavefur? Ritstjórar og blaðamenn verða hins 

vegar að gera upp við sig hvort þessi þróun sé æskileg fyrir framþróun blaðamennsku 

og framtíð stéttarinnar yfirhöfuð. 

Ef aðsóknartölur skila auglýsingatekjum er hægt að líta svo á að aðsóknin í 

afþreyinguna borgi launin fyrir þá sem skrifa hefðbundnu fréttirnar. Þá er deginum 

ljósara að maður lítur ekki framhjá þeim markaði sem er á Facebook.  
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