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Útdráttur

Blogg og stjórnmál hafa líti! veri! sko!u! í samhengi hér á Íslandi. Ljóst er a! bloggheimurinn 

hefur haft sín áhrif á "jó!félagsumræ!u margra landa en kannski sérstaklega í Bandaríkjunum. 

Hva! var!ar blogg á Íslandi er hér athuga! hvort bloggskrif nái athygli hef!bundinna fjölmi!la eins 

og til dæmis dagbla!a. #á voru einkum Morgunbla!i!, Fréttabla!i! og 24stundir sko!u!. Helst eru 

"a! blö! Árvakurs, Morgunbla!i! og 24stundir, sem stunda "a! a! birta útdrætti úr bloggfærslum. 

 Sko!u! voru föst  blogghorn í "essum tveimur blö!um. Annars vegar „Blog.is“ í 

Morgunbla!inu og hins vegar „Bloggarinn“ í 24stundum. Fréttabla!i! vir!ist a! mestu leyti veita 

blogginu athygli í slú!urdálkum bla!sins. Kynjahlutfall bloggaranna sem nefndir eru í blö!unum er 

afar skakkt konum í óhag. Skilgreiningin á hinum hef!bundna bloggara er vel mennta!ur karlma!ur 

sem er anna! hvort stjórnmála- e!a fjölmi!lama!ur. Hins vegar er vel hægt a! útsk$ra mestan hluta 

"essara skekkju vegna minni "átttöku kvenna í skrifum á veraldarvefnum.

 Flestar erlendar rannsóknir benda til "ess a! trúver!ugleiki bloggsins sé bygg!ur á a!komu 

fjölmi!la- og háskólafólks, stjórnmálamanna og annarra sko!anamyndandi einstaklinga. Á Íslandi 

taka "essir hópar mikinn "átt  í "jó!félagsumræ!unni í formi bloggskrifa og "ví má álykta a! 

trúver!ugleikinn sé "ó nokkur.

!



Efnisyfirlit

........................................................................................................1  Inngangur 2

...........................................................................................2  Almennt um blogg 3

................................................................................................2.1 Hva! er blogg? 3
........................................................................................2.2 Forsendur bloggsins 7
.........................................................................................2.3 Er blogg fjölmi!ill? 7

...............................................................................................2.4 Hverjir blogga? 9
.......................................................................2.5 Blogg í anda Friedrich Hayek 12

...............................................................................2.6 Flækjur bloggrannsókna 14
....................................................................................................3   Eignarhald 16

.........................................................................................3.1 Eignarhald - blogg 16
........................................................................................................3.1.1 Blog.is 16

..............................................................................................3.1.2 Blogg.visir.is 17
.............................................................................................3.1.3 Blogcentral.is 17

......................................................................................................3.1.4 Eyjan.is 17
............................................................3.1.5 Eignarhald bloggveita - samantekt 18

.....................................................................................3.2 Eignarhald - dagblö! 18
.............................................................................................3.2.1 Morgunbla!i! 18

....................................................................................................3.2.2 24stundir 18
................................................................................................3.2.3 Fréttabla!i! 19

...............................................................3.2.4 Eignarhald dagbla!a - samantekt 19
......................................................................4  Blogg í íslenskum dagblö!um 20

.................................................................................4.1 Morgunbla!i! – blog.is 20
...................................................................................4.2 24stundir - bloggarinn 22

...................................................................................................4.3 Fréttabla!i! 23
..................................................4.4 Blogg í íslenskum dagblö!um - samantekt 24

..................................................................................5  Stjórnmálabloggarinn 26

.....................................................................................5.1 Markmi! bloggarans 26
.................................................................................................5.2 Völd og áhrif 27

...............................................................................................5.3 Tjáningarfrelsi 32
...................................................................................5.4 Bergmál og einangrun 32

...........................................................5.5 Bloggskrif rá!herra og vefrit ungli!a 34
.................................................................................................5.5.1 Ungli!arnir 35
...............................................................................................5.5.2 Rá!herrarnir 36

..........................................................................................6  Frelsi til a! skrifa 39

.....................................................................6.1 Fyrsti bloggdómurinn á Íslandi 39
...................................................................6.2 Umdeildu bloggi loka! á blog.is 41

...............................................6.3 Getur frelsi bloggsins gert "a! tortryggilegt? 42
..........................................................................................................7  Lokaor! 46

.....................................................................................................Heimildaskrá 47

Töflur

Tafla 1: Heimasí!ur Al"ingismanna....................................................................28

Myndir

Mynd 1: Blog.is í Morgunbla!inu............................................................ ...........21
Mynd 2: Bloggarinn í 24stundum........................................................................22
Mynd 3: Reynir.blog.is, gestir á tímabilinu 01/03/08 til 04/04/08.......................31

1



1  Inngangur

Hér er fjalla! um samspil bloggs og stjórnmála. En "a! hefur líti! veri! sko!a! á 

Íslandi. Bloggi! veitir mörgum grei!an a!gang a! opinberri tjáningu og upp  hafa komi! 

mál sem hafa vaki! upp fjöruga umræ!u me!al almennings og fræ!imanna og jafnvel 

enda! me! dómsmáli. Nú í vor voru ummæli á bloggi í fyrsta sinn dæmd ómerk í 

héra!sdómi á Íslandi ásamt "ví a! "olanda voru dæmdar ska!abætur. Ritger! "essi er 

tilraun til a! varpa ljósi á "au fjölmörgu mál sem blogg og tækniframfarir hafa bori! 

me! sér á sí!ustu árum. Bloggi! "róast ört á hverju ári og er gert rá! fyrir mörg hundru! 

milljónum  n#rra blogga á næstu 5 til 10 árum. $etta segir okkur hversu mjög 

veraldarvefurinn au!veldar frjálsa tjáningu.

 Skortur er á rannsóknum á samspili bloggs og stjórnmála. Hér er r#nt í umræ!u 

um stö!u bloggsins og velt upp "eirri spurningu hvort nau!synlegt sé a! koma á öflugu 

eftirliti me! bloggi. Reynt er a! svara "ví hvort blogg sé or!i! a! fjölmi!li, hvernig 

bloggari getur haft  áhrif og hvernig stjórnmálamenn notfæra sér bloggi! hér á landi og 

erlendis. 

 Ritger! "essi skiptist í sex kafla. Fyrst er almenn umfjöllun um blogg. Næst er 

fari! yfir eignarhald "eirra fjölmi!lafyrirtækja sem hér eru til sko!unar ásamt "ví a! 

sko!u! eru blogg sem birtust í íslenskum dagblö!um á tímabilinu 12. febrúar til 12. 

mars 2008. Í "ví samhengi eru einkum Fréttabla!i!, Morgunbla!i! og 24stundir til 

sko!unar. Í sí!ustu tveimur köflunum er r#nt í heim stjórnmálabloggara ásamt "ví a! 

tjáningarfrelsi er "ar eitt af megin umfjöllunarefnunum.

 

2



2  Almennt um blogg

2.1 Hva! er blogg?

Enska or!i! blog er komi! af or!inu „weblog“. Tali! er a! "ann 17. desember ári! 1997 

hafi John Barger veri! sá fyrsti sem nota!i "a! or! og "á til a! l#sa safni tengla á 

heimsí!u sinni á veraldarvefnum.1 Til er saga sem segir frá "ví a! fyrst var sagt weblog, 

svo we blog sem a! lokum enda!i í blog. 

 Stærstu bloggin á Íslandi eru í eigu Morgunbla!sins annars vegar (blog.is) og 

tvö í eigu 365 ehf hins vegar (blogg.visir.is og blogcentral.is). $ví er misjafnt hvort 

íslensk bloggsvæ!i notfæra sér or!i! blog e!a blogg. Hér ver!ur hins vegar stu!st  vi! 

"#!inguna sem er a! finna í Stafsetningaror!abókinni, sem er hin opinbera 

réttritunaror!abók um íslensku og er samin í umbo!i íslenskrar málnefndar skv. lögum 

nr. 2/1990. $ar er rita! or!i! „blogg“.2

 Nú á dögum eru birtar milljónir n#rra bloggfærslna á hverjum degi. Á!ur fyrr 

skrifa!i fólk í dagbækur e!a sendi bréf til vina og fjölskyldu "egar "a! vildi tjá sig um 

einkalíf sitt. Nú opnar  fólk sig fyrir öllum í netheiminum á bloggi e!a á eigin 

heimasí!um. Sama gildir um "jó!félagsumræ!una sem á!ur fyrr fór fram nánast 

einungis í hef!bundum ljósvaka- og prentmi!lum. Æ fleiri velja eigin vefsí!u e!a blogg 

í sta! "ess a! skrifa greinar í stóru dagblö!in til a! tjá sig um #mis "jó!félagsmál. 

Hef!bundnir fjölmi!lar vir!ast s#na bloggi áhuga og er or!i! algengt a! "eir vitna í 

skrif bloggara í fréttum e!a blogghornum dagbla!anna "ar sem brot úr færslum er birt. 

Áhugavert er a! sjá í skrif hva!a bloggara er vitna!. Hvort "etta sé einangra!ur og 

fámennur hópur e!a ekki.

 Bloggi! á sér stutta sögu og hafa fjölmargir fræ!imenn veitt "ví athygli. Ekki 

vir!ist sátt hafa ná!st um eina einstaka skilgreiningu á bloggi. Sú skilgreining, sem er 

ríkjandi, er a! blogg sé „dagbókarform á netinu“.3 Vi! nánari sko!un getur blogg veri! 

mjög misjafnt en "a! sem flest "eirra bera me! sér er óformlegur stíll og a! bloggarinn 

er sinn eigin ritstjóri.4  $essu hefur "ó veri! mótmælt me! "eim rökum a! dagbækur 
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1 Wired.

2 Stafsetningaror!abókin, 2006, bls. 71.

3 Da!i Ingólfsson, 2008.

4 Hargittai, Gallo og Kane, 2008, bls. 68.



fólks séu einkamál sem oft eru læstar í skúffu e!a faldar undir kodda. Ekki hefur tí!kast 

a! tengja dagbækur fólks saman, hva! "á a! birta slík skrif opinberlega. Sumir telja a! 

"essi e!lismunur á bloggi og dagbókum sé of mikill til a! hægt sé a! skilgreina blogg 

sem dagbók.5  Hugsanlega má fallast á a! ritstíll bloggsins sé ekki fjarri dagbókarstíl. 

$ótt birtingaformi! sé me! ö!rum hætti. Allir hafa a!gang a! bloggi svo framarlega sem 

"a! er ekki læst me! lykilor!i. Drezner og Farrell (2007) ganga skemur í skilgreiningu 

sinni á bloggi:6

[V]efsí!a me! nánast enga ytri ritstjórn, sem gefur upp sko!anir sínar á sí!unni, er reglulega 

uppfær! og "ar sem færslum er ra!a! í öfuga tímarö! og gefur upp tengla annarra bloggara e!a 

hef!bundinna fjölmi!la sem eru a! finna á veraldarvefnum.

 

Til eru nokkrar tegundir af bloggi. Fyrst má nefna einstaklinga sem færa reglulega inn 

færslur um fréttir úr prent- e!a ljósvakami!lum og taka "átt í almennri 

"jó!félagsumræ!u. Önnur tegund af bloggi eru "eir sem skrifa nánast einungis nokkurs 

konar dagbókarfærslur um gjör!ir sínar og hugsanir, eins og nefnt er í skilgreiningu á 

bloggi hér a! ofan. A! lokum er til nokku! sem hefur veri! skilgreint sem „micro-

blogging“, en "a! er blogg "ar sem færslurnar eru stuttar (allt  a! 200 or!). Bloggsí!ur 

geta veri! opnar öllum e!a einungis fyrir takmörku!um hópi sem hefur a!gang me! 

notkun lykilor!s. Flestar bloggsí!ur bjó!a upp  á a! lesendur geti birt athugasemdir vi! 

færslur. Hægt er a! takmarka a!gang a! athugasemdakerfinu e!a bjó!a ekki upp á "ann 

möguleika. Me!al bloggara hér á landi sem hafa teki! opinbera afstö!u gegn 

athugasemdakerfinu er til dæmis Björn Bjarnason dómsmálará!herra. Hann segir á 

bloggsí!u sinni frá "ví "egar ofurbloggari í Bandaríkjunum, Andrew Sullivan, spur!i 

lesendur sína hvort hann ætti a! leyfa athugasemdir vi! pistlum:7 

Lesendur sög!u, a! "eir gætu ekki varist "ví a! leggjast í lestur á athugasemdunum og "etta mundi 

draga athygli "eirra frá or!um Sullivans sjálfs, auk "ess a! ver!a svo tímafrekt, a! "a! mundi 

hreinlega fæla "á frá "ví a! opna sí!u Sullivans. Loks kæmust "eir í tæri vi! óskemmtilega 

lágkúru, sem oft rata!i inn í slíkar athugasemdir.

4

5 The Economist.

6 Drezner og Farrell, 2008, bls. 2.

7 Björn Bjarnason, 2008.



Hægt er a! fara millilei! og takmarka a!ganginn. Takmarka!ur a!gangur a! 

athugasemdakerfinu getur falist í "ví a! leyfa einungis skrá!um notendum a! gera 

athugasemd undir sínu nafni til a! for!ast óskemmtilega lágkúru nafnlausra lesenda. 

Mjög algengt er a! finna á forsí!u bloggs og í almennum færslum tengla inn á önnur 

blogg (e. blogroll), hef!bundinna fjölmi!la og fastar blogg- og vefsí!ur sem höfundur 

les reglulega. Í færslum er lesenda oft bent á a!rar greinar sem útsk#ra umræ!uefni! 

nánar. Einnig eru oft birtar myndir me!, bæ!i í bloggi um einkamál og bloggi um 

"jó!félagsmál.89

 Dæmi um íslenskar bloggsí!ur er bloggar.is, 123.is, blogg.is, xblogg.is, blog.is, 

blogcentral.is og blogg.visir.is. Einnig er blogghópur á Eyjan.is, en ekki er bo!i! upp á 

skráningu fyrir hvern sem er á "eirri fréttasí!u og vir!ist "ar vera handvali! bloggli!. Í 

ritger! "essari munu tvær blogg"jónustur vera sérstaklega til sko!unar "ar sem "ær h#sa 

meirihluta bloggara sem taka "átt í stjórnmálaumræ!u bloggheima (e. blogosphere) á 

Íslandi og geta "eir sem vilja stofna eigi! blogg skrá! sig á kerfi "eirra og fengi! sitt 

eigi! lén. Um er a! ræ!a annars vegar blog.is sem er blogg Morgunbla!sins á mbl.is og 

hins vegar blogg.visir.is sem er blogg í eigu 365 ehf og er h#st á fréttasí!u samnefnds 

fyrirtækis visir.is. Mbl og Visir eru stærstu fréttami!lar Íslands á veraldarvefnum10  og 

hafa lagt miki! upp úr eflingu bloggsamfélagsins "ar sem til dæmis er hægt a! tengja 

bloggfærslur vi! fréttir vi!komandi fréttasí!u sem h#sir bloggi!. Til er öflugt blogg á 

eyjan.is sem er frekar n#leg íslensk fréttasí!a. Sú sí!a og bloggi! "ar ver!ur til umræ!u 

hér a! einhverju leyti "ar sem "ar eru a! finna afar öfluga og vinsæla íslenska bloggara.

 Reynt hefur veri! a! finna lei!ir til "ess a! telja fjölda bloggsí!na í heiminum. 

Deilt  er um tæknilegar a!fer!ir sem nota!ar eru vi! slíka talningu. Tæknilegir 

ör!ugleikar geta veri! hindrun "egar til dæmis er reynt a! telja blogg í hverju ríki fyrir 

sig. $egar Kínverji í námi á Íslandi bloggar um námsdvöl sína á bresku bloggi sem er 

h#st í $#skalandi, "á kemur upp eftirfarandi spurning: á hva!a land ætti rannsakandi a! 

skrá bloggi!, ".e.a.s. er "etta kínverskt, íslenskt, breskt e!a "#skt blogg? Í n#legum 

vísindagreinum sem tengjast bloggi (t.d. Farrel og Drezner 2007, Zuckerman 2007) er 

vitna! í bloggteljarann Technorati og hef ég ákve!i! a! sty!jast vi! "ær tölur til a! l#sa 

5

8 Wikipedia.

9 Farrell og Drezner, 2008, bls. 17.

10 Modernus.



stær! bloggheima. Technorati skrá!i um "a! bil 70 milljón blogg í mars ári! 2007.11 Nú 

eru bloggin í heiminum talin vera um 113 milljón talsins. 175.000 n# blogg og 1,6 

milljón færslur eru skrá!ar á hverjum einasta degi. $a! "#!ir a! 18 færslur eru birtar á 

bloggum á hverri sekúndu a! me!altali.12  Ári! 2005 voru um "a! bil 80.000 blogg 

skrá! á hverjum degi.13 Ef "essi "róun heldur áfram er augljóst a! fjöldi skrá!ra blogga 

í heiminum fer yfir 250 milljónir ári! 2010. $a! er samt sem á!ur me! "eim fyrirvara a! 

sú tala sé ekki fulll#sandi "egar kemur a! fjölda bloggara. Ekki kemur fram í heimildum 

hvernig sú tala endurspeglar bloggheima. Ekki er teki! fram hversu mörg blogg eru talin 

óvirk og ættu "ví ekki a! vera me! í heildartölunni. $á er erfitt a! finna út hversu margir 

bloggarar eiga fleiri en eitt blogg.14  $ví er ekki um 250 milljónir bloggara a! ræ!a, 

heldur einungis stofnu! blogg. En engu a! sí!ur er talan áhugaver! "ar sem framfarir í 

tækni hafa gert "a! tiltölulega einfalt  a! stofna blogg ásamt "ví a! færa sig á milli kerfa. 

Til vi!bótar sem rök gegn "ví a! „allir“ bloggi e!a a! minnsta kosti lesi blogg er sú 

sta!reynd a! minnihluti notenda veraldarvefsins skrifar á blogg og "ótt lesendahópurinn 

sé a!eins stærri er hann enn í minnihluta "eirra sem n#ta sér veraldarvefinn.15 Ger! var 

könnun ári! 2005 "ar sem fram kom a! 62% notenda vefsins í Bandaríkjunum vissu 

ekki hva! blogg er.16

 Ljóst er a! blogg er vaxandi fyrirbæri sem ver!ur sífellt  vinsælla 

rannsóknarefni fyrir stjórnmálafræ!inga, sálfræ!inga, félagsfræ!inga, fjölmi!lafræ!inga 

og fleiri vísindastéttir "ar sem mikil umræ!a fer fram milli milljóna manna á 

veraldarvefnum. Líkja má "essu vi! a! nú ver!a eldhúsumræ!ur fólks a!gengilegar 

fræ!imönnum, stjórnmálamönnum e!a hreinlega hverjum sem er. Nokku! sem er afar 

merkilegt í sjálfu sér.  
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11 Lilja Björk Hauksdóttir, 2007.

12 Technorati, 2008.

13 McKenna og Pole, 2008, bls. 97.

14 Me!al annars er höfundur "essa ritger!ar höfundur á "remur bloggsí!um.

15 Hargittai, Gallo og Kane, 2008, bls. 70.

16 Farrell og Drezner, 2008, bls. 15.



2.2 Forsendur bloggsins

$a! er nokku! augljóst a! ekki geta allir blogga! og "ví getur "a! ekki sameina! allan 

heiminn. Heims"orpi! er "ó ávallt í mótun og getur blogg hins almenna borgara átt 

stóran "átt í "eirri "róun.17 Til a! geta blogga! er nau!synlegt a! hafa tölvu og a!gang 

a! veraldarvefnum ásamt "ví a! læra á eitt  af mörgum blogg- e!a vefsí!uforritum sem 

til eru. Ef tölva og a!gengi a! veraldarvefnum er til sta!ar "á er reyndar afar einfalt a! 

nálgast einföld og ókeypis bloggforrit eins og til dæmis "a! sem finnst á mbl.is. $ar er 

skráning einföld og fyrirhafnarlíti! og einfalt st#ribor!.

 Á Íslandi hefur um "a! bil 90% af "jó!inni a!gang a! tölvu og 

veraldarvefnum. Me!altal fyrir Evrópusambandssvæ!i! er nú komi! yfir 50% en flest 

Evrópulönd eiga langt í land me! a! ná árangri Íslendinga.18  Hér ver!ur ekki r#nt í 

ástæ!ur fyrir "ví af hverju sumar "jó!ir eru komnar lengra en a!rar. Hér er bent á "á 

sta!reynd a! æ fleiri bæ!i á Íslandi og annars sta!ar í heiminum hafa a!gang a! tölvu 

og veraldarvefnum. $ví má gera rá! fyrir aukinni umræ!u á  veraldarvefnum eins og til 

dæmis bloggi á næstu árum. Tækniframfarir hafa gert kostna!inn vi! a! tengjast 

veraldarvefnum og stofna blogg hverfandi og veri! ein lykilforsenda fyrir "essum 

gífurlega vexti bloggsins.19

2.3 Er blogg fjölmi!ill?

$a! er ljóst a! hef!bundnir fjölmi!lar hafa í auknum mæli vi!urkennt tilveru bloggsins 

me! "ví a! stofna til dæmis eigin bloggsí!ur og gera fréttamönnum sínum kleift  a! 

blogga. Einnig hafa bloggarar veri! rá!nir til a! skrifa fyrir hef!bundna fjölmi!la og eru 

til blogg sem eru lesin af milljónum manna á mánu!i. Á Íslandi eru dæmi um bloggara 

sem fengnir eru í útvarpsvi!töl til a! l#sa sko!unum sínum og hefur til dæmis 

bloggarinn Jóna Á. Gísladóttir (jonaa.blog.is) l#st "ví a! eftir a! hafa sett upp blogg 

hafa tímarit fengi! hana til a! skrifa greinar fyrir sig og a! sögn Jónu er bók mögulega á 

lei!inni.20  En hver er skilgreiningin á fjölmi!li? Í sk#rslu seinni fjölmi!lanefndar 

7

17 $orbjörn Broddason, 2005, bls. 69.

18 Hagstofa Íslands. Tölvu- og internetnotkun Evrópubúa 2004-2006. Sótt 03. apríl 2008 af http://hagstofan.is/Hagtolur/
Ferdamal,-samgongur-og-upplysing/Upplysingataekni.

19 Hargittai, Gallo og Kane, 2008, bls. 68.

20 „Hefur skapa! n#ja vídd í umfjöllun og mi!lun“, 2008.



menntamálará!herra (2005) er fallist á eftirfarandi skilgreiningu á fjölmi!li, en "a! er 

sama skilgreiningin og notu! var í sk#rslu fyrri fjölmi!lanefndar sem skila!i sinni 

sk#rslu árinu á undan: „stofnun e!a fyrirtæki, löga!ili, sem safnar, metur og setur 

reglulega fram uppl#singar í "ví skyni a! dreifa "eim reglulega til umtalsver!s fjölda 

fólks á tilteknu svæ!i.“21 Samkvæmt skilgreiningunni á fjölmi!li er varla hægt a! telja 

blogg sem sjálfstæ!an fjölmi!il. Samt sem á!ur vir!ist sem a! blogg vaxi samhli!a 

hef!bundnum fjölmi!lum og ver!ur "ví vi!bót í sta! n#rrar tegundar fjölmi!ils. Eins og 

komi! ver!ur a! seinna getur veri! erfitt a! reka blogg án "ess a! vera tengdur 

hef!bundnum fjölmi!li me! einhverjum hætti ef ætlunin er a! efla lesendahóp 

bloggsins.  $etta á a!allega vi! um hinn almenna bloggara en ekki "ann sem hefur ná! 

gó!ri marka!ssetningu og vaki! athygli vegna fyrri fræg!ar, einstakra ummæla sem 

vaki! hafa athygli og svo framvegis. Til eru blogg í Bandaríkjunum eins og Daily Kos, 

Instapundit og blogg hins fræga Andrew Sullivan sem starfa nánast  sem sjálfstæ!ir 

mi!lar og eru margir stærri en íslensku fjölmi!larnir til samans. Vinsælustu bloggin í 

Bandaríkjunum draga a! sér hundru! "úsunda lesenda á hverjum degi og hafa "ar 

möguleika á a! selja augl#singar til a! fjármagna starfsemina. 

 Til umræ!u hefur veri! hvort bloggari starfi á hli!stæ!an hátt og almennt 

fjölmi!lafólk og "ví samhengi hvort hægt sé a! skilgreina bloggara sem fjölmi!lafólk 

og hvort möguleiki sé fyrir blogg a! starfa sem sjálfstæ!ur fjölmi!ill. $essu hefur "ó 

veri! mótmælt "ar sem flestir blogga utan vinnutíma og sinna "ví ekki eiginlegri 

fjölmi!lamennsku, svo sem me! vi!tölum e!a rannsóknarvinnu. Flestir bloggarar eru 

ekki í "eirri stö!u a! geta framleitt n#jar fréttir.22 Einnig hefur "ví veri! haldi! fram a! 

me! blogginu myndist mikil einstaklingshyggja "ar sem bloggarinn finnur fyrir miklu 

sjálfstæ!i og gerir rá! fyrir a! mega skrifa nánast hva! sem er án takmarkana.23 $a! er 

nokku! sem einkennir ekki hef!bundna fjölmi!la sem eiga einnig a! sinna 

ritstjórnarskyldu. Samt sem á!ur má færa rök gegn "essari afstö!u vegna "ess a! í 

öllum löndum eru til fjölmi!lar "ar sem gæ!in eru mismunandi og "eim misvel ritst#rt. 

Í "eim löndum "ar sem yfirvöld ritst#ra fjölmi!lum geta "au varla talist uppfylla 

skilyr!i frjáls fjölmi!ils. $ví er spurning hvort frjálst blogg til dæmis í Íran geti veri! 

betri fjölmi!ill heldur en ritst#rt bla! yfirvalda?
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 Starfsumhverfi fjölmi!la flestra landa felur oftast í sér eftirlitsnefndir og 

stofnanir sem fylgjast  me! skrifum "ess og geta gagnr#nt vinnubrög! fjölmi!lamanna.  

Hins vegar er hvergi a! finna opinbert eftirlit me! skrifum bloggara. Nau!synlegt er a! 

sko!a "essa "ætti "ar sem fjöldi bloggara ver!ur sífellt vinsælli og miki! lesnir á 

hverjum degi. Sem dæmi má nefna a! vinsælustu bloggararnir á blog.is og blogg.visir.is 

fá samanlagt tug"úsundir heimsókna í hverri viku.24 Til samanbur!ar má geta "ess a! 

sum blogg fá allt  a! tvöfalt  fleiri vikuheimsóknir en svæ!isbundnir veffjölmi!lar á 

Íslandi.25  $ví er spurning hvort einhver ástæ!a sé fyrir minna eftirliti me! "eim 

bloggum heldur en fjölmi!lum landsbygg!arinnar á Íslandi.

 $a! er hæpi! a! hægt sé a! segja a! bloggari sé í sjálfu sér fjölmi!lama!ur 

vegna bloggskrifa. Bloggarar skrifa flestir greinar út frá fréttum hef!bundinna fjölmi!la 

og endurspegla frekar tilveru umræ!unnar heldur en a! koma henni í gang "ótt telja 

megi upp einstök mál e!a umræ!ur "ar sem bloggheimurinn hefur átt stóran hlut í a! 

koma umræ!u af sta!. $ví má álykta a! bloggi! sé fremur umræ!uvettvangur frétta 

lí!andi stunda og a! bloggarar séu frekar a! greina fjölmi!laumfjöllun heldur en a! 

framlei!a n#tt efni. Nokkurs konar eftirlit me! fjölmi!lum á sér sta! á bloggi. $ar 

gagnr#na bloggarar fréttir e!a fjölmi!la fyrir hlutdrægni, villur, spillingu, lélegar 

heimildir og margt fleira. Bloggi! getur "ví virka! sem ágætis eftirlitsa!ili fjölmi!la (e. 

media watchdog). $etta á sérstaklega vi! á "eim svæ!um í heiminum "ar sem frelsi 

fjölmi!la er afar takmarka! en au!vita! einnig í löndum "ar sem frelsi fjölmi!la er 

vernda!.26 

 Sú ályktun er dregin hér a! ekki sé hægt a! skilgreina blogg sem hef!bundinn 

fjölmi!il. Réttast væri a! skilgreina "a! sem vi!bót vi! hefbundna fjölmi!la.

2.4 Hverjir blogga?

$a! er or!in til tugga í okkar samfélagi sem segir a! nú á dögum blogga „allir“. En er 

sta!an sú a! allir bloggi e!a lesi blogg? Hópur bloggara er fjölbreyttur "rátt fyrir frekar 

skakkt kynjahlutfall. Flóran vir!ist  samt sem á!ur vera fjölbreyttust í Bandaríkjunum. 

$ar eru menn komnir mjög langt í "róun bloggsins og hefur fjöldi virtra fræ!imanna 
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stofna! blogg, til gle!i margra ví!a um heim. Erlendar rannsóknir s#na a! bloggarar eru 

flestir hvítir og vel mennta!ir karlmenn.27  Í fjór!a kafla er athuga! hvort "essi 

skilgreining geti einnig átt vi! um íslenska bloggara.

 Íslenski bloggheimurinn er afar fjölbreyttur. $ar er a! finna háskólanema 

(erlaosk.blog.is), stjórnmálamenn (ossur.eyjan.is), fyrirtæki (brimborg.blog.is), 

"jó!"ekkta fjölmi!lamenn (silfrid.eyjan.is), háskólaprófessora (hannesgi.blog.is), 

húsmæ!ur (jonaa.blog.is) og grunnskólanema (gelgjan.blog.is). Einnig n#ta margir sér 

bloggi! til a! kynna og fjölga heimsóknum á a!rar heimasí!ur. Sem dæmi má nefna tvö 

vefrit. Deigluna (deiglan.com) og Vefriti! (vefritid.is) sem bæ!i eru me! bloggsí!ur á 

blog.is sem er betur "ekkt sem „moggabloggi!“. Hvort sjálf Deiglan og Vefriti! eru 

skilgreind sem tegund af bloggi vir!ist vera umdeilt og er "a! til sko!unar í  fimmta 

kafla "essara ritger!ar. 

 Finna má blogg sem fjalla sérstaklega um skattaskil, endursko!un og fleira.28 

E!a "á blogg sem tileinka! er slú!urfréttum fræga fólksins (blogg.visir.is/hollywood). 

Samkvæmt vinsældarlista blogg.visir.is "ann 2. apríl 2008 er íslenska Hollywood 

bloggi! eitt af "eim vinsælustu, e!a nánari tilteki! í fimmta sæti me! tæpar 10.000 

heimsóknir sí!ustu sjö daga. Fjölmargir bandarískir fræ!imenn eru komnir me! eigi! 

blogg og vegna allra "eirra gæ!ablogga sem til eru hefur Bradford DeLong sk#rt neti! 

og bloggheiminn sem „ós#nilegan háskóla“.29  Bloggi! vir!ist hins vegar einnig hafa 

fengi! á sig "ann stimpil a! vera óábyrgt vegna skorts á ritsko!un. Me!al "ess sem sagt 

er um bloggi! er a! eins og "a! eru til gó! og slæm fréttablö! "á eru til gó! og slæm 

blogg. Fjölda af frábærum bloggsí!um er haldi! úti af frægum hagfræ!iprófessorum, 

s . s . Ty l e r C o w e n á m a rg i n a l r e v o l u t i o n . c o m , G r e g o r y M a n k i w á 

gregmankiw.blogspot.com og Gary Becker (ásamt lögfræ!iprófessornum Richard 

Posner) á becker-posner-blog.com. $ví geta bloggheimar óneitanlega veitt miki! af 

gó!u efni til allra, án endurgjalds, af hæfustu fræ!imönnum heims. Bóndi vi! Egilssta!i 

getur nú lesi! blogg frægra prófessora á vesturströnd Bandaríkjanna strax "egar 

prófessorinn birtir færsluna og "a! endurgjaldslaust. $etta getur ekki kallast anna! en 

bylting í samskiptum. 
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 Bloggara er a! finna í flestum löndum "ar sem a!gengi a! rafmagni og tölvum 

er fyrir hendi. Sem dæmi er hægt a! nefna eftirfarandi bloggara sem eru taldir vera 

brúarbloggarar (e. bridgebloggers30) og taka "átt í "ví a! mynda al"jó!legan 

bloggheim:31

- Salam Pax (dear_raed.blogspot.com) í Írak er talinn vera einn fyrsti stóri 

brúarbloggarinn. Hann gaf út bók sem bygg! var á bloggfærslum hans.

- Baghdad Burning (riverbend-blog.blogspot.com) í Írak.

- Joi Ito (joi.ito.com) í Japan.

- Beppe Grillo (beppagrillo.it) á Ítalíu.

- Xiaxue (xiaxue.blogspot.com) í Singapore.

- Jez Wegierski (jezwegierski.blox.pl) á Póllandi.

- Mental Acrobatics (mentalacrobatics.com) í Keníu.

 Íslenski bloggheimurinn b#!ur einnig upp  á al"jó!lega bloggara og sem dæmi 

má nefna Grazyna María Okuniewska, en hún er 2. vara"ingma!ur Sjálfstæ!isflokksins 

í Reykjavíkurkjördæmi nor!ur. Grazyna er pólsk a! uppruna en hefur veri! búsett  á 

Íslandi frá árinu 1991 og er nú or!in íslenskur ríkisborgari. Hún bloggar bæ!i á íslensku 

og pólsku og getur "ví ná! til Pólverja hérlendis og erlendis.32 Bloggheimar geyma sem 

sagt fjölbreyttan hóp bloggara ví!a um heim. Bloggarar "eir sem nefndir eru hér a! ofan 

eru taldir heims"ekktir, en "a! kæmi engum á óvart ef einungis brot af íslensku "jó!inni 

"ekkti til einhvers af "eim. $a! er helst vegna "ess a! bloggarar eru flestir a! skrifa án 

launa og "ví eru bloggin ekki augl#st eins og hef!bundnir fjölmi!lar augl#sa sig. 

Augljóst er a! blogg treystir á sjálfkrafa dreifingu og "ví geta blogg or!i! vinsæl e!a 

veri! „uppgötvu!“ fyrir algjöra tilviljun.

 Vi! getum mjög fljótt útiloka! "á tuggu a! „allir“ bloggi. Um "essar mundir 

eru heildarfjöldi skrá!ra blogga í heiminum talin vera tæplega 113 milljónir. $a! gæfi 

okkur a! bloggarar væru einungis um "a! bil 1,7% af íbúum jar!ar. Í "ví tilliti er 

bloggheimurinn afar lítill og afmarka!ur. $ótt a!gangur a! tölvu og veraldarvefnum sé 
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grei!ur hér á Íslandi "á er mjög algengt a! einungis 50 til 60 prósent íbúa annars sta!ar í 

Evrópu séu me! slíkan a!gang.33 $rátt  fyrir fámenntan hóp bloggara bendir #mist til a! 

"a! geti veri! nokku! valdamiki! og er fari! nánar yfir "a! í fimmta og sjötta kafla. 

2.5 Blogg í anda Friedrich Hayek

Sunstein (2007) veltir upp athyglisver!um vangaveltum í sambandi vi! 

marka!skenningu Hayeks í tengslum vi! bloggi!. Ver!lagningskerfi (e. price system) er, 

samkvæmt kenningu Hayeks, forsenda "ess a! marka!urinn geti starfa! e!lilega og sem 

hagkvæmast.34 Í "ví samhengi líkir Sunstein bloggheimum vi! stóran marka! "ar sem 

margir bloggarar koma a! og lesendur hafa "ar me! fjölbreytt val hva! var!ar lesefni á 

fréttum og #msum sko!unum. $ví ættu allir a! geta fundi! "ar eitthva! vi! sitt  hæfi "ar 

sem bloggi! er stórt  samansafn af sko!unum og uppl#singum. $a! á vi! um 

verkamanninn, prófessorsinn, forstjórann og fjölmi!lamanninn. Fákeppni fjölmi!la um 

dreifingu frétta breytist  í margvíslega samkeppni milli tug"úsunda a!ila á 

veraldarvefnum.

 Richard Posner (federeal court of appeals judge) hefur l#st "ví hvernig kenning 

Hayeks getur stu!la! a! bættu uppl#singaflæ!i og öflun uppl#singa me! bloggi. Posner 

(2004) sag!i:35

Bloggi! er...n#tt og lifandi dæmi sem sty!ur kenningu Friedrich Hayeks um a! "ekkingu sé ví!a 

a! finna á me!al fólks og a! ein helsta áskorun samfélagsins sé a! mynda kerfi til a! safna saman 

"essari "ekkingu. Hi! öfluga kerfi, sem var meginatri!i! í verki Hayeks, eins og venjulega hjá 

hagfræ!ingum, er ver!lagningarkerfi! (marka!urinn). N#jasta kerfi! er „bloggheimurinn“. Til eru 

fjórar milljónir bloggsí!na. Veraldarvefurinn au!veldar tafarlausa  samansöfnun (og "ar af lei!andi 

lei!réttingu, fram"róun og greinarger!) hugmynda og sko!ana, sta!reynda og mynda, 

fréttaflutnings og fræ!imennsku, framleidda af bloggurum.

Sunstein segist andstæ!ur nálgun Posners me!al annars vegna kenninga sinnar um 

einangrun á bloggi. Me! ö!rum or!um a! lesandi bloggsins velur einungis "au blogg 

sem deila sömu sko!unum og hann sjálfur, eins og greint er nánar frá í fimmta kafla. Af 
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"eim ástæ!um myndist ekki "essi e!lilegi uppl#singamarka!ur sem Posner dregur fram 

í tengslum vi! kenningu Haykes.

 $a! má segja a! Hayek bendi á "a! marka!slögmál a! me! ver!lagningu viti 

margir líti! en a! "a! myndist samansafn af uppl#singum sem marka!urinn geti n#tt sér 

til a! ná fram hagkvæmustu a!ger!um. Me! mikilli samkeppni ver!ur ver!samkeppni 

og a!ilar á marka!i reyna a! koma sínu ver!i, e!a sko!un í tilviki bloggsins, á framfæri. 

Ef fákeppni ríkir me!al fjölmi!la getur vel veri! a! me! innkomu bloggsins ver!i 

auknar líkur á "ví a! e!lileg sko!anamyndun (sbr. ver!myndun Hayeks) ver!i á 

veraldarvefnum. Sunstein mótmælir "essu me! "ví a! segja a! ekkert „ver!“ myndist á 

bloggi36  ásamt "ví a! "a! er stjórnlaust, sbr. eftirlit me! ver!lagningu og samrá!i á 

marka!i. Íslenskir fjölmi!lar taka í auknum mæli upp bloggumræ!u í sínum 

fréttaflutningi. Í fjór!a kafla "ar sem l#st er bloggumræ!u í íslenskum dagblö!um er 

fari! nánar í "au málefni. $ar sést hvernig hef!bundnir fjölmi!lar birta hluta af 

bloggumræ!unni sem ritstjórnirnar álita a! eigi erindi í "jó!félagsumræ!una. 

Hef!bundnir fjölmi!lar ritst#ra "ví hva!a umræ!a af bloggheimum kemst á framfæri í 

"eirra mi!li. $á er sá fjölmi!ill hugsanlega a! veita bloggi nokkurt a!hald og a! 

bloggumræ!an sé "á ekki eins stjórnlaus og sumir vilja halda fram.

 Ef "a! er svo a! blogg dreifi slú!ri, lygi, sta!reyndum og öllu "ar á milli "á má 

hugsanlega gagnr#na stö!u bloggsins til a! koma uppl#singum á framfæri. Hægt væri 

a! færa fram rök sem sty!ja slíka afstö!u. En einnig er líklegt a! sumir spyrji sig: er 

"etta ekki eins og hver annar hef!bundinn fjölmi!ill? Hva!a fjölmi!ill hefur ekki sett 

fram rangar fréttir, lygi, slú!ur e!a anna! „ómerkilegt“ í augum margra? $ví tel ég rök 

Sunsteins, gegn hugmyndum Hayeks, vera bygg! á veikum grunni ásamt "ví a! hér 

seinna í fimmta kafla eru heimildir fyrir "ví a! kenning hans um sko!anaeinangrun á 

bloggi standist ekki. Sunstein segir a! blogg au!veldi fólki a! lifa í sko!anabergmáli a! 

eigin hentugleika og a! slíkt geti haft  í för me! sér slæmar aflei!ingar. Sunstein vísar í 

rannsóknir sem s#na fram á "a! a! rétt er a! aflei!ingarnar geta veri! afar óheppilegar, 

en "á "arf sú einangrun fyrst a! eiga sér sta! og "ar á hann afar bágt me! a! s#na fram á 

fylgni, "a! er a! segja milli fjölgunar n#rra bloggara og einangrunar. Sunstein vísar í 

rannsókn sem bendir til "ess a! bloggarar vísa nánast einungis í blogg sem deila sömu 
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sko!un.37  En "a! segir líti! til um hvort lesendur bloggsins lesa önnur blogg af 

öndver!ri sko!un e!a ekki.

 $a! er nau!synlegt a! rannsaka bloggi! nánar til a! geta sta!fest hvort  einhli!a 

tenglakerfi milli bloggara me! sömu sko!un einangri lesendur, a! lesendur for!ist  "a! 

a! lesa blogg sem "eir eru ósammála. En á annan hátt er hægt a! spyrja sig hvort "a! sé 

eitthva! flóknara verk a! sleppa nokkrum bla!sí!um í dagbla!i me! greinum sem 

ma!ur er ósammála heldur en a! sleppa "ví a! lesa "au blogg sem ma!ur er ósammála? 

Er ekki hugsanlegt a! viss einangrun muni ávallt eiga sér sta! sama hva!a vettvangur er 

nota!ur til a! mynda einhverja "jó!félagsumræ!u? (sbr. flokksblö!, flokkstengd blogg, 

vefrit eins og Deiglan.com og Vefritid.is og fleira.)

2.6 Flækjur bloggrannsókna

Til eru margar athyglisver!ar rannsóknir á bloggi. Hægt er a! finna bæ!i erlendar og 

innlendar athuganir á bloggi. Samt sem á!ur er íslenskt efni afar takmarka!. Nú á 

dögum telst eldra efni nánast ónothæft vegna tækniframfara og er líti! til af fræ!iritum 

og rannsóknum sem tengjast bloggi og stjórnmálum. Bloggheimurinn breytist á hverjum 

degi og ekki "arf a! lí!a langur tími til a! n#legar rannsóknir ver!i úreltar. Bloggi! er 

"ví tali! erfitt til rannsóknar.38  Hins vegar má vel vera a! tí!ar breytingar geta veitt 

rannsóknum au!veldara a! mæla fylgni vi! miklar breytingar á mjög skömmum tíma. 

 Ger!ar hafa veri! rannsóknir á notkun bloggs innan einstakra landa og einnig á 

al"jó!legum bloggurum (e. bridgebloggers) sem blogga á ensku e!a ö!ru tungumáli 

fyrir al"jó!legri hóp lesenda. Hins vegar er sá hópur afar takmarka!ur og er blogg allra 

mest nota! fyrir innlend skrif fyrir innlenda lesendur sem svæ!isbinda sig me! 

tungumálinu og gera skrif sín afar óa!gengileg fyrir a!ra "jó!ernishópa í 

al"jó!asamfélaginu. Sem dæmi má nefna a! íslenski bloggheimurinn er talin afar 

einangra!ur til dæmis vegna tungumálsins sem fáir í heiminum geta lesi! fyrir utan 

Íslendinga sjálfa.39 Hins vegar er a! finna stjórnmálamenn og a!ra á Íslandi sem blogga 

um Ísland og gjör!ir sínar á ö!rum tungumálum. Grazyna M. Okuniewska, 
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vara"ingma!ur Sjálfstæ!isflokksins, bloggar á íslensku og pólsku.40  Alda 

Sigmundsdóttir bloggar á ensku á sinni bloggsí!u icelandweatherreport.com sem 

tilnefnd var til Bloggie-ver!launa í flokki evrópskra bloggsí!na. Alda segir í vi!tali vi! 

Morgunbla!i! a! tilnefningin hafi haft  "ær aflei!ingar a! heimsóknum á sí!una hafi 

fjölga! miki!.41

 Framfarir í tæknimálum hafa gert fræ!imönnum einfaldara a! sækja 

uppl#singar úr stórum gagnabönkum. Hins vegar er "a! svo a! til eru margir 

gagnabankar í heiminum og "eir fara hvorki eftir "jó!erni né eru svæ!isbundnir. $ví er 

erfitt a! draga ályktanir fyrir hvert ríki e!a svæ!i fyrir sig. Kínversk blogg geta veri! 

h#st á Íslandi og danskur bloggari getur veri! a! blogga á ensku á spænsku bloggi sem 

er h#st í Keníu. Hvernig á a! skrá blogg í svæ!isbundinni rannsókn? Ví!tæk 

tækni"ekking er nau!synleg til a! geta me!höndla! allar "ær uppl#singar sem til eru um 

blogg á hverju svæ!i fyrir sig. Til dæmis "arf forrit til a! greina á hva!a tungumáli 

bloggi! er skrifa!, sía út augl#singablogg (e. spam blogs) og fleira.42 $ví væri áhugavert 

a! sjá samstarfsverkefni verkfræ!ideilda og félagsvísindadeilda í slíkum rannsóknum.

 Upp koma endalausar spurningar "egar fari! er a! r#na í bloggheiminn. Hver 

bloggar og um hva!? Af hverju vex bloggi! á slíkum hra!a? Hva!an kemur "essi 

endalausi áhugi á skrifum? Er ekki nóg a! skrifa grein í blö!in? Hafa skrifin á 

veraldarvefnum áhrif á stjórnmál og kosningaúrslit? Blogg er or!i! ví!tækt fyrirbæri 

sem "átttakendur stjórnmála notfæra sér markvisst  til a! koma sínum sjónarmi!um á 

framfæri og hafa áhrif á umræ!ur um sig og a!ra. Skrif á eigin sí!u gefur einstaklingi 

möguleika á "ví a! koma sko!unum sínum á framfæri fyrr en á!ur og er kostur a! ekki 

"arf a! fara fram ritsko!un fyrir birtingu. Bloggarinn er "ví eigin ritstjóri.
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3   Eignarhald43

Eignarhald íslenskra fjölmi!la er afar "röngt. Hægt er a! mæla sam"jöppun á marka!i 

og er nánast sama hva!a mæling er notu!. Ni!ursta!an er ávallt sú a! ekki er nægileg 

samkeppni me!al íslenskra fjölmi!la og "á á "a! einnig vi! um dagblö!in sem eru 

einmitt til sko!unar hér í "essari ritger!.44  Hér ver!ur fari! yfir eignarhald helstu 

dagbla!a og "á einkum "eirra sem tengjast  stóru íslensku bloggveitunum ásamt "ví a! 

eignarhald Eyjunnar ver!ur sko!a! sérstaklega. Fyrst ver!ur fari! yfir eignarhald á 

helstu bloggveitum og eftir "a! ver!ur eignarhaldi stærstu dagbla!a l#st. $á ver!ur 

eignarhaldinu l#st eins og "a! er um "essar mundir, vori! 2008.

3.1 Eignarhald - blogg

Samkvæmt mælingu Capacent Gallup á Íslandi og samræmdri vefsí!umælingu 

Modernus er augljóst a! visir.is og mbl.is eru mest notu!u fréttavefsí!ur hér á landi. Um 

"ær fer einnig stór hluti bloggumfer!ar á Íslandi. En nú hefur eyjan.is láti! a! sér kve!a 

me! öflugum hópi bloggara. Eyjan.is er hins vegar rekin á ö!rum forsendum og ekki 

opin fyrir öllum. Sko!um nánar eignarhald á helstu íslensku fréttasí!um á 

veraldarvefnum og sem eru stórir innan bloggheima.

3.1.1 Blog.is

Blog.is sem h#st er á vef Morgunbla!sins, mbl.is, er í eigu Árvakurs sem gefur út 

áskriftarbla!i! Morgunbla!i! og fríbla!i! 24stundir. Stærstu hluthafar í Árvakri eru 

athafnamennirnir og fe!garnir Björgólfur Gu!mundsson og Björgólfur Thor 

Björgólfsson. Samkvæmt mælingum Modernus er mbl.is vinsælasti fréttavefurinn á 

Íslandi. Stærsti samkeppnisa!ili Blog.is er Blogg.visir.is.
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3.1.2 Blogg.visir.is

Blogg.visir.is er í eigu 365 ehf. sem gefur út fríbla!i! Fréttabla!i!. Stærstu hluthafar 

"ar eru  svokalla!ir Baugsfe!gar Jóhannes Jónsson ("ekktur sem Jóhannes í Bónus) og 

Jón Ásgeir Jóhannesson. Félagi! gefur ekki út áskriftarbla! í samkeppni vi! Árvakur. 

3.1.3 Blogcentral.is

Blogcentral.is er nú í eigu 365 ehf. og er "ví hluti af visir.is. En "ar sem athuganir benda 

til "ess a! mjög takmörku! "jó!félagsumræ!a fari fram á Blogcentral ver!ur sá 

bloggmi!ill ekki til sérstakrar sko!unar hér. Hins vegar er miki! af ungum krökkum á 

"eim vef og nokku! mörg blogg "ar skrá!. $au vir!ast ekki vera af "eirri tegund a! "au 

nái inn til hef!bundna fjölmi!la.

3.1.4 Eyjan.is

Eigendur Eyjunnar eru Birgir Erlendsson, Jón Gar!ar Hrei!arsson (framkvæmdastjóri) 

og Pétur Gunnarsson. Ekki getur hver sem er blogga! undir nafni Eyjunnar heldur er "ar 

samansafn af völdum bloggarahópi sem hafa flutt sig yfir á eyjan.is. Me!al "jó!kunnra 

bloggara sem skrifa undir merkjum Eyjunnar má nefna Örnu Schram, Egil Helgason og 

$ráin Bertelsson. Sí!unni er ritst#rt af "eim Andrési Jónssyni og Pétri Gunnarssyni. Hér 

er um a! ræ!a yngsta fjölmi!ilinn en sí!an var opnu! sumari! 2007. Á sí!u Eyjunnar 

segir a!:45

Eyjan er sjálfstæ!ur fjölmi!ill á netinu sem hvorki er tengdur útgáfu bla!a né rekstri 

ljósvakami!la. Eyjan er og mun ver!a lei!andi í pólitískum skrifum, ö!ruvísi fréttum og 

fjölbreyttum sko!anaskiptum ásamt slú!urfréttum og "jónar "annig brei!um hópi fólks. Vefurinn 

er og ver!ur í stö!ugri "róun. Á Eyjunni getur lesandinn fengi! n#justu fréttir af öllum mi!lum.

$a! er ljóst  a! eyjan.is er ö!urvísi í samanbur!i vi! samkeppnisa!ila sína mbl.is og 

visir.is. En á Eyjunni er me!al annars a! finna fréttir af fjölmörgum íslenskum og 

erlendum fréttasí!um, bæ!i rita!ar fréttir og myndbönd. 
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3.1.5 Eignarhald bloggveita - samantekt

Ljóst er a! tveir stórir og einn lítill keppa á marka!num. Einungis "eir stóru veita öllum 

sem vilja a!gang a! sínu bloggkerfi. $ví má segja a! einungis örfáir athafnamenn í 

vi!skiptum standi á bak vi! meirihluta íslenska bloggheimsins sem rekur 

"jó!félagsumræ!u á veraldarvefnum. $ar ber a! nefna a! samkvæmt mælingum 

Capacent Gallup frá nóvember 2007 til janúar 2008 sög!ust 72,6% a!spur!ra hafa 

heimsótt mbl.is á tímabilinu, visir.is kemur "ar á eftir me! 48,8% og Blogcentral.is í 

"ri!ja sæti me! 24,9%.46 Ekki var eyjan.is a! sjá á mælingu og ekki h#sir Ríkisútvarpi! 

ohf. eigi! blogg í samkeppni vi! Árvakur e!a 365 ehf.

3.2 Eignarhald - dagblö!

$ar sem dagblö! eru einnig til sko!unar hér er réttast a! gera grein fyrir eignarhaldi á 

"eim, ásamt "ví a! gera grein fyrir fjölda útgáfudaga og hvort "a! sé fríbla! e!a 

áskriftarbla!.

3.2.1 Morgunbla!i!

Áskriftarbla!i! Morgunbla!i! kemur út alla daga vikunnar ásamt "ví a! vera 

a!gengilegt áskrifendum á vef sínum mbl.is. Eigandi er Árvakur "ar sem Björgólfur 

Gu!mundsson og sonur hans eru stærstu hluthafar.

3.2.2 24stundir

Fríbla!i! 24stundir kemur út fimm sinnum í viku, alla daga frá "ri!judegi til 

laugardags. Eigandi og útgefandi bla!sins er Árvakur. $egar frí!bla!i! var fyrst gefi! út 

hét "a! Bla!i! og var í eigu sömu a!ila. Nafna- og stefnubreyting hefur n#lega átt sér 

sta!. 
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3.2.3 Fréttabla!i!

Fríbla!i! Fréttabla!i! er í eigu 365 ehf. Um er a! ræ!a yfirgripsmiki! 

fjölmi!lafyrirtæki sem  hugsanlega var! til "ess a! Árvakur ákva! a! hefja útgáfu 

fríbla!sins Bla!i! sem heitir nú 24stundir. 

3.2.4 Eignarhald dagbla!a - samantekt

Líkt og me! bloggi! "á eru einungis tvö fyrirtæki í samkeppni vi! hvort anna! á 

dagbla!amarka!i. Um er a! ræ!a "rjú stærstu blö!in og eru tvö "eirra, Morgunbla!i! og 

24stundir, í eigu Árvakurs og Fréttabla!i! í eigu fjölmi!lasamsteypunnar 365 ehf. sem 

á me!al annars visir.is, Stö!2, Bylgjuna o.fl. Ljóst er a! sam"jöppun eignarhalds hefur 

leitt til aukinnar fákeppni og vekur "a! vissar áhyggjur bæ!i sérfræ!inga og 

almennings.47 Einnig er ljóst a! afar fáir einstaklingar mynda meirihluta hluthafa innan 

"essara fyrirtækja.  Eignarhald er ekki sérstakt umræ!uefni í "essari ritger!. $a! "ótti 

"ó rétt a! vekja athygli á "röngu eignarhaldi umræddra fjölmi!la. 
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4  Blogg í íslenskum dagblö!um

Hér ver!ur veitt  yfirlit um "a! hvernig bloggi! hefur ná! inn í íslenska fjölmi!la og "á 

einkum dagblö!in sem dreift er flesta daga vikunnar í tug"úsundum eintaka um land 

allt. Fylgst hefur veri! me! Fréttabla!inu, Morgunbla!inu og 24stundum á tímabilinu 

12. febrúar 2008 til 12. mars 2008. Í "eirri athugun er a! finna augljósa samnefnara og 

er greinilegur munur á inntöku bloggsins hjá bla!i í eigu 365 ehf. annars vegar og 

blö!um Árvakurs hins vegar. Ekki er ger! efnisleg innihaldsgreining heldur einföld 

athugun sem tekur fyrir hvort  bloggarar séu nefndir í blö!unum og hvort dagblö!in taki 

bloggi! inn sem hluta af fréttaflutningi sínum um almenn "jó!félagsmál. Kynjahlutföll 

eru einnig sko!u!, hverjir ver!a helst fyrir vali og hvert umfjöllunarefni! er. Innihald 

bloggfærslanna hefur veri! flokka! í eftirfarandi flokka:

- Stjórnmál; almenn stjórnmálaumræ!a, skipulagsmál o.s.frv.

- Lífstíll; tónlist, bækur o.s.frv.

- Fjármál; vi!skipti, gjaldeyrisumræ!a o.s.frv.

- Anna!; allt anna! sem höfundi fannst ekki eiga heima í ofangreindum flokkum.

Vi! "essa könnun var einnig skrá! á hva!a bloggsvæ!i bloggin eru h#st. Til dæmis 

hvort Morgunbla!i! „augl#sir“ blogg skrifu! á bloggi í eigu annarra, hvort "a! skipti 

máli a! bloggarinn sé á bloggsvæ!i sem er í eigu fjölmi!lafyrirtækisins sem gefur út 

dagbla!i! e!a ekki. Er hægt a! blogga á visir.is og ver!a svo birtur í bloggyfirliti 

Morgunbla!sins?

4.1 Morgunbla!i! – blog.is

Morgunbla!i! er gefi! út alla daga vikunnar. Morgunbla!i! birtir í hverri útgáfu 

framarlega í bla!i sínu (bls. 10) útdrætti af fjórum til fimm bloggfærslum í sér 

blogghluta bla!sins, Blog.is. $ar eru birt brot úr færslum svokalla!ra moggabloggara48. 

Svo vir!ist sem Morgunbla!i! sé mjög tregt til a! taka upp umræ!u sem fer fram á 

bloggsvæ!um samkeppnisa!ila. Úrtaki! vi! val á bloggfærslum í bla!inu er "ví 

verulega skert "ar sem ekki allir íslenskir bloggarar blogga á blog.is. Vi! hverja færslu 
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sem bla!i! birtir er mynd og nafn bloggarans s#nt eins og gefi! er upp á blogginu ásamt 

bloggsló!inni og dagsetningu "egar færslan var birt á umræddu bloggi.

 A! sögn Ingvars Hjálmarssonar, netstjóra mbl.is, fer val á bloggfærslum fram á 

eftirfarandi hátt: „Starfsfólk ritstjórnar velur útdrætti til birtingar á bls. 10. $a! hefur 

frjálsar hendur um hva!a blogg eru valin hverju sinni og "ar sem hópurinn er nokku! 

stór

sem velur "etta "á er vali! mjög mismunandi.“49 Hins vegar kom mjög fljótlega í ljós a! 

oftar en ekki voru sömu bloggarar valdir og einkenndust "eir af "ví a! vera vel 

mennta!ir karlmenn sem störfu!u vi! stjórnmál, fjölmi!lun e!a kennslu í háskóla. 

Nánast undantekningarlaust var um háskólamennta! fólk a! ræ!a.

 Flokkun á færslum eftir umfjöllunarefni s#nir a! 43% af birtum úrdráttum falla 

undir skilgreininguna „stjórnmál“, eins og s#nt er í mynd 1. $a! eru bæ!i innlend og 

erlend stjórnmál, "ó a!allega innlend.

Morgunbla!i! reynir a! draga fram 

fjölbreytt umræ!uefni "ótt stjórnmál 

séu augljóslega vinsælust. Svo vir!ist 

sem a! stjórnmálamenn ver!a sjaldnar 

fyrir vali Morgunbla!sins heldur en í 

24stundum e!a Fréttabla!inu. Hvorki 

bloggurum úr hópi stjórnarli!a né 

stjórnarandstö!u vir!ist vera  hygla!. 

Á "eim mánu!i sem var sko!a!ur var 

a! finna sjö al"ingismenn, "ar af fjóra 

úr s t jórnar l i! inu og " r já úr 

stjórnarandstö!u.

 $egar kynjahlutfalli! var sko!a! 

kom í ljós a! karlbloggarar stó!u fyrir 

70% af birtum færslum. $a! er í 

samræmi vi! á lyktanir annarra 

fjölmi!larannsókna á Íslandi sem hafa s#nt skakkt hlutfall kynja í fjölmi!lum og hefur 

"ví veri! haldi! fram a! hlutfalli! sé a! jöfnu 70/30.50 $á er rétt a! nefna a! á Blog.is 

43%

28%

9%

20%

Mynd 1: Blog.is í Morgunbla!inu

Stjórnmál Lífstíll
Fjármál Anna!
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eru konur 44% af 14.490 skrá!um notendum.51  $ví er kynjahlutfalli! af bloggurum í 

Morgunbla!inu, ekki eins skakkt og fyrst mætti halda.

 $a! má álykta a! Morgunbla!i! hafi vali! a! vekja athygli á fjölbreyttri 

bloggumræ!u á sínu eigin bloggsvæ!i "ar sem einungis moggabloggarar komast "ar a!. 

Sjaldan var blogg nefnt í almennum greinum og "ví var ekki ger! nein athugun á "ví "ar 

sem tali! er a! of fá tilfelli er um a! ræ!a.

4.2 24stundir - bloggarinn

Fari! var yfir bloggdálk sem birtist  oftast á sí!um 12, 14 e!a 16 og heitir „Bloggarinn“. 

Bloggarinn er birtur á lei!arasí!u bla!sins. 24stundir er fríbla! í eigu Árvakurs sem 

kemur út fimm daga vikunnar, e!a frá "ri!judegi til laugardags. Bla!i! birtir í 

B l o g g a r a n u m b r o t ú r " r e m u r 

bloggfærslum me! sama sni! i og 

Morgunbla!i!, "a! er a! segja nafn og 

mynd birt ásamt bloggsló!. Ekki er 

dagsetning færslunnar gefin upp eins og í 

blogghorni Morgunbla!sins. Hér var eins 

og í tilviki Morgunbla!i!sins sko!a! nánar 

hverjir ver!a oftast fyrir vali og hva!a 

umfjöllunarefni er helst teki! fyrir. 

 $á hefur veri! sko!a! hvar 

bloggin eru h#st. Er hægt a! blogga á 

visir.is og ver!a svo birtur í bloggyfirliti 

24stunda? Í ljós kom a! bla!i! birtir 

bloggfærslur bæ!i af eigin bloggsvæ!i, 

blog.is, ásamt ö!rum bloggsvæ!um eins 

og til dæmis visir.is og eyjan.is. Einnig 

kom fram í eitt skipti brot úr pistli á Deiglan.com sem telst vera vefrit en ekki blogg. 

Var "a! brot úr pistli Pawels Bartoszek. $ví er ljóst a! bla!amenn 24stunda hafa 

frjálsari hendur til a! velja bloggara heldur en "eir hjá Morgunbla!inu. Hins vegar 

kemur "a! verulega á óvart hversu fámennur hópur bloggara stendur a! færslunum og 
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Mynd 2: Bloggarinn í 24stundum

Stjórnmál Lífstíll
Fjármál Anna!



hversu skakkt kynjahlutfalli! er. Sömu bloggararnir birtust reglulega og eru karlmenn í 

miklum meirihluta.

 Yfirgnæfandi meirihluti birtra bloggfærslna er stjórnmálaumræ!a e!a heil 

81%. Flestir "essara bloggara er fjölmi!lafólk e!a stjórnmálamenn, nokku! svipa! og 

sást í blogghorni Morgunbla!sins. Svo virtist sem fleiri úr stjórnarandstö!u kæmust a! 

heldur en stjórnarli!ar. Bloggarar úr rö!um Framsóknarmanna voru afar oft birtir mi!a! 

vi! stær! flokksins. $ví vir!ist  stær! flokkana ekki skipta máli vi! val færslana til 

birtingar.

 Hva! var!ar kynjahlutfalli! "á er "a! afar skakkt en af 65 færslum voru konur 

einungis me! 11 (17% af heild). $ar af stó!u fimm konur á bak vi! "ær og var 

Valger!ur Sverrisdóttir, "ingma!ur framsóknarmanna, me! fimm af ellefu færslum. 

Karlar stó!u fyrir 83% færslanna e!a 54 af 65.

 Svo vir!ist sem 24stundir beini athygli sinni sérstaklega a! stjórnmálabloggi 

og vekur meiri athygli á skrifum stjórnarandstö!unnar heldur en stjórnarli!a. Nánast 

hver einasti sem valin var á "essu tímabili gæti fallist undir skilgreiningu fjölmi!la- e!a 

stjórnmálamanns. $ví vir!ist  ekki vera mikil fjölbreyttni í vali umræ!uefnis e!a tegund 

bloggara og kynjahlutfalli! afar skakkt. Hva! var!ar umfjöllun um blogg annars sta!ar í 

bla!inu eins og til dæmis í almennum greinum e!a föstum dálkum var nokku! regluleg 

umfjöllun um blogg e!a einstakar bloggfærslur í stuttum föstum dálkum eins og til 

dæmis í Heyrst hefur... e!a Klippt og skori!. $eir dálkar einkennast af einskonar 

slú!urstíl og eru í flestum tilvikum sta!settir aftarlega í bla!inu.

4.3 Fréttabla!i!

Fréttabla!i! sker sig út  hva! bloggbirtingar var!ar. En bla!i! er ekki me! reglulegan 

dálk fyrir blogg. Fylgst var me! skrifum í bla!inu "ar sem blogg kom vi! sögu. Vegna 

sérstö!u Fréttabla!sins var athugunin á "ví bla!i me! ö!ru sni!i. Athuga! var hvort 

bla!i! vitna!i í bloggsí!ur sem eru á bloggsvæ!um í eigu samkeppnisa!ila eins og til 

dæmis færslur á blog.is sem er í eigu Morgunbla!sins. E!a hvort Fréttabla!i! vitnar 

einungis í blogg sem skrá! eru á blogg.visir.is og "ví í eigu samsteypunnar.

 Í ljós kom a! nokkur fjöldi frétta var! til vegna bloggskrifa. Hins vegar var 

meirihluti "essa af "eirri tegund a! ekki er um ábyrgar greinar a! ræ!a. $etta eru fastir 

dálkar sem voru í eins konar slú!ursstíl og undantekningarlaust sta!sett aftarlega í 

23



bla!inu. $a! er Fréttir af fólki, Frá degi til dags og Gó! vika/slæm vika. 85% af 

umfjöllun "ar sem blogg kom vi! sögu var a! finna í "essum föstu dálkum og "á helst í 

Fréttir af fólki og Frá degi til dags. Pólitísk blogg voru oftast nefnd í Frá degi til dags 

og önnur blogg eins og til dæmis blogg fræga fólksins í tónlistar- og 

kvikmyndaheiminum voru nefnd í Fréttir af fólki. $a! skal teki! fram a! Frá degi til 

dags er mun framarlegar í bla!inu (bls. 12, 16 e!a 18) heldur en Fréttir af fólki sem er 

oftast a! finna á bla!sí!u 30 e!a 34. Nokkrar a!rar skráningar í almennum fréttum var 

a! finna á tímabilinu. $a! má álykta a! Fréttabla!i! vir!ist ekki hafa "a! a! venju a! 

gefa bloggi afgerandi r#mi í sínu bla!i. A! minnsta kosti er upptaka bloggsins í 

Frét tabla!inu  ekki me! "eim hætt i a! t rúver!ugleiki bloggsins t i l 

stjórnmálaumfjöllunar sé styrktur eins og í blö!um Árvakurs. Ekki vir!ist skipta máli 

hvar bloggi! er skrá! "ar sem oft er vitna! í bloggsí!ur Björns Bjarnasonar (blog.is) og 

Össurar Skarphé!inssonar (eyjan.is). Fréttabla!i! vir!st hins vegar sjaldan gefa upp 

bloggsló!ir. $a! má vel vera vegna "eirrar sta!reyndar a! oftast er vitna! í blogg sem 

eru skrá! á bloggsvæ!um samkeppnisa!ila. En skrif fyrrnefndra rá!herra vir!ast ná 

athygli bla!amanna Fréttabla!sins. Í "au fjögur skipti sem bloggskrif voru nefnd í Frá 

Degi til dags voru "a! einkum "eir Björn Bjarnason og Össur Skarphé!insson sem voru 

til umfjöllunar. 

 Hva! var!ar almenn greinaskrif "á var miki! fjalla! um fyrsta bloggdóm 

Íslendinga og "ví má vera a! athugun "essi skekkist af "eim ástæ!um. Álykta má a! 

vali! tímabil hafi veri! óheppilegt vegna sérstö!u Fréttabla!sins sem birtir ekki 

reglulega bloggskrif eins og 24stundir og Morgunbla!i!.

 Bloggarar sem nefndir eru í Fréttabla!inu eru a! mestu leyti karlmenn. Í 74% 

tilfella var um karlmann a! ræ!a, 10% konu og í 16% tilfella var um félag e!a almennt 

blogg a! ræ!a og "ví átti kyn ekki vi! um "au skrif. 

 Ekki er vita! hversu oft  bla!amenn Fréttabla!sins notfæra sér blogg í 

uppl#singaöflun e!a sem hugmyndabanka fyrir n#jar fréttir. $a! er nokku! sem væri 

nau!synlegt og áhugavert a! sko!a nánar á Íslandi í tengslum vi! alla fjölmi!la. 

4.4 Blogg í íslenskum dagblö!um - samantekt

$a! er augljós munur á dagblö!unum "remur hva! bloggumfjöllun var!ar. Flestir "eirra 

bloggara sem komust a! í dagblö!unum falla undir fyrrnefnda skilgreiningu hins 
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hef!bundna bloggara; vel mennta!ur karlma!ur. Kynjahlutfalli! á íslensku bloggi 

vir!ist benda til "ess a! mun fleiri karlmenn en konur n#ti sér blogg sem samskiptatæki. 

Hér a! framan var greint frá ástæ!um "ess a! kynjahlutfalli! sé konum í óhag en a! "a! 

"urfi ekki a! vera óe!lilegt "ar sem mun færri konur blogga en karlar.

 Nau!synlegt er a! hvetja til aukinna rannsókna á samspili bloggsins og 

hef!bundinna fjölmi!la á Íslandi. Hins vegar er bent á "ann vanda a! á undanförnum 

árum er ljóst a! bloggskrif hafa í auknum mæli óbein áhrif á skrif bla!amanna en minna 

ver!ur af umfjöllun um bloggi! sjálft. Ástæ!an kann a! vera sú a! nú á dögum vita 

flestir hva! blogg er. Bloggarar geta "ví veri! nota!ir til a! dreifa sögum, fengnir til a! 

skrifa fyrir dagblö!in, bla!amenn fá leyfi til a! nota texta e!a hugmyndir bloggarans og 

svo framvegis. $ví getur rannsakandi ekki lengur leita! beint í fjölmi!lum eftir or!um 

eins og „blogg“, heldur ver!ur a! rannsaka nánar notkun bloggsins me!al fjölmi!lafólks 

almennt.52 
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5  Stjórnmálabloggarinn

$ví mi!ur er takmarka! efni til um rannsóknir á bloggi, hva! "á um blogg og stjórnmál. 

Hins vegar er til nægilegt efni sem snerta hinar #msu hli!ar uppl#singatækni og 

stjórnmála. Samt sem á!ur hafa "ær rannsóknir ekki s#nt sig a! vera til a!sto!ar "egar 

blogg og stjórnmál er sko!a! í samhengi.53

5.1 Markmi! bloggarans 

Hvernig bloggar venjulegur stjórnmálabloggari (e. political blogger)? Samkvæmt 

McKenna og Pole (2007), sem hafa rannsaka! hinn almenna stjórnmálabloggara, er 

markmi! hans  eftirfarandi:54

1. Uppl#sa lesendur (e. informing readersI

2. Eftirlit me! fjölmi!lum (e. checking the media, media watchdog)

3. Pólitísk barátta (e. engaging in political advocacy)

4. Fjáraflanir (e. gathering money for charitable causes)

Ekki er hægt a! alhæfa jafnt um alla stjórnmálabloggara í öllum löndum heims. Misjafnt 

er eftir löndum hversu öflugir bloggarar eru í a! sinna eftirliti á fjölmi!lum og 

fjáröflunum fyrir frambjó!endur e!a gó!ger!amál. Ekki hefur tí!kast a! bloggarar á 

íslandi skipuleggi fjáraflanir eins og í Bandaríkjunum en hins vegar má sjá dæmi um 

eftirlit  me! fjölmi!lum og "á í formi gagnr#ni e!a nánari útsk#ringa máls. Íslenskir 

bloggarar vir!ast a! miklu leyti ræ!a #mis "jó!félagsmál og "á a!allega stjórnmál. A! 

minnsta kosti einkennir "a! "á bloggara sem ná athygli dagbla!a.55  Einnig standa 

margir frambjó!endur og stjórnmálamenn fyrir fjölmörgum bloggum í og á milli 

kosningabaráttu og halda "ar fram ágæti eigin flokkar og pólitískrar stefnu hans.56 
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5.2 Völd og áhrif

Mikilvægt er a! sko!a hvort bloggi! geti haft áhrif á vettvangi stjórnmála. $a! má gera 

rá! fyrir a! á bak vi! öll "au milljón or! sem skrifu! eru á bloggum á hverjum degi í 

heiminum sé markmi!i! a! hafa áhrif á "jó!félagsumræ!una. Til eru dæmi "ar sem 

bloggurum hefur veri! veittur hei!ur fyrir árangur me! blogg"r#stingi. $ar má me!al 

annars nefna afsögn Trent Lott  ári! 2002. Trent Lott var "á lei!togi meirihlutans á 

alríkis"ingi Bandaríkjanna. $á hafi hann láti! or! falla sem almennir fjölmi!lar veittu 

ekki athygli. Máli! var! hins vegar a! fjörugu umræ!uefni me!al bloggara og a! lokum 

sag!i Trent Lott af sér. $remur árum seinna ger!i hópur bloggara mál úr villu í frétt  á 

Dan Rather’s Show, 60 minutes II, nokku! sem var! a! lokum a! stórmáli vegna 

umræ!u me!al bloggara. Forsetaframbo! demókratans Howard Dean stofna!i ári! 2000 

BlogforAmerica og "á til a! ná til bloggheima í "eim tilgangi a! safna atkvæ!um og 

koma á laggirnar fjáröflun á veraldarvefnum fyrir frambo!i!. Ári! 2004 neyddi hópur 

bloggara Sinclair Communications til a! sleppa heimilda"ætti sem átti a! rá!ast gegn 

John Kerry, forsetaframbjó!anda demókrata í Bandaríkjunum, og s#na átti á kjördegi. 

$r#stingurinn var! a! lokum til "ess a! "átturinn var ekki settur í lofti!.57 Demókratinn 

Ben Chandler keypti ári! 2004 augl#singar á bloggum fyrir 2.000 bandaríkjadollara 

fyrir frambo! sitt. $ær augl#singar söfnu!u nær 80.000 bandaríkjadollurum. Bloggarinn 

Markos Moulitsas, stofnandi Daily Kos, hefur gefi! demókrötum og frambjó!endum 

"ess flokks um "a! bil 750.000 bandaríkjadollara. $á höf!u 6.500 lesendur á Daily  Kos 

sta!i! fyrir "eirri söfnun.58 Í Bandaríkjunum er or!i! vel "ekkt a! frambjó!endur rá!i til 

sín bloggrá!gjafa.59  Me! "essum dæmum má segja a! bloggvöldin séu or!in vel 

vi!urkennd, a! minnsta kosti í Bandaríkjunum.

 Fyrrnefnd dæmi benda til "ess a! áhrif bloggara geta or!i! a! vi!urkenndu 

valdi og "ví nau!synlegt a! athuga hvernig best væri a! haga eftirliti og mynda gó!ar 

hef!ir fyrir bloggheiminn í framtí!inni. $a! hefur veri! sta!fest  a! blogg hefur ekki 

einungis áhrif á stjórnmálin heldur einnig fjölmi!la.60  Stjórnmálamenn á Íslandi hafa 
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n#tt sér blogg í kosningabaráttu og hafa eftirfarandi "ingmenn eigin vefsí!ur e!a 

blogg:61

Tafla 1: Heimasí!ur Al"ingismanna

"ingma!ur Kjördæmi Flokkur Vefsí!a

Ágúst Ólafur Ágústsson (ÁÓÁ) Reykv. s. Samf.  agustolafur.blog.is

Ármann Kr. Ólafsson (ÁKÓ) Su!vest. Sjálfstfl.  armannkr.blog.is

Árni Páll Árnason (ÁPÁ) Su!vest. Samf.  arnipall.is

Árni "ór Sigur!sson (Á"S) Reykv. n. Vinstri-gr.  arnith.blog.is

Ásta R. Jóhannesdóttir (ÁRJ) Reykv. s. Samf.  althingi.is/arj

Ásta Möller (ÁMöl) Reykv. s. Sjálfstfl.  astamoller.is

Birkir J. Jónsson (BJJ) Nor!aust. Framsfl.  birkir.blog.is

Bjarni Har!arson (BjH) Su!urk. Framsfl.  bjarnihardar.blog.is

Björgvin G. Sigur!sson (BjörgvS) Su!urk. Samf.  bjorgvin.is

Björn Bjarnason (BBj) Reykv. s. Sjálfstfl.  bjorn.blog.is

Einar K. Gu!finnsson (EKG) Nor!vest. Sjálfstfl.  ekg.blog.is

Gu!jón A. Kristjánsson (GAK) Nor!vest. Frjálsl.  althingi.is/gak

Helgi Hjörvar (HHj) Reykv. n. Samf.  helgi.is

Jóhanna Sigur!ardóttir (JóhS) Reykv. n. Samf.  althingi.is/johanna

Jón Bjarnason (JBjarn) Nor!vest. Vinstri-gr.  jonbjarnason.blog.is

Jón Magnússon (JM) Reykv. s. Frjálsl.  jonmagnusson.blog.is

Karl V. Matthíasson (KVM) Nor!vest. Samf.  kallimatt.blog.is

Katrín Jakobsdóttir (KJak) Reykv. n. Vinstri-gr.  katrinjakobsdottir.is/wordpress

Katrín Júlíusdóttir (KaJúl) Su!vest. Samf.  katrinjul.is

Kolbrún Halldórsdóttir (KolH) Reykv. s. Vinstri-gr.  althingi.is/kolbrunh

Kristinn H. Gunnarsson (KHG) Nor!vest. Frjálsl.  kristinn.is

Lú!vík Bergvinsson (LB) Su!urk. Samf.  bergmal.is

Magnús Stefánsson (MS) Nor!vest. Framsfl.  magnuss.is

Sigur!ur Kári Kristjánsson (SKK) Reykv. n. Sjálfstfl.  sigurdurkari.blog.is

Siv Fri!leifsdóttir (SF) Su!vest. Framsfl.  siv.is

Sturla Bö!varsson (StB) Nor!vest. Sjálfstfl.  sturla.is

Valger!ur Sverrisdóttir (VS) Nor!aust. Framsfl.  valgerdur.is

Ögmundur Jónasson (ÖJ) Su!vest. Vinstri-gr.  ogmundur.is

Össur Skarphé!insson (ÖS) Reykv. n. Samf.  eyjan.is/goto/ossur

$a! er ljóst a! æ fleiri "ingmenn haldi úti vefsí!um. $a! er hins vegar misjafnt hversu 

vel uppfær!ar sí!urnar eru og mega stjórnmálamenn taka Össur Skarphé!insson og 

Björn Bjarnason sér til fyrirmyndar hva! var!ar vel uppfær!ar sí!ur og vöndu! skrif, 

nokku! sem hefur einnig s#nt fram á aukna umfjöllun um skrif rá!herrana í fjölmi!lum 

samkvæmt athugun minni í íslenskum dagblö!um. 

 Samkvæmt framangreindri töflu eru 29 af 63 "ingmönnum me! eigin vefsí!u 

e!a blogg. Af "eim 29 eru 13 sem n#ta sér blogg. $eir 13 "ingmenn skiptast svo ni!ur í 
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11 á moggablogginu, einn á Wordpress og einn á Eyjunni. Ekki fannst "ingma!ur á 

Blogg.visir.is e!a Blogcentral.is. Um helmingur "ingmanna skrifar reglulega á eigin 

sí!u á veraldarvefnum en á tímum kosninga má gera rá! fyrir a! hlutfalli! hækki upp í 

um "a! bil 70%. Sú ni!ursta!a kom í ljós "egar leita! var a! óvirkum sí!um "ingmanna 

sem voru nota!ar fyrir kosningar e!a prófkjör. Um 60% af "ingmönnum 

stjórnarandstö!unnar halda úti eigin vefsí!u en einungis 40% stjórnarmanna. Tveir af 

sex rá!herrum Sjálfstæ!isflokksins og "rír af sex rá!herrum Samfylkingarinnar halda 

úti eigin vefsí!um me! bloggi, pistlum, dagbókum og fleiru. Formenn 

stjórnmálaflokkana á Al"ingi vir!ast hins vegar ekki hafa "a! a! venju a! sinna skrifum 

á eigin vefsí!u. Hva! kynjahlutfall var!ar "á kom í ljós a! konur á Al"ingi vir!ast  skrifa 

í minna mæli á eigin vefsí!ur heldur en karlar og er "á teki! til greina a! hlutfall kvenna 

er mun lægra heldur en karla. Sem gæti útsk#rt hluta af "eirri kynjaskekkju sem fannst í 

bloggurum sem komast í íslensku dagblö!in. Einnig vir!ast íslenskir stjórnmálaflokkar 

ávallt leita n#rra lei!a til a! koma afstö!u sinni á framfæri. Vinstri hreyfingin – grænt 

frambo! hefur nú n#lega stofna! notandann vinstrigraen á YouTube.com sem er 

myndbandsí!a sem h#sir mörg myndbandsblogg. $ar er me!al annars hægt a! gerast 

áskrifandi af skrá!um myndbandsbloggum.62

 Augljóslega er blogg vel n#tt me!al "eirra sem skilgreina má sem elítu 

stjórnmálanna. Me! "á fullyr!ingu til hli!sjónar a! lykilforsenda "ess a! 

bloggheimurinn geti talist valdamikill er a! sko!anamyndandi persónur og fjölmi!lafólk 

lesi og notfæri sér blogg.63 Vita! er a! fjöldi stjórnmálamanna og fjölmi!lafólk blogga 

bæ!i hér á landi og erlendis og a! almenningur notar blogg í mun minna mæli heldur en 

sko!anamyndandi elíta.6465  Nau!synlegt er a! rannsaka nánar hversu miki! 

stjórnmálamenn og fjölmi!lafólk skrifa og lesa blogg og bera saman vi! blogglestur og 

-skrif almennings. $ar sem fjölmargir "ingmenn og fjölmi!lamenn taka virkan "átt  í 

bloggi á Íslandi me! eigin skrifum má gera rá! fyrir a! almenningur og a!rir treysti 

blogginu haldi áfram a! lesa blogg. $ar sem ekki er vita! um nákvæmar tölur, hva! 

"etta atri!i var!ar, ver!a engar endanlegar ályktanir dregnar hér "ótt ljóst sé a! allt 

bendi til "ess a! sko!anamyndandi fólk á Íslandi sé vel uppl#st um "ær umræ!ur sem 
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eiga sér sta! á veraldarvefnum og notfæri sér sjálft "ær lei!ir til a! koma sínum 

sjónarmi!um á framfæri. Hér a! framan hafa bloggskrif Grazynu M. Okuniewska veri! 

nefnd í "eim tengslum a! hún skrifar bæ!i á íslensku og pólsku á moggabloggi sínu 

grazyna.blog.is. Grazyna n#tti sér einnig blogg í prófkjörsbaráttunni hausti! 2006. 

(grazynamaria.blogspot.com) $ess má geta "ess a! blogg hennar á moggablogginu var 

virkt í kosningabaráttunni en féll miki! ni!ur "ar á eftir. Fyrsta færslan var í febrúar 

2007 fyrir Al"ingiskosningar og sú n#jasta er frá 17. september 2007. Heimsóknartölur 

bloggsins eru "ví afar lágar. Hefur "etta líklegast veri! husa! sem tæki til a! auka 

a!gengi a! sko!unum frambjó!endans í kosningabaráttu en ekki sem blogg til lengri 

tíma. Engu a! sí!ur er "etta  áhugaver! a!fer! frambjó!enda til a! brúa 

tungumálahindranir bloggsins á Íslandi. Í erlendri rannsókn er nefnd sú sta!reynd a! 

íslenskt blogg sé afar einangra! vegna tungumálsins.66 Í hita kosningabaráttu er skrifa! 

miki! um stjórnmál á bloggum og fundust nokkur fjöldi óvirkra vefsí!a frambjó!enda 

sem voru einungis virk mánu!i fyrir kosningar. Hiti kosningabaráttunnar getur átt sinn 

"átt í a! virkja marga stjórnmálabloggara. Hér á landi er algengt a! bloggarar skrái sig 

inn á blog Mbl e!a Vísir til a! taka "átt í stjórnmálaumræ!unni, og raunin vir!ist vera 

a! flestir stjórnmálabloggarar skrá sig á moggabloggi!.67  Eins og vita! er "á eru 

"ingmenn sem blogga, nánast undantekningarlaust, skrá!ir á moggablogginu og getur 

"a! veri! vegna "ess a! "eim hafi fundist mikil umræ!a fara fram á "ví bloggsvæ!i og 

"ví líklegt a! miki! af áhugamönnum um stjórnmál sé "ar a! finna. $ar geta "eir 

blogga! vi! fréttir á fréttasí!u sem er sú mest lesna samkvæmt samræmdum mælingum 

Modernus. $ví fá "eir líklegast heimsóknir af lesendum fréttasí!unnar sem hafa áhuga á 

völdum málum sem "eir blogga um og tengja sig vi!. $á vinsar bloggarinn úr fréttir sem 

honum finnst athyglisver!ar til a! gagnr#na e!a hrósa. 

 Ágætt væri ef kanna! yr!i hvort lykilforsenda "ess a! blogg geti or!i! 

áhrifamiki! sé uppfyllt hér á Íslandi. Hva! a!rar forsendur var!ar er tali! a! einungis 

miki! lesin blogg hafi áhrif og a! líti! lesin stjórnmálablogg hafi svo sem engin áhrif.68 

Vandamál myndast hva! var!ar dreifingu valdsins "egar #mist bendir til "ess a! stóru 
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bloggin haldast stór og "au litlu ver!a áfram lítil.69 $etta sást einnig í athugun minni á 

bloggi í dagblö!um "ar sem oft var birt brot úr færslum sömu bloggara. Hva! veldur "ví 

a! blogg falla í "ann hóp sem oft  er vitna! í er ekki vita! nákvæmlega. Rannsóknir gefa 

í skyn a! aldur bloggsins vir!ist ekki vera ein af "eim forsendum. Ekki skiptir máli 

hvort bloggi! hefur lengi veri! virkt e!a n#lega stofna!.70 Sem örlitla tilraun nota!i ég 

mitt eigi! blogg71  sem telst vera líti! lesi! stjórnmálablogg "ar sem bloggi! er sjaldan 

uppfært. Í mynd 3 sést hvernig gestum72 bloggsins fjölgar ört "egar bloggi! er uppfært. 

Hins vegar sést einnig hversu miklu fleiri gestir eru skrá!ir "egar blogga! er vi! 

einstakar fréttir á mbl.is og a! lokum hvernig gestatalan hrynur "egar hætt er a! blogga. 

$a! gefur til kynna a! nokku! mikla virkni "arf til a! vi!halda áhuga gesta "ar sem 

blogg "etta hefur veri! virkt í um "a! bil eitt ár og er "ví ekki n#lega stofna!.

Mynd 3: Reynir.blog.is, gestir á tímabilinu 01/03/08 til 04/04/08
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5.3 Tjáningarfrelsi

Blogg hefur ví!a um heim gefi! kúgu!um hópum tjáningarfrelsi. Til dæmis hafa konur í 

Íran sem fá venjulega ekki a! tjá sig fundi! bloggi! sem vettvang fyrir umræ!u, en a! 

sjálfsög!u nafnlaust.73 $ótt blogg geti ekki talist til a!sto!ar vi! l#!ræ!is"róun ríkja, er 

tjáningarfrelsi sjaldan tali! slæmt. Frjálsar "jó!félagsumræ!ur eru taldar hollar fyrir 

hva!a samfélag sem er.74

 Á íslenskum bloggum fer fram mikil og frjáls umræ!a og "urfa íslenskir 

bloggarar ekki a! óttast pólitískar ofsóknar vegna ummæla sinna um stjórnmálamenn 

e!a a!rar opinberar persónur. Hins vegar lifa bloggarar í löndum eins og til dæmis Íran 

og Egyptalandi undir miklu óöryggi og óttast a! ver!a handteknir fyrir skrif sín á eigin 

bloggi ef sú sko!un e!a afsta!a sem sett er fram "ar er andstæ! ríkjandi stjórnvöldum. 

Til eru mörg n#leg dæmi um bloggara sem hafa veri! handteknir, fangelsa!ir e!a sóttir 

fyrir dóm.75 Hins vegar eru "essi mál a! mestu leyti einangru! vi! lönd sem hafa ekki 

veri! "ekkt fyrir a! vir!a tjáningarfrelsi e!a veita fjölmi!lum "a! frelsi sem flest 

vesturlandaríki telja nau!synlegt fyrir l#!ræ!islega "róun.

5.4 Bergmál og einangrun

Oftast er tali! a! bloggarar haldi á lofti sinni pólitísku stefnu fremur en a! gagnr#na 

sko!anir annarra og ályktanir hafa veri! dregnar í "á átt a! me! upprisu bloggsins hafi 

fólki veri! gert au!veldara a! lifa í bergmáli (e. echo chambers) a! eigin vali. $egar 

bloggi! vex á slíkum hra!a er tali! líklegt  a! bloggarinn einangrist.76  $a! "#!ir a! 

stjórnmálabloggarinn einangrar sig, heldur sig vi! ákve!na stefnu og "róast "ví einhli!a 

umræ!a sem ver!ur enn öfgafyllri. Íhaldsami bloggarinn ver!ur enn íhaldsamari og sá 

frjálslyndi ver!ur frjálslyndari. Hargittai, Gallo og Kane (2007) greina frá kenningu 

Sunsteins (Republic.com, 2001) "ar sem hann heldur "ví fram a! me! tækniframförum 

ver!i æ au!veldara fyrir fólk a! einangra sig frá andstæ!um sko!unum og telur a! slík 

"róun sé hættuleg gagnvart l#!ræ!inu. L#!ræ!isleg umræ!a tekur fyrir allar hli!ar 

máls. Hef!bundnir fjölmi!lar sem sinna sanngjörnum fréttaflutningi flytja fréttir og l#sa 
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mismunandi sko!unum í hverju máli fyrir sig og ney!ist "ví fólk til a! kynnast 

andstæ!um sko!unum.77  Deiglan.com og Vefritid.is. eru íslensk vefrit "ar sem ungt 

hugsjónarfólk á sitt hvorri hli! stjórnmálasko!anna birta reglulega pistla um #mis 

"jó!félagsmál. Nánast  undantekningarlaust er um a! ræ!a háskólamennta! fólk e!a 

háskólanema. Í stuttu máli má segja a! hægrimenn skrifa á Deigluna og vinstrimenn á 

Vefriti!. Án "ess a! hafa kanna! nákvæmlega hversu mikil sko!anaeinangrun eigi sér 

sta! í pistlum "essara vefrita er vita! a! vefritin sty!ja og standa me! "eim flokkum 

sem deila sömu stjórnmálas#n. Máli! er ekki hvort slæmt sé a! einhli!a umræ!a fari 

fram á vefritum, heldur sá a! hugsanlega getur veri! óheppilegt ef lesendur vefritanna 

einangra sig á "ví vefriti heldur uppi "eim málsta!, "ar sem ekki er a! finna reglulega 

tengla vefritanna á milli á hvorugu vefriti. Hins vegar hefur komi! fram gagnr#ni í n#rri 

könnun "ar sem var ekki hægt a! sta!festa kenningu Sunsteins um einangrun. Ekki tók 

sú könnun fyrir blogg heldur hvernig notendur veraldarvefsins afla sér "ar uppl#singa 

um stjórnmál. Einnig létu Hargittai, Gallo og Kane (2007) reyna á kenningu Sunsteins 

me! "ví a! sko!a bloggara sem eru annars vegar íhaldssamir og hins vegar frjálslyndir. 

Á tíu mána!a skei!i var heg!un "eirra á bloggi sko!u! og ekki kom í ljós meiri 

einangrun í lok tímabilsins en í byrjun. Eins og greint er frá í ni!urstö!um 

rannsóknarinnar "á ætti EI ratio a! nálgast -1 me! tímanum, en svo var ekki í "essu 

tilfelli.78

 Sunstein (2007) heldur "ví fram a! einangrun á bloggi sé nánast óumfl#janleg. 

Me!al "ess sem #tir undir slíkt er a! bloggarar gefa nánast undantekningarlaust upp 

sló!ir annarra bloggara sem eru sömu sko!unar. Ef bent er á blogg sko!anaandstæ!inga 

er "a! oftast gert  í "eim tilgangi a! gera grín a! e!a gera líti! úr "eim skrifum. 

Bloggarinn heyrir "a! sem hann vill heyra og sér "a! sem hann vill sjá. Í "ví samhengi 

bendir Sunstein á rannsókn "ar sem í ljós kom a! ef íhaldsmenn einangrast í umræ!u 

ver!a "eir enn íhaldssemri og ef frjálslyndir einangrast í umræ!u ver!a "eir enn 

frjálslyndari. $ótt bent hafi veri! á a! ekki vir!ist ógnarleg einangrun eiga sér sta! innan 

bloggheima "á er "a! engu a! sí!ur mikilvægt a! benda á "essa tilhneigningu. 

Stjórnmálabloggarinn getur me! "essu valdi! meiri ska!a en margir átta sig á. Eins og 

Sunstein réttilega tekur fram a! "ótt í ljós komi a! íhaldsmenn lesi blogg frjálynda og 

öfugt eru samt sem á!ur til sta!ar augljós tákn um einangrun en hugsanlega ekki í "eim 
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mæli a! "a! valdi miklum áhyggjum fræ!imanna. Meirihluti samskipta milli blogga 

vir!ast vera á milli blogga sem deila sömu stjórnmálasko!un.79

 Nau!synlegt væri a! rannsaka "etta á Íslandi. $egar blogg og vefsí!ur 

"ingmanna eru sko!a!ar sést a! fáir benda á vefsí!ur andstæ!inga. Flestir tenglar benda 

lesendum á flokksfélaga e!a flokksstofnanir eigin flokks ásamt "ví a! stórt hlutfall af 

bloggvinum deila sömu stjórnmálas#n. $etta er augljós tilraun til a! benda fólki inn á 

vefsí!ur "ar sem ríkjandi eru sömu sko!anir. Grunur leikur á a! einmitt slík "róun sé sú 

sem Sunstein óttast og a! slíkt ver!i nota! af stjórnmálaflokkum í kosningabaráttu. A! 

lesendur bloggsins sem reyna a! flytja sig á milli blogga me! "ví a! nota vinalista e!a 

tenglalista til a! vafra á milli mismunandi bloggara enda á "ví a! lesa a! mestu leyti 

blogg sem a!hyllist sömu pólitísku stefnu. $essir tenglalistar (e. blogrolls) eru me!al 

"ess sem a!skilur blogg frá hef!bundnum fjölmi!li. $ar er oftast a! finna vini, 

flokksfélaga og önnur áhugaver! blogg sem höfundur mælir me!. Flest  "eirra a!hyllast 

sömu pólitísku s#n.80

5.5 Bloggskrif rá!herra og vefrit ungli!a

Nokku! áhugaver! "róun á sér sta! "ar sem fjöldi "jó!"ekktra stjórnmálamanna 

bloggar og heldur úti dagbókum á veraldarvefnum. Sem dæmi má nefna blogg Björns 

Bjarnasonar dómsmálará!herra (www.bjorn.is81) sem stofna! var ári! 1995 og Össurar 

Skarphé!inssonar I!na!arrá!herra (eyjan.is/goto/ossur). Blogg "eirra eru me! "eim me! 

vinsælustu á Íslandi, "egar kemur a! stjórnmálaumræ!u. $etta kemur fram me!al annars 

í "ví formi a! dagblö!in fjalla reglulega um skrif rá!herrana.82

 En unga kynsló!in hefur einnig komi! sér saman um a! virkja vefpenna. Ljóst 

er a! fjölmargir frjálshyggju- og íhaldsmenn skrifa á Deiglunni (deiglan.com) sem hófst 

sem blogg fyrrverandi formanns Sambands Ungra Sjálfstæ!ismanna (SUS), Borgar $órs 

Einarssonar, ári! 1998 og h#sir nú um "a! bil 100 unga pistlahöfunda. Pistlahöfundar á 

"eirri sí!u sinna fjölmörgum valdamiklum stö!um í "jó!félaginu og ö!last "ví 

áhrifavald bæ!i óbeint gegnum skrif sín og pistlahöfunda beint. Me!al fastra penna eru 
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núverandi og fyrrverandi formenn SUS og framkvæmdastjórar flokks, "ingflokks og 

borgarstjórnarflokks Sjálfstæ!ismanna. Fyrir ekki löngu var Vefriti! (vefritid.is) stofna! 

og er "a! safn vefpenna sem a!hyllast vinstristefnu. Einn fyrsti ritstjórinn, Anna Pála 

Sverrisdóttir, er nú forma!ur Ungra Jafna!armanna (UJ) sem er ungli!ahreyfing 

Samfylkingarinnar. Á me!al penna Vefritsins eru a!rir virkir a!ilar innan Röskvu í 

Háskóla Íslands, fyrrverandi formenn UJ og a!rir virkir vinstri- e!a  mi!jumenn í 

Samfylkingunni, Vinstri Grænum, Framsókn og ungli!ahreyfingum "essara sömu 

flokka. Mikil tengsl er a! finna milli Röskvu og "essara flokka og hefur sú 

háskólahreyfing augl#st sig sem vinstriafl (e. left wing) innan Háskólasamfélagsins.

5.5.1 Ungli!arnir

Eins og í Matt Bai (2007) sést hvernig bloggarar geta or!i! vinsælir. Láta sko!anir sínar 

í ljós og  bæ!i rá!ast gegn og vernda stjórnmálamenn og -umræ!u. Bandarískir 

stjórnmálamenn hafa gert  sér grein fyrir "essu. Eftir "ví sem best ver!ur sé! er 

bandarískt blogg hi! "róa!asta í heimi hva! stjórnmálaumræ!u og stjórnmálavald 

var!ar. Hins vegar fara bloggheimar í Asíu og á ö!rum stö!um í heiminum sífellt 

stækkandi og ver!a "ví áhrifameiri eftir "ví sem skrifin ver!a betri og fleiri taka "átt. 

Bloggarar fara í frambo! e!a gefa verulega háar upphæ!ir til stjórnmálaflokka og 

einstaka frambjó!enda.

 Vi! nánari sko!un á Deiglunni og Vefritinu má álykta a! "au líkjast mun meira 

stóru bandarísku bloggunum heldur en íslensku bloggi. $a! sem er ólíkt bloggi er a! 

vefritin hafa ritstjóra og ritstjórn. Einnig er ekki sömu tenglalista a! finna "ar eins og á 

hef!bundnum bloggsí!um og skrifin vir!ast vera formlegri og vanda!ri heldur en á 

bloggi. Margt  er "ó a! finna á vefritunum tveimur sem líkist bloggi. Umræ!uefni á 

vefritunum er fjölbreytt og alls ekki alltaf stjórnmál. Deiglan b#!ur lesendum sínum upp 

á a! hafa samband vi! höfund á tölvupósti e!a me! "ví a! skrifa athugasemd sem birtist 

undir pistlinum, en "a! er nokku! sem er eitt af einkennum bloggsins.

 Skilja má aukinn áhuga fræ!imanna á vefritum og bloggi út frá "ví a! svo 

vir!ist sem a! "jó!félagsumræ!an færist hægt og rólega "anga! og "ví lítils vir!i a! 

sko!a flokksblö! e!a anna! útgefi! efni stjórnmálaflokka e!a samtaka sem vir!ast ekki 
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eiga langt eftir af lífskei!i sínu. Pawel Bartoszek, stærfræ!ingur og deiglupenni rita!i á 

Deiglunni vi! árbyrjun 2008:83

$a! var sagt á sínum tíma a! vefritin höf!u komi! í sta!inn fyrir flokksblö!. Færslan úr 

flokksblö!unum yfir í vefrit "#ddi fjölmennari, hra!ari, óvægari og oftast nær óvanda!ri 

málflutning. Nú spá "ví margir a! vefritin fari sömu lei! og flokksblö!in og bloggi! taki alfari! 

vi!. $etta mun væntanlega "#!a enn fjölmennari, enn hra!ari, en  óvægari og oftast nær óvanda!ri 

málflutning en á!ur, en "a! "#!ir ekkert a! b#snast yfir "ví.  Og flest bendir til a! "essar spár séu 

a! rætast. Mörg vefrit hafa lagt upp laupanna a! undanförnu e!a átt í miklu basli me! a! halda 

uppi reglulegri uppfærslutí!ni og háum gæ!um. Nema Vef"jó!viljinn, sem kemur ótrau!ur út alla 

daga ársins, og enginn vafi liggur á a! "ar séu ágætir íslenskumenn á fer!.

$a! er "ví enginn vafi á "ví af hverju fræ!imenn hafa áhuga á "róun bloggsins. Ljóst er 

a! vegna lítils kostna!ar vi! rekstur vefrits e!a bloggs ver!ur mun hagkvæmara a! auka 

umræ!u á veraldarvefnum til a! spara prent- og uppsetningarkostna!. Á sama tíma 

ver!ur hægt a! ná til fleiri einstaklinga, sérstaklega hér á Íslandi "ar sem um "a! bil 

90% hafa a!gang a! tölvu og veraldarvefnum. Hins vegar má vera a! ekki sé jafn mikill 

áhugi á "ví a! n#ta sér blogg og a!ra rafræna mi!la á svæ!um "ar sem slíkt  a!gengi er 

takmarka!.

  

5.5.2 Rá!herrarnir

Rá!herrarnir tveir, Össur Skarphé!insson og Björn Bjarnason, eru stundum sag!ir vera 

ofurbloggararnir, miki! lesnir og afar áhugaver!ir til sko!unar. Bæ!i vegna "ess a! "eir 

eru bá!ir gó!ir pennar vegna reynslu sem bla!amenn og ritstjórar ásamt "ví a! vera af 

eldri kynsló!inni. $a! er athyglisvert a! einn elsti "ingma!urinn, Björn Bjarnason, skuli 

vera einn fyrsti bloggari Íslendinga. Nokku! öflug umræ!a fór fram "egar Björn 

Bjarnason tók í notkun tölvupóst og stofna!i sitt blogg. Gu!rún Helgadóttir fyrrverandi 

al"ingisma!ur vara!i vi! tæknin#jungum "áverandi menntamálará!herra, sem var "á 

Björn Bjarnason. $a! var ekki bloggi! sem Gu!rún var a! breg!ast vi! í "essu tilfelli 

heldur tölvupóst"jónustu rá!herrans. Ekki tí!ka!ist á "eim tíma a! nota tölvupóst  sem 

samskiptatæki og um "etta rita!i Gu!rún eftirfarandi í Morgunbla!inu "ann 20. maí ári! 

1995:84
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Menntamálará!herra á au!vita! hei!ur skilinn fyrir a! bjó!a "essa "jónustu "eim sem hana geta 

"egi!. En öll starfsemi stofnana ríkisins ver!ur a! vera a!gengileg öllum landsmönnum. [...] Mín 

vegna má öll "jó!in eiga tölvur og mótöld. $a! er víst ágæt skemmtun a! komast inn í „gagnslausu 

sí!urnar“  á Internetinu, ef menn "arfnast "ess ekki til annars. $ar má sjá hva! vatnsbor!i! er hátt í 

klósettkassa einhvers manns í Texas og hva! er eftir í kaffikönnunum í Háskólanum í Cambridge. 

Og svo er hægt a! spjalla vi! nágrannana e!a menntamálará!herrann og enginn "arf nokkru sinni 

a! a! hitta neinn.

$a! er mjög ólíklegt a! einhver myndi vilja taka undir or! Gu!rúnar nú. En me! 

tæknin#jungum getur almenningur haft samband beint vi! valdamenn "jó!arinnar og 

"ar me! rofi! einangrunarstö!u "eirra. Einnig ná "ingmenn og rá!herrar athygli 

hef!bundinna fjölmi!la me! skrifum sínum. $a! kom fram í könnun minni í íslenskum 

dagblö!um a! skrif "eirra eru "ar reglulega nefnd, og "á bæ!i birt brot af færslum e!a 

"ær reifa!ar stuttlega í föstum dálkum sem minna svolíti! á slú!urdálka. Fréttastö!var 

ljósvakami!la hafa oft og tí!um veitt bloggfærslum rá!herra og "ingmanna athygli og 

voru í sumum tilfellum færslur Össurar Skarphé!inssonar i!na!arrá!herra lesnar upp í 

fréttum Stö!var 2. Má "ar nefna n#lega færslu Össurar um Gísla Martein Baldursson, 

borgarfulltrúa Sjálfstæ!isflokksins í Reykjavík. Össur gekk nokku! harkalega gegn 

Gísla Marteini í "eim pistli og var rá!herra gagnr#ndur af "eim sökum, bæ!i af 

andstæ!ingum og eigin flokksmönnum. Stór hluti pistilsins var birtur og lesin upp í 

hádegisfréttum Stö!var 2 "ann 20. febrúar 2008. Mikil umræ!a átti sér sta! í 

fjölmi!lum og á bloggi. Daginn eftir voru Sigur!ur Kári Kristjánsson "ingma!ur 

Sjálfstæ!isflokksins og Lú!vík Bergvinsson "ingma!ur og "ingflokksforma!ur 

Samfylkingar gestir í Kastljósi Ríkissjónvarpsins. Bá!ir voru "eir ósáttir vi! framkomu 

Össurar, jafnvel Lú!vík flokksfélagi hans. Sigur!ur Kári sag!ist hneyksla!ur. $etta er 

ágætt dæmi um hvernig bloggskrif geta vaki! upp fjöruga umræ!u. Líklegt er a! 

fjölmi!lar fylgist vel me! skrifum rá!herrans "ar sem "a! li!u einungis örfáar 

klukkustundir frá "ví a! pistillinn var skrifa!ur og "ar til hann var kominn inn á 

fjölmargar fréttasí!ur.

 Björn Bjarnason hefur eins og Össur Skarphé!insson n#tt  sér blogg sitt til a! 

l#sa sko!unum sínum um #mis "jó!félagsmál og ádeilur sem tengst hafa honum. Miklar 

umræ!ur hafa or!i! til um hann og Baugsmáli! svokalla!a og hefur rá!herrann n#tt sér 

vefsí!u sína til a! l#sa sinni hli! mála. Me!al annars kom til "ess a! Hæstiréttur tók til 

umræ!u ásakanir í gar! Björns Bjarnasonar um a! hann væri vanhæfur vi! skipun 
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ríkissaksóknara vegna ummæla sinna um Baugsmáli! á bloggi sínu. Ni!ursta!a 

Hæstaréttar var sú a! rá!herrann var ekki talin vanhæfur. Páll Hreinsson, "á 

lagaprófessor en nú n#skipa!ur hæstaréttardómari, sag!i ni!urstö!una í samræmi vi! 

fyrri dómaframkvæmdir. Einnig var "a! teki! fram a! ni!ursta!an væri í samræmi vi! 

dómaframkvæmd í Danmörku "ar sem rá!herrum eru veittar rúmar heimildir til a! tjá 

sig. $eir fara me! pólitíska stefnumótun og ver!a a! geta brug!ist vi! á lí!andi stund.85

 Björn Bjarnason hefur ekki veri! smeykur vi! a! láta í ljós sko!anir sínar á 

bloggi sínu og er um "a! deilt hvort "a! sé neikvætt e!a jákvætt fyrir hann sem 

stjórnmálamann. Hvort sem er rétt getur "a! varla talist neikvætt  "egar kjörinn fulltrúi 

fólksins veitir kjósendum og ö!rum slíkan beinan a!gang a! störfum sínum og 

sko!unum. Me! "essum hætti eiga fleiri en ella betri möguleika á "ví a! kynnast  Birni 

Bjarnasyni sem stjórnmálamanni á öllu kjörtímabilinu en ekki einungis í 

kosningabaráttu. Björn bloggar um málefni lí!andi stundar og "ví vita kjósendur um 

afstö!u hans til fjölmargra mála jafnvel sama dag og "au koma upp.
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6  Frelsi til a! skrifa

Lög og reglur gilda á blogginu eins og annars sta!ar. Ummælin sjálf eru sko!u! og 

metin. En hver er sta!a bloggsins gagnvart íslenskum lögum og "á kannski sérstaklega 

"eim ákvæ!um stjórnarskrárinnar sem vernda tjáningarfrelsi!. Eftirlitsa!ilar fjölmi!la 

hafa veri! mjög tregir til a! sinna eftirliti á bloggi. $ví hefur veri! haldi! fram a! 

hugsanlega geti "a! ska!a! árei!anleika og "róun bloggheima til lengri tíma liti!. 

Slíkan vettvang væri hugsanlega hægt a! misnota í pólitískum tilgangi og "ví bæri 

einnig opinberum eftirlitsa!ila skylda a! sinna eftirliti á vettvangi bloggsins "ar sem 

stjórnmálin hafa á undanförnum árum stigi! á miklum hra!a inn í bloggheima.86 En geta 

dómsvaldi! og lögin veitt blogginu a!hald?

6.1 Fyrsti bloggdómurinn á Íslandi

Fyrsti bloggdómur87 féll í Héra!sdómi Reykjavíkur vori! 2008 og var stefndi dæmdur 

til a! grei!a ska!abætur ásamt "ví a! tiltekin ummæli á hans bloggi voru dæmd ómerk 

me! lögum sem á!ur fyrr hef!u einungis veri! talin eiga vi! prentmi!la, lög um 

prentrétt nr. 57/1956. Me! "essu má telja mikilvægt a! sko!u! ver!i nánar sta!a 

íslenska bloggarans gagnvart lögum. Bloggi! hefur veri! n#tt á "eirri forsendu a! 

bloggarinn sé eigin ritstjóri88 og "ar me! a! frelsi! á bloggi sé margfallt meira heldur en 

í hef!bundnum fjölmi!lum. Hins vegar vir!ist "róunin vera sú a! ekki sé ger!ur munur 

á ummælum í hef!bundnum fjölmi!lum og bloggi. Um er a! ræ!a svokalla!a lögjöfnun 

"ar sem lögin fjalla einungis um prentmi!la og er rita! í dómsúrskur!i a! hér sé:89

[U]m efnislega sambærileg tilvik a! ræ!a enda sta!reynd a! mörg dagblö! eru gefin út á 

vefmi!lum. Me! lögjöfnun frá 22. gr. laga nr.  57/1956 ber "ví a! taka til greina "á kröfu stefnanda 

a! stefnda ver!i gert skylt a! birta forsendur dóms og dómsor! á vefsvæ!i sínu "egar dómur 

gengur.

Enn á eftir a! sjá hver ni!ursta!a Hæstaréttar ver!ur í "essu máli. $ví ver!ur "essi hluti 

kaflans rita!ur me! fyrirvara, "ar sem framtí!ar"róun "essa mála er enn óviss. 
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 Lítum nánar á 73. gr. íslensku stjórnarskrárinnar. Eftir "ær breytingar, sem ger!ar 

voru me! stjórnskipunarlögum nr. 97/1995, segir "ar: 

 

Allir eru frjálsir sko!ana sinna og sannfæringar. Hver ma!ur á rétt á a! láta í ljós hugsanir sínar, en 

ábyrgjast ver!ur hann "ær fyrir dómi. Ritsko!un og a!rar sambærilegar tálmanir á tjáningarfrelsi 

má aldrei í lög lei!a. Tjáningarfrelsi má a!eins setja skor!ur me! lögum í "águ allsherjarreglu e!a 

öryggis ríkisins, til verndar heilsu e!a si!gæ!i manna e!a vegna réttinda e!a mannor!s annarra, 

enda teljist "ær nau!synlegar og samr#mist l#!ræ!ishef!um. 

Í sk#rslu fjölmi!lanefndar menntamálará!herra var sagt eftirfarandi um stö!u 

tjáningarfrelsis gagnvart íslenskum og al"jó!legum hef!um:90

Grunnreglan um tjáningarfrelsi kemur fram í upphafi 2. mgr [73. gr. stjskr.]. en "ar er mælt fyrir 

um a! hver ma!ur eigi rétt á a! láta í ljósi hugsanir sínar.  Or!alag ákvæ!isins vísar til réttar til a! 

tjá sig í ritu!u og mæltu máli. Rétturinn er óhá!ur "ví hva!a mi!ill er nota!ur til tjáningar.  $á 

tekur ákvæ!i! enn fremur til réttar manna til a! tjá sig me! hvers kyns ö!rum hætti,  svo sem í 

formi listrænnar tjáningar e!a látbrag!s.  

 

$a! er me! engum hætti hægt a! halda "ví fram a! á bloggi sé ótakmarka! 

tjáningarfrelsi og a! ekki sé hægt a! veita "ví a!hald. $vert á móti höfum vi! nú "egar 

sé! í fyrsta sinn ummæli á bloggi ver!i! dæmd ómerk. 

 $essi fyrsti bloggdómur hér á landi kom mörgum á óvart. Ekki er vita! hvort 

Hæstiréttur muni sta!festa dóminn og af "eirri ástæ!u er ekki hægt a! álykta a! um sé 

a! ræ!a setta hef! e!a réttarvenju fyrir framtí!ina. Samkvæmt lögum um tjáningarfrelsi 

má álykta a! um sé a! ræ!a tilraun til takmörkunar tjáningarfrelsis á veraldarvefnum. 

Nau!synlegt er a! veita bloggi a!hald og hafa margir l#st yfir ánægju me! dóminn eins 

og til dæmis Björn Bjarnason dómsmálará!herra sem hvatti til áframhaldandi sóknar til 

a! berjast gegn ólögmætum bloggurum sem ska!a mannor! annara me! "ví a! nota 

"ann mi!il. $egar bloggarinn er sag!ur eigin ritstjóri hl#tur ritstjórnarábyrg! a! fylgja 

"ar me!. $ví má álykta a! réttast sé a! íslenskir dómstólar takist á vi! "ann vanda a! nú 

hefur fjöldi ritstjóra á Íslandi "úsundfaldast me! innkomu bloggsins. Netskrif eru ekki 

verndu! af ritstjórnum og "ar af lei!andi settum si!areglum og ö!rum skrá!um og 

óskrá!um reglum sem fjölmi!lastéttin fer eftir.

 Nokkur or! um bloggdóminn. Ummæli á bloggsí!unum áttu sér sta! í mi!ri 
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kosningabaráttu og „málsa!ilar höf!u ekki sömu stjórnmálasko!anir og studdu hvor 

sinn stjórnmálaflokk í a!draganda al"ingiskosninga 2007“91. Ekki tók dómstóllinn "a! 

til greina "ar sem miklir hagsmunir voru í húfi tengdir störfum stefnenda sem talsmanns 

fjöl"jó!legs fyrirtækis á Íslandi og a! hann  væri ekki „opinber persóna í "eim skilningi 

a! hann ver!i a! "ola meiri og sterkari gagnr#ni en gengur og gerist.“92 $á er tali! a! 

opinberar persónur eins og rá!herrar og "ingmenn "urfa a! "ola meiri og sterkari 

gagnr#ni en a!rir um athafnir sínar. Í "essu samhengi má telja a! skrifum Össurar 

Skarphé!inssonar vi!skiptará!herra um Gísla Marteins Baldurssonar borgarfulltrúa 

hef!u hugsanlega veri! vísa! frá dómi ef "a! mál hef!i veri! kært, og "á af "eirri 

ástæ!u a! bá!ir eru opinberar persónur og sitja í kjörnu embætti fyrir sitthvorn flokkinn. 

$ví er ætlast til a! slíkar persónur "urfi a! "ola meira en a!rir.

6.2 Umdeildu bloggi loka! á blog.is

Í Morgunbla!inu "ann 22.apríl 2008 (bls. 4) er sagt frá atbur!i sem átti sér sta! nú 

n#lega. Loka! var fyrir blogg Skúla Skúlasonar, hrydjuverk.blog.is. Bloggi! haf!i veri! 

í notkun í tæpt ár og voru "ar #msar hli!ar íslam gagnr#ndar. Í greininni er greint frá 

atbur!inum og er "ar rita!:93 

A! sögn Ingvars Hjálmarssonar, netstjóra mbl.is, vir!ist sem misskilnings gæti í umfjöllun og 

umræ!um um lokunina, "ví ekki hafi veri! um ritsko!un a! ræ!a, heldur hafi lokunin veri! 

framkvæmd í samrá!i vi! höfund bloggsins "egar ljóst var a! færslurnar brutu í bága vi! landslög. 

Lögfræ!ingur var fenginn í máli! og mat hann "a! "annig a! skrifin brytu landslög. 

Óska! var eftir "ví a! tiltekin umfjöllun yr!i tekin af sí!unni en a! sögn netstjóra mbl.is 

fannst höfundi "a! best a! loka sí!unni, sem svo var gert.

 $a! kemur varla á óvart a! fjörug umræ!a mynda!ist eftir slíka a!ger! og "á 

sérstaklega á netinu. Hér eru tjáninga- og sko!anafrelsinu settar skor!ur og vilja margir 

standa vör! um "a! frelsi. Hins vegar var "a! meti! í "essu tilfelli a! of langt væri 

gengi!. Netstjóri mbl.is tók "a! sk#rt fram a! „umsjónarmenn Blog.is ritst#ri ekki "ví 
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efni sem skrifa! er á bloggvefinn“94. Samt sem á!ur er  tæplega hægt a! halda "ví fram 

a! "etta sé ekki ritstjórn. Hér er veri! a! hafa afskipti af skrifum bloggara sem er sag!ur 

vera eigin ritstjóri og ætti "ví sjálfur a! bera ábyrg! á skrifum sínum. Hins vegar eru 

skilmálar sem allir bloggarar á blog.is "urfa a! sam"ykkja "egar bloggi! er stofna! og 

er umsjónarmönnum vefsins "ar veittar vissar heimildir til a! hafa afskipti og "ar me! 

ritst#ra efni sem sett er á bloggsí!ur sem h#star eru hjá fyrirtækinu.

 Egill Helgason tók mál "etta til umfjöllunar á bloggi sínu eyjan.is/silfuregils. $ar 

sag!i hann me!al annars:95

Ma!ur hefur horft á klerka í heimi íslams og kristni læsa saman höndum í ósk um a! tjáningarfrelsi 

ver!i takmarka! "egar trúarbrög! eru annars vegar,  a! slík umfjöllun ver!i talin óvi!urkvæmileg 

og var!i helst vi! lög. Af "ví hún sé svo óskaplega særandi. Vi! eigum ekki a! taka neitt einasta 

mark á hinum kristna Séra Svavari – fremur en hinum sem vilja banna umfjöllun um Kóraninn og 

spámanninn Múhamme!. Draumur "eirra er a! "a! ver!i skilgreint sem glæpur a! gagnr#na 

trúarbrög! – jafnvel hatursglæpur – a! "a! ver!i sett í sama flokk og rasismi.

Ekki er allur bloggheimurinn á Íslandi sammála í máli "essu en mikilvægt er a! "essi 

umræ!a ver!i tekin. Slíkir árekstrar á bloggi vir!ast vekja athygli á flóknum 

málfrelsisádeilum í "jó!félagi okkar. Líklegt er a! slíkum málum muni fjölga í 

framtí!inni "ar sem "átttakendahópur bloggsins vex á hverjum degi.

6.3 Getur frelsi bloggsins gert "a! tortryggilegt?

Frjáls stjórnmálaumræ!a á bloggi hefur í för me! sér ö!ruvísi umræ!u "ar sem hver 

einasti óbreytti borgari getur teki! "átt me! bloggskrifum og skrifa! athugasemdir á 

blogg annarra. Nú eru flest blogg a!gengileg öllum og "ví ver!ur a! gera rá! fyrir "ví 

a! til dæmis atvinnuveitendur fylgist me! skrifum starfsmanna. $a! lei!ir hugann a! "ví 

hvernig bloggskrifum ver!ur veitt a!hald og hvort "a! a!hald geti hugsanlega gengi! of 

langt. Forsenda "ess a! blogg ver!i ekki tortryggilegt, er a! allir sem "ess óska, "ori a! 

stofna og skrifa á blogg. Hér a! framan hefur veri! nefnt a! trúver!ugleiki bloggsins var 

fyrst talinn ver!a til vegna a!komu fjölmi!la- og háskólafólks og ö!rum 

sko!anamyndandi persónum í "jó!félaginu. Ef til "ess kemur a! slík skrif geti til dæmis 

haft áhrif á "a! hvort  háskólakennari e!a bla!ama!ur fái fastrá!ningu, er spurning hvort 
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"a! geti leitt til "ess a! sko!anamyndandi a!ilar í samfélaginu hverfi á brott frá 

bloggheimum og dragi "ar af lei!andi úr trúver!ugleika bloggsins sem 

uppl#singami!ils. Fjölmargir háskólakennarar í Bandaríkjunum halda uppi bloggsí!um 

og er einn "eirra sem hér er nefndur me! eitt vinsælasta stjórnmálablogg Bandaríkjanna 

(Instapundit.com). Vita! er a! vi!vera sko!anamyndandi persóna í bloggheimum er 

forsenda "ess a! teki! sé mark á bloggi sem uppl#singami!li. Nokkrir "eirra eru nefndir 

hér:

- Erin O’Connor (associate professor of English, University of Pennsylvania)

 Vefsló!: erinoconnor.org

- Siva Vaidhyanathan (associate professor of culture and communication, New York 

 University)

 Vefsló!: sivacracy.net

- Daniel W. Drezner (associate professor of international politics at the Fletcher School 

 of Law and Diplomacy at Tufts University)

 Vefsló!: danieldrezner.com/blog

- Juan R. I. Cole (professor of modern Middle East and South Asian history at the 

 University of Michigan at Ann Arbor)

 Vefsló!: juancole.com

- Abb Althouse (professor of law at the University of Wisconsin Law School)

 Vefsló!: althouse.blogspot.com

- Glenn Reynolds (professor of law at the University of Tennessee)

 Vefsló!: instapundit.com

 Til eru dæmi "ar sem menn hafa veri! reknir fyrir skrif sín á bloggi e!a neita! 

fastrá!ningu. Umræ!a er me!al fræ!imanna um hvort háskólar taki tillit til bloggs 

kennara vi! n#rá!ningar. Bent er á tilfelli í Bandaríkjunum "ar sem bloggskrif eru talin 

hafa valdi! "ví a! me!al annars Juan Cole, prófessor, (juancole.com) hafi veri! neita! 

um starf hjá Yale háskóla í Bandaríkjunum og "ar á undan hafi fræ!imanninum Daniel 

W. Drezner einnig veri! neita! um stö!u í Chicago. Greint var frá "ví í fjölmi!lum a! 

hugsanlega ættu umdeild bloggskrif hans á danieldrezner.com hlut í "eirri ni!urstö!u. 

Drezner bendir sjálfur á "a! a! me!al annars hafi starfsfélagar hans ofmeti! "ann fjölda 

klukkustunda sem hann eigi a! hafa nota! í bloggi! og hef!i "ví veri! a! ey!a 

d#rmætum vinnutíma eins og vinnufélagar hans or!u!u "a!. Einnig sög!ust 
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vinnufélagar hans ekki lesa blogg en Drezner fannst "a! ávalt ánægjulegt "egar "eir 

mættu í heimsókn inn á skrifstofu hans til a! ræ!a einhverja bloggfærslu sem hann hef!i 

birt. 96 97  Anna! mál sem vakti mikla athygli og fjöruga umræ!u var "egar Heather 

nokkur Armstrong sem starfa!i sem grafískur hönnu!ur í Los Angeles var rekin vegna 

fjölda bloggfærslna um vinnufélaga og yfirmann.98 Bloggsí!a hennar er skrá! á léninu 

dooced.com. Mál "etta vakti svo mikla athygli á bloggi hennar a! nú sér hún fyrir 

fjölskyldunni me! augl#singatekjum af sí!unni. Eiginma!urinn hennar hætti a! vinna í 

október 2005. Sif Sigmarsdóttir, sjálfstæ!ur bla!ama!ur, skrifar í Vi!skiptabla! 

Morgunbla!sins "ann 30. nóvember 2006, um Mark Jen sem fékk draumastarf sitt hjá 

fyrirtækinu Google. Mark setti upp heimasí!u til a! leyfa fjölskyldu og vinum a! 

fylgjast me! sér. Var hann a! lokum rekinn eftir 10 daga í starfi "ar sem leyndarmál 

fyrirtækisins voru birtar í færslum hans og fjölmi!lar um allan heim voru farnir a! 

fylgjast grannt me! „málæ!i“ hans.99

 Ritstjórnar- og tjáningarfrelsi fylgir ábyrg!. Einn lesendi Morgunbla!sins sendi 

bla!inu bréf, reyndar nafnlaust, og var "a! birt í prentútgáfunni. $ar segir lesandinn 

me!al annars:

Oft hef ég lent inn á skemmtilegar bloggsí!ur, eftir ábendingar frá vinum og vinnufélögum. $ar 

eru oft huglei!ingar frá fólki sem kann a! koma "eim á framfæri me! skemmtilegum stíl. En mér 

hefur líka veri! bent á skuggahli!ar á "essum bloggskrifum. Ég hef fari! inn á bloggsí!ur, "ar sem 

grófar  ærumei!ingar og rógherfer!ir hafa veri! haf!ar í frammi gegn saklausu fólki.  [...] Margir 

bloggarar halda a! svona  skrif séu sambærileg vi! dagbókarskrif. $a! er a! sjálfsögu mikill 

misskilningur. Dagbók er geymd ofan í skúffu e!a undir kodda, en bloggi! er opi! öllum á Netinu 

og um "a! gilda mei!yr!alög eins og um dagbla! væri a! ræ!a.

Eftirfarandi bréf sem er dagsett 31. janúar ári! 2004 er áhugavert vegna n#ja 

bloggdómsins á Íslandi. Áhyggjur íslenskra bloggnotenda hafa "ví veri! til sta!ar "rátt 

fyrir a! blogg hafi ekki veri! or!i! mjög almennt ári! 2004. $ví er snemma fari! a! 

líkja bloggi vi! prentmi!il.100
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 Fyrir baráttumenn tjáningarfrelsis má segja a! bloggi! megi vera nokku! 

heilagt og vir!ast  miklar vonir vera bundnar vi! tjáningu á veraldarvefnum. En öll sú 

"róun sem hefur átt  sér sta! á bloggi getur or!i! a! engu ef sko!anamyndandi persónur 

hverfa af vettvangi bloggsins vegna "r#stings frá atvinnuveitenda e!a samstarfsfélaga.
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7  Lokaor!

$egar r#nt er í ni!urstö!ur "essarar ritger!ar vakna spurningar um hvort bloggi! sé í 

rauninni mjög merkilegt. $a! veitir a! vísu nokkrum mönnum tækifæri til a! láta 

sko!anir sínar í ljós nær daglega, til dæmis Birni Bjarnasyni og Agli Helgasyni, sem 

taka virkan "átt í umræ!um "jó!félagsins. Getur veri! a! bloggi! sé eins og Hyde Park 

Corner í Lundúnum, afkimi fyrir sérvitringa?

 Ljóst er a! á Íslandi er a!gengi a! tölvu og veraldarvefnum me! "ví besta í 

heiminum. $ví má telja a! flestir Íslendingar eigi au!velt me! a! taka "átt í 

bloggumræ!um me! "ví a! vera lesendur e!a stofna sjálfir blogg. Hins vegar er sta!an 

önnur í flestum ö!rum löndum og "ví takmarka!ur hópur sem tekur "átt í bloggi ef liti! 

er á heiminn í heild sinni. Hvert sem er liti!, "á sést ávallt kjarni vinsælla blogga sem 

ríkir innan bloggheimsins. Oftast eru "a! sko!anamyndandi einstaklingar í "jó!félaginu 

sem vir!ast  fá mesta athygli. Ef bloggarinn er ekki fjölmi!lama!ur, háskólamennta!ur, 

stjórnmálama!ur, framkvæmdastjóri e!a forma!ur einhvers félags má teljast afar 

ólíklegt a! hef!bundnir fjölmi!lar muni veita skrifum "ess bloggara einhverja athygli. 

Raunin er sú a! meirihluti blogga hafa svo sem engin áhrif og draga afar fáa lesendur a! 

sér. Samt sem á!ur eru blogg á Íslandi vel tengd vi! hefbundna fjölmi!la og "ví kom í 

ljós hversu einfalt "a! er a! margfalda heimsóknir bloggsins á örfáum dögum me! "ví 

a! blogga vi! fréttir á til dæmis mbl.is. 

 Tala! er um a! bloggi! sé stjórnlaust. Anna! hefur komi! í ljós "ar sem 

margvíslegar tilraunir eiga sér sta! til a! veita bloggskrifum a!hald. Íslenskir dómstólar 

hafa teki! fyrsta skrefi! me! "ví a! láta loka blogginu hrydjuverk.blog.is vegna 

umdeildra skrifa sem sög! voru brjóta í bága vi! íslensk lög.  Erlendar athuganir benda 

til "ess a! atvinnuveitendur veiti bloggi miki! a!hald og til er fjölda dæma um 

uppsagnir e!a neitanir um fastrá!ningu vegna bloggskrifa. Sílkt hefur snert  fjölda 

atvinnutakenda sem og virta fræ!imenn vi! bandaríska háskóla.

 Ni!ursta!an er sú a! sko!anamyndandi einstaklingar í "jó!félaginu taka "átt 

og notfæra sér blogg og vi! "a! hefur mi!illinn áunni! sér trúver!ugleika. Ef "eir sömu 

einstaklingar fara a! hverfa af "essum vettvangi og snúa sér a! ö!ru er gert rá! fyrir "ví 

a! hlutverk bloggsins í "jó!félagsumræ!unni ver!i afar takmarka! og ómerkilegt. 

Nau!synlegt er a! lög! ver!i frekari vinna í bloggrannsóknir á Íslandi. 
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