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Útdráttur 
 
 Í ritgerð þessarri er reynt að sýna fram á að blogg sé bylting í sögu fjölmiðlunar. 

Fjölmiðlar eru meðal áhrifamestu stofnana samfélagsins. Émile Durkheim hélt því fram 

að með breytingum á fjölmiðlum yrðu breytingar á samfélagsgerðinni. Einnig hélt Harold 

A. Innis því fram að einokunaraðilar, þ.e. eigendur fjölmiðla, reyndu ávallt að nýta þá sér 

í hag. Samfélagsgerðin breyttist því aldrei fyrir áhrif fjölmiðla nema einokunaraðilunum 

væri það þóknanlegt. Carl J. Couch fjallaði ýtarlega um það hvernig fjölmiðlar hafa verið 

notaðir í gegnum tíðina, allt frá þeim tíma þegar munnlegar frásagnir voru ríkjandi 

fjölmiðill þar til að tölvuvæðing hófst á 20. öld. Kenningum Couch og Innis verður 

fléttað saman og þær settar í samhengi við þann fjölmiðil sem í daglegu tali er nefndur 

blogg. Einkenni bloggsins eru ólík einkennum hinna fyrri ríkjandi fjölmiðla. Til að 

mynda lýtur það reglum félagslegra samskipta og tjáningarformið er með öðrum hætti. Ef 

hinir gömlu ríkjandi fjölmiðlar líta svo á að þeir þurfi að bregðast við samkeppni frá 

blogginu má með sanni segja að samfélagsgerðinni hafi verið breytt og að bloggið sé 

bylting.  
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Inngangur 
 
 Fjölmiðlar eru meðal lykilstofnana samfélagsins. Þeir hafa meðal annars áhrif á 

hugsunarhátt og gildismat samfélagsins og samfélagsgerðina sjálfa. Einn hinna klassísku 

félagsfræðinga, Émile Durkheim, segir í bók sinni The Division of Labour in Society að 

með þróun boðskipta hljóti að verða breytingar á gerð samfélagsins því að með þeim 

verði breytingar á því hvernig almenningur skynjar og hugsar um hlutina. Svo mikil áhrif 

hafa fjölmiðlar að þeir hafa oft verið kallaðir fjórða valdið sem komi til viðbótar hinni 

hefðbundnu þrískiptingu valdsins í löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald. Með 

þetta í huga er sérstaklega áhugavert að velta fyrir sér breytingum á samfélagsgerð 

Vesturlandabúa á 20. öld þar sem bylting hefur orðið í þróun ýmissa tækninýjunga 

boðmiðla eins og sjónvarpsins, útvarpsins, veraldarvefsins og síðast en ekki síst 

bloggsins. Bloggið er meira að segja svo nýtt fyrirbrigði að það hefur ekki enn öðlast 

viðurkennt heiti á íslensku. 

 Allt fram á 20. öld var þróun fjölmiðlunar mjög hæg og yfirleitt  stjórnað af 

aðilum sem þar með höfðu vald til þess að stjórna því hvernig almenningur skynjaði og 

hugsaði um hlutina. En smám saman varð boðmiðlun betur aðgengileg almenningi. Með 

tilkomu veraldarvefsins gat ákveðinn hópur manna, sem hafði náð valdi á þessarri 

tækninýjung, birt nánast hvað sem er. Hver sá sem hafði aðgang að vefnum gat síðan séð 

efnið með auðveldum hætti. Ljóst var að hér væri um að ræða byltingu í boðmiðlun ef 

tæknin yrði almenn. Ritgerð þessi er fyrsta tilraun höfundar til þess að sýna fram á 

byltinguna sem orðið hefur með tilkomu bloggsins.  

Fjallað er um tímabilið þegar munnlegar frásagnir voru ríkjandi boðmiðlar. Einnig 

er fjallað um tímabilið þegar ritmálið varð ríkjandi boðmiðill svo og tímabilið þegar 

dagblöð, sjónvarp og útvarp urðu ríkjandi miðlar. Þessi tímabil eru tekin fyrir og borin 

saman við tímabilið sem einkennist af tölvuvæðingu, þar á meðal bloggi. Þetta er gert 

með kenningar bandarísku fræðimannanna Harolds Adams Innis, Carls J. Couch og 

Marshall McLuhan að leiðarljósi. Kostir og gallar bloggs sem boðmiðils eru einnig raktir 

og bent er á viðbrögð bloggsins við göllum sínum. 
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Fræðileg nálgun Harolds A. Innis og Carls J. Couch  
 

Kenningar fræðimannanna 
 
 Harold Innis var prófessor í hagfræði við háskólann í Toronto. Hann ákvað að 

skoða sögu boðmiðla út frá hagfræðilegu sjónarhorni þúsundir ára aftur í tímann og setti 

fram athyglisverðar kenningar út frá þeirri gagnasöfnun. Í bók sinni, The Bias of 

Communication setur hann fram hina svokölluðu „Þriggja stiga kenningu“ 

eða „Three Phase Theory“. Með þeirri kenningu gerir hann tilraun til þess að skýra út 

ákveðna tilhneigingu í þróun nýrra fjölmiðla gegnum tíðina. Á fyrsta stigi er fjölmiðill í 

einokunaraðstöðu og jafnvel notaður til þess að viðhalda samfélagsskipan sem kemur 

vissum einokunaraðilum fjölmiðilsins til góða. Sem dæmi var papírus töluvert notaður 

fyrr á tímum til þess að koma upplýsingum til fjarlægra svæða þar sem áhrifasvæði 

einokunaraðilans var stórt. Með hjálp papírus var hægt að miðla upplýsingum til 

fjarlægari svæða viðkomandi ríkis. Uppgvötunin á bókfellsgerð átti síðar eftir að veita 

notkun á papírus samkeppni og þar með var einokun þeirra fjölmiðla sem notuðu papírus 

ekki lengur fyrir hendi. Bókfell hafði ef til vill einhvern kost sem papírus hafði ekki. Það 

gæti til dæmis hafa varðveist betur. Slíkar uppgötvanir marka upphaf á öðru stigi í þriggja 

stiga kenningu Innis. Notkun á papírus og notkun á bókfelli voru hér með komin í 

samkeppni þar sem annað fyrirbærið átti eftir að bera sigur af hólmi. Innis telur að  á öðru 

stiginu sé velferð innan þjóðfélagsins mest. Þar sem samkeppni ríkir er auðveldast fyrir 

þegna viðkomandi ríkis að notfæra sér þá fjölmiðla sem berjast um yfirráð, það auki 

velferð þjóðanna. Þriðja stigi er náð þegar annar hvor samkeppnisaðilinn hefur náð 

yfirburðastöðu. Þeir sem ná tökum á þeim miðli sem verður ríkjandi hafa þar með náð 

einokunarstöðu. Þessi þróun endurtekur sig síðan aftur og aftur. Þannig gengur þróunin í 

hring. (Dudley, Leonard (1999), bls. 599-600). Þannig hefur þróun nýjunga í boðmiðlun 

verið í gegnum aldirnar að mati Innis. Innis heldur því fram að aðilar sem hafi möguleika 

á að einoka fjölmiðilinn geri það í því skyni að hafa áhrif á samfélagið í sína þágu. Innis 

myndi því samsinna þeim félagsfræðingum sem halda því fram að fjölmiðlar hafi áhrif á 

skynjun almennings á raunveruleikanum (McQuail, Denis (2000), bls. 101). Þeir aðilar 
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sem næðu einokunarstöðu myndu líklega festa stöðu sína í sessi með því nota fjölmiðlana 

með einum eða öðrum hætti þannig að þeir flyttu upplýsingar með hagsmuni þeirra að 

leiðarljósi. Þar með endurspegluðu upplýsingarnar sem fjölmiðlarnir dreifðu ekki 

raunveruleikann heldur gættu fyrst og fremst hagsmuna eigendanna (Webster, Frank 

(ritstjóri) (2004), bls. 377). Þegar litið er á upphaf nýrra fjölmiðla í sögulegu samhengi 

virðist ríkisvaldið eða ákveðin elíta sem nýtur góðs af ríkjandi samfélagsskipan oft reyna 

einmitt í skjóli valds síns að notfæra sér fjölmiðilinn í sína þágu eða til að viðhalda 

ákveðinni samfélagsskipan sem mögulega einkennist af einræði og harðstjórn 

valdhafanna. Þannig má líta á fjölmiðilinn sem sköpun samfélagsins sem síðan hefur 

aftur áhrif á samfélagið. Marshall McLuhan, sem líkt og Innis er kenndur við 

Torontoskólann, samsinnir Innis að því leyti að fjölmiðlar hafi áhrif á það hvernig 

notendur þeirra upplifi heiminn. Hann heldur því fram að nýir fjölmiðlar leitist við að 

víkka út mörk fyrri ríkjandi fjölmiðla og að smám saman verði fjölmiðlar gagnvirkari 

þannig að notendur þeirra geti smám saman tekið þátt í eða að minnsta kosti fundist þeir 

taka þátt í umfjöllun fjölmiðilsins á sem auðveldastan hátt (McQuail, Denis (2000), bls. 

127-128). 

 Þessar kenningar Innis og McLuhans koma heim og saman við umfjöllun Carls J. 

Couch, prófessors í félagsfræði við háskólann í Iowa í Bandaríkjunum um upphaf ýmissa 

fjölmiðla og hvernig ýmsir hópar samfélagsins, oft á tíðum ríkisvaldið, notuðu fjölmiðla 

til þess að viðhalda þeirri samfélagsskipan sem var þeim í hag. 

  

Munnlegar frásagnir 
 
 Harold Innis telur að þrjú markmið beri að hafa í huga þegar skapa eigi nýjan 

fjölmiðil. Í fyrsta lagi telur hann mikilvægt að fjölmiðillinn berist til sem flestra innan 

viðkomandi samfélags, í öðru lagi að hægt sé að varðveita afurðir fjölmiðilsins þannig að 

nýta megi þær á öllum tímum og í þriðja lagi að fjölmiðillinn sé þannig úr garði gerður að 

fólk skilji þær upplýsingar sem hann veitir. Í veruleika þar sem kostnaður við dreifingu 

upplýsinga til almennings er minni en kostnaður við varðveislu og við að haga 

upplýsingunum þannig að sem flestir skilji þær, verður til miðlæg fjölmiðlastofnun 
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(Dudley, Leonard (1999), bls. 602). Sú stofnun leggur mesta áherslu á að dreifa 

upplýsingunum til eins margra og unnt er. Minna er lagt í varðveislu upplýsinganna og að 

allir skilji þær. Áður en að ritmálið kom til sögunnar voru munnlegar frásagnir einmitt sá 

fjölmiðill sem almenningur treysti á. Upplýsingum var víða reynt að viðhalda með því að 

yrkja ljóð um viðkomandi efni. Að yrkja slík ljóð og flytja þau af munni fram var ekki á 

valdi allra í stórum fornum samfélögum, til dæmis meðal Forn-Grikkja eða Inka í Suður 

Ameríku. Þar voru skipaðir sérfræðingar sem ortu slík ljóð og fluttu fyrir almenning. Þeir 

skipuðu ákveðinn sess í samfélaginu sem líkja má við þann sess sem  tónlistarmenn og 

leikarar skipa í dag. Þeir voru nokkurs konar mannlegar, miðlægar fjölmiðlastofnanir. Í 

sumum samfélögum voru við lýði skólar sem kenndu ungu og áhugasömu fólki að yrkja 

slík ljóð. (Couch, Carl J. (1996), bls. 27). Eftir að ljóðin höfðu verið samin voru þau flutt 

almenningi. Oft fjölluðu frásagnirnar um hetjur fyrri tíma (Couch, Carl J. (1996), bls. 25). 

Til að magna frásögnina og til að laða fram tilfinningar í fólki voru hljóðfæri notuð til að 

hafa stjórn á takti sögunnar og til þess að leggja áherslu á aðalatriði frásagnarinnar 

(Couch, Carl J. (1996), bls. 18). Þar sem slíkt form fjölmiðils býður ekki upp á mikla 

möguleika á varðveislu upplýsinga þarf ekki að koma á óvart að rannsóknir hafa leitt í 

ljós að frásagnir af sömu sögu eða ljóði breyttust í tímanna rás þar sem enginn möguleiki 

var á að skrifa þær niður og varðveita í upprunalegu formi. Sagnirnar virðast hafa átt það 

til að breytast til að passa betur inn í tíðaranda þess tíma sem framsögnin fór fram á. Þess 

vegna hafa margar útgáfur af ljóðum og sögum oft komið fram. Þetta gefur til kynna að 

sannleiksgildi sagnanna og trúverðugleiki hafi ekki haft jafnmikið vægi og það að sagan 

hefði skemmtanagildi fyrir hlustendur. Til að skemmta hlustendum hefur sá sem flutti 

frásögnina ef til vill breytt henni á nokkrum stöðum og ýkt suma hluti, jafnvel til að gera 

söguhetjurnar goðsagnakenndari og þá sleppt öðru sem skipti minna máli að mati hans 

(Couch, Carl J. (1996), bls. 18-19). Sá sem sagði söguna reyndi ef til vill að segja hana 

með sínum hætti og þannig skilgreina sig frá öðrum flytjendum frásagnarinnar. 

Íslendingasögur voru til dæmis öldum saman varðveittar sem munnmælasögur áður en 

þær voru skráðar á ritmáli. Í Brennu-Njáls sögu má auðveldlega finna mannlýsingar sem 

líklega hafa verið nokkuð ýktar áður en sagan var fyrst skráð. Sem dæmi má nefna 

lýsingu á einni frægustu persónu sögunnar, Gunnari Hámundarsyni á Hlíðarenda. 
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Hann var mikill maður vexti og sterkur og allra manna best vígur. Hann hjó báðum 

höndum og skaut ef hann vildi og hann vó svo skjótt með sverði að þrjú þóttu á lofti 

að sjá. Hann skaut manna best af boga og hæfði allt það er hann skaut til. Hann hljóp 

meira en hæð sína með öllum herklæðum og eigi skemmra aftur en fram fyrir sig. 

Hann var syndur sem selur. Og eigi var sá leikur að nokkur þyrfti við hann að keppa 

og hefir svo verið sagt að engi væri hans jafningi. Hann var vænn að yfirliti og 

ljóslitaður, rétt nefið og hafið upp í framanvert, bláeygur og snareygur og rjóður í 

kinnum, hárið mikið, gult, og fór vel. Manna var hann kurteisastur, harðger í öllu, 

ráðhollur og góðgjarn, mildur og stilltur vel, vinfastur og vinavandur. Hann var vel 

auðigur að fé (Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur Thorsson (ritstjórar) 

(1985), bls. 147). 

 

Það þarf varla að spyrja að því hvernig viðbrögð sá fengi sem sendi inn svona lýsingu af 

sjálfum sér í einkamáladálk dagblaða í dag. Þessi lýsing á Gunnari hefur líklega þróast 

töluvert og nýjar útgáfur af Gunnari hafa verið tíðar. Þegar sagan var loks skrifuð líkist 

Gunnar helst James Bond, Leðurblökumanninum eða öðrum goðsagnakenndum verum 

okkar tíma. Ef Njála hefur breyst í munni sagnamanna eru allar vangaveltur um höfund 

hennar erfiðleikum háðar. Höfundar sögunnar hafa þá verið margir og allir hafa þeir 

viljað skapa sér sérstöðu. Sá sem skráði fyrst söguna hefur ef til vill ýkt lýsingar sínar á 

Gunnari miðað við þá útgáfu sem hann heyrði. Upplýsingar slíkra munnmælasagna voru 

ekki einangraðar í fáum hópum innan hvers samfélags heldur gat hver sá er vildi heyrt 

sögurnar eða ljóðin (Couch, Carl J. (1996), bls 22). Kenning Innis um einokunaraðila 

fjölmiðla stenst þar með ekki í þessu tilliti. 

 Aðrar rannsóknir hafa þó sýnt fram á að sumar munnlegar frásagnir geta varðveist 

manna á milli án mikilla breytinga. Leah D. Minc rannsakaði meðal annars hvernig 

inúítar á heimsskautasvæðunum sem ekki höfðu tileinkað sér ritmálið varðveittu 

upplýsingar í formi munnmæla. Þær upplýsingar voru nokkurs konar öryggistæki fyrir 

samfélagið og fjölluðu um það hvernig skyldi bregðast við árstíðarbundnum kreppum 

eins og skorti á mat og öðrum aðsteðjandi hættum (Couch, Carl J. (1996), bls. 19). Enn 

aðrar rannsóknir á íbúum á Gilbertseyju í Suður Kyrrahafi hafa sýnt fram á að 

eyjarskeggjar hafa varðveitt upplýsingar um siglingaleiðir á milli eyjanna með 

munnmælum á laun. Með því að halda upplýsingunum leyndum tókst þeim að verja þær 

fyrir ágangi aðkomumanna. Þetta tókst með því að kenna einungis fáum ungum mönnum 
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siglingaleiðirnar á hverju ári. Þeir sem fengu upplýsingarnar héldu þeim leyndum fyrir 

öðrum. Árið 1922 bjuggu 30.000 manns á eyjunum en einungis 20 manns þekktu 

siglingaleiðirnar. Siglingaleiðirnar voru kenndar í formi ljóða sem lagðar voru á minnið. 

Námið tók allt að fimm mánuði eða þar til nemendur gátu farið með ljóðin óbreytt frá 

upprunalegri útgáfu. Þá voru þeir prófaðir úti á sjó. Kennararnir voru að minnsta kosti 

þrír, af stétt kennara og presta (Couch, Carl J. (1996), bls. 20-21). Aðrar upplýsingar sem 

varðveittar voru án ritmálsins voru dagatöl sem prestar geymdu í minni sínu. Sú var 

raunin til dæmis á meðal Hopi-indjána í Ameríku. Prestarnir sem höfðu dagatölin á sinni 

ábyrgð stjórnuðu hvenær hátíðir þar sem samfélagið fagnaði sólstöðu eða jafndægri færu 

fram. Á þessum hátíðum var flutningur söngva og orðræða áberandi. Vitneskju prestanna 

um tímatalið var haldið leyndri (Couch, Carl J. (1996), bls. 21). Vísbendingar benda til 

þess að í Stonehenge á Englandi hafi verið haldnar slíkar hátíðir og tugir þúsunda manna 

hafi safnast þar saman til að fagna sólstöðum eða jafndægri og til að meðtaka þær 

upplýsingar sem fram komu í orðræðum sem þar fóru fram (Couch, Carl J. (1996), bls. 

26). Þeim upplýsingum sem fyrrnefndir prestar Hopi-indjána og útvaldir íbúar 

Gilbertseyja geymdu í minni sér var ekki dreift meðal annarra og passa því ágætlega við 

kenningu Harolds Innis um einokun aðila að upplýsingum og fjölmiðlun. Samkvæmt 

honum hafa til dæmis þessir prestar meðal Hopi indjána og hinn útvaldi hópur 

eyjarskeggja á Gilbertseyjum verið sú elíta sem vildi viðhalda þjóðfélagsskipan 

samfélagsins í sína þágu. Kenning Innis á hins vegar ekki við þegar litið er til þeirra 

sérfræðinga sem lögðu ljóð og sögur sínar og annarra á minnið til þess að dreifa þeim, 

öðrum til afþreyingar og fróðleiks eins og komið hefur fram.  
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Mynd 1: 

 
Mynd 1 sýnir hvernig Harold Innis áætlar að fjölmiðillinn dreifist frá miðlægri 

fjölmiðlastofnun með litlum möguleikum á varðveislu (Dudley, Leonard (1999), bls. 

603).  

 

Ritmálið 
  
 Harold Innis gerir ráð fyrir því að form fjölmiðla breytist þegar kostnaður við 

varðveislu upplýsinga minnkar. Miðlæga fjölmiðlastofnunin brotnar þá niður í nokkrar 

fjölmiðlastofnanir óháðar tíma (Dudley, Leonard (1999), bls. 603). Varðveisla 

fjölmiðilsins verður það góð að unnt verður að skoða upplýsingar löngu eftir að þær 

verða til. Einn fjölmiðill (til dæmis leirtafla með upplýsingum frá því 3000 árum fyrir 

Krist) veitir upplýsingar til annars fjölmiðils (til dæmis fræðitímarits á veraldarvef 

nútímans) óháð tíma. Kostur ritaðs máls á pappír, steina, leirtöflur, skinn og papírus er sá 
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að það getur varðveist í langan tíma. Þar að auki er kostur pappírs sá að auðvelt er að 

dreifa honum meðal almennings. Að sama skapi er það ókostur við leirtöflur og 

sérstaklega steina, sem mikið voru notuð til þess að skrifa á upplýsingar á upphafsárum 

ritmálsins, að ekki er auðvelt að dreifa þeim meðal almennings. Í stað munnlegra 

frásagna sérfræðinga komu fram á sjónarsviðið ritaðar heimildir þar sem upplýsingar eru 

skrifaðar á fast form á borð við steina eða leirtöflur og síðar papírus, skinn eða 

venjulegan pappír eins og við þekkjum í dag. Þessar upplýsingar urðu fyrst um sinn 

einungis á færi fárra að skilja þar sem læsi var ekki algengt meðal almennings. Þar sem 

fjölmiðillinn er á þessu stigi á ritmáli er hann ekki skiljanlegur nema fyrir þá sem í fyrsta 

lagi kunna að lesa og í öðru lagi kunna að lesa viðkomandi tungumál. Ef viðkomandi er 

ekki læs á tungumálið skilur hann auðvitað ekki upplýsingarnar sem þar er að finna.  

 Vísbendingar benda til þess að ritað mál hafi fyrst verið notað af Súmerum í 

borginni Uruk í Mesópótaníu, þar sem Írak er í dag, 3000 árum fyrir Krists burð. Var þar 

um að ræða fleygrúnir þar sem hver rún þýddi ákveðinn hlut eða framkvæmd (Couch,  

Carl J. (1996), bls. 98). Þessum myndtáknum var þrýst á leirtöflur (Haraldur Ólafsson 

(2001)). Ritmálið var í fyrstu notað af valdhöfum til þess að hafa yfirlit yfir viðskipti sín. 

Ein elstu rituð tákn sem fundist hafa eru talin vera frá Súmerum og eru talin tákna annars 

vegar innflutning á fræjum í musteri valdhafanna og hins vegar útflutning á fræjum úr 

sömu musterum. Ekki er talið að Súmerar hafi notað ritmálið til þess að skrifa niður ljóð, 

sögur eða aðrar frásagnir fyrr en 300 árum eftir að valdhafar hófu að nota það til þess að 

hafa yfirlit yfir viðskipti sín (Couch, Carl J. (1996), bls. 98). Egyptar hófu síðan að nota 

ritmálið um 2600 árum fyrir Krist og sköpuðu sín eigin tákn (Couch, Carl J. (1996), bls. 

99). Þessi tákn voru kölluð helgirúnir eða híeróglýfur og voru þær höggnar á steina 

(Ulrika Andersson og Þorsteinn Vilhjálmsson (2002)). Þó að tekist hefði að finna betra 

form fjölmiðlunar til varðveislu en hina munnlegu fjölmiðlun kunnu einungis um eitt 

prósent Egypta að lesa myndtáknin og mjög lítill hluti Súmera (Couch, Carl J. (1996), 

bls. 99). Harold Innis myndi líklega telja að þessi litli hluti þjóðanna sem kunni að lesa 

hafi verið ákveðin elíta valdhafa sem nýtti ritlistina sér í hag. Það kemur líka heim og 

saman við þá fullyrðingu Carl J. Couch að hinir læsu Egyptar ásamt læsum einstaklingum 

fleiri þjóða hafi sveipað ritmálið trúarlegum ljóma og notað það til að viðhalda 

samfélagsskipaninni eins og þeim hentaði. Til dæmis var einn guð Egypta, Thoth, sagður 
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vera upphafsmaður ritlistarinnar. Sagt var að til þess að þakka Thoth fyrir ritmálið skyldi 

þáverandi samfélagsskipan (sem einkenndist af miklu valdi valdhafanna) vera haldið við 

þar sem að það væri krafa hans (Couch, Carl J. (1996), bls. 101). Ekki er talið að 

helgirúnir Egypta væru fræðimönnum dagsins í dag skiljanlegar ef ekki hefði verið fyrir 

Rósettusteininn sem talin er vera frá árunum 205 til 180 fyrir Krists burð. Þar er sama 

frásögnin skráð á þremur ritmálum: helgirúnum Egypta, alþýðuskrift og grískum 

bókstöfum (Ulrika Andersson og Þorsteinn Vilhjálmsson (2002)). Leirtöflur Súmera og 

steinar Egypta varðveittu vel upplýsingarnar sem ritaðar voru á þá og þar með var einu 

markmiði Harold Innis (varðveisla upplýsinga) náð en dreifing upplýsinganna hefur verið 

erfiðleikum háð.  

 Fönikíumenn þróuðu fyrstir með sér ritmál tákna sem táknuðu hljóð en ekki 

athöfn eða hlut. Þeir fengu lánuð tákn frá Egyptum en þau voru látin tákna hljóð í stað 

athafna eða hluta (Couch, Carl J. (1996), bls. 103). Grikkir eru taldir vera þeir fyrstu sem 

þróuðu ritmál með eigin táknum þar sem þau táknuðu hljóð en ekki athöfn eða hlut eins 

og myndtákn Súmera og Egypta. Það er þó ekki talið hafa gerst fyrr en um 700 árum f. 

Kr. Það virðist hafa verið misjafnt eftir stöðum innan hins forna Grikklands hversu mikið 

valdastéttir notfærðu sér ritmálið sér í hag. Á Krít var ritmálið notað af valdastéttum til að 

skrifa niður lög og reglur sem fáir gátu lesið þar sem talið er að einungis 300 manns hafi 

verið læsir á hverjum tíma á árunum 700 til 450 fyrir Krist. Í Aþenu var læsi útbreiddara. 

Talið er að á sama tíma og einungis 300 manns hafi verið læsir á Krít hafi nokkur þúsund 

manns verið læsir og skrifandi í Aþenu. Því er ekki að undra að árið 1996 höfðu fundist 

heil 800 grafítverk sem rituð höfðu verið í Aþenu en einungis fimm slík verk höfðu 

fundist á Krít á sama tíma (Couch, Carl J. (1996), bls. 104). Ástæðan fyrir því, að fleiri 

einstaklingar meðal Grikkja voru læsir á sitt hljóðfræðilega ritmál heldur en Egyptar og 

Súmerar á sín myndtákn, er líklega sú að auðveldara var að lesa hljóðfræðilegu táknin. 

Auðveldara var að lesa, þegar einungis þurfti að læra 25-35 tákn sem hvert táknaði 

ákveðið sérhljóð, heldur en þegar lesa átti heildstæðan texta út frá myndtáknum. Þar sem 

auðveldara var fyrir almenning að læra að lesa var valdhöfunum gert erfiðara fyrir að 

einoka upplýsingar fyrir fámennan hóp elítu með hag sinn í huga (Couch, Carl J. (1996), 

bls. 106). Harold Innis myndi telja að á þeim stöðum þar sem fáir voru læsir á 

upphafsárum ritlistarinnar hafi þeir sem voru læsir og skrifandi tilheyrt ákveðinni elítu 
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sem nýtti sér ritlistina í sína þágu. Nýir tímar og nýir möguleikar voru þó framundan þar 

sem stöðugt fjölmennari hópur almennings var farinn að skilja ritað mál. Upphaf hins 

hljóðfræðilega ritmáls í Grikklandi verður að teljast bylting í að auka lestrarkunnáttu 

almennings burtséð frá því hvort það var markmiðið eða ekki. 

 Þrátt fyrir öra þróun ritlistarinnar í Grikklandi var ákveðin togstreita fyrir hendi 

meðal þeirra sem vildu halda í munnmælasagnir og vildu ekki heyra minnst á ritlistina 

sem fjölmiðil. Gríski heimspekingurinn Sókrates var uppi á árunum 469 til 399 f. Kr, 

einmitt þegar skilningur á ritmáli var að verða almennari en áður meðal landa hans 

(Couch, Carl J. (1996), bls. 24). Hann leit á ritlistina sem ógn við þá list að muna. Smám 

saman myndi ungt fólk ekki hafa fyrir því að muna það sem því væri kennt þar sem það 

gæti flett því upp (Couch, Carl J. (1996), bls. 28). Í mörgum þjóðfélögum lifði ritmálið og 

hefð munnlegra frásagna saman í sátt og samlyndi í töluverðan tíma. Flutningur sagna og 

ljóða hélt áfram að vera í verkahring frásagnasérfræðinga í nokkrar aldir eftir að ritmálið 

kom fram á sjónarsviðið. Ritmálið átti þó eftir að ná til sagna og ljóða þegar það hafði 

náð ákveðinni útbreiðslu (Couch, Carl J. (1996), bls. 101).  

 Togstreitan sem myndaðist á milli þeirra sem vildu tileinka sér munnlega 

fjölmiðla og þeirra sem vildu tileinka sér fjölmiðla ritmálsins í samkeppni miðlanna 

leiddi til þess að margir sérfræðingar munnlegra frásagna voru heldur tregir til þess að 

læra að nota ritmálið. En eins og gefur að skilja auðveldaði ritmálið varðveislu 

upplýsinga. Beiskjan meðal sérfræðinga frásagnarlistarinnar var skiljanleg því að með 

ritlistinni og ritun sagna og ljóða misstu þeir þann elítustall sem þeir höfðu öðlast í 

samfélaginu með frammistöðu sinni í frásagnarlistinni (Couch, Carl J. (1996), bls. 101). 

Sú samkeppni sem átti sér stað er dæmigerð í ljósi kenningar Harolds A. Innis en þar átti 

ritmálið eftir að fara með sigur af hólmi. Þeir sem ekki lögðu í að læra að nota ritmálið 

áttu kost á að þylja upp ljóð sín og sögur fyrir ritara sem skrifuðu þær niður. 

Vísbendingar benda til þess að margir sérfræðingar munnmælasagna hafi breytt eða stytt 

sögurnar og ljóðin fyrir ritarana og þannig hafi margar upprunalegar frásagnir og 

persónuleg einkenni sérfræðinga frásagnarlistarinnar fyrir tíma ritlistarinnar glatast 

(Couch, Carl J. (1996), bls. 29). Í fyrstu voru hugtökin „lesa“ og „hlusta“ eitt og hið sama 

en á meðal Grikkja skiptust þau niður í þessi tvö hugtök 400 árum fyrir Krists burð. Það 

staðfestir hve lítill hluti einstaklinga var læs. Allt þar til á upphafsárum prentlistarinnar á 
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15. öld eftir Krist var fátítt að kristnir menn kynntust Guðsorði gegnum Biblíuna heldur 

hlustuðu þeir einungis á aðra lesa úr henni (Couch, Carl J. (1996), bls. 105). Þannig má í 

raun segja að þó að möguleikinn á varðveislu upplýsinga og dreifingu þeirra hafi verið 

fyrir hendi með tilkomu ritmálsins, þá hafi skilningur hins ólæsa almennings verið háður 

því að hann hefði aðgang að upplesara. Það að hugtökin „hlusta“ og „lesa“ hafi áður verið 

eitt og sama hugtak sést best á því að upphaflega voru upplýsingar skrifaðar niður til þess 

að vera lesnar upp fyrir almenning. Gríski sagnfræðingurinn Heródótus sem var uppi á 

árunum 484 f. Kr. til 425 f. Kr. skrifaði sögur sem skyldu vera lesnar fyrir fjölda 

áheyranda á Ólympíuleikum (Couch, Carl J. (1996), bls. 105). En hver skyldi hafa verið 

raunverulegur munur á þeim upplestri og á munnlegum frásögnum sérfræðinga fyrri 

tíma? Líklega hefur hann legið í sjónarspilinu og tilfinningagrautnum sem skapaðist 

meðal áheyrenda þegar sérfræðingar frásagnalistarinnar fluttu efni sitt af munni fram, 

spunnu og ýktu í frásögnum sínum, meðal annars af goðsagnakenndum hetjum fyrri tíma, 

með hljóðfæratakti og leikrænum tilburðum. Upplesturinn hefur verið dauflegri og 

vísbendingar benda til þess að samkomur hafi breyst að því leyti að orðræðurnar  hafi 

orðið skipulagðari en áður. Einnig hefur upplestur trúarlegs texta orðið algengari eftir að 

ritmálið varð ríkjandi fjölmiðill. Upplestur ritaðs texta mætti víða daufum eyrum 

áheyrenda. Carl J. Couch bendir sem dæmi á samkomur embættismanna kínverska 

heimsveldisins. Þangað komu þeir til þess að skemmta sér. Þó að lesið hafi verið upp úr 

heilögum texta vakti það litla athygli, hvorki meðal embættismannanna né betlara og 

slóða sem héngu á staðnum þar sem samkoman fór fram. Fólk var uppteknara við að 

njóta lífsins, reykja tóbak og drekka te (Couch, Carl J. (1996), bls. 102).   
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Mynd 2:               

 
Mynd 2 sýnir hvernig upplýsingar dreifast til nokkurra fjölmiðlastofnana óháð tíma 

og þaðan til almennings. Þó skilja jafnvel fáir upplýsingarnar (Dudley, Leonard 

(1999), bls. 603) 

 

Prentverk, sjónvarp og útvarp 
 
 Þegar skilningur á því sem fjölmiðill hefur fram að færa er almennur verður til sá 

möguleiki að hver viðtakandi upplýsinga verði sjálfstæð upplýsingaveita sem dreifir 

upplýsingunum áfram (Dudley, Leonard (1999), bls. 603). Því stigi er náð þegar  

boðmiðillinn er í formi sem varðveitist auðveldlega, dreifist á auðveldan hátt og er í 

formi sem viðkomandi samfélag skilur. Uppgötvun prentlistarinnar var stórt skref í að ná 

því markmiði að skapa fjölmiðil sem hægt var að dreifa í mörgum eintökum til 

almennings. Fjölmiðillinn gat nú líka varðveist á auðveldan hátt. Prentlistin rekur upphaf 

sitt til Kínverja sem strax um árið 1100 hófu að nýta sér prentlistina. Yfirvöld þar í landi 
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settu stífar reglur um hvað mætti prenta og hvað ekki. Yfirvöld bönnuðu prentun þess 

efnis sem ekki var frá þeim sjálfum komið. Þar sem prentunin var í höndum yfirvalda og 

upplýsingar sem mögulega hefðu ýtt undir áhrif almennings á stjórnvöld voru ekki fyrir 

hendi breyttist samfélagsskipanin í Kína lítið fyrir tilstuðlan hins prentaða fjölmiðils 

(Couch, Carl J. (1990), bls. 113-114). Um miðja 15. öld hófst prentlist fyrir alvöru í 

Evrópu. Á upphafsárum hennar þar var Biblían og hinar klassísku kviður Forn-Grikkja 

algengustu prentverkin á markaðnum. Afskipti yfirvalda af því hvað leyft var að prenta 

hófust ekki fyrr en í byrjun 16. aldar í Evrópu. Þá fyrst þurftu prentverkin að öðlast 

samþykki kaþólsku kirkjunnar og líklega hefur allt sem ógnaði sterkri stöðu kaþólsku 

kirkjunnar á þessum tíma verið bannað. Tæpum þrjátíu árum síðar gaf Englandskonungur 

út lista yfir bannaðar bækur sem hann hefur líklega talið ógna veldi sínu. Þessi boð og 

bönn voru hins vegar víða hunsuð af prenturum sem seldu bækurnar á svörtum markaði. 

Með dreifingu bóka sem prentaðar voru í óþökk valdhafa en innihéldu upplýsingar um 

ríkjandi valdhafa varð til jarðvegur fyrir aðhald almennings gagnvart stjórnvöldum, 

eitthvað sem ríkjandi valdhafar vildu fyrir alla muni koma í veg fyrir (Couch, Carl J. 

(1990), bls. 114).  

 Eins og gefur að skilja krefst hið prentaða ritmál þess að það sé lesið og gefur 

auga leið að almenningur þarf að kunna að lesa til að skilja hvað stendur í prentverkinu. 

Skilningur á rituðum texta var sjaldgæfur meðal almennings þar til á fimmtándu öld. Árið 

1455 var einungis eitt prósent kvenna og tíu prósent karla á Englandi læs. Lykilatriði til 

að gera almenning læsan á upplýsingar er að fjölmiðlarnir séu á tungumáli sem hann 

skilur. Hinn kristni umbótasinni Marteinn Lúter er brautryðjandi þegar kemur að þýðingu 

prentverka úr latínu á þjóðtungu viðkomandi þjóðar. Hann prentaði Biblíuna á þýsku fyrir 

þýskan almenning árið 1522 en þá hafði Biblían einungis verið fáanleg á latínu. (Dudley, 

Leonard (1999), bls. 606). Með útbreiðslu kenninga Lúters um kristni varð algengara að 

Biblían væri prentuð á þjóðtungum viðkomandi ríkja í stað latínu. Þess má geta, að 

Guðbrandur Þorláksson lét prenta Biblíuna á íslensku árið 1584 (Einar Sigurbjörnsson, 

Jón Torfason og Kristján Eiríksson (2000)).  

 Í kjölfar siðbótar Lúters varð læsi almennara en áður hafði þekkst. Nú var í fyrsta 

skipti orðinn til grundvöllur fyrir rekstur dagblaða. Prentaðar bækur dreifðust nú meðal 

almennings í stað þess að almenningur þurfti áður að láta lesa fyrir sig. Flæði upplýsinga 
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til almennings varð þar með meira en áður hafði þekkst. Áður bárust upplýsingar aðeins 

til þeirra sem voru að hlusta hverju sinni. Nú gátu stærri hópar metið upplýsingar án þess 

að láta ræðumann hafa áhrif á hvernig þeir meðtóku upplýsingarnar (Couch, Carl J. 

(1996), bls. 110). 

  Dagblöðum var einnig hægt að dreifa til almennings á auðveldan hátt, þau gátu 

varðveist og almenningur skildi hvað í þeim stóð. Í þeim löndum þar sem þróun 

prentlistarinnar var hæg tókst valdhöfum að hafa áhrif á þróun dagblaða. Þau stóðu oft 

sjálf að útgáfu þeirra. Annars staðar þar sem dagblöð voru gefin út tiltölulega snemma (í 

Hollandi árið 1609 og í Bretlandi 1619) þurfti ríkisvaldið að bregðast skjótt við. Breska 

ríkisvaldið bannaði þannig birtingu dagblaða árið 1632 (Couch, Carl J. (1990), bls. 114). 

Samkvæmt Harold Innis er ríkisvaldið í þessu tilfelli í skjóli valds síns að reyna að koma 

í veg fyrir að upplýsingar berist til almennings. Auknar upplýsingar hefðu líklega þýtt 

aukið aðhald almennings gagnvart ríkisvaldinu. Þar sem ríkisvaldið hefur síðan sjálft 

gefið út dagblöð myndi Innis líklega telja að þar myndu einungis finnast upplýsingar sem 

væru ríkisvaldinu þóknanlegar. Jarðvegurinn fyrir rekstur dagblaða í byrjun 18. aldar var 

líklega einna bestur í Bandaríkjunum. Þó að Bandaríkin hafi á þessum tíma að mestu leyti 

verið undir bresku krúnunni var fjarlægðin milli landanna það mikil að breska ríkisvaldið 

átti í erfiðleikum með að koma í veg fyrir blaðaútgáfu vestan hafs. Einnig er þess að geta 

að læsi var orðið almennara í Bandaríkjunum en í Bretlandi. Allt að 90 prósent 

fullorðinna gátu lesið í byrjun 18. aldar í Bandaríkjunum (Couch, Carl J. (1990), bls. 

114). Þau sjö blöð sem gefin voru út í Bandaríkjunum árið 1730 lýstu öll yfir fjandskap 

við breska heimsveldið (Couch, Carl J. (1990), bls. 115). Þegar tilraun var gerð af breska 

konungsveldinu til að setja lög sem hefðu dregið úr sjálfstæði fjölmiðla, var því harðlega 

mótmælt í Bandaríkjunum. Sterk undiralda hafði skapast þar sem beindist gegn breska 

heimsveldinu, meðal annars með hjálp dagblaða landsins. Sama undiralda átti eftir að 

verða örlagavaldur í bandarísku byltingunni og stuðla að stofnun fulltrúalýðræðis í 

Bandaríkjunum (Couch, Carl J. (1990), bls. 115). Leiðtogar byltingarinnar voru sammála 

um að lýðræði skyldi ríkja í hinum nýju Bandaríkjum. Þar með var sjálfstæði dagblaða í 

Bandaríkjunum borgið að mati Carls J. Couch enda taldi hann að fulltrúalýðræði þrifist 

ekki nema frjálsir fjölmiðlar fengju að skýra út fyrir kjósendum hvað fulltrúar þeirra 

stæðu fyrir. Það auðveldaði kjósendum að taka meðvitaða ákvörðun um hvern skyldi 
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kjósa (Couch, Carl J. (1990), bls. 117). Þó að dagblöð hafi ekki verið í höndum 

ríkisvaldsins til dæmis í Bandaríkjunum ógildir það alls ekki kenningu Harolds Innis um 

hvernig hagsmunaaðilar beita fjölmiðlum sínum til að hafa áhrif á þjóðfélagið til að 

tryggja sinn í hag. Í Bandaríkjunum voru fjölmiðlar ekki notaðir til þess að varðveita 

þjóðfélagsskipan heldur til þess að breyta henni.  

 Sjónvarp og útvarp eru dæmi um fjölmiðla sem ná til mjög breiðs hóps um allan 

heim. Með réttum aðferðum er auðvelt að varðveita upptökur úr útvarpi og sjónvarpi og 

þeir sem á annað borð hafa aðgang að slíkri tækni geta hlustað og horft á það sem fram  

fer í útvarpi og sjónvarpi þegar þeim hentar. Það sem sjónvarp og útvarp hafa hins vegar 

ekki nema í litlum mæli er bein gagnvirkni milli hlustenda eða áhorfenda og fjölmiðilsins 

þó að upplifun áhorfandans eða hlustandans sé önnur að mati Marshalls McLuhan. Hans 

kenning gerir ráð fyrir að áhorfendur fái á tilfinninguna að þeir séu þátttakendur í þeirri 

atburðarás sem þeir heyra í útvarpi og sjá í sjónvarpi. Þannig væri upplifunin af því að 

horfa á sjónvarp eða hlusta á útvarp gagnvirk í huga áhorfenda og hlustenda þó að þeir 

hefðu litla sem enga möguleika til þess að gagnrýna eða hafa áhrif á efni viðkomandi 

fjölmiðils (McQuail, Denis (2000), bls. 127). Útsendingar eru alltaf sendar frá 

útsendingarstað til heimila móttakenda og þeir sem horfa á geta ekki haft áhrif á það sem 

fer fram í útvarpinu eða á sjónvarpsskjánum. Carl J. Couch bendir á að í löndum eins og 

Bretlandi og Þýskalandi hafi ríkisvaldið hagnýtt sér flestar nýjungar í fjölmiðlum til 

dæmis sjónvarp og útvarp.  

 Á upphafsárum þessarar nýju tækni gerði ríkisvaldið enn og aftur tilraun til þess 

að notfæra sér fjölmiðilinn í sína þágu. Í Þýskalandi nasismans varð útvarp að sterku 

áróðurstæki til þess að afla ríkisvaldinu stuðnings. Ríkisvaldið lagði kapp á að sem flestir 

landsmenn eignuðust útvarpstæki til þess að geta meðtekið boðskapinn sem nasistarnir 

boðuðu. Til marks um það er áætlað að almennir útvarpshlustendur í Þýskalandi hafi 

verið fjórar og hálf milljón manns árið 1933 áður en áróðursherferð nasistaflokks Adolfs 

Hitlers hófst. Árið 1939 hafi útvarpstækin hins vegar verið orðin fimmtán milljón talsins 

og fjórum sinnum fleiri hlustað á útvarpssendingar (Couch, Carl J. (1990), bls. 118). 

Segja má að munnlegar ræður sem var fjölmiðill fornra samfélaga áður en ritmálið kom 

til sögunnar hafi endurnýjað lífdaga sína með tilkomu útvarps og sjónvarps. Í stað þess að 

sérfræðingar frásagnarlistarinnar færu með ljóð eða segðu hetjusögur með leikrænum 
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tilburðum, hver með sínum hætti til þess að geta skilgreint sig frá hver öðrum, notuðu 

stjórnmálamenn útvarpið til þess að vinna sér fylgi meðal þegna sinna með 

persónutöfrum og áhrifamiklum ræðum þrátt fyrir að líklega hafi þær verið lesnar upp. 

Áróðursvél nasista var þaulhugsuð til þess að hafa sem mest áhrif á hlustendur. Ræður 

Hitlers voru til að mynda ávallt fluttar með áhorfendum sem heyrðist í. Fagnaðarlæti 

áhorfendanna meðtóku hlustendur sem tákn um að hér væri eitthvað stórkostlegt á 

ferðinni sem bæri að taka þátt í (Couch, Carl J. (1990), bls. 120).  

 Í Bretlandi tók hin ríkisrekna BBC útvarpsstöð til við að stjórna öllum 

útvarpssendingum í landinu árið 1927 en þá höfðu verið reknar einkareknar 

útvarpsstöðvar frá árinu 1922 (Couch, Carl J. (1990), bls. 118). Framan af forðaðist BBC 

stjórnmálaumræður en það breyttist fljótlega á fjórða áratugnum. Þá fóru stjórnmálamenn 

að breiða út boðskap sinn í útvarpinu. Til að mynda lýsti fyrrum forsætisráðherra 

Bretlands, Neville Chamberlain, yfir stríði við Þjóðverja og bandamenn þeirra í 

útvarpssendingu til þjóðar sinnar árið 1939 áður en hann lýsti yfir stríðinu á breska 

þinginu (Couch, Carl J. (1990), bls. 119). Þannig vann hann þjóð sína í lið með sér þar 

sem þjóðinni fannst hún vera jafningi þingmanna við að heyra fréttirnar á sama tíma og 

þeir (Couch, Carl J. (1990), bls. 120). Nálægðin á milli stjórnvalda, sem aðgang höfðu að 

sjónvarpsskjám landsmanna, og þegnanna sem áhorfenda var enn meiri en þegar um 

útvarp var að ræða. Dagblöð fjölluðu einungis um atburði sem þegar voru liðnir og 

upplifun lesandans af atburðunum því mun veikari en í sjónvarpi og útvarpi. 

Sjónvarpsáhorfendur stóðu stjórnvöldum nær en nokkurn tíma áður. Stjórnmálamenn 

gátu nú skilgreint sjálfa sig og hvað þeir stóðu fyrir með skýrari hætti en nokkru sinni 

fyrr. Þeir lögðu kapp á að sameina þegna sína til stuðnings við sig með hjálp 

sjónvarpstækninnar. Carl J. Couch bendir á skýrt dæmi þegar John F. Kennedy 

Bandaríkjaforseti lét þau fleygu orð falla í frægri ræðu sem var sýnd í sjónvarpi árið 

1961: „And so my fellow Americans ask not what your country can do for you, ask what 

you can do for your country“ (Couch, Carl J. (1990), bls. 121).  
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Mynd 3:         

 
Mynd 3 sýnir hvernig hver einstaklingur sem meðtekur upplýsingarnar er orðinn 

stofnun út af fyrir sig. Einstaklingar dreifa upplýsingunum auðveldlega til annarra 

einstaklinga í samfélaginu (Dudley, Leonard (1999), bls. 603). 

 

Tölvuvæðing og staða bloggsins 
   

 Carl J. Couch leggur áherslu á hve auðvelt er að nálgast upplýsingar með tilkomu 

tölva og ekki síst veraldarvefsins. Hann bendir á þá athyglisverðu staðreynd að framboð 

upplýsinga hefur á síðastliðnum 50 til 60 árum aukist meira en á tveimur til þremur 

öldum á undan (Couch, Carl J. (1996), bls. 207). Framboð upplýsinga hefur aukist vegna 

þess hversu auðvelt er að búa til nákvæman texta á tölvutæku formi. Sá texti býr yfir 

svipuðum kostum og hinn prentaði texti, það er að segja getur dreifst auðveldlega, 

varðveitist og almenningur getur lesið hann (að minnsta kosti þar sem almennt læsi er 

eins og í hinum vestrænu ríkjum). Sá sem skrifar texta á tölvutæku formi á miklu 
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auðveldara með en áður að breyta textanum við vinnslu hans (Couch, Carl J. (1996), bls. 

207-208). Ör þróun tölvutækninnar kemur sér mjög vel fyrir nemendur sem skrifa 

ritgerðir á borð við þessa. Í Bandaríkjunum og Japan styrkti ríkið þróun tölvutækninnar 

sem unnið var að í bandarískum háskólum, líklega meðal annars til þess að sem flestir 

nemendur gætu nýtt sér hana (Couch, Carl J. (1996), bls. 210). Þessir styrkir hafa til 

dæmis gert það að verkum að á einungis á 40 árum hafa tölvur þróast úr þrjátíu tonna 

plássfrekum vélum í frekar lítil tæki í almennri eigu (Couch, Carl J. (1996), bls. 209). Í 

dag hafa nemendur skóla ríkusta þjóða veraldar yfirleitt aðgang að tölvum til að vinna 

verkefni og leita eftir upplýsingum sem aðrir hafa skrifað eftir tilkomu veraldarvefsins 

(Couch, Carl J. (1996), bls. 208). 

 Harold Innis gerir ráð fyrir samkeppni ólíkra fjölmiðlaforma eins og áður hefur 

komið fram. Svo virðist sem hið tölvutæka form hafi sigrað í baráttunni við önnur form 

miðlunar um hvaða miðill yrði ríkjandi varðandi faglega upplýsingagjöf. Til þess að færa 

sönnur á það nefnir Carl J. Couch að margt bendi til þess að læknar sjúkdómsgreini 

sjúklinga sína síður með persónulegum athugunum en áður og vinni heldur úr gögnum 

um sjúkrasögu og heilsu sjúklingsins í tölvum læknastofa þeirra eða spítala. Þannig hefur 

hið tölvutæka form haft þau áhrif á samfélagsbygginguna að fjarlægðin hefur aukist milli 

einstaklinga, í þessu tilfelli milli lækna og sjúklinga (Couch, Carl J. (1996), bls. 215). 

Önnur vísbending sem Couch bendir á snýr að alls konar einföldum og flóknum 

samningum. Í fyrri samfélögum þar sem ritmálið var ekki komið til sögunnar giltu 

munnlegir samningar endanlega. Það breyttist með tilkomu ritmálsins en þá giltu 

skriflegir samningar endanlega. Í dag gilda samningar frekar ef þeir eru skjalfestir á 

tölvutæku formi (Couch, Carl J. (1996), bls. 214).  

 Þó að samfélagsbyggingin hafi hér ef til vill breyst með tilkomu tölva er það ekki 

neinum sérstökum elítuhóp í hag eins og Harold Innis hefði gert ráð fyrir nema 

hugsanlega félagsfælnum læknum. Þeirri gagnrýni myndi Innis jafnvel svara á sama hátt 

og Couch gerði í bók sinni Information Technologies and Social Orders. Þar bendir hann 

á að aldrei fyrr hafi verið jafn auðvelt fyrir ríkisvaldið að hafa eftirlit með þegnum sínum 

þar sem jafnvel viðkvæmar upplýsingar á borð við sjúkraskýrslur þegnanna liggja fyrir á 

tölvutæku formi. Þetta á sérstaklega við eftir tilkomu veraldarvefsins (Couch, Carl J. 

(1996), bls. 216). Áður en veraldarvefurinn kom til sögunnar sem almennur fjölmiðill var 
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heldur ekki hægt að segja að hið tölvutæka form hafi verið neitt sérstaklega gagnvirkt 

eins og McLuhan spáði fyrir. Það átti þó eftir að breytast með tilkomu veraldarvefsins. 

 Með tilkomu veraldarvefsins jókst flæði upplýsinga mjög mikið og auðveldara 

varð að finna upplýsingar. Í stað þess að leita að bók í upplýsingaleit sem svo ef til vill 

finnst ekki er allt eins líklegt að réttar upplýsingar finnist á veraldarvefnum. Þá er tölva 

og netaðgangur það eina sem til þarf (Couch, Carl J. (1996), bls. 217-218). Með tilkomu 

veraldarvefsins varð mögulegt að nota tölvur til félagslegra samskipta í stað þess að eiga 

einungis í samskiptum við tölvuna sjálfa. Í dag eru tölvur tæki til félagslegra samskipta 

ekki síður en upplýsingamiðill. Með forritum á borð við MSN Messenger er hægt að 

stunda félagslegar athafnir á borð við það að ræða við félaga í næsta húsi um daginn og 

veginn á sama tíma og rætt er við frænda í Ástralíu um fjölskyldumál (Couch, Carl J. 

(1996), bls. 242). Ef til vill er ekki hægt að tala um MSN Messenger sem fjölmiðil heldur 

fjarskiptatæki þar sem upplýsingar fara yfirleitt á milli fárra aðila líkt og þegar talað er í 

síma. Blogg er fyrirbæri sem kalla má annars vegar fjölmiðil og hins vegar fjarskiptatæki. 

Með bloggi geta einstaklingar gert tilraun til þess að hafa áhrif á fólk og vekja viðbrögð 

fólks sem hefur aðgang að veraldarvefnum við málefnum sem það hefur áhuga á og má 

að því leyti kalla bloggið fjölmiðil. Í flestum tilfellum má svara einstökum bloggfærslum 

í athugasemdakerfum inni á bloggsíðunni og þar með má líka kalla bloggið 

fjarskiptatæki. Í þessu tilfelli yrðu það ekki hagsmunaaðilar sem reyndu að hafa áhrif á 

samfélagið í krafti fjölmiðils síns eins og Innis myndi halda fram heldur einstaklingar 

sem tjá sig á bloggsíðu sinni um eitthvað með hagsmuni sína að leiðarljósi. Vegna þess 

hve einfalt það er fyrir almenning í vestrænum ríkjum eins og Íslandi að stofna bloggsíðu 

eru líkur á að hagsmunir og sjónarmið mjög margra nái athygli lesenda, ekki einungis 

hagsmunir ákveðins elítuhóps. Öfugt við sjónvarp, útvarp og dagblöð svo ekki sé talað 

um fjölmiðla hagsmunahópa fyrir tíma prentunnar er bloggformið gagnvirkt og yfirleitt 

hægt að svara bloggskrifum með tiltölulega auðveldum á sjálfri bloggsíðunni. Nýju stigi 

er náð í fjölmiðlun. Miðill er kominn fram þar sem ekki einungis fréttir eru bornar fram 

heldur eru þær túlkaðar líka, jafnvel af fjölda aðila. Hægt er að líkja þeirri umræðu sem 

fer fram á bloggsíðum við umræðu sem fer fram á heitum pottum sundlauga eða 

kaffistofum vinnustaða. Þar safnast fyrir margir aðilar og kryfja málefni líðandi stundar. 

Carl J. Couch lifði ekki það að sjá bloggið verða að almennum fjölmiðli. Hann var ekki 
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sérstaklega bjartsýnn á að veraldarvefurinn gæti orðið það gagnvirkt fyrirbæri að fólk 

gæti látið rödd sína heyrast með jafn skýrum hætti og bloggið leyfir í dag. Hann hafði 

áhyggjur af því að þó að hægt væri að virða fyrir sér áætlanir og gjörðir stjórnvalda eða 

fyrirtækja með auðveldum hætti, gætu einstaklingar aldrei haft sýnileg áhrif á aðgerðirnar 

(Couch, Carl J. (1996), bls. 246). Aðrir fjölmiðlar hafa samt sem áður sýnt bloggfærslum 

mikinn áhuga og nú hafa bloggfærslur jafnvel orðið að fréttamat í sjónvarpi, útvarpi og 

dagblöðum. Á Íslandi hefur fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason fjallað efnislega um 

bloggfærslur einstaklinga í þætti sínum „Silfri Egils“ og jafnvel boðið höfundum þeirra í 

spjall. Einnig er margoft vitnað í blogg stjórnmálamanna í vinnslu frétta á þessum 

fjölmiðlum. Sérlega oft er vitnað í blogg Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra og 

Björns Bjarnasonar dómsmálaráðherra ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 

kjörtímabilið 2007 til 2011. Harold Innis teldi að öllum líkindum að eigendur 

fjölmiðlanna myndu velja úr og fjalla í miðlum sínum um þær bloggfærslur sem þeir 

teldu koma sér vel og vera hagsmunum sínum í hag. 

 Það er áhugavert að líta á stöðu bloggformsins í samhengi við kenningar Harolds 

Innis. Í fyrsta lagi hefur bloggið þann kost að það er birt á formi sem flestir skilja. Til 

þess að almenningur skilji það sem stendur í bloggfærslum þarf að vera almennt læsi. Svo 

dæmi sé tekið eru 99 prósent Íslendinga sem náð hafa 15 ára aldri læsir á ritað mál sem 

einkennir bloggið (Central intelligence agency, The World Factbook. Iceland). Þar með 

er einu markmiði Innis um fjölmiðla náð. Til þess að upplýsingar í bloggfærslum dreifist 

til almennings þarf almenningur að hafa aðgang að tölvu með netsambandi. Á Íslandi 

hafa til dæmis langflestir íbúar aðgang að veraldarvefnum og þar með því bloggi sem 

einstaklingar skrifa á vefinn. Árið 2006 voru um það bil 194.000 skráðir notendur 

veraldarvefsins á Íslandi. Það er um það bil 63,7 prósent allra landsmanna (Central 

intelligence agency, The World Factbook. Iceland.). Hlutfall fólks sem hefur aðgang að 

vefnum er sjálfsagt töluvert hærra. Hlutfall Íslendinga sem eru skráðir notendur 

veraldarvefsins er hærra en hlutfall skráðra notenda veraldarvefsins í öllum 

heimsálfunum fyrir utan Norður Ameríku en þar hlutfallið 73,1 prósent. Í Afríku er 

hlutfallið einungis 5,3 prósent og 21,3 prósent í Miðausturlöndum. Í öðrum Asíulöndum 

er hlutfallið 14 prósent. (Internet World Stats, Usage and Population Statistics (2008)). Í 

Afríku, Asíu og Miðausturlöndum eru einmitt mörg af lokuðustu ríkjum í heiminum í 
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dag. Eitt þessarra ríkja er Zimbabve. Hlutfall læsra þar er rúmlega 90 prósent en einungis 

tæp 10 prósent landsmanna eru skráðir notendur veraldarvefsins (Central intelligence 

agency, The World Factbook. Zimbabwe.). Í öðru fremur lokuðu ríki, Saudi Arabíu, eru 

einungis 16,8 prósent landsmanna skráð notendur veraldarvefsins þó að 78,8 prósent 

landsmanna séu læs. (Central intelligence agency, The World Factbook. Saudi Arabia.). Í 

Kína eru tæp 91 prósent þjóðarinnar læs en einungis 12,2 prósent eru skráð notendur 

veraldarvefsins (Central intelligence agency, The World Factbook. China). Þetta sýnir að 

í þessum löndum þjónar blogg ekki hlutverki sínu á sama hátt og á Íslandi. Í mörgum 

þessara landa eru fjölmiðlar mjög háðir ritstjórnarlegu eftirliti stjórnvalda. Í löndum þar 

sem netaðgangur almennings er takmarkaður og bloggsíður fáar er ef til vill auðveldara 

að hafa eftirlit með bloggsíðum. Bloggformið er landamæralaust og því er erfiðleikum 

háð fyrir stjórnvöld að hafa eftirlit með því að bloggskrif þegnanna berist ekki út um víða 

veröld. Blogg gæti fært þegnum þessarra lokuðu landa rödd sem ekki hefur heyrst í. Sú 

rödd myndi ef til vill ekki vera neitt sérstaklega hliðholl stjórnvöldum. 

 Á Íslandi virðist sem markmiði Innis um dreifingu sé náð þar sem netaðgangur er 

almennur og tjáningafrelsi er bundið í stjórnarskrá en í 73. grein hennar segir:  

 
-Allir eru frjálsir skoðanna sinna og sannfæringar. 

 

-Hver maður á rétt að láta í ljós hugsanir sínar, en ábyrgjast verður hann fyrir dómi. 

Ritskoðun og aðrar sambæranlegar tálmanir á tjáningafrelsi má aldrei í lög leiða. 

 

-Tjáningarfrelsi má aðeins setja skorður í lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis 

ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæðis manna eða vegna réttindi og mannorðs 

annarra, enda teljast þær nauðsynlegar og samrýnist lýðræðishefðum (Stjórnarskrá 

Íslenska lýðveldisins (1944)). 

 
Í öðrum heimshlutum þar sem almenningur hefur ekki almennan netaðgang er ekki hægt 

að segja að áðurnefndu markmiði Innis sé náð. Form bloggsins er þannig að afskaplega 

erfitt og í raun útilokað er að ná einokunarstöðu. Til þess er of einfalt fyrir nýja aðila að 

stofna bloggsíðu. En þar sem fáir hafa aðgang að veraldarvefnum eins og í löndunum sem 

nefnd voru hér að framan er erfiðleikum háð að nýta sér kosti bloggsins sem fjölmiðils. 

Ókostur bloggsins er þó að öllum líkindum sá að varðveislu (eitt markmiða Innis) 



 23 

bloggfærslna er ábótavant þegar til lengri tíma er litið. Tölvukerfi hrynja sem kunnugt er 

öðru hverju og mögulegt er að bloggfærslur hverfi í því hruni. Carl J. Couch bendir þó á 

að varðveisla upplýsinga á tölvutæku formi sé mun ódýrari heldur en varðveisla á 

bóklegu formi (Couch, Carl J. (1996), bls. 218). Þar sem til dæmis dagblöð eru úr föstu 

efni sem eyðist ekki auðveldlega með réttri meðhöndlun hafa þau vinninginn er varðar 

varðveislu upplýsinga. En í stuttu máli má segja að kostnaður við dreifingu upplýsinga sé 

mjög lítill en varðveislan er háð öðrum þáttum eins og líkum á hruni tölvukerfa og hvort 

afrit hafi verið tekið af bloggfærslunni. 

 Til marks um það hversu auðvelt er fyrir Íslendinga að stofna bloggsíðu hefur 

fréttavefur Morgunblaðsins, Mbl.is, í nokkur misseri boðið notendum sínum upp á að búa 

til bloggsíður á afar einfaldan hátt. Einungis er þess krafist að bloggarinn gefi upp það 

notendanafn sem hann hyggst nota, lykilorð, kennitölu og netfang (Nýskráning á 

bloggþjónustu Mbl.is (2008)). Jafneinfalt er að stofna bloggsíðu á fréttavef 365 miðla, 

Vísir.is. (Nýskráning á bloggþjónustu Vísirs.is (2008)). Þessi miðill svaraði 

samkeppninni frá Mbl.is með því að bjóða upp á samskonar þjónustu fyrir notendur sína 

sem þyrsti í að blogga. Það sem er þó sameiginlegt með bloggþjónustu þessarra miðla er 

að um að ræða tvo vefmiðla sem eiga í samkeppni hvor við annan. Velta má því fyrir sér 

hvort munur sé á bloggþjónustu tengdri öðrum fréttamiðlum og sjálfstæðri 

bloggþjónustu. Harold Innis teldi ef til vill að þessir aðilar sem berjast fyrir því að ná 

einokunarstöðu á fjölmiðlamarkaðnum væru í krafti stöðu sinnar að reyna að stýra 

bloggurum í umfjöllun sinni. Mbl.is hefur til að mynda boðið upp á þá þjónustu að tengja 

bloggfærslur beint við fréttir á Mbl.is. Þannig verður tengill á þær bloggsíður sem fjalla 

um fréttina í sjálfri fréttinni. Einu fréttirnar sem ekki er hægt að tengja bloggsíðu sína við 

eru fréttir um andlát (Ingvar Hjálmarsson (2008)). Þannig geta þeir sem skoða frétt á 

Mbl.is farið beint inn á bloggsíðu þeirra sem hafa bloggað um þessa sömu frétt og kosið 

að tengja færsluna við fréttina. Því virðast þessi tvö form fjölmiðla, fréttavefir 

dagblaðanna og blogg einstaklinga ekki vera í samkeppni um notendur eins og Innis hefði 

jafnvel gert ráð fyrir, heldur virðast fréttavefirnir nota bloggið til þess að styrkja stöðu 

sína á markaði og bæta sinn eigin fjölmiðil til þess að hann verði sem gagnvirkastur eins 

og Marshall McLuhan spáði fyrir um. Fræðimenn hafa reyndar bent á að margt bendi til 

þess að þrátt fyrir að vefmiðlar nýti sér bloggið á einhvern hátt í þjónustu við lesendur 
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sína séu bloggið og hinir gömlu ríkjandi fjölmiðlar samt sem áður í samkeppni. Í samtali 

Morgunvaktarinnar á Rás eitt við Þorbjörn Broddason, prófessor í fjölmiðlafræði við 

Háskóla Íslands, þann 18. ágúst 2008 lýsir hann yfir ákveðnum áhyggjum hvernig 

fjölmiðlar eins og sjónvarpsstöðvar, dagblöð og útvarpsstöðvar líta á bloggfærslur sem 

öruggar heimildir. Hann telur það vera áhyggjuefni vegna þess að bloggarar telji sig ekki 

þurfa að vera eins ábyrga í skrifum sínum eins og blaðamenn, útvarpsmenn eða 

sjónvarpsmenn. Að auki segir Þorbjörn þetta: 

 
Fjölmiðlarnir eru orðnir miklu margbreytilegri en þeir hafa nokkru sinni áður verið 

og nú fyrst sjáum við nýja tegund fjölmiðlunar, þetta blogg sem svo er kallað, þar 

sem menn fara ákaflega geist og tala og skrifa í rauninni á miklu ábyrgðalausari hátt 

heldur en menn eiga að venjast úr öðrum fjölmiðlum og ég held þér að segja að 

þessir ríkjandi fjölmiðlar, gömlu fjölmiðlarnir miðlægu, blöðin, útvarp og sjónvarp, 

finni á einhvern hátt til þessarar samkeppni, telji sig þurfa að koma til móts við hana 

og lendi fyrir vikið í því sem ég held að væri hægt að kalla hálfgerð vandræði því að 

þeir eru að reyna að yfirtrompa annars vegar bloggið og hins vegar hver annan 

 (Anna Kristín Jónsdóttir (18. ágúst 2008)). 
 
Þessi orð Þorbjörns má túlka sem svo að hann samsinni Harold Innis að því leyti að hinir 

fyrri ríkjandi fjölmiðlar séu í samkeppni við bloggara um notendur og völd yfir 

fjölmiðlamarkaðnum. 

 Mbl.is áskilur sér rétt til þess að taka af vefnum einstakar bloggfærslur en til þess 

að það gerist þarf ákveðið ferli að eiga sér stað. Ef kvartað er yfir bloggfærslu er færslan 

skoðuð og metið hvort eigi að taka hana af vefnum. Ef metið er svo að bloggfærslan sé 

jafnvel ólögleg er tölvupóstur sendur til bloggarans og honum gert að taka færsluna af 

vefnum. Ef hann bregst ekki við tölvupóstinum er færslan tekin af vefnum af 

starfsmönnum Mbl.is. Ef vafamál koma upp hvort efni færslunnar sé ólöglegt eður ei er 

lögfræðingur fenginn til að meta það. Mbl.is áskilur sér einnig rétt til þess að loka heilu 

bloggsíðunum ef þær hafa fjallað um efni sem talið er ósiðlegt, til dæmis klámfengið efni 

(Ingvar Hjálmarsson (2008)). Þannig virðist hægt að setja í raun hvað sem er inn á 

bloggið svo lengi sem það er ekki ólöglegt og bloggarinn er ábyrgur skrifa sinna, ekki 

Mbl.is eða Vísir.is (Ingvar Hjálmarsson (2008)). 
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Blogg gagnvart fyrri ríkjandi fjölmiðlum 
 
 Svo virðist sem ákveðið ástarhaturs samband sé á milli bloggs og blaða- og 

fréttamennsku. Á sama tíma og ýmsir, þar á meðal blaðamenn, sjónvarpsmenn og 

útvarpsmenn, gagnrýna blogg fyrir ónákvæmni á þeim forsendum að hver sem er geti 

búið til bloggsíðu og skrifað á hana hvað sem þeir vilja virðast fjölmiðlamenn líka hafa 

tekið bloggformið í þjónustu sína eins og áður hefur komið fram (Johnson, Thomas J. og 

Kaye, Barbara K. (2004), bls. 624). Í sumum tilfellum reiða þeir sig að miklu leyti á 

bloggfærslur, til dæmis þegar umfjöllunarefnið er stórslys eða náttúruhamfarir og erfitt er 

að ná sambandi við fórnarlömb þeirra. Eftir fellibylinn Katrínu í New Orleans og 

hryðjuverkin í London árið 2005 náðu fjölmiðlamenn í fréttaefni af atburðunum af 

bloggsíðum fórnarlambanna (Graves, Lucas (2007), bls 338). Þrátt fyrir þetta líta mjög 

margir fjölmiðlamenn á blogg sem annars flokks miðil.  

 Bloggarar reiða sig mjög oft á fréttaflutning hefðbundnari miðla. Bloggfærslur 

þeirra fjalla þá um efni sem þegar hefur verið fjallað um í hefðbundnum fjölmiðlum og 

vakið athygli bloggaranna samanber þjónustu Mbl.is við bloggara sína. Þannig verður til 

nokkurs konar fjölmiðlanet. Fréttir eiga þá uppruna sinn á hefðbundnum fjölmiðli og eru 

síðar túlkaðar á bloggsíðum. Jafnvel þeir bloggarar sem gagnrýna einna helst hina 

hefðbundnu fjölmiðla reiða sig á fréttir þeirra. Það að viðkomandi bloggari gagnrýni 

hefðbundna fjölmiðla sýnir að hann fylgist með þessum hinu sömu fjölmiðlum (Johnson, 

Thomas J. og Kaye, Barbara K. (2004), bls 625). Mörg blöð í Bandaríkjunum, til dæmis 

Washington Post, hafa tekið hluta úr athyglisverðum bloggfærslum og birt meðal frétta 

sem taldar eru „annars flokks fréttir“ eða fréttir sem ná ekki athygli víðs hóps (Graves, 

Lucas (2007), bls 338). Þróunin í íslenskum blöðum hefur líka orðið sú að blöðin eru 

farin að birta hluta úr bloggfærslum sem ritstjórninni hafa þótt athyglisverðar. 

Athyglisvert er að skoða hvar þessir hlutar úr bloggfærslum birtast í blöðunum. Þrjú 

víðlesnustu blöð landsins eru 24 stundir, Fréttablaðið og Morgunblaðið. Þann 19. febrúar 

2008 birtu 24 stundir hluta úr bloggfærslum á síðu 14 í blaði sem taldi 47 síður. Ásamt 

bloggfærslunum voru á síðunni skopmynd, aðsend grein og grein eftir ritstjóra blaðsins, 

Ólaf Stephensen (24 stundir (19. febrúar 2008). Bls. 14). Í Morgunblaðinu, sama dag, 

mátti finna hluta úr bloggfærslum á blaðsíðu 10 í 43 blaðsíðna blaði (Morgunblaðið (19 
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febrúar 2008). Bls. 10). Á sömu blaðsíðu mátti finna skopmynd, veðurfregnir, Staksteina 

og litla frétt. Þennan sama dag birti Fréttablaðið ekki hluta úr bloggfærslum enda virðist 

Fréttablaðið hafa þá stefnu að birta ekki blogg á síðum sínum. Það sem var svipað við 

birtingu hluta bloggfærslnanna í 24 stundum og Morgunblaðinu var það efni sem í 

kringum þær voru. Á sömu síðum voru birtir textar sem lýstu skoðun þess sem þá 

skrifuðu sem og skopmynd. Af því má ætla að ritstjórn beggja blaða telji að færslurnar 

lýsi skoðunum þess sem þær skrifa og þær séu ekki sambærilegar við fréttir blaðanna 

sjálfra sem stefna líklega að því að vera eins hlutlausar og mögulegt er.  

Bloggarinn skilgreinir sjálfan sig og skoðanir sínar með bloggskrifum sínum í 

stað þess að birta spegil samfélagsins. Í sama streng tekur Jay Rosen, prófessor í 

blaðamennsku. Í grein sinni „Bloggers vs. Journalists is Over“ lýsir hann hversu ólíkir 

þessir tveir fjölmiðlar, blogg og hefðbundnir fjölmiðlar, eru (Rosen, Jay (2005)). Þar 

vísar hann meðal annars í viðtal úr New York Times við Xeni Jardin en hún er ein þeirra 

sem skrifa á bloggsíðuna „boingboing.com“. Hún svarar spurningunni hvort blogg muni 

einhvern tíma koma í stað hefðbundinna fjölmiðla með annarri spurningu. „Munu 

markaðir bænda einhvern tíma koma í stað veitingastaða?“. Hún telur spurninguna sem 

fréttamaður New York Times beindi til hennar álíka marklausa og spurninguna sem hún 

svaraði með. Til útskýringar á svari sínu sagði hún að bloggið væri hráefni upplýsinga en 

aðrir fjölmiðlar væru vettvangur þar sem unnið væri úr færslunni og frétt búin til 

(Schwartz, John (28. desember 2004)). Aðrir halda því ef til vill fram að fréttir 

hefðbundnari miðla séu hráefni fyrir bloggara. Ef Harold Innis hefði lifað tíma bloggsins 

og heyrt gagnrýni blaða- og fréttamanna má álykta að hann hefði svarað því á þá leið að 

gagnrýnin á bloggið væri einungis viðbrögð eigenda fjölmiðlanna sem vegna hagsmuna 

sinna hræddust  hagsmunaárekstra á blogginu. 

 Sú gagnrýni blaða- og fréttamanna að hver sem er geti sett hvað sem er inn á 

bloggsíðu sína má líka túlka sem ákveðinn kost. Bloggarinn er einn og óháður beinum 

eða óbeinum ritstjórnarstefnum annarra en sjálfs síns. Fordæmi eru fyrir því að það sem 

af einhverjum ástæðum er ekki fjallað um í hefðbundnum fjölmiðlum rati inn á 

bloggsíður sem almenningur hefur aðgang að. Dæmi um það eru þegar blöð birtu ekki 

greinar sem vörðuðu símahleranir á vegum Bandaríkjarstjórnar árið 2002. Þær 

upplýsingar þótti ekki við hæfi að birta í blöðum af öryggisástæðum. Fjölmiðillinn sem 
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hagsmunaaðili taldi það líklega stofna hagsmunum sínum í hættu að birta grein um 

viðkomandi símahlerarnir. Bloggfærslur birtust hins vegar um málið þar sem undrast var 

hversu lítið var fjallað um málið í hefðbundnum bandarískum fjölmiðlum öðrum en 

bloggi. Höfundar þessara bloggskrifa töldu það líklega varða hagsmuni sína sem 

bandarískra þegna að fá að vita um þessar meintu hleranir stjórnarinnar. Bandarísk blöð 

hófu að fjalla um málið í kjölfar þessara bloggfærslna heilum átta dögum eftir að 

upplýsingar um hleranirnar komust upp á yfirborðið (Graves, Lucas (2007), bls. 340). 

Með gagnvirkni bloggsins og kostum þess sem fjarskiptamiðils er hægt að kryfja til 

mergjar viðfangsefni bloggfærslunnar. Það liggur í augum uppi að gagnvirknin er miklu 

veikari þegar blaðamaður skrifar blaðagrein. Blaðamenn þurfa að kryfja fréttina á fundum 

eða jafnvel einir síns liðs og ekki er ólíklegt að eigin skoðanir þeirra komi fram með 

einum eða öðrum hætti þó að það sé ekkert endilega ætlunin (Graves, Lucas (2007), bls. 

339). Það er auðveldara að svara bloggfærslu með athugasemd eða annarri bloggfærslu 

en að svara blaðagrein með því að senda blaðinu svargrein og þurfa jafnvel að bíða 

vikum saman eftir því að fá hana birta. 

 Þrjá meginkosti hefur bloggið fram yfir hefðbundna fjölmiðla. Í fyrsta lagi eru 

blaða- og fréttamenn (á hefðbundnum fjölmiðlum) háðir lesendum sínum, áheyrendum 

og áhorfendum. Flestir hefðbundir fjölmiðlar eru reknir á frjálsum markaði í 

hagnaðarskyni og það er hagur blaðamanna að sem flestir kaupi blaðið eða áskrift að 

viðkomandi fjölmiðli. Óvinsælar fréttir eru síður krufnar til mergjar en vinsælu fréttirnar. 

Viðfangsefni sem tiltölulega fáir hafa áhuga á má þó kryfja frekar í formi bloggsins 

(Graves, Lucas (2007), bls. 341). Úrslit knattspyrnuleiks í neðstu deild í litlum bæ úti á 

landi þykir ef til vill ekki áhugavert fréttaefni í stóru dagblaði en möguleiki er á að 

kröftugar umræður bæjarbúa myndist á bloggsíðu sem fjallar um leikinn. Þessi staðreynd 

er eins og sniðin fyrir kenningu Harold Innis sem rakin var í kaflanum hér á undan. Í 

hagnaðarskyni sleppa stóru fréttamiðlarnir fréttum sem hugsanlega þykja merkilegar og 

mikilvægar fyrir minnihlutahópa. Í öðru lagi eru bloggarar hvorki háðir tíma né rúmi í 

umfjöllun sinni ólíkt blaðamönnum sem berjast við að klára fréttina áður en blaðið fer í 

prentun og ekki síður að koma henni fyrir á því plássi sem henni er ætlað. Þetta á heldur 

ekki síður við um sjónvarps- og útvarpsmenn sem berjast við að klára frétt sína áður en 

hún á að birtast eða heyrast í fréttatímanum og koma henni fyrir á þeim mínútum eða 
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sekúndum sem ætlast er til. Þriðji kosturinn hefur þegar komið fram en hann snýr að því 

að bloggformið er gagnvirkt og því heppilegra til að skapa umræðu heldur en aðrir 

fjölmiðlar (Graves, Lucas (2007), bls. 341). Því tengt er sá kostur að bloggarar geta oft 

treyst á þá sem lesa blogg þeirra til þess að benda þeim á mistök sem kunna að hafa verið 

gerð við gerð bloggfærslunnar (Johnson, Thomas J. og Kaye, Barbara K. (2004), bls. 

624). Bloggarar geta leiðrétt færslu sína á auðveldan hátt um leið og mistökin uppgötvast. 

Það er erfiðara fyrir fjölmiðlamenn annarra miðla að leiðrétta mistök sín. Ef 

staðreyndarvilla er gerð við vinnslu fréttar til dæmis í dagblaði birtist leiðrétting ekki fyrr 

en í fyrsta lagi í næsta blaði. Þær leiðréttingar eru þó sjaldnast birtar á jafn áberandi stað 

og upprunalega fréttin. Þann 28. maí, 2008, birtist leiðrétting í Morgunblaðinu vegna 

fréttar sem snerist um hluta FL Group í breska fyrirtækinu Inspired Game daginn áður. 

Leiðréttingin var 60 orð á lítt áberandi stað á blaðsíðu 35 í 43 blaðsíðna blaði. Á sömu 

blaðsíðu var skákþraut, Sudoku-þraut, lítil krossgáta og stjörnuspá dagsins 

(Morgunblaðið (28. maí). Bls. 35). Í 24 stundum sama dag birtist leiðrétting á blaðsíðu 2 

á rangfærslu um eldsneytiskostnað heimilanna í blaðinu daginn áður. Þó að hún hafi verið 

birt á áberandi blaðsíðu var hún sem slík ekki áberandi. Hún var neðst í hægra horni og 

taldi ekki nema 34 orð. Á sömu blaðsíðu voru þó fréttir sem telja verður að hafi vakið 

athygli þann daginn (24 stundir (28. maí 2008). Bls. 2). Loks birti Fréttablaðið 

leiðréttingu sama dag á blaðsíðu fjögur um tímasetningu á málþingi á vegum Háskólans í 

Reykjavík. Sú leiðrétting voru 42 orð neðarlega á blaðsíðunni. Á sömu síðu voru nokkrar 

mislangar fréttir (Fréttablaðið (28. maí 2008). Bls. 4). 

 Þó að bloggið búi yfir þessum kostum fram yfir dagblöðin skiptir trúverðugleiki 

fjölmiðlanna alltaf mjög miklu máli. Trúverðugleiki fjölmiðla hefur oft verið mældur. 

Hér á landi hefur Capacent Gallup mælt reglulega trúverðugleika íslenskra fjömiðla og 

meðal annars spurt af hvaða íslenska fjölmiðli viðkomandi svarendur telji sig geta lært 

mest (Capacent Gallup (2008)). Eins rannsakar Capacent Gallup einnig traust svarenda  á 

fréttaflutningi einstakra miðla (Capacent Gallup (2008)). Capacent Gallup virðist hins 

vegar ekki hafa rannsakað hvers konar fjölmiðlum fólk treystir helst. Það hafa 

Bandaríkjamennirnir Thomas J. Johnson og Barbara Kaye gert með rannsókn sem 

kannaði trúverðugleika bloggs meðal notenda þess. Þau nefna í rannsóknarskýrslu sinni 

að aðrar rannsóknir sýni að því lengri tíma sem einstaklingur verji til lesturs, hlustunar 
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eða áhorfs á tiltekinn fjölmiðil þeim mun meiri trú hafi hann á honum. Því kemur ekki á 

óvart að aðrar rannsóknir hafi sýnt fylgni milli þess að finnast það sem fundið er á 

veraldarvefnum trúverðugt og tíma eyddum á veraldarvefnum (Johnson, Thomas J. og 

Kaye, Barbara K. (2004), bls. 625). Samkvæmt annarri rannsókn sem Johnson og Kaye 

höfðu áður gert var lítil fylgni milli notkunar á vefnum og notkunar á öðrum fjölmiðlum. 

Þau túlka það sem svo að þeir sem mikið nota vefinn hafi ekki æfingu í að greina hvaða 

upplýsingar eru trúverðugar og hvaða upplýsingar eru ekki trúverðugar, líklega vegna 

þess að á vefinn er hægt að setja nánast hvað sem er með auðveldum hætti. Þeir sem eyða 

miklum tíma á vefnum treysta ef til vill þeim upplýsingum sem þeir finna þar í blindni 

(Johnson, Thomas J. og Kaye, Barbara K. (2004), bls. 625). Vísbendingar benda hins 

vegar til þess að notendur bloggs séu aftur á móti líklegri til þess að fylgjast mikið með 

öðrum fjölmiðlum og hafa þeir því meiri æfingu í að greina trúverðugar fréttir frá þeim 

ótrúverðugu (Johnson, Thomas J. og Kaye, Barbara K. (2004), bls. 626). Með þetta að 

leiðarljósi rannsökuðu þau Johnson og Kaye hversu trúverðugt notendur bloggsins töldu 

bloggið vera. Rannsóknin var gerð með þeim hætti að spurningalisti var sendur til 

ákveðins fjölda bloggara. Síðan var snjóboltaaðferð beitt þannig að sem flestir tækju þátt 

í könnuninni. Á endanum bárust svör frá 3.747 bloggnotendum (Johnson, Thomas J. og 

Kaye, Barbara K. (2004), bls. 627). Meðal annars var spurt um eftirfarandi: 

 
-Hversu mikið eða lítið telur þú að notendur bloggs meti trúverðugleika bloggs sem 

uppsprettu upplýsinga? 

 

-Telur þú að notendur bloggs líti á bloggmiðla sem trúverðugri miðla 

en annars konar fréttamiðla á vefnum? 

 

- Telur þú að notendur bloggs líti á blogg sem trúverðugri miðil 

en hefðbundna fréttamiðla? 

 

-Hversu mikið eða lítið traust til trúverðugleika bloggs 

telur þú vera þegar stjórnað hefur verið fyrir lýðfræði,  

stjórnmálaskoðanir, áhuga og vitneskju af ópólitískum  

fréttum? (Johnson, Thomas J. og Kaye, Barbara K. (2004), bls. 627) 
 



 30 

Vert er að taka fram að hér var um fremur einsleitan hóp að ræða. Níu af hverjum tíu 

svarendum voru hvítir og 76,5 prósent þeirra voru karlmenn. Þá höfðu 92,6 prósent 

svarenda lokið háskólaprófi (Johnson, Thomas J. og Kaye, Barbara K. (2004), bls. 628). 

76,2 prósent úrtaksins töldu að blogg sem miðill væri nokkuð eða mjög trúverðugur. Að 

sama skapi töldu 47,4 prósent úrtaksins kapalsjónvarpsstöðvar vera nokkuð eða mjög 

trúverðugan miðil og 46,5 prósent úrtaksins töldu dagblöð vera nokkuð eða mjög 

trúverðuglegan miðil. Aðrir miðlar fengu lélegri útkomu. Einungis 3,5 prósent úrtaksins 

töldu blogg sem uppsprettu upplýsinga lítið eða mjög lítið trúverðugan miðil. 13 prósent 

aðspurðra töldu dagblöð vera lítið eða mjög lítið trúverðugan miðil og 14,2 prósent töldu 

fréttatímarit vera lítið eða mjög lítið trúverðugan miðil (Johnson, Thomas J. og Kaye, 

Barbara K. (2004), bls. 629). Mikilvægt er að hafa í huga að úrtakshópurinn hér er 

notendur bloggmiðla og þurfa þessar niðurstöður ekki endilega að endurspegla þá sem 

ekki nota bloggmiðla mikið. Enda hafa rannsóknir sýnt, eins og komið var inn á hér að 

framan að þeir sem mikið nota ákveðinn miðil telja þann miðil alltaf trúverðugri og 

trúverðugri (Johnson, Thomas J. og Kaye, Barbara K. (2004), bls 625). Harold Innis 

myndi líklega benda á hversu einsleitur hópur væri hér tekinn fyrir. Ef þessi tiltekni 

hópur endurspeglar notendur bloggsins vel myndi hann halda því fram að hvítir karlmenn 

sem hafa klárað háskólanám væri elítuhópur. Sá elítuhópur myndi blogga um þau 

viðgangsefni og með þá hagsmuni í huga sem hentaði þeim vel.  

 

Hugur, sjálf og félagsleg tengsl í bloggi 
 
 Það er umhugsunarefni hvernig fólk skilgreinir sig þegar það skrifar á bloggsíður 

sínar eða í athugasemdakerfi annarra bloggsíðna. Skilgreinir það sig og tjáir á annan hátt 

en það myndi gera í öðrum fjölmiðlum? Áður hefur komið fram að bloggið endurspeglar 

ekki hag hópa heldur frekar einstaklinga. Í bloggfærslum er hægt að koma á framfæri 

ákveðnum skoðunum og upplýsingum sem öðrum gefst tækifæri á að svara, annars vegar 

með athugasemd í athugasemdakerfi bloggsins og hins vegar með annarri bloggfærslu á 

öðru bloggi. Bloggið er þannig einnig tæki fyrir félagsleg samskipti ekki síður en 

fjölmiðill. Félagsleg samskipti einkennast af því hvernig einstaklingar skilgreina sjálfa 
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sig í samskiptum við ólíkar aðstæður. Carl J. Couch segir að félagsleg tengsl, hugur og 

ýmis tákn móti það hvernig upplýsingar eru settar fram á hverjum tíma og samsinnir þar 

með hinum klassíska félagsfræðingi Erving Goffman (Couch, Carl J. (1996), bls. 242).  

Í einni frægustu bók Goffmans, Presentation of Self in Everyday Life, birtir hann 

hina frægu kenningu sína þar sem hann líkir félagslegum samskiptum einstaklinga við 

leikrit (Ritzer, George og Goodman, Douglas J. (2004), bls. 73). Hann heldur því fram að 

samskipti leikaranna einkennist af ákveðnum þáttum í huga hvers og eins. Í fyrsta lagi 

„I“, í öðru lagi „The spontaneous self“ og í þriðja lagi „Me“. Ákveðin spenna myndast á 

milli þessarra þriggja þátta í huganum og er hún tilkomin vegna þess sem aðrir búast við 

af einstaklingnum (Ritzer, George og Goodman, Douglas J. (2004), bls. 224). Með öðrum 

orðum haga leikarar sér eftir áhorfendunum. Þar sem blogg er ekki síður fjarskiptatæki en 

fjölmiðill verður að telja líklegt að það beri einkenni félagslegra samskipta. Þá verður að 

teljast líklegt að það sjálf sem leikarinn skilgreinir sig með sé „The spontaneous me“ líkt 

og leikarar gera í samskiptum augliti til auglitis. Með öðrum orðum spila leikarar af 

fingrum fram í frásögn sinni á blogginu sem fyrir vikið getur orðið beittari en í öðrum 

ritstýrðum fjölmiðlum ef til vill í þeirri von að geta skilgreint sig betur frá öðrum og 

stækkað egó sitt. Bloggarinn þarf ekki endilega að birta nafn sitt á bloggsíðu sinni en 

getur samt sem áður skrifað þar hvað sem er. Nafnlausa bloggarann er ekki hægt að draga 

til ábyrgðar á skrifum sínum þar sem hann er ekki þekktur. Hægt er að líkja bloggskrifum 

leikara sem spila af fingrum fram í skrifum sínum við frásögn sérfræðinga frásagnalistar 

áður en ritmálið varð almennt sem fjallað var um fyrr í ritgerðinni. Eins og áður hefur 

komið fram reyndu þeir jafnvel að skilgreina sig hver frá öðrum með því að breyta 

frásögn sinni. Í dag er meiri áhersla lögð á sannleikann en á tímum 

frásagnarsérfræðinganna. Í stað þess að breyta frásögninni sjálfri leitast leikarar dagsins í 

dag við því að skilgreina sig frá öðrum með því hvernig þeir segja frá á bloggi sínu. 

 Mismunandi er eftir áhorfendum og aðstæðum hvaða sjálf  leikarans hann sýnir. 

Ef hann er staddur meðal gamalla vina á kaffihúsi má segja að leikarinn sé uppi á 

leiksviði og velji sér viðeigandi sjálf eða hlutverk eftir aðstæðum. Allt annars konar sjálf 

birtist hins vegar þegar leikarinn er kominn heim til sín, lagstur upp í rúm og segir konu 

sinni frá deginum. Þá er hann staddur baksviðs (Ritzer, George og Goodman, Douglas J. 

(2004), bls. 226). Félagsleg samskipti stjórnast einnig að miklu leyti af ýmis konar 
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táknum eins og hvernig leikarar bera sig í samskiptunum (Ritzer, George og Goodman, 

Douglas J. (2004), bls. 227). Ýmsir tónar í rödd leikarans ráða því hvernig  áhorfendur 

bregðast við. Af tónblænum má til dæmis ráða hvort leikarinn sé að gera grín eða hvort 

honum er fúlasta alvara í frásögn sinni. Skilningur áhorfenda getur einnig ráðist af 

látbragði leikarans eða „nonverbal viðbrögðum“ hans. Þá er til dæmis átt við ýmis 

svipbrigði og önnur viðbrögð sem áberandi eru í félagslegum samskiptum. Að sama skapi 

stjórnast félagsleg samskipti af trúverðugleika leikaranna. Í flestum leikritum eru fyrir 

hendi leikmunir, búningar og ákveðið útlit sem undirstrika hlutverk leikarans. Í dag 

myndi Goffman til að mynda álíta að jakkaföt væru leikbúningur bankastjóra, skegg, sviti 

og tár myndi hann álíta vera útlit háskólanema á síðasta snúningi með BA-ritgerð sína og 

subbuleg föt og peli með vanilludropum afar heppilegir leikmunir róna sem slæpast um 

miðbæinn. Síðan færi það eftir búningum, leikmunum og aðstæðum leikarans hversu 

mikið við trúum orðum hans. Líklega myndum við trúa jakkafataklædda bankastjóranum 

frekar en subbulega rónanum þegar rætt væri um efnahagsmál. Við myndum hins vegar 

trúa rónanum frekar en bankastjóranum þegar rætt væri um skort á aðstöðu fyrir 

útigangsmenn í Reykjavík.  

 Í félagslegum samskiptum á blogginu er ákveðin hætta á því að farið sé á mis við 

þessi ofangreindu atriði. Í þeim samskiptum er ekki hægt að sannreyna orð bloggarans 

vegna þess að látbragð hans, tóntegund, svipbrigði, búningar og leikmunir eru ekki eins 

skýr og í almennum persónulegum samskiptum. Bloggið hefur þegar gert tvær tilraunir til 

þess að koma í veg fyrir slíkan misskilning.  

Í fyrsta lagi nota margir bloggarar lítil gul andlit til að reyna að skýra út fyrir 

áhorfendum hvernig svipbrigði þeir vilja koma á framfæri. Hér er dæmi um lítið brot úr 

bloggfærslu þar sem  slík andlit eru notuð: 

 
Valur vann í kvöld og ég get farið sátt að sofa. Er trúlega búin að ættleiða einn í 

Valsliðinu.  Mikill léttir að vinna þennan leik, var hálf smeyk við hann. En 

strákarnir sýndu hvað í þeim býr og við mjökumst smátt og smátt upp stigatöfluna. 

 En hvað er málið með stuðningsmenn Vals, 660 hræður mættar á leikinn  Þetta 

er auðvitað bara til skammar. Og svo gerir þetta lið kröfur um titla og sigra.... heima í 

sófa.  Sveiattan ! (Helga Birkisdóttir, (2008)) 
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Þessi bloggari, sem kallar sig Lillu Heggu, kýs í þessari færslu að notfæra sér lítil gul 

andlit til að lesendur fari ekki á mis við það látbragð sem svo mikilvægt er í félagslegum 

samskiptum. Hún notar til dæmis hlæjandi andlit eftir að hafa sagt að hún væri trúlega 

búin að ættleiða einn úr Valsliðinu. Þar með gefur hún til kynna að henni hafi ekki verið 

alvara í frásögn sinni. Annað dæmi sem nefna má er að eftir að hún kvartar yfir hversu 

fáir stuðningsmanna Vals mættu á leikinn birtir hún andlit með fýlusvip og rauð horn. 

Þessi litlu gulu andlit koma í stað svipbrigða sem Goffman telur lykilatriði í félagslegum 

samskiptum (Ritzer, George og Goodman, Douglas J. (2004), bls. 227).  

 Í öðru lagi hefur bloggið brugðist við þessarri vöntun á látbragði, tóntegundum, 

svipbrigðum, búningum og leikmunum með svokölluðu „videobloggi“. Þá tekur 

bloggarinn upp hreyfimynd af sjálfum sér þegar hann talar um menn og málefni og setur 

hana síðan á bloggsíðu sína. Þannig fara lesendur ekki á mis við þá þætti sem ekki koma 

fram í skrifuðu máli en eru samt sem áður mikilvægir í félagslegum samskiptum. 

Leikarinn hefur þó fulla stjórn á aðstæðum sínum og getur klæðst leikbúningum sem eiga 

við þá stundina, notað viðeigandi leikmuni, beitt látbragði og mismunandi tónblæ í rödd 

sinni. Athugasemdir í athugasemdarkerfum bloggsíðanna eru þó ennþá á formi skrifaðs 

máls en eðlilegt er að spá því að þau verði einnig á formi talaðs máls í framtíðinni. 

Nafnlausa bloggaranum er þá með „videobloggi“ einnig gert erfitt um vik. Þó hann birti 

ekki nafn sitt þarf hann að birta andlit sitt til að koma til skila þeim þáttum sem 

mikilvægir eru í félagslegum samskiptum eins og látbragði, tóntegundum, svipbrigðum, 

leikmunum og leikbúningum. 
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Lokaorð 
   

 Harold Adams Innis setti fram kenningar sem fjölluðu annars vegar um 

einokunaraðila sem nýttu sér fjölmiðla í sína þágu og hins vegar um það hvernig 

boðmiðlarnir myndu þróast með samkeppni ólíkra miðla. Hann telur að þróunin hafi farið 

eftir því hvenær heppilegt hafi talist að leggja áherslu á í fyrsta lagi dreifingu upplýsinga, 

í öðru lagi varðveislu upplýsinga og í þriðja lagi skilning almennings á upplýsingunum. 

Hann bendir á að í upphafi hafi boðmiðlarnir verið miðlægir. Í sama streng tekur Carl J. 

Couch. Í umfjöllun hans um tímabilið fyrir upphaf ritmálsins bendir hann á að ákveðnir 

sérfræðingar frásagnarlistar sem hlotið höfðu háan sess í samfélaginu hafi dreift sögum 

og ljóðum til almennings. Þessir sérfræðingar sem voru nokkurs konar mannlegar, 

miðlægar fjölmiðlastofnanir lögðu síður áherslu á sannleikann í frásögn sinni en töldu 

mikilvægara að hafa hana sem skemmtilegasta. Þeir töluðu af munni fram án þess að 

styðjast við ritaðan texta og ýktu frásögnina að miklu leyti ef til vill til þess að skilgreina 

sig hver frá öðrum. Þar með urðu til nokkrar útgáfur af hverri frásögn. Hér voru 

frásagnarlistamennirnir ekki að einoka upplýsingarnar heldur var það hlutverk þeirra að 

dreifa þeim. Því á kenning Innis um einokunuraðila fjölmiðla ekki við hér. Kenningin 

stenst hins vegar frekar þegar litið er á tilraunir fólks frá þessum tíma til þess að varðveita 

munnlegar heimildir. Til dæmis voru það einungis prestarnir meðal Hopi-indjána sem 

viðhéldu nákvæmum dagatölum í huganum. Þeir einir höfðu vald til þess að ákveða 

hvenær  halda skyldi sólstöðuhátíðir eða jafndægurshátíðir.  

 Með tilkomu ritmálsins breyttist ýmislegt í fjölmiðlun. Nákvæmara yfirlit var 

haldið yfir þá hluti sem var þeim í hag sem skildu ritmálið. Súmerar eru oftast taldir vera 

upphafsmenn ritmálsins. Valdhafar þeirra notuðu til dæmis ritmálið til þess að hafa yfirlit 

yfir viðskipti sín. Nokkrum öldum síðar var ritmálið einnig notað til þess að skrá 

frásagnir og sögur. Þar sem læsi var ekki almennt á þessum tíma var  algengt að þeir sem 

skildu ritmálið læsu fyrir almenning. Munurinn á þeim upplestri og frásögnum 

sérfræðinga frásagnarlistarinnar var sá að í stað fjörlegrar frásagnar þar sem 

sérfræðingarnir fluttu mál sitt af munni fram var nú lesin upp frásögn sem var línuleg, 

þurr og í röklegu samhengi. Tímabilið þegar skemmtanargildi og lygilegar frásagnir af 
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hetjum fyrri tíma voru áberandi var liðið og við tók tímabil þurra ritaðra frásagna þar sem 

línuleg hugsun og röklegt samhengi réð ríkjum í heimildum. Líklegt verður að teljast að 

kenning Innis um einokun fjölmiðla eigi hér rétt á sér þegar haft er í huga að einungis 

lítill hluti almennings var læs. Sá hluti almennings sem var læs hefur notfært sér kunnáttu 

sína og notað ritmálið sér í hag myndi Innis telja. Sem dæmi má nefna að Egyptar töldu 

að guðinn Toth hefði uppgvötað ritmálið. Í þakkarskuld á hann að hafa heimtað að 

þáverandi samfélagsskipan héldi velli. Sú samfélagsskipan hefur svo sannarlega verið 

elítuhóp læsra manna í hag. Í upphafi einkenndist ritmálið af táknum sem hvert og eitt 

þýddi hlut eða athöfn. Eftir að Fönikíumenn og Grikkir fundu upp ritmálið þar sem hvert 

tákn þýddi hljóð var brotið blað í sögu boðskipta. Að mínu mati er hér um að ræða fyrstu 

byltingu boðmiðlunar því að nú var valdhöfum gert erfiðara fyrir vegna þess að nú lærðu 

fleiri að lesa en áður hafði þekkst. Auðveldara var að læra 25 til 35 tákn fyrir sérhljóð í 

stað þess að læra tákn sem hvert og eitt þýddi athöfn eða hlut. Þó varð læsi ekki almennt 

á þessum tíma. Innis hefði talið að ennþá væri aðeins ákveðinn elítuhópur sem gæti lesið 

og notfært sér kunnáttu sína til að þjóna hagsmunum elítuhópsins. Með tilkomu 

hljóðfræðilegs ritmáls fjölgaði þó í þessum elítuhóp. 

 Vísir að almennu læsi varð ekki þekkt fyrr en með tilkomu prentlistarinnar og 

kenninga kristna umbótasinnans Marteins Lúters. Fyrstu prentverkin voru hinar fornu 

sögur Grikkja og hin helga bók kristinna manna, Biblían. Áður en Marteinn Lúter lagði 

fram sínar kenningar um kristna trú voru allar Biblíur á latínu. Marteinn Lúter lagði 

áherslu á að Biblían yrði prentuð á þjóðtungum viðkomandi landa. Árið 1584 prentaði til 

dæmis Guðbrandur Þorláksson biskup Biblíu á íslensku. Ég tel að hér hafi verið um nýja 

byltingu að ræða í boðmiðlun þar sem læsi jókst mjög mikið með tilkomu kenninga 

Lúters. Í fyrsta skipti í sögunni var orðinn til jarðvegur fyrir rekstur dagblaða og 

bókaútgáfu.  

Í byrjun 16. aldar þurftu öll prentverk að öðlast samþykki kaþólsku kirkjunnar og 

þrjátíu árum seinna gaf breska heimsveldið út lista bannaðra bóka. Það hafði lítil áhrif á 

sölu prentverka því að bannaðar bækur var líklegast hægt að nálgast á svörtum markaði. 

Ríkisvaldið reyndi líka að hafa áhrif á rekstur dagblaða meðal annars í breska 

heimsveldinu. Rekstur dagblaða var til að mynda bannaður þar með lögum árið 1632. 

Ríkisvaldið hafði áhyggjur af því að með auknu upplýsingaflæði meðal almennings væri 
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staða þess innan samfélagsgerðarinnar í hættu. Það hafði líka ástæðu til að vera hrætt. Í 

Bandaríkjunum höfðu Bretar ekki eins mikil áhrif og annars staðar. Þar voru gefin út 

dagblöð sem öll tóku afstöðu gegn heimsveldinu. Talið er að sú undiralda sem til varð og 

leiddi til þess að lýst var yfir sjálfstæði Bandaríkjanna hafi að miklu leyti verið 

frásögnum dagblaðanna að þakka. Leiðtogar bandarísku byltingarinnar voru sammála um 

að fjölmiðlar skyldu vera án ríkisafskipta í nýja sambandsríkinu. Hefð fyrir ríkisreknum 

dagblöðum hefur ekki skapast víða í Evrópu heldur. Kenning Innis um einokunaraðila 

fjölmiðlanna á vel við hér þó að ríkisvaldið hafi ekki haft áhrif á samfélagsskipanina 

heldur hópur fólks sem var á móti afskiptum breska heimsveldisins í Bandaríkjunum. 

Með því að ýta undir andstöðu gegn Bretum voru þeir að hafa áhrif á samfélagsgerðina 

og jafnvel að ýta undir byltingu gegn Bretum. 

 Ríkisvaldið var fljótara að tileinka sér útvarps- og sjónvarpstæknina. Útvarpið var 

til að mynda sterkt tæki í áróðursherferð nasista í Þýskalandi. Hér var um að ræða 

þaulhugsaða herferð þar sem fjölmiðlar voru grimmt notaðir til þess að þjappa þjóðinni 

saman undir forystu eins leiðtoga, Adolfs Hitler. Hann flutti aldrei ræður í útvarpi nema 

mikill fjöldi fólks hlustaði á hann og fagnaði á réttum stöðum. Þar með skynjaði 

útvarpshlustandinn að um eitthvað stórkostlegt væri að ræða. Aðrir þjóðarleiðtogar 

notuðu útvarpið líka til þess að nálgast þegna sína. Neville Chamberlain lýsti yfir stríði 

við Þjóðverja og bandamenn þeirra í útvarpi áður en hann gerði það í breska þinginu. Það 

hefur hann líklega gert til þess að þegnum landsins fyndist þeir vera jafnmikilvægir og 

þingmennirnir. Með tilkomu sjónvarps varð enn meiri nálgun milli stjórnmálamanna og 

almennings. Stjórnvöld héldu áfram að notfæra sér tæknina sér í hag. Carl J. Couch 

bendir sérstaklega á hina frægu ræðu Johns F. Kennedy þar sem hann biður þjóðina að 

spyrja ekki hvað landið geti gert fyrir hana heldur spyrja frekar hvað hún gæti gert fyrir 

landið. Marshall McLuhan taldi að með tilkomu sjónvarps teldu áhorfendur sig vera 

þátttakendur í þeim viðburði sem sýndur væri. Þar með skynjuðu áhorfendur sjónvarpið 

sem gagnvirkan miðil án þess að hann væri það. Harold Innis hefði sennilega haldið því 

fram að í stað þess að reyna að koma í veg fyrir dreifingu afurða fjölmiðla vegna ótta við 

aðhald almennings væri ríkisvaldið farið að notfæra sér fjölmiðla eins og útvarp og 

sjónvarp til þess að samfélagsgerðin yrði ríkisvaldinu hagstæð.  
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 Marshall McLuhan hafði spáð því að fjölmiðlar ættu eftir að verða sífellt 

gagnvirkari með tímanum. Það gerðist með tilkomu tölvuvæðingar og sérstaklega með 

tilkoma bloggsins. Bloggið er ekki einungis fjölmiðill þar sem einfalt er fyrir hvern sem 

er að skrifa upplýsingar um heima og geima heldur er það ekki síður fjarskiptamiðill þar 

sem fólk hefur samskipti sín á milli. Þá gagnrýni fjölmiðlamanna að hægt sé að setja hvað 

sem er inn á bloggsíður má einnig túlka sem kost bloggsins fram yfir aðra fjölmiðla. 

Engin ritstjórnarstefna ríkir á bloggsíðum einstaklinga önnur en sú sem bloggarinn setur 

sér sjálfur. Af því leiðir að enginn elítuhópur er að baki bloggsíðum sem reynir að hafa 

áhrif á samfélagsskipanina með hag sinn í huga. Bloggarinn sem einstaklingur hefur ef til 

vill frekar hag sinn í huga. Það sem gerir bloggið gagnvirkt og gerir það í raun og veru að 

fjarskiptatæki er möguleikinn á því að svara bloggfærslum á auðveldan hátt, annars vegar 

með athugasemd í athugasemdarkerfi bloggsins og hins vegar með færslu á annarri 

bloggsíðu. Ef bloggarinn fer með rangt mál í færslu sinni, allt frá málvillum til 

staðreyndavilla er hægt að leiðrétta hann með athugasemd. Mjög auðvelt er síðan fyrir 

bloggarann að leiðrétta færslu sína. Slíkt verður að teljast erfiðara í öðrum miðlægum 

fjölmiðlum. En ef bloggið er fjarskiptatæki þar sem félagsleg samskipti fara fram hlýtur 

það að hlíta sömu reglum og önnur félagsleg samskipti. Innan félagslegra samskipta eru 

ótal reglur. Erving Goffman líkir félagslegum samskiptum og reglum sem um þau gilda 

við leikrit. Þegar félagsleg samskipti fara fram þarf að skynja í hvaða hlutverki leikarinn 

er hverju sinni. Einnig þarf að skynja meðal annars látbragð og tónblæ sem leikarinn 

notar í samskiptum sínum við áhorfendur. Með einföldu ritmáli sem einkennir bloggið fer 

fólk á mis við þessi mikilvægu atriði í félagslegum samskiptum. Bloggið hefur gert tvær 

tilraunir til þess að bregðast við þessu vandamáli. Annars vegar með litlum gulum 

andlitum sem hvert um sig geta táknað svipbrigði bloggarans og hins vegar með hinum 

svokölluðu „videobloggum“ þar sem bloggarinn tekur sjálfan sig upp og flytur það sem 

hann vill segja af munni fram í mynd og setur upptökuna á vefinn. Þar með getur 

áhorfandinn skynjað látbrögð, svipbrigði og tónblæ orða leikarans (bloggarans) rétt eins 

og að um hefðbundin félagsleg samskipti væri að ræða. Að sama skapi verður það sem 

skrifað er á bloggsíðurnar á nokkurs konar talmáli sem einkennir félagsleg samskipti. 

 Þó að fjölmiðlamenn hinna fyrri ríkjandi fjölmiðla hafi gagnrýnt bloggið notfæra 

þeir sér það samt. Þegar til dæmis stórslys eða hamfarir verða og upplýsingar liggja ekki 
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á lausu notfæra hefðbundnir fjölmiðlar sér oft á tíðum bloggfærslur fórnarlambanna til 

þesss að varpa ljósi á aðbúnað þeirra. Á Íslandi hefur líka skapast hefð fyrir því að vitna í 

bloggfærslur í fréttaflutningi. Þorbjörn Broddason hefur lýst því að svo virðist sem gömlu 

miðlægu fjölmiðlarnir séu í samkeppni við bloggsíðurnar. Hann telur bloggarana skynja 

sig sem ábyrgðarlausa og þar með beittari í skrifum sínum. Þorbjörn telur hina fyrri 

ríkjandi fjölmiðla ekki sjá sér annað fært en að svara samkeppninni frá bloggsíðunum 

með því að vera sjálfir beittari í skrifum og jafnvel skrifa texta sína á máli sem sé líkara 

talmáli en ritmáli. Harold Innis hefði að öllum líkindum verið sammála Þorbirni en hann 

taldi að á tímibili þar sem tveir ólíkir boðmiðlar mættust ætti sér stað ákveðin samkeppni. 

Segja má að bloggið sem fulltrúi talmálsins sé aðför að ritmálinu sem einkennist að 

línulegri hugsun og röklegri samsetningu. Frásagnir eru farnar að líkjast frásögnum fyrir 

tíma ritmálsins þar sem sérfræðingar frásagnarlistarinnar töluðu af munni fram. Ritmálið 

er farið að bregðast við talmálinu og hlýtur bloggið þar með að teljast vera  bylting í sögu 

fjölmiðla í þeim heimshlutum þar sem bloggið er aðgengilegt, það er að segja þar sem að 

læsi og netaðgangur er almennur. Þar sem bloggið er að breyta fjölmiðlaumhverfinu 

hlýtur það að vera að breyta samfélagsgerðinni miðað við kenningu Émile Durkheims.  
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