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Útdráttur 

 

Rannsókn þessi er 30 e.  meistaraprófsverkefni í rafrænni stjórnsýslu við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Unnið var að verkefninu frá ársbyrjun 2011 og fram í sumarlok sama ár. Rannsóknin sem var eigindleg fólst í 

því að skoða rafræn samskipti íslenskra þingmanna og ráðherra við  kjósendur um fjögurra mánaða skeið á fimm 

rafrænum miðlum. Miðlarnir voru; heimasíður/vefsíður, Fésbók, Twitter, YouTube og Myspace. Einnig voru 

tekin tvö viðtöl við þingmenn sem töldust fulltrúar ólíkra hópa út frá notkunargreiningu á miðlunum. Samhliða 

voru skoðuð ýmis fyrirliggjandi gögn. Megin tilgangur var að komast að því hvort fulltrúar almennings á þingi 

miðluðu upplýsingum til umbjóðenda sinna rafrænt og væru jafnvel í gagnvirkum tengslum við þá á netinu. 

Jafnframt var skoðað hvort rafrænu miðlarnir gætu flokkast sem nytsamlegt „opinbert rými“ fyrir 

stjórnmálaumræðu í anda kenninga heimspekingsins  Jürgen Habermas. Spurt var hvort rafræna rýmið gæti nýst 

kjósendum sem tæki til að fylgjast með fulltrúum í samræmi við umboðskenningar hagfræðinga 20. aldar og 

athugað hvort munur væri á þingmönnum varðandi virkni eftir flokkum, kyni, aldri og menntun. Kenningar á 

sviði bókasafns- og upplýsingafræða um upplýsingahegðun voru einnig reifaðar, en viðtöl við þingmenn voru of 

fá til að fjölyrða mikið þar um. Til hliðsjónar voru skoðaðar breskar rannsóknir á netnotkun þarlendra þingmanna 

sem virðast leggja meira upp úr heimasíðum en íslenskir þingmenn.   

Niðurstöður rannsóknarinnar voru annars helstar þær að rúm 60% íslenskra þingmanna eru með heimasíður og 

um 70% þeirra eru á Fésbók. Um 17,5% eru á Twitter, en einungis þrír virtust á YouTube og  enginn á Myspace. 

Um 10% þingmanna töldust „veflausir“. Virknin er reyndar ekki alltaf mikil þó miðill sé til staðar og greinilegt 

að miðlum, sem stofnað er til í tengslum við kosningar eða prófkjör, er ekki alltaf haldið úti af miklum þrótti 

eftir það.  Um 70% þingmanna töldust í gagnvirku sambandi við kjósendur, en notkun félagsmiðilsins Fésbókar 

veldur miklu þar um. Upplýsingamiðlun af hálfu karla og kvenna á þingi reyndist áþekk, en hlutfall kynja á þingi 

hefur aldrei verið jafnara en í kosningunum árið 2009. Konur eru þannig tæp 43% þingmanna sem flestir eru á 

aldrinum 40 til 60 ára. Þingmenn Hreyfingar og Framsóknarflokks voru mjög netvæddir og virkir í skrifum á 

rafræna miðla, en þingmenn Framsóknar eru flestir með háskólamenntun. Þingmenn Vinstri Grænna reyndust 

einna síst sýnilegir í netheimum. Það kom í ljós í viðtölum að flokkarnir virðast lítt leggja línurnar fyrir 

þingmenn varðandi rafræna miðla, líklegra er að þeir taki einstaklingsbundnar ákvarðanir um hve mikið þeir 

leggja í rafræn samskipti. Flokkarnir gætu íhugað hvort ekki sé hægt að aðstoða þingmenn meira við þau mál. 

Þróunin kann að benda til þess að kjósendur halli sér æ meir að upplýsingaleit um stjórnmál á netinu, þó 

þingmenn kjósi fremur  milliliðalaus samskipti við kjósendur. 

 

Vandi netmiðla er vandrataður meðalvegur einkarýmis og opinbers rýmis sem vill verða óljós með tilkomu miðla 

eins og Fésbókarinnar.  Einnig ómálefnaleg umræða, sér í lagi á vegum kjósenda. Það sem er komið á netið er 

komið í umræðuna,  þó í vissum tilvikum sé auðveldara að eyða því efni en prentuðu efni. Ómálefnaleg 

stjórnmálaumræða gagnast hvorki kjósendum né fulltrúum þeirra.   
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Abstract 

 

This study, a 30 ECTS dissertation for the MPA degree in Public Administration in the Political Science 

department of the University of Iceland, was carried out between the beginning of 2011 and the end of summer 

that year. A qualitative study, it involved the examination of communication between Icelandic members of 

parliament and government ministers and voters over a four-month period on five electronic media: 

homepages/websites, Facebook, Twitter, YouTube and Myspace. Interviews were also taken with two MPs who 

were considered as representative of dissimilar groups in terms of their use of these media. Various other 

available materials were examined. The main aim of the study was to establish whether MPs made information 

available to voters by electronic means or even engaged in interactive communication with them via the internet. 

In addition, attention was given to the question of whether electronic media could be classified as a useful 

“public sphere” for political discussion in the spirit of the theories of the philosopher Jürgen Habermas, and 

also whether the cybersphere can serve voters as a means of monitoring their representatives in accordance with 

the agency theory of 20
th

 century economists; an examination was also made of differences in MPs’ activity in 

terms of their parties, gender, age and education. Theories from the fields of librarianship and information 

studies are also discussed; however, the number of interviews taken with MPs is too small to make it possible to 

draw definite conclusions. By way of comparison, surveys of British MPs’ use of the internet were examined. 

They appear to make greater use of homepages than do their Icelandic counterparts. 

 

The principal findings of the study are that over 60% of Icelandic MPs have homepages and about 70% are on 

Facebook. About 17.5% are on Twitter; only three seemed to be on YouTube and none were on Myspace. About 

10% were considered “webless”. Even when the MPs have presences on these media, however, their levels of 

activity are not always high, and it is clear that accounts opened in connection with election campaigns or 

primaries are not always used with much frequency thereafter. About 70% of MPs were classified as having 

interactive communication with voters, largely through Facebook. Little difference was found in the approaches 

of male and female MPs to the use of these media. The balance between the sexes has never been more even than 

following the elections of 2009, women now accounting for nearly 43% of MPs, most of whom are aged between 

40 and 60. Representatives of the Hreyfing and Progressive parties were most active in their use of the internet; 

most of the Progressive MPs hold university degrees. MPs for the Left Green party were among the least visible 

in cyberspace. In the interviews it was revealed that the parties tended not to lay down any policy for their 

members’ use of electronic media, and their degree of involvement in electronic communication was more likely 

to be a matter of individual choice. It could be of advantage for the parties to consider giving their MPs more 

assistance with these matters. There are indications that voters rely increasingly on internet searches for 

information about politics, while MPs prefer to communicate with them directly. 

 

Electronic media face a difficult challenge in establishing a golden mean between private space and public 

space, the distinction between the two being blurred by the emergence of channels such as Facebook. Another 

problem is that of non-constructive or irrelevant discussion, particularly when initiated by voters: once 

something is on the internet, it is part of the debate, though in some cases it can be easier to remove than is the 

case with printed material. Non-constructive or trivial debate is of benefit neither to voters nor elected 

representatives. 
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er 30 e. lokaverkefni til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu við Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands haustið 2011. Höfundur stundaði fjarnám á árunum 2007-2011 með rafræna 

stjórnsýslu að sérsviði, samhliða vinnu við skjalastjórn og upplýsingamiðlun á einkamarkaði. Það 

reyndist þrautin þyngri að finna áhugavert lokaverkefni, en áhugi beindist að rafrænum samskiptum og 

upplýsingamiðlun af einhverju tagi. Lítið traust til þingmanna var mikið í umræðunni á þessum tíma 

og þrátt fyrir takmarkaðan pólitískan áhuga höfundar og engin tengsl við stjórnmálaflokka var sú 

ákvörðun tekin að beina sjónum að þingmönnum og samskiptum þeirra við kjósendur á netinu. 

Kennarar deildarinnar ráðlögðu nemendum eindregið frá því að reyna að sinna lokaritgerðarskrifum 

samhliða vinnu, það myndi reynast ódrjúgt að ætla sér að ljúka meistaraprófsritgerð á kvöldin og  um 

helgar. Þessar ráðleggingar þeirra reyndust sannar, en nemandi gafst þó ekki upp – lét  heimilishald 

lönd og leið og sat yfir bloggi og umræðum íslenskra stjórnmálamanna á kvöldin og um helgar um 

nokkurra mánaða skeið. Það reyndist hið fróðlegasta tiltæki, stjórnmálamennirnir öðluðust „ nýtt líf“í 

huga rannsakanda, urðu nokkurs konar fastir heimilisvinir. Nöfn breyttust í fólk og skoðanaskipti og 

umræður þingmanna urðu fastur liður í tilverunni. Það skal hins vegar tekið fram að þrátt fyrir 

gagnsemi og ánægju yfir þessum nýfundnu kynnum þá reyndist það að skoða sem flesta rafræna miðla 

og rýna í skoðanir allra rafvæddra þingmanna á íslenska þinginu tímafrek vinna. Það telst því tæplega 

vinnandi vegur fyrir kjósanda að ætla sér að fylgjast með og ná góðu yfirliti yfir alla 

stjórnmálaumræðu dagsins á þennan máta. Það er varla nema viðkomandi geti látið daglegt brauðstrit 

lönd og leið. Netið er tímaþjófur í vissum skilningi, ekki síst í heimi þar sem margt er að gerast og 

mörgu þarf að sinna. Það hlýtur því að skipta þingmenn miklu máli að finna rétta miðla til að ná til 

kjósenda á sem bestan og skilvirkastan hátt. 

Ég vil þakka dr. Hauki Arnþórssyni ábendingar og þolinmæði sem hann sýndi við ritun verksins, en 

fjarnemar í fullri vinnu eru tæpast þægilegastir allra þegar kemur að skilum og skipulagningu tíma. 

Sagnfræðingunum Agli Ólafssyni, eiginmanni mínum, og dr. Hrefnu Róbertsdóttur þakka ég yfirlestur 

og gagnlegar ábendingar. Nánustu fjölskyldu þakka ég þolinmæði og aðstoð við heimilishald. Að 

lokum vil ég færa þeim þingmönnum sem veittu mér aðgang að lokuðum Fésbókarsíðum sínum 

þakkir, sem og þingmönnunum Einari K. Guðfinnssyni og Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur sem veittu 

mér viðtöl.  Án þeirra hefði þetta verk ekki litið dagsins ljós. 

 

15. september 2011. 

Unnur Björk Lárusdóttir, bókasafns- og upplýsingafræðingur 
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1.0 Inngangur 
 

Þann 20. febrúar 2011 lá fyrir að atkvæðagreiðsla um Icesave yrði haldin, með því að forseti 

Íslands hafnaði í annað sinn undirritun laga um lausn Icesave deilunnar. Ljóst var að þjóðin 

þurfti að taka afstöðu til þess hvort ganga ætti að Icesave samningnum eða ekki. Mjög skiptar 

skoðanir voru meðal kjósenda um afstöðuna til Icesave. Umræðan sveiflaðist til eftir ýmsum 

þáttum, svo sem lögfræðilegum rökum, flokkspólitík, afstöðu til Evrópusambandsins, afstöðu 

til ríkisstjórnarinnar, auk umfjöllunar fjölmiðla, umræðu á samskiptasíðum, skoðunum 

þingmanna og eflaust ýmsu fleiru.  

 

Kjósendur þurfa ávallt að byggja afstöðu sína til einstakra mála á upplýsingum af einhverju 

tagi, en skiptar skoðanir eru meðal fræðimanna um það hverju almenningur þurfi að hafa 

aðgang að til að taka upplýstar ákvarðanir varðandi mikilvæg pólitísk málefni. Sumir segja að 

vel heppnað lýðræði þurfi vel upplýsta þegna, en rannsóknir hafa sýnt að þekking kjósenda er 

oft takmörkuð.  Slíkt þurfi þó ekki alltaf að hindra kjósendur í að taka skynsamlegar pólitískar 

ákvarðanir, enda séu ýmsar leiðir til að aðstoða fólk við að taka upplýsta afstöðu, svo sem 

flokkar og stofnanir að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Slíkt geti nýst öllum kjósendum, 

ekki aðeins þeim sem eru betur menntaðir og fylgjast vel með daglegri umræðu.
 1
  

 

Aðgangur fólks að upplýsingum og upplýsingamiðlun er um margt áhugavert efni og þá ekki 

hvað síst upplýsingaflæði á milli kjósenda (umboðsmanna) og þingmanna (fulltrúa). Höfundur 

þessarar rannsóknar hefur mikinn áhuga á upplýsingum og upplýsingamiðlun og þætti 

upplýsinga við ákvarðanatöku, enda bókasafns- og upplýsingafræðingur. Krafan til þeirrar 

stéttar er meðal annars að brúa bil í samfélaginu á milli þekkingar og notenda og stuðla að 

notkun upplýsinga.
2
 Í því sambandi getur verið fróðlegt að velta því fyrir sér hvernig 

þingmenn miðla upplýsingum til og ræða við kjósendur sína um mikilvæg málefni, svo sem 

um Icesave og önnur mál sem eru ofarlega á baugi. Forseti Íslands kvartaði yfir því í 

sjónvarpsþættinum „Silfri Egils“ snemma árs 2011 að stjórnvöld hefðu ekki lagt næga rækt 

við að eiga samræður við þjóðina um mikilvæg málefni og ekki lagt nóg á sig til að sannfæra 

                                                           
1
Bourdeau, C. (2009). Making citizens smart: when do institutions improve unsophisticated citizens’ decisions? 

Political Behavior, 31(2), bls. 289-290. 
2
 Í siðareglum bókasafns- og upplýsingafræðinga segir svo að hlutverk stéttarinnar sé „að greiða fyrir því að allir 

geti aflað sér þekkingar og upplýsinga án tillits til forms þeirra gagna sem um ræðir, tungumáls eða 

staðsetningar. Á þann hátt ... [sé stuðlað] að lýðræði, jafnrétti og tjáningarfrelsi í alþjóðlegu umhverfi‟. Sjá 

Upplýsing: félag bókasafns- og upplýsingafræða. Siðareglur. Sótt 29.10.2010  á 

http://www.upplysing.is/displayer.asp?page=272&p=ASP\Pg272.asp  

http://www.upplysing.is/displayer.asp?page=272&p=ASP/Pg272.asp
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þjóðina um baráttumál sín. Skortur væri einnig á því að frambjóðendur til fyrsta 

stjórnlagaþingsins hefðu átt samræður við þjóðina um áherslur sínar.
3
 Það kann því að vera 

gjá á milli þings og þjóðar.  

 

Í samfélaginu hafa hins vegar sjaldan boðist jafn margvísleg tækifæri  til að bæta vinnubrögð 

þingmanna og efla tengsl þeirra við kjósendur. Kjósendur samtímans (umboðsmenn), gera 

kröfur um nægar og vandaðar upplýsingar.
4
  Í nýlegri könnun World Economic Forum kom í 

ljós að Íslendingar eru í 16. sæti hvað varðar samkeppnishæfni í stafræna hagkerfinu, en 

stofnunin leggur áherslu á að notkun upplýsinga- og samskiptatækni verði sérlega mikilvæg á 

næstu árum við að koma samfélögum heimsins í gegnum nútímavæðingu og nýsköpun.
5
 Við 

ákvarðanatöku eru upplýsingar og gott upplýsingaflæði nauðsyn. Áhrifamiklir aðilar, svo sem 

Evrópusambandið gera sér þegar grein fyrir slíku. Timo Summa, formaður sendinefndar ESB 

á Íslandi tilkynnti þannig 10. nóvember 2010 að sambandið hefði hafist handa við að 

kortleggja upplýsingaþörf og afstöðu einstakra hópa á Íslandi til sambandsins.
6
  

 

Upplýsingar eru álitnar forsenda fyrir skynsamlegu vali kjósenda og ekki má vanrækja 

upplýsingaþörf fólks. Á slíku er engin þörf með alla þá möguleika sem bjóðast varðandi 

miðla, tæki og tól til samskipta í samtímanum. Við lifum á tímum félagsmiðla (e. social 

media) sem breiða út upplýsingar með áður óþekktum hraða og tölvutæknin býður 

þingmönnum verkfæri til að útskýra störf sín, verklag og skoðanir hratt og örugglega. Hún sér 

til þess að þeir þurfa ekki einvörðungu að treysta á hefðbundna fjölmiðla við að koma 

skoðunum sínum á framfæri og gefur þeim jafnframt færi á að eiga skjót og gagnvirk 

samskipti við kjósendur. Rafrænu miðlarnir eru ódýrir og geta náð til margra með 

umhverfisvænum hætti. Það veltur síðan á þingmönnum að nýta miðlana vel og halda þeim 

við. Kjósendur eiga þess þá kost að fylgjast betur með kjörnum fulltrúum sínum og jafnvel 

hafa áhrif á störf þeirra og skoðanir.
7
 

 

Í þessari rannsókn var leitast við að skoða tengsl þingmanna við kjósendur í gegnum rafræna 

miðla, svo sem félagsmiðla. Skoðaðar voru heimasíður þingmanna um fjögurra mánaða skeið, 

                                                           
3
 Ólafur Ragnar Grímsson (2011).  Silfur Egils. Ríkisútvarpið, sjónvarp. 13. feb. 2011. 

4
 Allington, Nigel F.B. og Peele, Gillian (2010). Moats, Duck houses and bath plugs: Members of Parliament, 

the expenses scandal and the use of web sites. Parliamentary affairs, 63(2), bls. 385-406. 
5
 Ísland í 16. sæti. Morgunblaðið 12. apríl 2011. Sótt 12.4.2011 á 

http://mbl.is/frettir/taekni/2011/04/12/island_i_16_saeti/  
6
 ESB kortleggur Ísland. Morgunblaðið 10. nóvember 2010. Forsíða. 

7
 Allington og Peele (2010), bls. 386. 

http://mbl.is/frettir/taekni/2011/04/12/island_i_16_saeti/
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einkum varðandi mál sem heitt brunnu á kjósendum, svo sem Icesave, Evrópusambandið og 

fiskveiðar. Kannað var hvort íslenskir þingmenn væru með heimasíður og blogg til að eiga 

samskipti við kjósendur og þá hvort þeir væru þar einvörðungu að miðla upplýsingum til 

kjósenda út frá sínum sjónarhóli (e. top down approach) eða hvort samskiptin gengu lengra og 

væru jafnvel gagnvirk. Að sama skapi hvort þeir væru að nota aðra rafræna miðla svo sem 

Fésbók (e. Facebook), Tíst (e. Twitter), MySpace og YouTube. Í fyrstu var miðað við að 

miðlarnir væru öllum opnir og fyrir almenna kjósendur án þess að sérstaklega þyrfti að sækja 

um aðgang og skipa sér þannig á ákveðinn bás. Undir lok rannsóknar var þó sótt um aðgang 

að lokuðum Fésbókarsíðum þingmanna og þeim um leið gerð grein fyrir tilgangi rannsóknar. 

Þær síður sem aðgangur fékkst að voru metnar eftir sama mati og aðrar, enda hægt að skoða 

eldri færslur í flestum tilvikum. Samhliða þessu voru skoðaðar breytur tengdar þingmönnum 

svo sem flokkur, kyn og aldur. 
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2.0 Fræðileg samantekt 
 

Það hafa margir haft áhuga á lýðræði og því félagslega rafræna samskiptaneti sem hefur rutt 

sér til rúms á síðustu árum. Viðamiklar rannsóknir liggja fyrir, til dæmis í Bretlandi, á 

netnotkun þingmanna. Fræðimaðurinn Norton komst að þeirri niðurstöðu að breskir þingmenn 

notuðu netið einkum til að koma skilaboðum á framfæri.
8
 Fleiri breskar rannsóknir styðja 

þetta, en prófessorarnir Gibson og Ward hafa hannað vinsælt flokkunarkerfi til að greina 

innihald vefsíðna. Niðurstaða þeirra er sú að skilaboð breskra þingmanna eru yfirleitt aðeins á 

annan veginn eða „ofan frá og niðrúr“.
9
 Rannsókn stjórnmálafræðingsins Jacksons frá árinu 

2009 bendir þó til þess að æ fleiri þingmenn séu farnir að blogga, senda sms, nýta rafræn 

fréttabréf og nota félagslegar samskiptasíður eins og Twitter, MySpace og Fésbók.
10

 Nýliðun í 

hópi þingmanna kann einnig að leiða til þess að sá hópur fari stækkandi sem nýtir sér 

fjölbreyttari samskiptamáta við kjósendur sína. 

 

Þegar breskir þingmenn urðu fyrir álitshnekki í kjölfar útgjaldahneykslis árið 2009 þá missti 

breskur almenningur trú á þá og virðing breska þingsins minnkaði verulega.
11

 Þingmenn fóru í 

kjölfarið í auknum mæli að ræða á persónulegri nótum við almenning í gegnum netmiðla til 

að útskýra mál sitt.
12

 Á Íslandi er virðing fyrir íslenska þinginu einnig í lágmarki, en um 11%  

kjósenda báru traust til íslenska þingsins í febrúar 2011.
13

 Íslenskur Fésbókarskrifari skrifaði á 

„vegg“ sinn þann 9. júní 2011: 

 

Hlusta ekki á Alþingi né Alþingismenn lengur. Hef gaman af málefnalegum umræðum 

Stjórnlagaráðs þar sem unnið er fagmannlega og skynsamlega að lendingu lausna og horft 

fram á veginn með söguna sem leiðarvísi, en umræður á Alþingi eru því miður innihaldslausar 

að mestu.
14

 

 

                                                           
8
 Norton, P (2007). Four models of political representation: British MPs and the use of ICT. The Journal of 

legislative studies, 13(3), bls. 354-369. 
9
 Sjá Allington og Peele (2010), bls. 386. 

10
 Jackson, Nigel A. (2009). MPs and web technologies: an untapped opportunity. Journal of public affairs 

2009(2), bls. 7. 
11

 Allington og Peele (2010), bls. 387. Vilji menn skoða yfirlit yfir helstu þætti málsins má til dæmis skoða: 

Hinton, Patrick (2009). MP´s expenses scandal: a brief overview of the British Parliamentary expenses issues. 

British/UK affairs. Sótt 1.9.2011 á http://www.suite101.com/content/mps-expenses-scandal-a165883  
12

 Allington og Peele (2010), bls. 385. 
13

 Capacent Gallup (2011). Traust til margra stofnana á uppleið. Sótt 28.3.2011 á http://gallup.is/frettir-og-

frodleikur/frettir/frett/2011/02/25/Traust-til-margra-stofnana-a-uppleid/ Hjá Capacent Gallup má einnig finna 

eldri tölur um traust til þingsins. 
14

 Jón Viðar Gunnarsson (9.6.2011).[ Fésbókarveggur]. Sótt 3.7.2011 á 

http://www.facebook.com/jon.v.gunnarsson?sk=wall  

http://www.suite101.com/content/mps-expenses-scandal-a165883
http://gallup.is/frettir-og-frodleikur/frettir/frett/2011/02/25/Traust-til-margra-stofnana-a-uppleid/
http://gallup.is/frettir-og-frodleikur/frettir/frett/2011/02/25/Traust-til-margra-stofnana-a-uppleid/
http://www.facebook.com/jon.v.gunnarsson?sk=wall
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Margir horfa til þess hve lengi þingmenn standa í ræðustól á Alþingi til að meta störf þeirra, 

aðrir segja að líta eigi til mætingar þeirra á nefndafundi, þar fari mikilvægasta starf 

þingmanna fram.
15

 Spurning er hvort ekki megi bæta hér við samskiptum við kjósendur, þau 

hljóta að skipta miklu máli við mat á störfum þingmanna. Hvernig eru tengsl þingmanna við 

kjósendur og hvernig ná íslenskir þingmenn trausti almennings á ný? Geta þingmenn nýtt sér 

rafræn samskipti til að bæta og efla tengsl við kjósendur og auka trúverugleika sinn? 

 

2.1 Íslenskar og erlendar rannsóknir á rafrænum samskiptum þingmanna 

og kjósenda 
 

Áhugi fræðimanna á að rannsaka rafræn tengsl þingmanna við kjósendur er talinn hafa hafist 

um 1996 í tengslum við forsetakosningar í Bandaríkjunum. Þá nýttu um 29% 

Bandaríkjamanna sér netið til að afla sér pólitískra upplýsinga og þegar árið 1998 voru um 

72% allra frambjóðenda til öldungadeildar bandaríska þingsins komnir með heimasíður í 

tengslum við kosningar.
16

 Í Bretlandi hefur einnig orðið mikil aukning á netnotkun 

þingmanna. Árið 2010 voru einvörðungu 10% þingmanna Íhaldsflokksins breska án eigin 

vefsíðu, 9% þingmanna Verkamannaflokksins og aðeins einn af þingmönnum Frjálslyndra 

demókrata, en sá flokkur hefur lagt sérstaka áherslu á rafrænt lýðræði í Bretlandi.
17

 Bretar 

standa framarlega varðandi áherslu á rafræna stjórnsýslu (e. e-government) og rafrænt lýðræði 

(e. digital democracy). Hansard félagið breska, sem hefur það að markmiði að efla lýðræði og 

styrkja breska þingið, telur Internetið sérlega mikilvægt þar sem það henti mjög vel til að 

koma á skjótum, öflugum og tímabundnum tengslum um ákveðin málefni. Slíkt skipti borgara 

samtímans máli. Þeir hverfi í æ ríkari mæli frá flokkspóltitískum böndum yfir í að taka 

afstöðu til einstakra manna og málefna það og það sinnið. Netið nýtist vel við slíkar 

aðstæður.
18

 Samkvæmt rannsóknum á  vegum Hansard félagsins frá árinu 2009 voru um 83% 

breskra þingmanna með vefsíðu, 92% þeirra notuðu tölvupóst, 23% nýttu sér félagsmiðla (e. 

social media) og 11% þeirra blogguðu. Yfirleitt voru skilaboð þeirra til kjósenda aðeins í aðra 

                                                           
15

 Sigmundur Ernir Rúnarsson (26.6.2011).  Að tala ... að mæta. Sótt 10.7.2011 á 

http://www.sigmundurernir.is/2011/06/26/a%C3%B0-tala-a%C3%B0-m%C3%A6ta/  
16

 Gibson, Rachel og Ward, Stephen (2000). A proposed methodology for studying the function and effectivness 

of party and candidate web sites. Social science computer review. 18(3), bls. 301. Vitnað í rannsókn Kamarck frá 

1999. Sótt 22.6.2011 á http://ssc.sagepub.com/content/18/3.toc  
17

 Allington og Peele (2010), bls. 401. 
18

 Hansard society. Can e-participaction contribute to a new European public sphere? Sótt 25.6.2011 á 

http://www.hansardsociety.org.uk/blogs/edemocracy/archive/2011/05/27/can-e-participation-contribute-to-a-

new-european-public-sphere.aspx  

http://www.sigmundurernir.is/2011/06/26/a%C3%B0-tala-a%C3%B0-m%C3%A6ta/
http://ssc.sagepub.com/content/18/3.toc
http://www.hansardsociety.org.uk/blogs/edemocracy/archive/2011/05/27/can-e-participation-contribute-to-a-new-european-public-sphere.aspx
http://www.hansardsociety.org.uk/blogs/edemocracy/archive/2011/05/27/can-e-participation-contribute-to-a-new-european-public-sphere.aspx
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áttina í gegnum vefsíður, en blogg og félagsmiðlar síður nýtt.
19

 Breskir þingmenn líta einkum 

á rafræna miðla sem góða leið til að ná til kjósenda og koma skilaboðum á framfæri með 

víðtækari hætti en áður, svo sem með því að birta myndir og myndskeið með eða án texta. 

Meginástæða þess að breskir þingmenn nota rafræna miðla er að koma upplýsingum til 

kjósenda. Það veltur á hverjum og einum þingmanni, tæknilegri kunnáttu hans og afstöðu, 

hvort og hvernig hann notar rafrænu miðlana en tímaskortur er eitthvað sem breskir þingmenn 

kvarta yfir þegar kemur að notkun rafrænna miðla. Þeir vildu gjarnan nýta þá meira og læra 

meira á notkun þeirra. Breskir þingmenn eru líka á stundum í vafa um hvort þeir séu í raun að 

tala við kjósendur eða einhverja aðra undir dulnefni og því kannski stundum tortryggnir. 

Kjósendur þurfa líka fyrir sitt leyti að læra góðar netvenjur og temja sér kurteisi á netinu.
20

 

Félagsmiðlar, sem byggja á forritum sem byggja upp vefsíðubundið félagsnet, sækja á en 

slíkar vefsíður bjóða upp á margvísleg samskipti svo sem netspjall, tölvupóst, blogg, 

umræður, skráardeilingu og tengingu við hópa. Vinsælustu síðurnar í dag eru Fésbók (e. 

Facebook) og Myspace
21

. Sú fyrrnefnda hefur skotist upp fyrir þá síðarnefndu  á síðustu árum 

hvað vinsældir varðar og Fésbókarmenn reyna að tryggja stöðu sína á markaði með ýmsum 

aðferðum. Sú nýjasta er að tengjast við ókeypis myndspjallið Skype.
22

 Bandarískar rannsóknir 

sýna að 11% alls tíma á netinu er eytt á félagsmiðlum og að frá desember 2008 til desember 

2009 jukust heimsóknir á vinsælustu félagsmiðlana um 63%. Nærri ein af hverjum 10 

heimsóknum á Internetið kann að enda á félagsmiðlum.
23

  Internetið, Veraldarvefurinn og 

félagslegir miðlar skipta því gríðarmiklu um samskipti fólks í samtímanum, notkun þeirra 

virðist aukast stöðugt og tækninýjungar koma sífellt fram.
24

 Snjallsímar og tenging þeirra við 

netið eru það nýjasta vor og sumar 2011. 

Það hefur ekki mikið verið kannað að hve miklu leyti íslenskir þingmenn eiga í samskiptum 

við kjósendur sína rafrænt. Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur og doktor í rafrænni 

stjórnsýslu, hefur um nokkurra ára skeið skoðað rafræna stjórnsýslu á Íslandi (e. e-

                                                           
19

 Williamsson, Andy (2009).  MPs online: connecting with constituents: a study into how MPs use digital media 

to communicate with their constituents. (Hansard society, London), bls. ii. 
20

 Sama rit, bls. iii.  
21

 Wiki.hi.is. Félagsnetkerfi . Sótt 4.7.2011 á http://wiki.hi.is/index.php/F%C3%A9lagsnetkerfi  
22

 Harris, Paul (2.7.2011). Facebook to team up with Skype for video chat, say report. Guardian.co.uk. Sótt 

4.7.2011 á http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jul/02/facebook-skype-video-chat-mark-zuckerberg  
23

 Marketingpower.com. Social media metrics: listening, understanding and predicting the impacts of social 

media on your business: insights from a may 2010 workshop on social media metrics, presented as a marketing 

lab session at the eMetrics conference in San Jose, CA (2010).  Sótt 4.7.2011 á 

http://www.marketingpower.com/ResourceLibrary/Documents/Whitepapers/Social%20Media%20Metrics.pdf 

 
24

 Nánari útlistun á muninum á Internetinu og Veraldarvefnum má finna í kafla 3.2.1. 

http://wiki.hi.is/index.php/F%C3%A9lagsnetkerfi
http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jul/02/facebook-skype-video-chat-mark-zuckerberg
http://www.marketingpower.com/ResourceLibrary/Documents/Whitepapers/Social%20Media%20Metrics.pdf
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government). Hann hefur meðal annars komist að því að notkun Íslendinga á netinu er óvenju 

mikil og að aukin upplýsingagjöf til almennings um netið leiði til styrkari samfélagslegrar 

stöðu og valdeflis almennings.
25

 Í doktorsrannsókn hans frá 2008 kemur reyndar í ljós að þá 

notuðu aðeins um 4,3% íslenskra kjósenda netið til þátttöku í stjórnmálum.
26

 Fylgni reyndist 

einnig vera á milli stjórnmálavirkni á netinu og þess að afla sér opinberra upplýsinga á neti. 

Opinberar upplýsingar voru einkum sóttar af notendum sem notuðu netið mikið, unnu við 

tölvur nokkrar klukkustundir á dag og höfðu aðgang að tölvu í vinnu.
27

 Ekki kemur fram í 

doktorsrannsókn Hauks með hvaða hætti notendur netsins tóku þátt í stjórnmálum með 

rafrænum hætti, en fram kemur í rannsókn hans að netstjórnmál hafi enn árið 2008 náð 

óverulegri útbreiðslu á Íslandi.
28

 Nýútgefin rannsókn Hagstofunnar um tölvu- og netnotkun 

einstaklinga árið 2011 sýnir að um 93% íslenskra netnotenda nota netið daglega og að ríflega 

40% hafa lesið eða skrifað á neti um stjórnmál eða samfélagsleg málefni. Einnig hefur 

þriðjungur netnotenda reynt að hafa samfélagsleg áhrif með þátttöku í netkosningum eða 

undirskriftalistum á neti.
29

 Notkun netsins hérlendis til stjórnmálaþátttöku virðist því aukast 

hratt, en árið 2002 náðu Íslendingar ekki netnotkun Breta hvað varðaði leit að 

stjórnamálaupplýsingum á neti. Þá leituðu um 8% breskra netnotenda sér að pólitískum 

upplýsingum á netinu. Um 50% bresku þjóðarinnar reyndust vera nettengd á þeim tíma.
30

 

Hugrún Geirsdóttir skrifaði BA ritgerð í stjórnmálafræði snemma árs 2011 um íslenska 

þingmenn og hagsmunagæslu á þeirra vegum á árunum 2003-2008.
31

 Þar eru skoðaðar ræður 

þeirra og ummæli á sjö löggjafarþingum og vitnað í þýska fræðimanninn Max Weber 

varðandi það að aðalsmerki þingmanna eigi að vera eldmóður, ábyrgðarkennd og 

glöggskyggni. Dauðasyndir þeirra séu hins vegar ábyrgðarleysi og málefnaleysi.
32

 Umræða 

verði að vera virk til að lýðræðið fái þrifist og Hugrún ræðir í ritgerð sinni skilmerkilega 

skyldur og hlutverk þingmanna í lýðræðissamfélagi. 

                                                           
25

 Haukur Arnþórsson (2008). Rafræn stjórnsýsla. (HÍ, Reykjavík). 
26

 Sama rit, bls. 133. 
27

 Sama rit, bls. 125-126. 
28

 Sama rit, bls. 127. 
29

 Hagstofa Íslands. Tölvu- og netnotkun einstaklinga 2011. Sótt 8.9.2011 á 

http://hagstofan.is/Pages/95?NewsID=6054  
30

 Gibson, R.K., Lusoli, W. og Ward, S. (2005). Online participaction in the UK: testing a ´contextualised‘ 

model of internet effects. The British journal of politics & international relations. 7(4) 2005. Sótt 1.9.2011 á 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-856X.2005.00209.x/full  
31

 Hugrún Geirsdóttir (2011). Hverjum þjónuðu íslenskir þingmenn á árunum 2003-2008? (BA-ritgerð, HÍ, Rvk). 

Sótt 20.6.2011 á http://skemman.is/handle/1946/7204  
32

 Sama rit, bls. 5-6. 

http://hagstofan.is/Pages/95?NewsID=6054
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-856X.2005.00209.x/full
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Fleiri rannsóknir lúta að íslenskum þingmönnum og störfum þeirra. Guðný Ragnarsdóttir 

bókasafns- og upplýsingafræðingur gerði úttekt á upplýsingaþörfum íslenskra þingmanna sem 

lokaritgerð við háskólann í Wales árið 2005.
33

 Áður hafði Soffía Waag Árnadóttir 

stjórnsýslufræðingur kannað rafræna möguleika íslenska þingsins og velt því fyrir sér hvort 

íslenska þingið gæti orðið fyrsta pappírslausa þingið.
34

 

Ingunn Guðbrandsdóttir doktorsnemi í félagssálfræði er um þessar mundir að vinna að 

áhugaverðri rannsókn á ímynd stjórnmálamanna og áhrifum hennar á kosningar og lýðræði. 

Fróðlegt gæti verið að skoða hvernig ímynd þeirra í raf- og netheimum spilar þar inn í. 

Nokkrir hafa einnig rannsakað rafrænt lýðræði og áhrif almennings þar að lútandi. 

Heimspekingurinn Pétur Jóhannes Óskarsson hefur skoðað lýðræði og Internetið, með 

sérstaka áherslu á beinlínuleiki eins og EVE online. Hann hefur mikla trú á möguleika netsins 

til að styrkja og efla lýðræði, þó hann telji það ekki geta komið fyllilega í stað samskipta í 

raunheimum.
35

 Dr. Gunnar Helgi Kristinsson hefur einnig skoðað hvaða áhrif almenningur 

hefur á stjórnmál og stjórnsýslu og telur hann ástæðu til að kanna það svið betur.
36

 Hann reifar 

á skilmerkilegan hátt í rannsókn frá árinu 2009 grunn þeirra kenninga er lúta að þátttöku og 

áhrifum almennings á lýðræði og stjórnmál. Þar kemur meðal annars fram að ýmsir, svo sem 

hagfræðingurinn Joseph Schumpeter, telja kjósendur í fulltrúalýðræði hafa lítil völd að 

kosningum slepptum.
37

 Getur netið breytt einhverju þar um? 

2.2 Kenningarlegur bakgrunnur rannsóknar 
 

Leitað verður í smiðju umboðskenninga 20. aldar, en umboðskenningar má meðal annars 

rekja aftur til miðrar 20. aldar þegar fræðimennirnir Kenneth Joseph Arrows, James 

Buchanan, Gordon Tullock, Anthony Downs og William A. Niskanen sinntu 

hagfræðirannsóknum og töldu sig greina ákveðinn vanda við opinbera stjórnsýslu.
38

 

Rannsóknir þeirra urðu grunnurinn að kenningum um val almennings (e. public choice 

                                                           
33

 Guðný Ragnarsdóttir (2005). The information needs of the members of Althingi – the parliament of Iceland. 

(Meistaraprófsritgerð, University of Wales, Aberystwyth).  
34

 Soffía Waag Árnadóttir (2002). Pappírslaust Alþingi: getur Alþingi orðið fyrsta pappírslausa lýðræðisþingið í 

heiminum? (Meistaraprófsritgerð, HÍ, Rvk). 
35

 Pétur Jóhannes Óskarsson (2010). Democracy and the Internet: the theoretical foundations and practical 

applications. (Meistaraprófsritgerð, HÍ, Rvk), bls. 3. 
36

 Gunnar Helgi Kristinsson (2011). Public impact: citizen influence in local government in Iceland. Stjórnmál 

og stjórnsýsla – veftímarit. 5(1), bls. 183. Sótt 20.6.2011 á 

http://skemman.is/stream/get/1946/9017/23973/1/a.2009.5.1.8.pdf  
37

 Sama rit, bls. 185. 
38

 Grunn umboðskenninga má líka rekja enn aftar í klassísk verk félags- og hagfræðingsins Max Webers. 

http://skemman.is/stream/get/1946/9017/23973/1/a.2009.5.1.8.pdf
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theories), sem hafa skipt miklu við rannsóknir á lýðræðislegri ákvarðanatöku almennings.
39

 

Hagfræðingarnir ganga út frá því að varlega beri að treysta fulltrúum (hér þingmönnum), hver 

maður hugsi ávallt fyrst og fremst um sinn eigin hag og reyni að hámarka eigin nytjar. Þessar 

skoðanir hafa mætt gagnrýni ýmissa fræðimanna. Stjórnmála- og félagsfræðingar vilja þannig 

bæta fleiri þáttum við módel hagfræðinnar sem þeir telja of mikla einföldun á 

raunveruleikanum og hvötum fólks.
40

 Spurningin hér er hins vegar sú hvort  netið geti aukið 

kröfur umbjóðenda varðandi upplýsingaskyldu fulltrúa og bætt eftirlit með þeim? 

Einnig verður litið til kenninga þýska félagsfræðingsins og heimspekingsins Jürgen Habermas 

um félagslegt rými (e. public sphere)  frá síðari hluta 20. aldar. Almenningur getur nýtt sér 

félagslega rýmið til að tala gegn eða mótmæla stjórnvöldum. Habermas telur mikilvægt að 

stjórnvöld hlusti á almenning til að lýðræði virki í reynd. Getur Internetið verið slíkur 

vettvangur? 

Að lokum verður litið til kenninga á sviði upplýsingamiðlunar, eins og þær blasa við 

bókasafns- og upplýsingafræðunum. Þær kenningar sækja mikið í þá félagslegu 

mótunarhyggju (e. social constructionism) sem á sér upphaf í fyrirbærafræði Alfred Schȕtz á 

20. öld.  Bókasafns- og upplýsingafræðingar hafa, þrátt fyrir ungan kenningarlegan grundvöll 

fræðanna, lengi rýnt í þætti eins og upplýsingaöflun og upplýsingamiðlun. Þeir hafa lagt 

áherslu á að kanna  miðla eins og Internetið og Veraldarvefinn, bæði með eigindlegum og 

megindlegum aðferðum.
41

  

Upplýsingar eru flókið fyrirbæri og verða aðeins merkingarbærar er þær hafa verið greindar 

og settar í samhengi við aðrar upplýsingar og þekkingu viðkomandi upplýsingaleitanda. 

Veldur hver á heldur. Það veitir upplýsingum þýðingu hvað við ætlum okkur að gera við þær. 

Rannsóknir benda til þess að við lærum fullt eins af félögum og vinum, fáum upplýsingar úr 

fréttamiðlum og þekkingarveitum á netinu eins og hefðbundnari þekkingarmiðlum. Við síum 

svo út það sem okkur hentar, en slíkt hefur í för með sér minnsta fyrirhöfn. Vissulega kann 

skynsemi að vera fólgin í slíkri upplýsingahegðun þegar upplýsingastreymi er orðið svo mikið 

sem raun ber vitni í nútíma samfélagi. 

                                                           
39

 Shughart, William F. II. Public choice. The concise encyclopedia of economics. Sótt 15.03.2011 á 

http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html  
40

 Gott yfirlit um umboðskenningar og gagnrýni á þær má til dæmis finna á Kiser, Edgar (2002). Comparing 

varieties of agency theory in economics, political science, and sociology: an illustration from state policy 

implementation. Sociological theory, 17(1).  Sótt 1.9. 2011 á http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0735-

2751.00073/pdf  
41

 Gibson, Rachel og Ward, Stephen (2000),  bls. 303. 

http://www.econlib.org/library/Enc/PublicChoice.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0735-2751.00073/pdf
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2.2.1 Umboðskenningar 

 

Samkvæmt umboðskenningum þurfa umbjóðendur (kjósendur) stöðugt að vera á varðbergi 

gagnvart fulltrúum sínum (þingmönnum). Umbjóðendurnir hafa framselt vald til fulltrúanna í 

gegnum ákveðna umboðskeðju og gera kröfu til þess að þeir síðarnefndu sinni verki sínu af 

fullri ábyrgð. Kjósendur þurfa með einhverjum ráðum að tryggja að þingmenn sinni störfum 

sínum með fyllstu hagsmuni kjósenda að leiðarljósi. Ef þeir gera það ekki getur slíkt leitt til 

umboðstaps fyrir kjósendur. Umbjóðendur búa líka oft við þann aðstöðumun að þá skorti 

upplýsingar og möguleika á heildarsýn yfir mál til jafns við fulltrúana. Við þær aðstæður geta 

fulltrúar leiðst í þá freistni að svíkja umboðsmennina, það kemur upp freistnivandi (e. moral 

hazard). Til að tryggja gæði og áreiðanleika þeirrar vinnu sem þingmenn leggja fram þurfa 

kjósendur því oft að leggja út í umboðskostnað (e. agency cost). Umboðskostnaðurinn má 

hins vegar ekki vera hærri en sem nemur hugsanlegu umboðstapi.  

 

Umboðskenningar skýra hvernig valddreifing á sér stað, ekki hvað síst í ljósi þess að fulltrúar 

hafa gjarnan ákveðnar upplýsingar, þekkingu eða tíma sem umbjóðendur hafa ekki. Vandi 

umbjóðenda er því ærinn. Hver á að meta að fulltrúar hafi sinnt starfi sínu vel, að rétt sé að 

verkum staðið, skynsamlegustu vinnubrögð sýnd og niðurstaðan hin besta í þágu 

umbjóðendanna eða almennings? Umbjóðendur hafa oft verri aðstöðu til að afla sér 

upplýsinga og eiga sífellt á hættu hrakval (e. adverse selection). Þeir þurfa að verjast 

umboðstapi, því að fulltrúar hugsi frekar um eigin hag en hag umbjóðendanna, kjósenda.
42

 

Samkvæmt umboðskenningum þurfa umbjóðendur að kosta nokkru til við að fylgjast með 

fulltrúum og vinnu þeirra, sjá til þess að verk séu vel unnin og skili tilætluðum árangri. Það er 

kostnaðurinn við umboðið. Geta rafræn samskipti aukið á gæði þeirrar vinnu sem 

þingmönnum er ætlað að vinna fyrir kjósendur og auðveldað og eflt tengsl þessara hópa?  

Hagfræðingar 20. aldar sem lögðu grunninn að umboðskenningum gengu út frá því að varlega 

beri að treysta fulltrúum. Hver maður hugsi ávallt fyrst og fremst um sinn eigin hag og reyni 

að hámarka eigin nytjar. Gagnrýni hefur komið fram á þessa lífssýn, meðal annars frá 

þjóðfélagsfræðingunum Herbert Simon og Charles Perrow, hagfræðingnum Oliver 

Williamson og fleirum. Fleira komi til við ákvarðanatöku fólks en hrein gróðahugsun. 

                                                           
42

 Ójafn leikur – markaðir þar sem upplýsingar eru ósamhverfar: grein af vef Nóbelsstofnunarinnar í þýðingu 

Sveins Agnarssonar (2002). Fjármálatíðindi 49(1), bls. 48. 
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Í lýðræðissamfélagi hljóta fulltrúar að þurfa að gera umbjóðendum skil á störfum sínum og 

gera þeim kleyft að fylgjast með gangi mála. Umbjóðendurnir þurfa svo að sinna skyldum 

sínum og sinna eftirlitinu með fulltrúunum. Hvernig verður slíku best sinnt í sambandi við 

málefni eins og Icesave, Evrópusambandið og önnur vandmeðfarin mál sem íslenskir 

kjósendur þurfa að taka afstöðu til? Þingmenn þurfa að kynna málsstað sinn og vera í virku 

sambandi við kjósendur. Í nýlegri breskri háskólarannsókn sem greindi tengsl þingmanna og 

kjósenda um sex mánaða skeið, kom í ljós að á erfiðu skeiði í sögu breska þingsins, þegar 

þingmenn þurftu að taka á viðkvæmum málum sem snertu útgjöld þingmanna þá 

„uppgötvuðu“ þingmenn kosti rafrænnar upplýsingagjafar og samskipta við kjósendur. Þeir 

urðu persónulegri og fóru að nota netið til að koma upplýsingum til kjósenda í meira mæli. 

Slíkt efldi lýðræði í Bretlandi að mati bresku fræðimannanna Allington og Peele.
43

  

Í rannsókninni hér verður því velt upp hvort netið geri íslenskum kjósendum auðveldara um 

vik að fylgjast með fulltrúum sínum og hvort umbjóðendurnir, íslenskir þingmenn, séu 

duglegir við að miðla upplýsingum til kjósenda um netið. 

 

2.2.2 Kenningar um félagslegt rými og félagsmiðla 

 

Við tölum stundum um að við lifum á tímum upplýsingasamfélagsins, en það eru skiptar 

skoðanir um réttmæti þeirrar fullyrðingar. Upplýsingar flæða, þannig að stundum finnst fólki 

um of, en einnig kemur fyrir að upplýsingar skortir eða almenningur kann að vera mataður á 

vissum upplýsingum.  

 

Rannsóknir sýna þó að áhrif rafrænna miðla, þar sem almenningur getur tekið þátt við að 

dreifa upplýsingum eru að aukast, en hefðbundnir fjölmiðlar, eða fjölmiðlar þar sem ákveðinn 

„elítuhópur“ skrifar einvörðungu, eru á undanhaldi.
44

 Nýlegir atburðir í Egyptalandi, Líbíu, 

Japan og víðar um heim færa okkur heim sanninn um þetta. Félagsmiðlar eru oft fyrstir með 

fréttirnar og dreifa upplýsingum til fólks með skjótum hætti, þó hefðbundnari leiðir bregðist. 

Stjórnvöld vita af þessu og það kann að færast í vöxt að reynt verði að hindra eða loka fyrir 

rafræna miðla víða um lönd. 

 

                                                           
43

 Allington, Nigel F.B. og Peele, Gillian (2010), bls. 385. 
44

 Meraz, Sharon (2011). The fight for‘ how to think‘: traditional media, social networks, and issue 

interpretation. Journalism, 12(2), bls. 107. Sótt um sage journals online. 
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Internetið kann þannig að efla lýðræðið og ýmsir telja að það geti líka ýtt undir umræður 

meðal kjörinna fulltrúa. Aðrir benda á að netið geti líka verið hindrun, þannig kunni gjá að 

myndast á milli þeirra sem hafa aðgang að tækninni og þekkingu til að nýta hana og svo hinna 

sem hafa slíkt ekki.
45

 Bretar standa framarlega hvað varðar rafrænt lýðræði og rannsóknir á 

ýmsu því tengdu. Hansard félagið (e. Hansard society) í Bretlandi, sem er leiðandi óháð félag 

með það að markmiði að styrkja innviði lýðræðisins, fylgist með og lætur reglulega rannsaka 

rafrænt lýðræði. Gögn á þess vegum eru öllum opin.
46

  Breska þingið er líka mjög framarlega 

hvað varðar rafræna notkun. Þeir koma þannig efni breska þingsins og sumra nefnda þess á 

framfæri rafrænt, oft samdægurs.
47

 

 

Þýski félagsfræðingurinn og heimspekingurinn Jürgen Habermas, sem fæddist árið 1929, 

hefur haft mikil áhrif á umræðuna um upplýsingasamfélagið og flæði upplýsinga. Kenningar 

hans um stjórnmál og þekkingu hafa verið áhrifamiklar, en jafnframt gagnrýndar.
48

 Habermas 

telur aukið flæði upplýsinga ekki endilega af hinu góða. Það sem almenningur þurfi til að efla 

lýðræði og umræðu sé sameiginlegt rými þar sem borgararnir geti komið saman á 

jafnréttisgrundvelli og hafi frelsi til að tjá sig og eiga samræður án óæskilegra áhrifa frá 

efnahagslegum- og félagslegum þáttum.  

 

Habermas skilgreindi félagslegt rými almennings (e. public sphere) sem rýmið á milli 

einkarýmis (e. private sphere) og rýmis hins opinbera (e. sphere of public authority). Í hinu 

félagslega rými þarf að mati Habermas að fara fram umræða allra þátttakenda, en lýðræðið 

hvíli á samræðu borgaranna. Í hinu félagslega rými mótast lýðræðið og þættir eins og það 

hvernig rýmið er uppbyggt, hvernig upplýsingar berast þangað og hvaða áhrif rýmið hefur á 

samfélagið skipti máli. Rýmið er eins og leikhús þar sem leikendur ræða saman og móta 

skoðanir. Habermas rakti samræður borgaranna til „salamenningar“ (e. saloons) 18. aldar þar 

sem borgarar Evrópu komu saman til að ræða stjórnmál og samfélagsmál, en Habermas telur 

slíkan umræðuvettvang nauðsyn í lýðræðislegu samfélagi.
49

 Salir borgarastéttar 18. aldar eru 

                                                           
45

 Lax, Stephen (2004). The internet and democracy. Í Web.studies. Ed. David Gauntlett og Ross Horsley. 

(Hodder Arnold, NY), bls. 217.  
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löngu liðnir undir lok, en kaffihús og Internetið hafa tekið við. Skilar Internetið sínu sem 

félagslegt rými samtímans? 

 

Með því að skoða rafræn samskipti íslenskra þingmanna og kjósenda um nokkurra mánaða 

skeið kemur vonandi í ljós hvort netmiðlar skila sínu sem gagnlegt opinbert rými eða 

vettvangur pólitískrar umræðu. 

 

2.2.3 Kenningar um upplýsingar og upplýsingamiðlun 

 

Information, usually seen as the precondition of debate, is better understood  

as its by-product. We get into arguments that focus and engage our attention,  

we become avid seekers of relevant information. Otherwise we take in information  

passively – if we take it in at all.
50

 (Christopher Lasch, 1995) 

     

Upplýsingar eru merkilegt fyrirbæri, allt um lykjandi, á margvíslegu formi og af 

margvíslegum toga. Til er bæði leynd og ljós þekking og menn hafa mismunandi hæfileika og 

reynslu til að verða sér úti um upplýsingar, en öll þurfum við á þeim að halda.
 51

 Upplýsingar 

má líta á sem afurð sem mótuð er af manninum og umhverfi hans. Upplýsingahegðun er 

samkvæmt skilgreiningum bókasafns- og upplýsingafræðanna samheiti yfir þá hegðun 

mannsins sem tengist upplýsingum á einhvern hátt og nær yfir upplýsingaþörf og það 

samhengi sem hún sprettur úr; upplýsingaleit, upplýsingaleiðir sem notaðar eru og notkun á 

upplýsingum.
52

 Endapunktur á upplýsingaleitinni er upplýsinganotkunin, en kjósendur rétt 

eins og þingmenn þurfa margvíslegar upplýsingar til að geta tekið upplýsta afstöðu til mála.  

 

Færa má fyrir því rök að rannsóknir á sviði bókasafns- og upplýsingafræða séu skemmra á 

veg komnar en hjá mörgum öðrum fræðigreinum og víða óplægður akur, en þó hefur töluverð 

áhersla verið lögð á upplýsingahegðun, það er könnun á þörfum einstakra hópa fyrir 

                                                           
50

 Lasch, Christopher (1995). The revolt of the elites and the betrayal of democracy. (Norton, NY), bls. 162. 
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upplýsingar og upplýsinganotkun þeirra.
53

 Nokkur líkön um upplýsingaþarfir og leitir hafa 

verið lögð fram af upplýsingafræðingum á síðustu áratugum. Kirkelas lagði fram módel um 

upplýsingaþarfir 1983, Ellis lagði fram annað slíkt um upplýsingaleitir 1989 og breski 

prófessorinn T.D. Wilson lagði einnig fram nokkur þekkt upplýsingaleitarmódel með 

nokkurra ára millibili frá 1981 til 1999. Líkan Kulthau um upplýsingaleit frá 1991 hefur 

einnig mikið verið vitnað til, sem og líkön Ingwersen um endurheimt upplýsinga 1992 og 

1999. Þessi líkön fjalla einkum um leit og heimtur á upplýsingum, en samkvæmt 

upplýsingafræðingunum Mostert og Ocholla þá falla líkön Wilsons einkar vel að 

upplýsingaleit þingmanna.
54

 Hér má sjá upplýsingahegðunarlíkan Wilsons frá árinu 1996: 

 

 
Mynd 1: Módel Wilson's varðandi upplýsingahegðun 1996.

55
 

 

Líkan Wilsons tengir upplýsingaöflun, leit og notkun við það samhengi sem upplýsingaþörf 

sprettur úr. Verkefni eða málefni kemur í ljós, það þarf að skilgreina, leysa vanda og loks 
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greina frá lausninni. Mæti einstaklingur vandkvæðum við ferlið, getur það hamlað lausn. 

Margt spilar svo inn í leitina svo sem aldur, menntun, tilfinningar, fjárhagur, tími, menning og 

fleira.
56

 Líkan Wilsons má nota sem ramma til að skoða upplýsingahegðun og það sama má 

segja um útlistun McCreadie og Rice frá 1999. Samkvæmt þeim má líta á upplýsingar á 

fernan máta: 

 

1. Upplýsingar sem vöru/afurð eða auðlind sem hægt er að kaupa, selja, dreifa, stýra og 

svo framvegis. Verðgildi upplýsinga sem vöru kann að vera misjafnt eftir aðstæðum 

hverju sinni. 

 

Kjósendur og þingmenn þarfnast alls kyns upplýsinga, hvort sem þær eru ókeypis eða kosta. 

Þingmenn eru bæði notendur upplýsinga, sem og dreifingaraðilar, svo sem til kjósenda.  

 

2. Upplýsingar geta verið gögn (e. data) í umhverfinu sem notandi sækir sér sjálfur með 

vettvangskönnun eftir því sem hægt er. 

 

Þingmenn og kjósendur þurfa oft að afla upplýsinga með beinu mati, það er þeir þurfa að 

greina umhverfi sitt sjálfir og leggja á hluti mat til að komast að niðurstöðu og taka 

ákvarðanir. Til dæmis varðandi umhverfismál, landbúnað, öryggi og fleira. 

 

3. Í þriðja lagi eru upplýsingar ímynd/fulltrúi þekkingar. Bækur og tímarit eru gjarnan 

álitin af slíku tagi.  

 

Þingmenn og kjósendur nýta sér bæði hefðbundnar, sem og óhefðbundnar leiðir til að afla 

þekkingar. Bækur og skýrslur eru hugsanlega álitnar fremstar í flokki sem fulltrúar 

hefðbundinnar þekkingar. 

 

4. Upplýsingar sem koma fram í samskiptum manna. Fólk fremur en gögn er uppspretta 

þekkingarinnar. Félagslegir þættir og tímalengd spila mjög inn í flutning og túlkun 

upplýsinganna. 
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Þingmenn og kjósendur fá upplýsingar daglega úr öllum áttum, bæta við þær eigin 

fyrirliggjandi skilningi og þekkingu og í kjölfarið tekur fólk ákvarðanir.
57

  

 

Það að skorta upplýsingar getur valdið vanda við ákvarðanatöku, en of mikið af upplýsingum 

getur allt eins verið vandamál í samtímanum, eins og kemur fram hjá bandaríska 

prófessornum Donald Case. Hann nefnir nokkra þætti sem skipta máli varðandi öflun 

upplýsinga og upplýsingahegðun og vinnur þá  meðal annars út frá kenningum (e. sense 

making theory) Brendu Dervin prófessors við ríkisháskólann í Ohio:  

 

1. Fólk leitar aðeins að litlu leyti að formlegum heimildum. Rannsóknir benda til þess að 

við lærum allt eins af félögum og vinum, fáum upplýsingar úr fréttamiðlum og öðrum 

álíka þekkingarveitum. Slíkt hefur í för með sér minnsta fyrirhöfn og vissulega er 

skynsemi fólgin í slíkri hegðun. 

2. Meiri upplýsingar eru ekki alltaf betri kostur. Við þurfum að sía og skilja frá. Of mikið 

af upplýsingum gagnast okkur lítt – bara til að lifa af hverdaginn þurfum við oft að 

skauta í gegnum hlutina á einfaldan máta. 

3. Samhengi er kjarni þess að meðtaka upplýsingar. Fólk leitar að heildarmynd hlutanna 

og sleppir oft þáttum sem ekki henta heildarmynd viðkomandi, það er sér ekki tilgang 

í þeim. Túlkun einstaklinga skiptir jafn miklu máli og upplýsingarnar sjálfar. 

4. Upplýsingar í „tilbúnum pökkum“ henta ekki endilega. Fólk vill skilja en ekki aðeins 

fá upplýsingar. Fræðimenn greinir á hvort til sé „grunnþörf fyrir upplýsingar“ rétt eins 

og grunnþörf fyrir mat og vatn. Fólk sem stendur frammi fyrir vanda leitar 

klæðskerasaumaðra lausna, ekki staðlaðra svara eða upplýsinga. 

5. Stundum er ekki hægt að veita upplýsingar. Formleg kerfi eða stofnanir ná aldrei að 

svara allri þörf fyrir né halda í við eftirspurn eftir upplýsingum. 

6. Upplýsingaleit er þróttmikið „dýnamískt“ ferli. Upplýsingar sem vantar í dag vantar 

kannski ekki á morgun. Sjónarhorn og markmið breytast. Upplýsingaleit fólks er ekki 

alltaf rökleg og má alls ekki draga sem beina línu í átt að endanlegu marki. 
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7. Upplýsingaleit er ekki alltaf til að leysa vanda, finna staðreyndir eða taka ákvarðanir. 

Heilmikil sköpun getur falist í leit að upplýsingum. 

8. Upplýsingahegðun snýst ekki alltaf um að fá fram skynsemi (e. sense-making), heldur 

ekki síður not eða nytsemi (e. usage). Þetta gleymist of oft. Við erum ekki alltaf að 

leita að skynsemi í hlutunum heldur einfaldlega að því sem getur nýst okkur.
58

 

 

Leit að þekkingu og öflun upplýsinga kann svo að fara að mestu eftir tvenns konar leiðum. 

Annars vegar með markvissum ásetningi, þá fer fram markviss leit að upplýsingum til að 

uppfylla þekkingarþörf einstaklings. Hins vegar er um að ræða upplýsingaöflun sem byggist á 

tilviljunum, fólk finnur eitthvað af tilviljun þegar það er til dæmis í leit að einhverju öðru. 

 

Þingmenn ekki síður en kjósendur eru umvafðir upplýsingum eða skorti á þeim. 

Upplýsingaþarfir þingmanna kunna að vera í takt við kenninguna um aðstæðubundna 

skynsemi (e. bounded rationality), sér í lagi kenningar sálfræðingsins G. Gigerenzer við Max 

Planck stofnunina í Berlín um "fljóta og frjósama" ákvarðanatöku. Nýjustu rannsóknir benda 

á gagnsemi þeirrar aðferðar við ákvarðanatöku þingmanna að leita hratt og gera mistök við 

leitina. Upplýsingamiðstöðvar þjóðþinga kunna að skila þingmönnum mestu með því að efla 

skilning á umhverfinu og bæta samhengi upplýsinga sem leiða til ákvarðana, frekar en með 

því að afhenda „kórréttar“ upplýsingar um það leyti sem ákvörðun er tekin. Auðvelda verður 

aðgang að upplýsingum og finna upplýsingar fyrir sérfræðinga. Slíkt kann að bæta upplýsta 

ákvarðanatöku fremur en áherslan á réttar upplýsingar.
59

 Hið sama má eflaust heimfæra á 

almenning, aðgang hans að upplýsingum og upplýsingaþörf varðandi mikilvæga 

ákvarðanatöku. Gigerenzer telur að nauðsynlegasta menntun samtímans felist í því að læra að 

hugsa  og taka ákvarðanir byggðar á líkindareikningi og það sem mestu máli skipti sé að bera 

fram upplýsingar á réttan máta og í réttu samhengi.
60

 Ör tækniþróun hefur breytt aðgangi 

þingmanna og almennings að upplýsingum, en samkvæmt nýlegri breskri rannsókn 

fræðimannanna Allington og Peele auðveldar tækniþróunin þingmönnum tengsl við kjósendur 

(e. principals)  sem gera sífellt meiri kröfu um upplýsingar frá fulltrúum sínum (e. agents).
61
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Þörf þingmanna fyrir upplýsingar eykst stöðugt eða eins og bókasafns- og 

upplýsingafræðingarnir Marcella, Carcary og Baxter segja:  

 

The need for relevant, accurate and timely information to support decision making has 

grown along with democratic governance and with the increasing complexity of 

government both nationally and supranationally. As more aspects of society become 

subject to legislation and forms of centralisation, the more knowledge MPs require to 

be able to take decisions in areas upon which they have little prior knowledge.
62

 

 

Áreiðanleiki og heilindi eru þættir sem kjósendur kunna að meta og stundum er almenningur 

tilbúinn til að gefa eftir dálítið af marksækni og skilvirkni, ef inn má fá fyrrnefndu þættina í 

staðinn.
63

  Kjósendur gera kröfu um upplýsingar, en þingmenn hafa oft ekki þekkinguna og 

kunna að vera eins og leikendur á sviði. Því fleiri leikendur því hærra flækjustig og meiri líkur 

á að stuðst sé við hin hagfræðilegu módel „leikjafræðinnar“ (e. game-playing). Skv. 

stjórnsýslufræðingunum Preston og ´t Hart má setja pólitíska tilveru og ákvarðantöku upp á 

eftirfarandi hátt: 

 

1. Það eru margir leikendur á sviði hinnar pólitísku ákvarðanatöku. 

 

2. Leikendur hafa ólíkra og margvíslegra hagsmuna að gæta og tengsl þeirra eru flókin. 

Stundum þarf samvinnu um erfið ágreiningsmál með framtíðarsamvinnu í huga. 

 

3. Valdahlutföll leikenda eru misjöfn og geta verið mismunandi eftir málefnum. Stundum 

hafa leikendur sterka stöðu og stundum ekki. 

 

4. Samskipti leikenda einkennast af stöðugum núningi (e. pulling and hauling) og 

samkomulögum á milli hópa leikenda. 

 

5. Ákvarðanir eru teknar með samningum, bandalögum og málamiðlunum á milli flokka. 
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6. Niðurstöður ákvarðana eru viðkvæmar varðandi tímalengd, svo sem tíma á milli 

ákvarðanatöku og innleiðingar. Einnig getur efnisinnihald breyst, það er breytingar 

orðið á niðurstöðunni eftir því sem máli vindur fram.
64

 

 

Upplýsingamiðlun af hálfu þingmanna getur því verið flókin. Þeir eru ekki aðeins að miðla 

eigin skoðunum, heldur stefnu síns flokks. Slíkt rímar við niðurstöðu breska 

stjórnmálaprófessorsins Simon Hix varðandi ákvarðanatöku á Evrópuþinginu þar sem hann 

kemst að því að þingmenn taki að mestu ákvarðanir og kjósi út frá flokkspólitík sinna manna í 

heimalandi viðkomandi, en ekki sem einstaklingar með sjálfstæðar skoðanir.
65

  

 

Í heimi þar sem pólitík fer fram með slíkum hætti kann þörf á upplýsingum að vera misjöfn, 

og jafnframt margvísleg. Ef svo bætist við að hver einstaklingur í upplýsingaleit vinni úr 

upplýsingunum á sinn hátt, þá kann reyndar að skipta meira máli hver afstaða og sjónarhorn 

viðkomandi upplýsingaleitanda er fremur en að upplýsingarnar skipti máli sem slíkar. 

Viðtakandi túlkar og metur „manngerðar“ upplýsingar eftir sínum gildum og þekkingu. 

Upplýsingar verða þannig aðeins merkingarbærar er þær hafa verið greindar og settar í 

samhengi við aðrar upplýsingar og þekkingu viðkomandi upplýsingaleitanda svo vísað sé til 

upplýsingafræðinganna Mostert, Ocholla og einnig Boon.
66

  

Fræðin um upplýsinganotkun eru mjög í anda hinnar félagslegu mótunarhyggju, eða þeirrar 

stefnu í félagsvísindum sem lítur á það hvernig félagslegur veruleiki er búinn til og hvernig 

atferli, viðhorf og túlkanir fólks halda honum við. Þekkingarfræði (e. epistomology) sem 

eigindlegar rannsóknir hvíla á gera ráð fyrir því að þekking sé mótuð af fólki og til að skilja 

þekkingarleit fólks þurfi dýpri skilning en fæst með megindlegum aðferðum.  

Í þessari rannsókn voru tekin tvö viðtöl við þingmenn til að kanna meðal annars hvernig þeir 

kjósa að afla sér upplýsinga og hvaða skoðun þeir hafa á miðlun upplýsinga til kjósenda. Til 
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að fá gleggri mynd hefði þurft að taka fleiri og dýpri viðtöl. Þess var ekki kostur nú en gæti 

verið þarft framhaldsverkefni. 
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3.0 Rannsóknin 
 

Þingmenn hljóta að vilja fræða kjósendur um stjórnmál og stefnumótun og  kjósendur að vilja 

fræðast um mikilvæg mál frá þingmönnum sínum. Kjósendur eiga rétt á því að fulltrúar standi 

skil á gjörðum sínum og útskýri afstöðu sína til mikilvægra mála, svo sem varðandi Icesave, 

Evrópusambandsaðild og stjórn fiskveiða. Hvaða þýðingu hafa málin og afstaða til þeirra fyrir 

þjóðarhag? Hvers vegna er betra að segja já en nei, eða nei en já og um hvað snúast þessi mál 

eiginlega? Eigum við að fylgja Evrópusambandinu eða halda okkur fjarri því og hvernig er 

best  að haga fiskveiðum og stjórn á þeim? Kjósendur þurfa stöðugt að fylgjast með og það er 

ekki lítið verk. 

3.1 Mál í umræðunni: Icesave, Evrópusamband og fiskur 
 

Eitt af þeim hitamálum sem ætla má að íslenskir þingmenn hafi viljað skýra út fyrir 

kjósendum sínum á rannsóknartímabilinu er deilan um Icesave.  

 

Icesave snýr að ábyrgð Íslendinga á bankaútibúum íslenskra banka erlendis, en í kynningarriti 

um Icesave, útgefnu af Innanríkisráðuneytinu í mars 2011 segir svo: 

 

Hinn 16. febrúar síðastliðinn samþykkti Alþingi lög nr. 13/2011 um heimild handa 

fjármálaráðherra til að staðfesta samninga, sem áritaðir voru í London 8. desember 

2010, um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innistæðueigenda og fjárfesta til 

breska og hollenska ríkisins á kostnaði af greiðslu lágmarkstryggingar til 

innistæðueigenda í útibúum Landsbanka Íslands hf. í Bretlandi og Hollandi og 

greiðslu eftirstöðva og vaxta af þeim skuldbindingum.
67

 

 

Miklar deilur stóðu um málið og skiptist þjóðin í fylkingar eftir því hvort menn voru með eða 

á móti Icesave samningnum. Forseti Íslands synjaði svonefndum Icesave lögum (Icesave III)  

staðfestingar 20. febrúar 2011, en samninginn hafði Alþingi áður samþykkt með 44 atkvæðum 

gegn 16. Þrír þingmenn sátu hjá.
68

 Forsaga málsins var sú að forsetinn hafði áður staðfest 

fyrstu lög um Icesave árið 2009. Þau voru gagnrýnd frá upphafi af stjórnarandstöðu og 

mörgum þingmönnum stjórnarliðs. Fyrir lá að þau nytu ekki meirihluta óbreytt. Þingið 
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samþykkti loks lögin með ströngum viðbótarskilyrðum, sem viðsemjendurnir Hollendingar og 

Bretar, féllust ekki á að öllu leyti. Því varð að semja að nýju. Þann 30. desember 2009 

samþykkti Alþingi nýja útgáfu á Icesave lögum (Icesave II). Þá fór fram atkvæðagreiðsla í 

þinginu sem tók alls þrjár klukkustundir og voru lögin staðfest með 33 atkvæðum gegn 30.
69

 

Þeim lögum synjaði forseti hins vegar með þeim rökum að samstaða væri ekki um málið með 

þjóðinni, stór hluti þingmanna vildi þjóðaratkvæðagreiðslu og 40 þúsund kjósendur hefðu 

formlega óskað eftir því við hann að gengið yrði til þjóðaratkvæðagreiðslu um málið.
70

 

Þingmenn brugðust við með ýmsum hætti og var orðið „tilfinningaþrunginn“ notaður í 

fréttaflutningi af málinu.
71

 Synjun forseta varð til þess að fram fór þjóðaratkvæðagreiðsla og 

hafnaði þjóðin þessum Icesave samningi (Icesave II). Kosningar um síðari Icesave 

samninginn, sem sumir kalla Icesave III, fór fram þann 9. apríl eftir að forseti synjaði þriðju 

Icesave lögunum staðfestingar í febrúar 2011. 

 

Þjóðinni var heitt í hamsi á meðan Icesave málinu vatt fram og þingmenn jafnt sem kjósendur 

tjáðu sig um málið á hinum ýmsu miðlum. Það getur því verið forvitnilegt að sjá hve miklu 

púðri þingmenn eyddu í að ræða og fræða þjóðina um Icesave málin á rafrænum miðlum 

sínum. 

 

Evrópusambandið og möguleg innganga í það kann einnig að vera til umræðu á árinu 2011. 

Fyrir liggur fyrsta aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu, samþykkt af Alþingi þann 

16. júlí 2009. Samvinna við Evrópu hefur lengi verið töluverð. Árið 1993 gerðist landið aðili 

að Evrópska efnahagssambandinu og  þjóðin gekk í EFTA eða Fríverslunarsamtök Evrópu 

árið 1970. Ísland á einnig aðild að Schengen landamærasamstarfi ESB og Dyflinnar 

samkomulaginu.
72

 Sambandið við Evrópu hefur því lengi verið í umræðunni, en sitt sýnist 

hverjum í þeim efnum. Flokkar hafa verið tvístígandi og jafnvel klofnir varðandi málið og það 

sama hefur gilt um þjóðina í heild.
73
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Nú á næstu misserum er líklegt að þjóðin þurfi að taka afstöðu til þess hvort ganga eigi í 

sambandið. Til marks um hinar skiptu skoðanir þá hafa verið stofnaðir fjölmargir rafrænir 

umræðuhópar og vefsvæði til að taka á afstöðunni til sambandsins, svo sem ESB: með eða á 

móti, Evrópuvefurinn: upplýsingaveita um Evrópusambandið og Evrópumál, Heimssýn: 

hreyfing sjálfsstæðissinna í Evrópumálum, Evrópusamtökin, Samtökin Já-Ísland, Ungir 

Evrópusinnar og Samtök fullveldissinna. Fjölmargir hópar eru einnig á Fésbókinni og 

fjölmiðlar eins og RUV og Mbl.is hafa vefi tileinkaða Evrópusambandsumræðu. 

 

Fiskveiðar og stjórnun þeirra - Fyrir þingkosningarnar vorið 2009 lögðu Samfylkingin og 

Vinstri hreyfingin- grænt framboð fram stefnuskrár sem gerðu ráð fyrir róttækum breytingum 

í sjávarútvegsmálum. Samfylkingin vildi setja ákvæði um þjóðareign á auðlindum.
74

 Áherslur 

Vinstri grænna voru svipaðar, en flokkurinn lagði til að endurráðstöfun aflaheimilda yrði 

hafin og eftir atvikum reynt að koma á annars konar afnotarétti, að undangenginni innköllun 

aflaheimilda um leið og gætt væri jafnræðis.
75

 

Það kom því ekki á óvart að stjórnarflokkarnir legðu til  róttækar breytingar á fiskveiðum og 

fiskveiðistjórn. Í stefnuyfirlýsingu flokkanna segir:  

 Með sérstöku ákvæði í stjórnarskrá verði undirstrikað að fiskistofnarnir umhverfis 

 landið séu sameign þjóðarinnar. Úthlutun aflaheimilda er tímabundinn afnotaréttur 

 og myndar ekki undir neinum kringumstæðum eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði 

 einstakra aðila yfir heimildunum.
76

 

Flokkarnir urðu sammála um að skipa nefnd til að gera tillögur um þessar breytingar. Ekki var 

góð samstaða í nefndinni, en hún skilaði áliti haustið 2010. Meirihluti nefndarinnar lagði til að 

farin yrði svokölluð samningaleið, en kynnti jafnframt útfærslu á svokallaðri tilboðsleið. Að 

tillögu um samningaleið stóðu fulltrúar Samfylkingar, Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokks og 

Framsóknarflokks, en Hreyfingin studdi tilboðsleið.  

Skýrslu nefndarinnar var skilað til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem vann að gerð 

frumvarps heilan vetur. Stuttu fyrir þinglok 2011 lagði ráðherra fram tvö frumvörp, annars 

vegar frumvarp um „Stjórn fiskveiða (strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)“, sem kallað 
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var minna frumvarpið og hins vegar frumvarp um „Stjórn fiskveiða (heildarlög)“ sem var 

kallað stærra frumvarpið. 

Þingið samþykkti minna frumvarpið en gerði áður á því talsverðar breytingar, en stóra 

frumvarpinu var vísað til nefndar og verður það tekið til umræðu á haustþingi 2011. 

Áðurnefnd mál eru allt „heit mál“ sem varða þjóðina miklu. Það er því upplagt að skoða 

rafræn samskipti  fulltrúa og umboðsmanna og upplýsingagjöf með Icesave, 

Evrópusambandsaðild og fiskveiðar í huga, enda flestir sem hafa á slíkum hitamálum 

einhverja skoðun. Eru þingmenn að miðla upplýsingum um málin til kjósenda um netið og 

eiga þeir jafnvel í gagnvirkum rafrænum viðræðum við kjósendur um þessi mál? 

3.2 Miðlarnir sem kannaðir voru 

Íslendingar eru vel nettengd þjóð og hafa notað upplýsingatækni og Internetið í meira mæli en 

aðrar þjóðir frá upphafi tækninnar. Stafræn gjá (e. digital divide)  er fremur lítil og þá helst hjá 

þeim sem búsettir eru á landsbyggðinni í elstu aldurshópum, með litlar tekjur og litla 

menntun.
77

 Um 97% landsmanna landsmanna nýta sér kosti Internetsins og er nærri engin 

Evrópuþjóð sem kemst með tærnar þar sem Íslendingar hafa hælana í þeim efnum, nema ef 

vera skyldu Norðmenn.
78

  Internetið býður upp á sífelldar nýjungar og tækniþróunin er hröð. 

Íslendingar gera kröfu um hraðar nettengingar, en eru aðeins á eftir öðrum 

Norðurlandaþjóðum hvað varðar notkun farsíma sem nú til dags má einnig nýta til að skoða 

netið.
79

  

Rafrænir miðlar til samskipta eru margir og margvíslegir. Í þessari rannsókn var fyrst kannað 

hvort þingmenn væru með vefsíður á Internetinu og þá í byrjun stuðst við lista á heimasíðu 

Alþingis og síðan farið út í að skoða aðra miðla eins og Fésbók, Twitter, MySpace og 

YouTube.
80

 En hvað er Internetið, eða netið í daglegu tali? 
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3.2.1 Internetið 

 Internetið eða alnetið er net samtengdra tölva. Að hluta til varð það til fyrir tilstilli 

bandarískra hernaðaryfirvalda sem vildu rannsaka tölvunet sem gætu staðist kjarnorkuárásir. 

Stór þáttur í uppbyggingu Internetsins er svokallað ARPANET sem var stýrt af bandaríska 

varnarmálaráðuneytinu frá 1969. Umræður um slíkt net má rekja aftur til ársins 1962 þegar J. 

C. R. Licklinder frá MIT háskólanum í Bandaríkjunum kom fram með hugmyndina um 

alheims netkerfi (e. Galactic network) sem tengdi tölvur víðsvegar. Tölvupósturinn tók á sig 

þá mynd, sem við þekkjum í dag, árið 1972 með tilkomu @ merkisins.
81

 Flutningsstaðlarnir 

TCP og IP komu fram 1974, en í fyrstu voru net samtengdra tölva í tengslum við háskóla og 

vísindastarf.  

Veraldarvefurinn er þægilegt notendaviðmót á Internetinu. Bretinn Tim Berners-Lee lagði 

grunninn að vefnum fyrir almenning á árunum 1990-1991, en hann ásamt samstarfsmönnum 

við CERN – stofnunina í Sviss, var í byrjun að leita leiða til að auðvelda vísindamönnum 

gagnaleit á Internetinu. Fyrsti ókeypis ráparinn (e. browser) fyrir almenning var Mosaic árið 

1993. Hann breyttist síðar í Netscape Navigator. Berners-Lee hafði um það hugmyndir þegar í 

upphafi að vefurinn væri samskiptatæki, ekki aðeins upplýsingar á einn veg.
82

 Að mati 

Berners-Lee á fólk að eiga rétt á aðgangi að vefnum, rétt  eins og vatni og lofti, svo mikilvæga 

og sjálfsagða almenningi telur hann þessa uppgötvun sína.
83

 Fjöldi Íslendinga á vefnum og 

aðgengi þjóðarinnar að honum er því væntanlega Berners Lee að skapi. 

Þróunin í vefmálum varð hröð. Vefsíður fyrir verslun og þjónustu byrjuðu að breiðast út og 

einstaklingar tóku við sér eftir að veraldarvefur Berners-Lee ruddi sér til rúms og Netscape 

ráparinn kom til sögunnar með sínu þægilega „smelltu á það“ viðmóti. Ísland tengdist netinu 

formlega árið 1989, en fyrstu lénin voru veitt til Háskóla Íslands, Hafrannsóknunarstofnunar 

og Orkustofnunar.
84

 Fyrsti íslenski þingmaðurinn til að koma sér upp vefsíðu var Björn 

Bjarnason þingmaður Sjálfstæðisflokks. Það var árið 1995.
85

 Hann segir í pistli á vefsíðu sinni 

að menn hafi gagnrýnt hann fyrir að ætlast til þess að kjósendur ættu tölvu til þess að hafa 
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samband við þingmanninn. Fólk hafi ekki almennt áttað sig á því að netið yrði ein 

greiðfærasta leiðin til samskipta við fólk. Björn segir einnig að hann hafi þegar ákveðið að 

skrifa reglulega nýtt efni á síðuna: 

... annað hvort færði ég reglulega nýtt efni á síðuna eða lokaði henni. Ég ... [á] ekki 

erfitt með að finna efni til að skrifa um vikulega, á laugardögum eða sunnudögum, 

pistlarnir ... [eru] frekar of langir en stuttir. Á netinu ... [nota] ég beinskeyttari stíl en 

til dæmis í fræðilegri grein. Það ... [kemur] fyrir þegar ég ... [skoða] gamla pistla, að 

ég hugsi, að kannski hafi ég verið í harðari kantinum, þegar einhver færsla var 

skrifuð. Á hinn bóginn ... [ber] að líta á pistlana sem hluta af andrúmslofti þess tíma – 

ég ... [sé] ekki eftir neinu ... .
86

 

Björn er þannig brautryðjandi meðal íslenskra þingmanna í notkun vefsíðna til samskipta við 

kjósendur. Hann skrifar enn reglulega á vefsíðu sína um menn og málefni, vel ritfær enda 

starfaði hann um skeið við blaðamennsku og ritstjórn og er lögfræðingur að mennt. 

Það þarf elju til að halda úti góðum heimasíðum, efnið þarf að vera bitastætt og uppfært 

reglulega. Eins þarf að huga að ýmsum tæknilegum atriðum. Vefsíða þarf meðal annars að 

vera fljót að hlaðast inn á vél notandans og Phil Greenwood vefhönnuður og markaðsmaður 

segir að mikilvægt atriði sé að sýna notendum traust þegar á upphafssíðu.
87

 Notkun 

Internetsins færist stöðugt í vöxt og Internetið er komið inn í stofu til almennings, rétt eins og 

sjónvarpið. Það hlýtur því að skipta máli að vera sýnilegur á netinu, ef menn vilja koma 

skilaboðum og skoðunum af einhverju tagi á framfæri.
88

 

3.2.2 Myspace 

Myspace er samskiptavefur á Internetinu, sem á uppruna sinn í Bandaríkjunum, en vefurinn 

opnaði formlega í janúar árið 2004. Hann er hentugur fyrir til dæmis aðdáendasíður, en sjálfir 

segja rekstraraðilar að vefurinn sér einkum hugsaður fyrir „Gen Y“ sem útleggst 

aldamótakynslóðin 2000 eða fólk fætt frá um 1975 og fram yfir árið 2000. 
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Vefurinn býður fólki meðal annars upp á að setja inn svipmyndir af sér (e. profile), blogga, 

spila lög, deila uppáhaldsefni og taka þátt í umræðuhópum. Þangað halda þeir gjarnan sem 

vilja koma sér á framfæri, svo sem tónlistarmenn og leikarar. Það færist þó sífellt í vöxt að 

fyrirtæki og ýmsir þekktir aðilar nýti sér vefinn til að koma vöru á framfæri og markaðssetja 

sig. Vefurinn er enda einn vinsælasti félagsvefurinn með um milljarð heimsókna á mánuði. 

Notendur eru um 100 milljónir á heimsvísu og fjölgaði notendum af aldamótakynslóðinni um 

23% á árinu 2011. Snjallsímanotendur nota vefinn mikið.
89

 Til að treysta stöðu sína á markaði 

hefur vefurinn meðal annars verið í samstarfi við YouTube og Google. 

3.2.3 Fésbók  (e. Facebook) 

Fésbókinni var hleypt af stokkunum í febrúar árið 2004. Bandaríkjamaðurinn Mark 

Zuckerberg, námsmaður við Harvard, er oftast talinn upphafsmaður þessa vinsæla 

samskiptavefs sem hefur breiðst út með ógnarhraða.
90

 Vefnum er ætlað að auðvelda samskipti 

fólks um allan heim og sífellt er verið að auka við möguleika vefsins í þá áttina. 

Möguleikanum á að setja inn gagnvirk ummæli við bloggfærslur og bæta inn stöðunni „mér 

líkar þetta“ (e. like) á vefsíðum var komið á í febrúar árið 2009. Eigendur Fésbókarinnar 

áskilja sér reyndar rétt til að hafa verulega stjórn á vefnum og eyða óviðeigandi og dónalegum 

ummælum.
91

 Árið 2010 voru  notendur vefsins yfir 400 milljónir og fáir menn með mönnum 

nema eiga Fésbókarsíðu. Fólk keppist við að safna „vinum“ á Fésbókinni, en þær raddir 

heyrast líka að Fésbókin sé tímaþjófur og að öryggismál, höfundarréttur, upplýsinga- og 

persónuvernd kunni að vera athugunarefni innan hans. Þannig hefur Datatilsynet í Noregi 

fyrir hönd Norðurlanda sent inn fyrirspurn til fyrirtækisins sem rekur Fésbókina varðandi 

ýmsa þætti er lúta að þessum atriðum og æskir svara fyrir ágústlok 2011.
92

 Árið 2009 var búið 

að banna aðgang að Fésbókinni í vinnutíma hjá 54% bandarískra fyrirtækja. Það sama gilti um 

aðra samskiptavefi svo sem Twitter, Linkedln og Myspace.
93

  

Íslendingar hafa tekið Fésbók fagnandi, jafnt almenningur sem margir þingmanna. 

Stjórnmálamenn sjá kostina við þennan geysivinsæla samskiptamiðil, en frægasti 
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Fésbókarmaðurinn er eflaust Obama Bandaríkjaforseti sem hefur meðal annars verið ötull við 

að safna „vinum“ á Fésbókinni. Hann átti í apríl 2011 um 19 milljónir Fésbókarvina.
94

 

Íslenskir þingmenn geta vart búist við slíkum vinsældum, en þeir sækja samt í sig veðrið á 

Fésbókinni og reyndust flestir safna „vinum“ jafnt og þétt þann tíma sem rannsóknin stóð yfir. 

3.2.4 YouTube 

Samskiptamiðillinn, sem var stofnaður af þremur starfsmönnum PayPal í Bandaríkjunum í 

febrúar árið 2005, byggir á því að birta myndbönd og myndskeið. Notendur geta hlaðið inn 

myndböndum, horft á þau og deilt þeim með öðrum. Þeir sem ekki hafa skráð sig í kerfið og 

fengið sér lykilorð (e. account) geta horft á myndbönd annarra. Árið 2006 keypti risinn 

Google YouTube og í maí 2010 náði miðillinn yfir 2 milljörðum áhorfa (e. views) á dag.
95

 

Stofnendur hafa lagt fram „samfélagsreglur“ vegna miðilsins. Þeir segjast treysta notendum til 

að vera ábyrgir og virða miðilinn, þó ekki eins og menn myndu treysta „nunnum, gömlu fólki 

og heilaskurðlæknum“ – miðillinn gerir sig nefnilega út fyrir að vera „cool“. Þeir áskilja sér 

þó rétt til að henda út efni ef menn fylgja ekki reglunum og fara verulega út fyrir öll 

velsæmismörk.
96

 Um 70% allrar umferðar um vefinn kemur frá löndum utan upprunalandsins, 

en notendur eru aðallega markhópurinn frá 18 til 54 ára.
97

 Fáir íslenskir þingmenn eru skráðir 

á YouTube, en athyglisvert er að íslensku flokkarnir eru allir með skráðar síður (e. account) 

þar inni og nota miðilinn til að koma efni sem tengist þingmönnum og flokksstarfi á framfæri. 

3.2.5 Twitter 

Þessi fljótvirki samskiptamiðill kom til sögunnar árið 2006 í Bandaríkjunum. Jack Dorsey var 

sá fyrsti sem „twittaði“, en það var 21. mars 2006 er hann skrifaði „just setting up my 

twttr“.  Dorsey er einn af stofnendum Twitter, ásamt þeim Biz Stone og Evan Williams. Á 

þessum fimm árum hefur Twitter þróast í alhliða samskiptamiðil, sem hefur meðal annars 

leikið stórt hlutverk í mótmælum víða um heim undanfarnar vikur og mánuði.
98

 

Hugmyndin á bak við Twitter var að búa til vettvang þar sem fólk gæti deilt skoðunum sínum 

og fréttum með fjöldanum á skammri stundu með smáskilaboðum. Um 200 milljónir manna 
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tísta og skrifa um 140 milljónir smáskilaboða daglega. Eða eins og Twitter segir: „Twitter is 

without a doubt the best way to share and discover what is happening right now.“
99

  

Margir hafa notað samskiptasíðuna til að koma upplýsingum á framfæri í skjóli nafnleyndar, 

en á því kann að vera að verða breyting. Samkvæmt Sunday Telegraph hafa aðstandendur 

Twitter í fyrsta sinn fallist á það á árinu 2011 að afhenda upplýsingar um óþekkta notendur 

síðunnar í kjölfar dómsúrskurðar. Nokkrir breskir bæjarfulltrúar kröfðust þess þannig að fá að 

vita hverjir stæðu á bak við fjögur notendanöfn sem höfðu dreift ásökunum á hendur þeim og 

úrskurðaði dómstóll í Kaliforníu að samskiptavefnum væri skylt að gefa upp staðsetningu 

notendanna, IP tölur og aðsetur.
100

 Virðist í því tilfelli vera sem aðrir stjórnmálamenn hafi 

falið sig í skjóli nafnleyndarinnar á Twitter til að ata pólitíska andstæðinga auri. Breskir 

stjórnmálamenn eru farnir að nýta sér tíst og  fyrsti breski þingmaðurinn til að tísta var Alan 

Johnson. Það var fyrir leiðtogakosningar innan Verkamannaflokksins árið 2007.
101

 Tveimur 

árum seinna eða árið 2009 voru um 63 breskir þingmenn af 650 búnir að koma sér upp 

aðgangi á Twitter, ekki allir virkir.  Í nýlegri breskri rannsókn frá 2011 kemur fram að tíst 

breskra þingmanna er enn fyrst og fremst til að sýna sig og taka þátt í tækninýjunginni. 

Notkunin er lítt komin á það stig að eiga í gagnvirkum samskiptum við kjósendur eða vera 

þeim raunveruleg upplýsingaveita.
102

  

Íslenskir stjórnmálamenn nota Twitter ekki mikið undir eigin nafni, en ekki er hægt að greina 

í þessari rannsókn hvort þeir kunni að dyljast innan vefsins undir dulnefni. Það virðist þó 

fremur ólíklegt enn sem komið er og verður varla úr þessu. Twitter sækir í sig veðrið um 

þessar mundir og einn nýjasti „tístarinn“ og eflaust sá frægasti innan stjórnmálaheimsins er 

Barack Obama Bandaríkjaforseti. Starfsfólk hans hefur tíst á vegum forsetaembættisins frá 

árinu 2007, en í júní 2011 bættist forsetinn í eigin persónu í hóp virkra tvístara. 

Bandaríkjaforseti mun tísta sjálfur undir heitinu BO.
 103

 Ástæða þessarar breytingar eru 

væntanlegar forsetakosningar í Bandaríkjunum árið 2012, þar sem meðal annars verður lögð 
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áhersla á aukna notkun rafrænna samskiptamiðla í kosningabaráttunni. Meira að segja páfinn í 

Róm hefur séð kosti tístsins, en þau merku tímamót áttu sér stað þann 29. júní 2011 að hans 

heilagleiki fór að tísta um leið og hann opnaði nýja heimasíðu Vatíkansins. Hann notaði ipad 

til verksins.
104

  

Nýjung á markaðinum í samstarfi við Twitter er svo Google + sem verður fróðlegt að sjá 

hvort nær að taka við af Fésbókinni sem félagslegt samskiptanet fólks. Þar á að vera 

auðveldara að stýra aðgangi mismunandi hópa, hver má sjá hvað og svo framvegis.
105

 Atriði 

sem gæti hugnast þingmönnum sem vilja hugsanlega stýra aðgangi að viðkvæmum 

upplýsingum. Notendur þessarar nýju samskiptasíðu voru orðnir 20 milljónir um miðjan júlí 

2011 og höfðu skráningar aukist um 350% á nokkrum dögum.
106

 Tækniþróun er ör og bæði 

þingmenn og kjósendur mega hafa sig alla við til að fylgjast með og velja úr miðlum. Það 

skiptir hins vegar máli að fylgjast með. Áhugavert var þannig að fylgjast með stjórnlagaþingi 

unga fólksins 2011, en þar voru birtar niðurstöður þings ungmennaráða á vegum 

sveitarfélaganna um allt land varðandi stjórnarskrá lýðveldisins. Ungmennin ræddu meðal 

annars stöðu forseta Íslands og vildu hann sýnilegri í samfélaginu, rétt eins og forsetinn sjálfur 

hafði áður viljað gera frambjóðendur til stjórnlagaþings og þingmenn sýnilegri. Meðal 

hugmynda unga fólksins var að forsetinn myndi tísta og blogga svo „yngri kynslóðir sjái 

meira af honum“.
107

 Einnig fannst þeim við hæfi að hafa einfalda útgáfu af væntanlegri 

stjórnarskrá á netinu svo fólk ætti auðveldara með að kynna sér efni stjórnarskrárinnar. Unga 

fólkið vill þannig sjá stjórnmálamenn meira í netheimum. 

3.3 Tilgangur og rannsóknarspurningar 
 

Í rannsókninni var lögð áhersla á að skoða upplýsingamiðlun íslenskra þingmanna og tengsl 

þeirra við kjósendur sína um rafræna miðla.  Kannað var hve mikið þingmenn nýta sér heima- 

og bloggsíður til að miðla upplýsingum til kjósenda og hve mikla áherslu þeir leggja á 

samskipti við kjósendur um mikilvæg mál í gegnum félagsmiðla.  
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Sérstök áhersla var lögð á að skoða upplýsingamiðlun þingmanna til kjósenda varðandi 

Icesave, Evrópusambandið og fiskveiðar á ákveðnu fjögurra mánaða  tímabili. Kannað var 

hvort þingmenn nýttu sér netið einkum til að koma upplýsingum á framfæri út frá sínum 

sjónarhóli eða hvort samskiptin við kjósendur væru meira gagnvirk og upplýsingastreymið í 

báðar áttir.  

Þingmönnum var skipt í fjóra flokka, allt frá því að vera sambandslausir í rafheimi til þess að 

vera í gagnvirku sambandi við kjósendur. Staða þingmanna varðandi rafræna notkun var 

einnig skoðuð út frá stjórnmálaflokki, kyni og aldri. Lengd þingsetu var einnig könnuð 

lítillega. Til hliðsjónar var höfð bresk rannsókn um rafræn samskipti breskra þingmanna við 

kjósendur varðandi útgjaldahneyksli breskra þingsins árið 2009. Það mál skipti breska 

kjósendur miklu máli og gerði kröfu til þeirra um skýra upplýsingagjöf. Þá rannsókn unnu 

Nigel F.B. Allington hagfræðingur við Cambridge og Gillian Peele stjórnmálafræðingur við 

Oxford háskóla.
108

 

Samhliða voru viðhorf íslenskra þingmanna til rafrænna miðla könnuð út frá fyrirliggjandi 

gögnum og tekin tvö viðtöl við þingmenn um notkun rafrænna miðla og þýðingu þeirra vegna 

tengsla við kjósendur. Þingmennirnir voru fulltrúar þeirra hópa sem notuðu netið til 

gagnvirkra samskipta og til upplýsingagjafar einvörðungu út frá flokkunarkerfi 

rannsóknarinnar. 

 

Lykilspurning rannsóknarinnar er: 

Nýta íslenskir þingmenn sér rafræn samskipti til að koma upplýsingum til kjósenda? 

Undirþættir: 

Eru samskiptin einkum á annan veginn, það er eru þingmenn einvörðungu að koma 

skilaboðum á framfæri, eða eru samskiptin gagnvirk? 

Hverjar eru hugmyndir þingmanna um gagnsemi rafrænna samskipta við kjósendur? 

Skipta stjórnmálaflokkar, menntun, aldur eða kyn máli varðandi ofangreinda þætti? 

 

                                                           
108

 Sjá Allington, Nigel F.B. og Peele, Gillian (2010). 



 

38 
 

3.4 Aðferðafræði 
 

Um er að ræða eigindlega rannsókn sem byggist að mestu á úttekt á fyrirliggjandi rafrænum 

gögnum, sem og ýmsum heimildum. Skoðaðir voru nokkrir rafrænir miðlar þingmanna, svo 

sem heimasíður (pólitískt blogg) og Fésbókarsíður, fjórum sinnum á tímabilinu frá 1. apríl til 

1. ágúst 2011 til að kanna hvort þingmenn stæðu fyrir virkri umræðu og upplýsingamiðlun til 

kjósenda á netinu. Einnig var kannað sérstaklega hvort þingmenn væru á því tímabili að fræða 

kjósendur um ákveðin mál sem gætu talist mikilvæg fyrir þjóðarhag. Var í því tilviki sérlega 

litið til Icesave, Evrópusambandsins og fiskveiða og fiskveiðistjórnunar og þá flett í gegnum 

rafræn skjalasöfn miðlanna eftir þörfum. Að auki var kannað hvort þingmenn væru að nýta sér 

aðra félagsmiðla eins og YouTube, Myspace og Twitter á sama tímabili. Þingmenn voru 

flokkaðir eftir því hvort þeir voru með rafræna miðla eða ekki (i), hvort þeir væru til en lítið 

notaðir (ii), hvort þeir væru einvörðungu nýttir til upplýsingamiðlunar (iii) eða hvort þar færi 

fram gagnvirkt samband við kjósendur (iv).
109

 Gögnin voru sett í töflur eftir fyrirfram 

ákveðnum viðmiðum. Til að styðja og fylgja betur eftir rannsókninni voru í kjölfar 

gagnasöfnunarinnar tekin tvö viðtöl við þingmenn úr flokki (iii) og (iv) um skoðun þeirra á 

rafrænum samskiptum við kjósendur. Við viðtölin var stuðst við viðtalsvísi.  Þingmennirnir 

fengu að lesa viðtölin yfir og koma þeir fram undir nafni. 

3.4.1 Gagnasöfnun og umfang rannsóknar 

 

Vinna við rannsóknina hófst í febrúar 2011 og stóð fram til 15. september sama ár.  

Hannað var flokkunarkerfi út frá breskri rannsókn Allington og Peele frá árinu 2010 og unnið 

út frá því.
110

Miðlarnir voru skoðaðir kerfisbundið og gögn skráð í töfluform, samhliða því 

sem dagbók var haldin. Úttektir stóðu frá 1. apríl til 1. ágúst 2011 og voru allir þingmenn með 

opinn aðgang skoðaðir fjórum til fimm sinnum á því tímabili, ásamt því sem flett var upp í 

skjalasöfnum miðla þeirra eftir þörfum. Miðlar sem viðkomandi þingmenn voru ekki á voru 

skoðaðir í upphafi og við lok rannsóknar. Sótt var um aðgang að lokuðum Fésbókarsvæðum 

er líða tók á rannsóknina, rannsókn lýst fyrir viðkomandi þingmönnum og í framhaldinu 

kannað hvort viðkomandi þingmenn væru að vinna á svipuðum nótum og þeir sem höfðu 

opinn aðgang. Ekki er vitnað beint í efni af lokuðum vefsvæðum nema með leyfi viðkomandi 
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aðila. Það kann hins vegar að vera að það sem er opið ákveðnum hópum á Fésbókinni sé 

lokað öðrum. Rannsakandi miðaði stöðuna opið/ lokað út frá eigin aðkomu að síðunum sem 

almennur netnotandi. 

Samhliða þessari vinnu var unnið að fræðilegum köflum og skoðaðar sambærilegar erlendar 

rannsóknir, sér í lagi breskar, en þar í landi er rík hefð fyrir rannsóknum á rafrænum 

samskiptum þingmanna og kjósenda. Einnig voru tekin viðtöl við tvo þingmenn í framhaldinu 

til að fara dýpra í saumana á gagnvirkum samskiptum umboðsmanna og fulltrúa þeirra. Skipta 

þau virkilegu máli og hvað telja þingmenn fengið með rafrænum samskiptum við kjósendur? 

Hvernig miðla þeir upplýsingum til kjósenda? 

3.4.2 Sjónarhorn rannsóknar 

 

Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar er einkum þríþættur. Skoðaðar voru umboðskenningar 

um tengsl umboðsmanna (kjósenda) og fulltrúa þeirra (þingmanna), kenningar Jȕrgen 

Habermas um félagslegt rými  og kenningar í bókasafns- og upplýsingafræði sem snúa að 

atferli fólks í tengslum við upplýsingar og upplýsingahegðun.
111

 Sá þáttur varð veigaminni en 

til stóð í upphafi og býður það efni frekari rannsókna. 

 

Rannsóknin er eigindleg og byggir á greiningu á fyrirliggjandi gögnum, bæði rituðum 

heimildum og gögnum á vef, ásamt viðtölum við þingmenn sem þeim gafst færi á að lesa yfir. 

Rannsóknarspurningarnar snúast um þætti eins og hvort og hve mikið er um samskipti 

þingmanna og kjósenda um rafræna miðla. Slíkt rannsókn krefst þess ekki að stjórn sé höfð á 

aðstæðum.
112

 Fyrirbærafræði, heimspekistefnan sem eigindlegar rannsóknir byggjast á, gerir 

ekki ráð fyrir því að við rannsókn sé byggt á fyrirframgefnum tilgátum eins og í megindlegum 

rannsóknum. Rannsóknarsniðið byggir á aðleiðslu (e. induction) fremur en afleiðslu (e. 

deduction). Gögnin eru lýsandi og túlkandi fremur en skýrandi, lítil áhersla á alhæfingargildi 

rannsóknar og áherslan á innra réttmæti (e. validity) fremur en áreiðanleika eða möguleika á 

endurtekningu rannsóknar (e. reliability). Eðli þekkingarinnar er talin með því móti að 
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veruleikinn sé afstæður og síbreytilegur. Eigindlega aðferðafræðin lítur á mannlega hegðun, 

það hvað fólk segir og gerir, sem afurð þess hvernig fólk upplifir og skilgreinir hlutina sjálft. 

Rannsakandi verður að reyna að skilja þá sem verið er að rannsaka á þeirra eigin forsendum 

og af fyllstu virðingu fyrir viðfangsefninu. Hafa þau viðmið verið höfð að leiðarljósi við 

rannsóknarvinnuna. 

 

3.4.3 Mat á gæðum rannsóknar 

 

Stuðst var við fjölþætt gögn og aðferðir. Fyrirliggjandi gögn voru könnuð, greining unnin á 

notkun rafrænna miðla, ásamt því sem tekin voru viðtöl, en gera má ráð fyrir því að gæði 

rannsóknar aukist með fjölþættum rannsóknaraðferðum. Hannað var matsblað fyrir greiningu 

á gögnum og spurningar í viðtölum byggðar á samræmdum viðtalsvísi, einnig voru 

fyrirliggjandi heimildir kannaðar. Þingmenn fengu viðtöl til yfirlestrar og gátu staðfest að rétt 

væri eftir haft. 

Rannsóknin var samþykkt við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, kennari og prófdómari 

yfirfóru verkið og sagnfræðingar lásu það yfir á vinnslustigi. Þarft hefði verið að taka fleiri 

viðtöl við þingmenn, en það gæti einnig verið góður efniviður fyrir framhaldsrannsókn. 

Þingmenn og tengsl þeirra við kjósendur er einkar áhugavert efni í samtímanum. 

3.4.4. Siðferðileg álitamál 

 

Þingmenn eru kjörnir fulltrúar þjóðarinnar. Þeir hafa sem slíkir skyldum að gegna við að 

upplýsa kjósendur um hin ýmsu mál. Hins vegar eiga þeir sama rétt og aðrir landsmenn á 

friðhelgi einkalífs í samræmi við ákvæði laga. Eins og segir í siðareglum Félagsvísindasviðs 

þá ættu allar rannsóknir á fólki og mannlegu atferli að fylgja grundvallar siðareglum og ávallt 

skal styðjast við gildandi lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga: 

 

  Rannsakanda er skylt að fylgja lögum og reglum sem gilda um réttindi einstaklinga og 

meðferð persónuupplýsinga, sbr. lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 

nr.77/2000 og lög um réttindi sjúklinga, nr. 74/1997 og öðrum lögum er gætu átt við 
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um viðfangsefni rannsóknar ... . Um skráningu og vinnslu persónuupplýsinga gilda 

ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.
113

 

 

Í bresku rannsókninni sem höfð er til hliðsjónar er í engu reynt að fela nöfn þarlendra 

þingmanna, enda um opin gögn að ræða sem eru öllum aðgengileg. Hið sama á við hér, enda 

flest efnið opið og aðgengilegt eða leyfi fengið fyrir birtingu þess. 

 

Þingmönnum var ekki gerð grein fyrir því að rannsókn stæði yfir heldur kom rannsakandi 

fram eins og hver annar netnotandi, nema í þeim tilfellum sem sækja þurfti um aðgang að 

lokuðum svæðum á Fésbókinni. Um þann aðgang var sótt er leið á rannsóknina til að spilla 

ekki rannsóknarhagsmunum, enda ekki ástæða talin til að láta þingmenn vita að rannsóknin 

stæði yfir.
114

 Þingmenn sem eru með lokaðan aðgang voru skoðaðir einu sinni til tvisvar, ef 

aðgangur fékkst, til að sannreyna virkni umræðu. Einnig var flett í gegnum rafræn skjalasöfn 

þeirra fyrir tímabilið frá 1. apríl til 1. ágúst 2011 til að skoða umfjöllun um meginmál þau sem 

til skoðunar voru. Sú afstaða var tekin að vitna ekki beint í gögn sem birtust á lokuðum 

vefsvæðum nema með leyfi viðkomandi. Fróðlegt getur verið að vita af  hverju þingmenn 

loka aðgangi að vefsvæðum, er það til að tryggja að viðkvæmt efni berist ekki út eða eru þeir 

einvörðungu að fjalla þar um persónuleg mál sem ekki teljast eiga erindi til kjósenda?  

 

Markmið rannsóknar var reyndar að litlu leyti að skoða innihald rafrænu miðlanna, áherslan lá 

á því hvort þeir væru nýttir til pólitískra skoðanaskipta og upplýsingagjafar eða ekki. 

3.4.5 Áhættumat 

 

Það gat verið túlkunaratriði að flokka gögn eftir kerfi þeirra Allington og Peele. Mat 

rannsakanda skar úr um í hvaða flokka átti að meta þingmenn. Flokkunin sem um ræðir var 

reyndar fremur einföld. Það reyndist ekki erfitt að greina jaðarflokka eins og „veflausir“ eða 

„í gagnvirkum samskiptum“ við kjósendur, enda slíkt auðgreinanlegt með kerfisbundinni 

athugun og skráningu. Það gat verið erfiðara að skera úr með þá þingmenn sem lentu í 

miðjuhópum. Einnig var það mat rannsakanda hvenær vefsíður væru virkar eða ekki. Burtséð 

frá gagnvirkum samskiptum við kjósendur, hvenær telst þingmaður yfirleitt virkur við skrif? 

                                                           

113
 Háskóli Íslands. Siðareglur fyrir rannsóknir í Félagsvísindadeild. Sótt 1.7.2011 á 

http://www.hi.is/files/skjol/felagsvisindasvid/deildir/felags_og_mannvisinda/Si__areglur_lokaskjal.pdf  
114

 Rannsakandi gerði grein fyrir rannsókninni um leið og sótt var um aðgang, sjá viðauka a. 

http://www.hi.is/files/skjol/felagsvisindasvid/deildir/felags_og_mannvisinda/Si__areglur_lokaskjal.pdf


 

42 
 

Rannsakandi gerði þá kröfu að nýtt efni frá viðkomandi þingmanni væri að finna í hið minnsta 

þrjú skipti af fimm sem inn á viðkomandi vefmiðil væri komið. Hálfvirkni væri það ef aðeins 

væri nýtt efni að finna í tvö skipti af fimm og lítil sem engin virkni ef skrif færu undir það. 

 

Þættir í rannsókninni voru settir upp í ákveðið form og allir metnir út frá sama forminu. 

Áhætta vegna túlkunar fylgir ávallt eigindlegum rannsóknum, rannsakandi sjálfur þarf að 

skera úr vafaatriðum. Gögnin sem til rannsóknar voru eru opinber og opin öllum að mestu 

leyti þannig að það gæti reynst mögulegt að endurtaka rannsóknina að vissu marki. Hlutirnir 

geta breyst hratt í netheimum, loka má vefsvæðum og það er auðveldara að eyða gögnum á 

vef en á prenti. Hvað heimasíður varðar þá er aðgangur að slíkum gögnum yfirleitt opinn 

öllum, en meira vafamál getur verið með síður eins og á Fésbók sem þarf sérstakan aðgang 

að. Það var spurning hvort rannsakandi fengi aðgang að þeim vettvangi. Þegar upp var staðið 

brugðust nær allir þingmenn skjótt og vel við beiðni um aðgang, en rannsakandi tók fram við 

beiðnina hvert tilefnið var.
115

 Tveir þingmenn svöruðu ekki, en þar gat allt eins verið að þeir 

væru í fríi frá Fésbókinni fremur en að þeir vildu ekki af einhverjum ástæðum veita aðgang.
116

 

Tímasetning rannsóknar, sem kemur til af högum rannsakanda sem námsmanns á 

vinnumarkaði, getur svo verið íhugunarefni. Hluti rannsóknarinnar fór fram að sumarlagi er 

þing lá niðri, en þingi var slitið þann 10. júní 2011 eftir mikla óvissu um hvort halda yrði 

sumarþing. Rannsakandi taldi þó að þetta ætti ekki að þurfa að koma að sök þar sem 

þingmenn fá óvenju langt sumarleyfi, meðal annars með þeim rökum að þeir þurfi á sumrin að 

sinna tengslum við kjósendur. Lítill tími geti gefist til slíks á starfstíma þingsins.  

Það kom líka í ljós við rannsóknina að þingmenn eru ekki síður virkir á netinu á sumrin en á 

veturna, ef þeir eru þar á annað borð. Til marks um það má nefna að þegar sendar voru inn 

beiðnir um aðgang að lokuðum Fésbókarsíðum þingmanna þá bárust svörin yfirleitt 

samdægurs þrátt fyrir sumartíð og frí í þinginu. Hvort umræðuefnið tekur hins vegar ögn 

meira mið af árstíðinni er annað mál. 
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 Sjá viðauka a. Eini þingmaðurinn sem ekki náðist að bera undir tilefni aðgangsbeiðnar var Sigmundur Ernir 

Rúnarsson vegna tæknilegra atriða við umsókn.  
116

 Þeir þingmenn sem ekki náðist í  eða ekki fengust svör frá voru Unnur Brá Konráðsdóttir (D) og Sigmundur 

Ernir Rúnarsson (S). Siv Friðleifsdóttir (B) veitti ekki aðgang en vísaði á heimasíðu sína. 
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4.0 Þingmenn og hugmyndir þeirra um rafræn samskipti 
 

Fyrsti þingmaðurinn til að blogga var Björn Bjarnason árið 1995. Hann nefndi á 10 ára afmæli 

bloggsíðu sinnar að síðan hefði verið vettvangur til að koma skoðunum hans á framfæri og 

sagði jafnframt að vefsíðan væri  ... hluti af  enn stærri heildarmynd almennra stjórnmála- og 

fjölmiðlaumræðna á þeim árum, sem hún spannar.
117

 

Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra, er eins og Björn, sannfærð um ágæti rafrænnar 

þróunar og þá auknu áherslu sem er á samskipti í rafheimum. Hún nefndi í tengslum við UT 

daginn árið 2011 að bæði „almenningur og fyrirtæki hafa tekið aukinni rafrænni þjónustu 

fegins hendi ... og [almenningur] er löngu tilbúinn að taka upp rafræn samskipti og er það afar 

ákjósanleg staða fyrir opinbera aðila.“
118

  

Fyrrum samflokksmaður Jóhönnu, Guðmundur Steingrímsson (B, nú utan flokka) hefur líka 

tjáð sig um gagnsemi rafrænna samskipta. Hann velti því fyrir sér árið 2008 hvort almennir 

þingmenn þyrftu nokkuð að mæta til vinnu. Þeir gætu hvort sem er haft meiri áhrif á 

samfélagið með því að sitja heima og blogga, áhrif þeirra á þingi væru hverfandi þar sem 

ráðherrar réðu öllu. Hann komst reyndar jafnframt að þeirri niðurstöðu að þingmenn mættu 

ekki bara sitja heima og blogga, þeir bæru ábyrgð í íslensku samfélagi og „hlutverk sem þeim 

bæri að axla í hinu lýðræðislega gangverki.“
119

  

Meðal annarra íslenskra þingmanna sem hafa tjáð sig um rafræn samskipti við kjósendur er 

Ólína Þorvarðardóttir sem í febrúar 2011 tók sig til og hreinsaði út allar athugasemdir 

kjósenda á bloggsíðu sinni á Eyjunni: 

... ég tók mig nú samt ... og hreinsaði borðið – stjórnborðið í bloggkerfinu mínu. 

Sú hreingerning fólst í því að fjarlægja allar athugasemdir sem gerðar hafa verið við 

færslur hér á síðunni frá upphafi, jákvæðar, hlutlausar og neikvæðar, já hartnær 

sjöþúsund athugasemdir alls.  Hviss bang! Þær eru allar farnar í ruslið. 
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 Björn Bjarnason (2005). 10 ára vefsíða – umræðuhefð – skrýtnar deilur – her og jafnrétti. Sótt 17.3.2011 á 

http://www.bjorn.is/pistlar/2005/01/29/nr/3027  
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 Jóhanna Sigurðardóttir (2011). Ávarp Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra á ráðstefnunni „Opið upp á 

gátt hjá ríki og sveitarfélögum“. UT vefurinn: vefur um upplýsingatækni. Sótt 8.7.2011 á 

http://www.ut.is/vidburdir/ut-dagur-2011/avarp/nr/6796  
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 Guðmundur Steingrímsson (2008).   Er betra að blogga bara?: til hvers er alþingi? Herðubreið 2(2), bls. 60. 
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Ég sá eftir mörgum þeirra – málefnalegum , jákvæðum og skemmtilegum 

athugasemdum – en ákvað samt að láta eitt yfir alla ganga. 

Nú líður mér eins og nýhreinsuðum hundi  

Já, ég var satt að segja orðin langþreytt á umræðustílnum í athugasemdakerfinu mínu. 

Nú vona ég heitt og innilega að lesendur mínir – þeir sem á annað borð vilja taka þátt 

í umræðum hér og segja álit sitt á blogginu mínu – geti gert það á uppbyggilegan hátt. 

Ég óska ekki eftir því að fólk sé mér endilega sammála, heldur aðeins að það sýni mér 

og lesendum þessarar síðu almenna háttvísi og mannasiði … já, og haldi sig við 

umræðuefnið hverju sinni. Ég fer ekki fram á meira
120

. 

Ragnheiður Ríkharðsdóttir þingkona Sjálfstæðisflokks hefur einnig eytt út færslum. Þann 9. 

september árið 2009 eyddi hún af bloggsíðu sinni færslunni „Burt með duglausar bleyður“ til 

að eyða níði. Ragnheiði hugnaðist ekki slík iðja og því eyddi hún færslunni.
121

  

Niðurfelling rætinna athugasemda á Fésbókinni vekur ekki endilega mikil viðbrögð á Íslandi, 

en í Danmörku olli brotthvarf  athugasemda á síðu dansks stjórnmálamanns miklum úlfaþyt 

nýverið. Lars Løkke Rasmussen forsætisráðherra eyddi þannig nokkrum Fésbókarfærslum í 

aðdraganda þingkosninga í Danmörku. Að sögn danskra fjölmiðla var það ekki vegna 

gífuryrða heldur féllu skoðanirnar ekki í kramið hjá ráðherranum. Var málinu slegið upp í 

helstu fjölmiðlum og ráðherrann sakaður um að þola ekki gagnrýni. Greinilegt er að vel er 

fylgst með stjórnmálamönnum þar ytra.
122

 

Netumræða hefur þannig bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar. Netnotendur geta fylgst með 

þingmönnum í gegnum netið, en notendur netsins láta líka gjarnan gamminn geysa og segja 

oft meira en þeir myndu hugsanlega setja á prent. Það sem birtist á netinu er hins vegar komið 

út í umræðuna og hægt er að stefna fólki þar fyrir ósæmileg eða niðrandi ummæli ekki síður 

en á prenti. Þingmaðurinn Guðlaugur Þór Þórðarsson hjá Sjálfstæðisflokki, ákvað þannig að 

fara í mál við Björn Val Gíslason, þingmann Vinstri Grænna vegna ummæla um 
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 Ólína Þorvarðardóttir (2011). Hreint borð. Eyjan. Sótt 20.3.2011 á http://blog.eyjan.is/olinath/page/2/  
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 Ragnheiður Ríkharðsdóttir (2009). Ábyrgðin er mín. Sótt 9.6.2011 á 

http://ragnheidurrikhardsdottir.blog.is/blog/ragnheidurrikhardsdottir/  
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 Lars Løkke censurerer på Facebook. Politiken.dk. 31.8.2011. Sótt 10.9.2011 á 

http://politiken.dk/politik/ECE1377285/lars-loekke-censurerer-paa-facebook/  
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styrkjagreiðslur.
123

 Ummælin höfðu þó verið látin falla nokkrum mánuðum fyrr, en greinilega 

verið geymd en ekki gleymd í huga þingmannsins. Jónína Rós Guðmundsdóttir þingmaður (S) 

veit líka að það er vandi að tjá sig, og eins og fleiri þingmenn á Fésbókar og bloggsíðum, 

hvetur hún fólk til að „hlusta og hugsa áður en ætt er af stað með órökstuddar og jafnvel 

ósannar fullyrðingar um menn og málefni ...“.
124

  

Þingmenn eiga ekki einvörðungu í karpi sín á milli á félagslegum miðlum. Kjósendur fá 

þannig að vita að sumarið 2011 hafi Guðmundur Steingrímsson þingmaður Framsóknar 

gengið í  hjónaband og þó nokkrir þingmenn og stjórnmálamenn úr ýmsum flokkum senda 

honum kveðjur af tilefninu.
125

 Engar illdeilur á þeim bæ. Guðbjartur Hannesson fær líka 

frómar óskir frá „vinum“ sínum á Fésbókinni er hann verður ráðherra haustið 2010. Þá kemur 

fram það viðhorf hjá honum að honum finnst gott að eiga Fésbókarvini að og hann vill 

gjarnan þiggja góð ráð frá þeim.
126

 Þráinn Bertelsson (VG) gerir hins vegar engar kröfu til 

Fésbókarvina nema þær að „menn séu ekki til leiðinda“. Hann biðst einnig undan boðum um 

þátttöku í tölvuleikjum og ímynduðum glaðningi og finnst gott að komast í netlausa heima í 

frí.
127

 Svo er um fleiri þingmenn. 

En hvað finnst þingmönnum um rafræna miðla þegar þeir eru spurðir hreint út um þá? Í 

eftirfarandi kafla er samantekt úr viðtölum við tvo þingmenn sem gáfu sér tíma til að ræða við 

rannsakanda um netnotkun sína og viðhorf til hennar. 

4.1 Viðtöl við þingmennina Einar K. Guðfinnsson og Sigríði Ingibjörgu 

Ingadóttur 
 

Það var um miðjan ágúst undir lok rannsóknarinnar sem rannsakandi hélt á fund þeirra Einars 

K. Guðfinnssonar (D), 5. þingmanns Norðvesturkjördæmis og varaformann þingflokks 

Sjálfstæðismanna  og Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur (S), 4. þingmanns 

Reykjavíkurkjördæmis suður, á skrifstofur þeirra hjá Alþingi. Tekin voru viðtöl við þau hvort 
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 Ætlar að stefna Birni Val. Mbl.is 2.5.2011. Sótt 4.5.2011 á 
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 Jónína Rós Guðmundsdóttir (26.7.2011). [Fésbókarveggur]. Sótt 4.8.2011 á 
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 Guðmundur Steingrímsson (4.7.2011). [Fésbókarveggur]. Sótt 4.8.2011 á 
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í sínu lagi, en stuðst við staðlaðan viðtalsvísi til að forvitnast nánar um skoðanir þingmanna á 

netmiðlum og gagnsemi þeirra.  

Einar K. er mjög virkur pólitískur bloggari sem fellur í þann hóp þingmanna að vera ekki í 

gagnvirku sambandi við kjósendur, heldur telst hann stunda virka upplýsingamiðlun til 

kjósenda. Aðspurður kveðst Einar K. hafa haldið úti heimasíðu frá árinu 2000 og til að byrja 

með hafi hann leyft kjósendum að gera athugasemdir. Þær hafi hins vegar oft á tíðum verið 

svo óvægnar og óvandaðar að hann hafi ekki kært sig slíkan munnsöfnuð, ekki hvað síst er 

athugasemdir féllu um fólk sem engan hlut átti að máli og gat ekki borið hönd fyrir höfuð sér.  

Slíkum „sora“ hafi hann ekki viljað bera ábyrgð á og því lokað athugasemdakerfinu. Sigríður 

Ingibjörg segist hafa haldið úti heimasíðu sem nú sé óvirk, en hún telst hins vegar gagnvirk í 

samskiptum sínum við kjósendur á Fésbókinni. Hvað varðar athugasemdir kjósenda þá kemur 

það Sigríði Ingibjörgu á óvart hve kjósendur eru í raun kurteisir miðað við það hve mikið 

hefur gengið á í samfélaginu síðustu misseri. Hún kýs hins vegar heldur að sneiða hjá því að 

lesa athugasemdir lesenda á miðlum eins og Eyjunni og hefur þá stefnu að fara aldrei í 

persónuleg hnútuköst við fólk á rafrænum miðlum.  

Hvað varðar afköst við skrifin þá finnur Einar K. sér helst tíma á kvöldin og um helgar til að 

skrifa, en hann setti sér það markmið í upphafi að skrifa reglulega og reyna að setja inn nýtt 

efni sem oftast. Fjölskyldan þurfi á stundum að sætta sig við að þingmaðurinn sitji við skriftir 

þegar aðrir fjölskyldumeðlimir vilji heldur fá hann með í eitthvað annað. Það hjálpi hins vegar 

til að hann sé skipulagður og eigi auðvelt með skrifin.  Sigríður Ingibjörg er með fjögur börn á 

heimilinu og henni finnst erfitt að finna tíma til að vera í miklum rafrænum samskiptum við 

kjósendur. Hún hyggst þó reyna að efla notkun sína á  rafrænum miðlum og blogga meira og 

telur að með góðri skipulagningu megi það takast. Það er ljóst af samtalinu við Sigríði 

Ingibjörgu og fleiri að miklar annir við þingstörf samhliða umönnun barna og fjölskyldu eru 

oft að valda því að skriftir á rafræna miðla sitja á hakanum. Margir þingmenn í dag eru með 

ung börn og fjölskyldur. Þingmenn vilja vera í sem bestum tengslum við kjósendur sína, 

gjarnan á persónulegum grunni, en gera sér jafnframt grein fyrir mikilvægi rafrænna 

samskipta. Það sé erfitt að finna tíma til alls sem þarf að sinna. Einar K. og Sigríður Ingibjörg 

telja bæði að aðstoðarmenn gætu verið þingmönnum til gagns, þó vissulega hljóti skriftirnar 

að vera á ábyrgð þingmanna sjálfra. Einar K. telur sér þannig til tekna að hafa ávallt skrifað 

sitt efni sjálfur þó hann hafi verið ráðherra um tíma. Ráðherrar hafi aðstoðarmenn en 

þingmenn ekki. Báðir þingmennirnir hæla þó starfsmönnum þings og flokka sem geri sitt 

besta til að aðstoða þingmenn. Lið þingsins sé fámennt en afar duglegt. Tölvudeild þingsins sé 
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störfum hlaðin og ljóst er að þingmenn sækja sér ekki aðstoð þangað vegna persónulegra 

heimasíðna og annarra rafrænna miðla. Fram kemur í máli beggja þingmanna að þingmenn 

verði varðandi tæknimál að styðjast við aðstoð sem þeir borgi úr eigin vasa og eins leiti þeir á 

náðir vina og vandamanna. Einar K. hringir þannig í son sinn sem er afkastamikill bloggari og 

Sigríður Ingibjörg á vini sem hafa veitt henni aðstoð og eru reiðubúnir til að veita henni 

frekari tæknilega aðstoð þegar hún hefur tíma til að ráðast í umbætur hvað varðar rafrænu 

miðlana. 

Þau segja bæði að frá flokkum þeirra komi engin miðstýring eða fyrirskipanir hvað varðar 

notkun á rafrænum miðlum, hver þingmaður verði að eiga þessi mál við sig sjálfur. Það fari 

svo eftir karakter og forgangsröðun hvers um sig hvaða stefnu menn taki varðandi rafræna 

miðla. Einar K. valdi heimasíðuformið fyrir ellefu árum og telur það best til að koma málum 

og skoðunum á framfæri og uppfræða kjósendur. Hann kýs að vera ekki á Fésbókinni, en 

Sigríður Ingibjörg var með Fésbókarsíðu áður en hún varð þingmaður og hélt rekstri hennar 

áfram eftir að þingmennskan tók við. Hún er með um 1600 vini og segir marga þeirra hafa 

fylgt sér frá því að hún var „manneskjan Sigga“ en ekki þingmaðurinn Sigríður Ingibjörg. 

Vandinn við Fésbókarskrifin sé svo að aðskilja þarna á milli, skilja persónulega lífið frá lífi 

þingmannsins. Kjósendur eigi rétt á því að fá upplýsingar og eiga í samskiptum við þingmenn 

sína, en þingmenn eigi líka rétt á einkalífi. Henni hugnast þannig lítt að blanda fjölskyldu 

sinni í skrifin, fjölskyldan eigi rétt á því. Einar K. heldur líka sinni fjölskyldu utan við 

heimasíðuskrifin, það eru stjórnmál og byggðamál sem eru til umræðu ekki persónulegt líf 

þingmannsins.  

Báðir þingmenn leggja áherslu á bein tengsl við kjósendur og telja sig hafa ríkar skyldur 

gagnvart kjósendum hvað varðar upplýsingamiðlun. Þau leggi sig fram um að hitta fólk, svara 

erindum og beiðnum og það er athyglisvert hve beinan aðgang íslenskir kjósendur geta haft að 

þingmönnum. Sigríður Ingibjörg segist að vísu ekki fá mikið af símtölum frá kjósendum, en 

mikið berist af erindum um tölvupóst. Hvorugt þeirra notar svo fjöldapóstsendingar til að ná 

til kjósenda. Einar K. kannast reyndar við að hafa sent fjöldapóst ef hann þurfi að miðla 

upplýsingum um einstök mál til sveitastjórnarmanna. Hann er sér mjög meðvitaður um að það 

sé hlutverk stjórnmálamanna að taka þátt í pólitískri umræðu, enda séu „stjórnmálamenn að 

sækja vald sitt og umboð til kjósenda og þeir eigi þess vegna rétt á því að vita hvaða skoðanir 

þingmenn eru að setja fram.“
128

 Stjórnmálamenn séu ekki endilega sérfræðingar um öll mál, 
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en þeir nái oft að fá góða heildarsýn yfir mál og greini vel meginlínur. Einar K. bendir 

jafnframt á að þingmenn hafi oft betri aðgang að stjórnsýslunni en til dæmis almenningur og 

eigi því oft auðveldara með að afla sér upplýsinga en almennir kjósendur.  

Þau Einar K. og Sigríður Ingibjörg eru sér líka meðvituð um nauðsyn þess að kynna sér vel 

mál sem þau þurfa að fást við og fjalla um. Sigríður Ingibjörg les sér til, fer inn á netið og 

hringir í sérfræðinga og vini sem hún veit að hafa þekkingu á hlutunum. Hún er með fastan 

hóp sem hún leitar ráða hjá. Einar K. leggur líka áherslu á margvíslegar þekkingaveitur 

þingmanna. Upplýsingar fáist meðal annars í gegnum meðferð mála í þingnefndum, hægt sé 

að leita ráða hjá sérfræðingum, sækja upplýsingar af netinu og víðar. Menn verði svo með 

tímanum sérfróðir um ákveðna málaflokka sem þeir fjalli mest um, hann viti þannig til dæmis 

töluvert um sjávarútvegsmál. Sigríður Ingibjörg leggur að sama skapi áherslu á húsnæðismál 

og efnahagsmál. 

Það er greinilegt að forgangsröðun er mikilvæg hjá þingmönnum, sum verk þeirra eru 

sýnilegri en önnur og það kann að vera vandi að velja og hafna hvað á að setja í forgang. 

Sýnilegu verkin feli hugsanlega í sér umbun er kemur að næstu kosningum, en þau séu ekki 

endilega eins mikilvæg og önnur ósýnilegri. Netið og rafrænir miðlar geta verið leið 

þingmanna til að koma verkum sínum á framfæri, án atbeina fjölmiðla, en oft reynist það 

reyndar svo að fjölmiðlar grípa á lofti eitthvað sem þingmenn eru að blogga um. Stundum er 

það fyrirséð að mati Einars K., en oft líka kjósi þeir að taka eitthvað til umfjöllunar sem 

þingmaðurinn átti alls ekki von á að myndi rata inn í almenna umræðu. Sigríður Ingibjörg 

stólar meira á fjölmiðla en Einar K. og kveðst eiga greiðan aðgang að mörgum miðlum. 

Aðalatriðið sé að menn séu vel undirbúnir og kynni sér mál vel áður en þeir fari að tjá sig. Það 

séu forréttindi að vera þingmaður og fá að taka þátt í og móta stjórnmálaumræðu 

samtímans.
129

 Rafrænir miðlar skipti máli og valdi því meðal annars að vel sé fylgst með 

fólki. Ekki megi vanrækja þá miðla, en beint og milliliðalaust samband við kjósendur sé samt 

best. 

Það var fróðlegt að fá innsýn í heim þingmanna með beinum viðtölum. Þau Sigríður Ingibjörg 

og Einar K. voru valin sem fulltrúar ólíkra hópa varðandi vefnotkun. Einar K. miðlar 

upplýsingum reglulega til kjósenda, en er ekki gagnvirkur á netinu og kýs að sneiða hjá 

Fésbókinni. Sigríður Ingibjörg er gagnvirk á Fésbókinni, en er ekki jafn virk og Einar K. í 

reglulegri upplýsingamiðlun. Þau leggja áherslu á að halda sínu einkalífi utan rafrænu 
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miðlanna, en á Fésbókinni kann að vera óhægara um vik með slíkt þar sem þar er bæði að 

finna persónulega vini þingmanna og kjósendur í bland. Bæði leggja þingmennirnir mikið upp 

úr samskiptum við kjósendur, en vilja helst hitta þá milliliðalaust og bæði afla þau sér 

upplýsinga eftir margskonar leiðum, ekki hvað síst með því að ræða við fólk. Koma þar við 

sögu sérfræðingar og fólk sem þau treysta. Það er í anda kenninganna um upplýsingahegðun 

sem fram komu í kafla 2.3.3 um að fólk leiti til og læri fullt eins af félögum og vinum, en með 

því að fletta í formlegum heimildum.  

Í næsta kafla verður rýnt nánar í netnotkun þingmanna og miðlun þeirra á upplýsingum til 

kjósenda, sú rannsókn byggðist á markvissri gagnasöfnun af netmiðlum á þeirra vegum. 
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5.0 Greining  – nýting þingmanna á rafrænum miðlum 
 

Þingmenn leiða þjóðina og móta oft stefnu hennar til mikilvægra mála.  Á Alþingi, sem kosið 

var 25. apríl 2009 sitja nú 63 þingmenn, þar af 42,9% konur. Hefur hlutfall kvenna á íslenska 

þinginu aldrei verið hærra.
130

 Flokkarnir sem þingmenn skipa sér í eru fimm: 

Framsóknarflokkur (B), Hreyfingin (H), Samfylkingin (S), Sjálfstæðisflokkur (D) og 

Vinstrihreyfingin grænt framboð (V). Tveir þingmenn; Lilja Mósesdóttir og Atli Gíslason eru 

utan flokka, en nokkur hreyfing var á þingmönnum á milli flokka þann tíma sem rannsóknin 

stóð yfir.  Stærsti flokkur á þingi er Samfylking (S) með 20 þingmenn, Sjálfstæðisflokkur (D) 

telur 16 þingmenn, þingmenn Vinstri grænna (V) eru tólf, Framsóknarmenn (B) tíu, í 

Hreyfingunni (H) eru þrír og utan flokka eru nú tveir þingmenn.
131

 Þegar kannað var hve 

margir þingmenn hefðu lokið háskólaprófi kom í ljós að um 76, 2% íslenskra þingmanna hafa 

formlega lokið slíku námi. Margir þingmenn reyndust einnig hafa aflað sér menntunar af 

öðrum toga, þó ekki lyki henni með háskólagráðu.  

 

Þingmenn á núverandi þingi eru margir með tiltölulega stutta þingsetu og greinilegt að 

töluverð nýliðun hefur átt sér stað í kosningunum árin 2007 og 2009. 

 

Tafla 1. Lengd þingsetu meðal íslenskra þingmanna. 

Þingseta ˂ 5 ár 63,5% 

Þingseta 6 - 10 ár 14,3% 

Þingseta ˃ 10 ár 22,2% 

 

Sé litið til aldursdreifingar þingsins þá eru flestir í þeim aldurhópi sem telja má miðaldra, eldri 

og yngri þingmenn skiptast hins vegar í jafnar fylkingar. 

 

Tafla 2. Aldursdreifing íslenskra þingmanna. 

 ˂  40 ára 20% 

41 - 60 ára 59% 
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 ˃ 60 ára 21% 

 

Sé rýnt í skiptingu á milli flokka hvað varðar menntun og aldur þá eru þeir sem standa utan 

flokka ásamt Framsóknarflokki með hæsta hlutfall háskólamenntunar. Báðir 

utanflokkaþingmenn eru háskólamenntaðir, en 90% Framsóknarmanna. Vinstri grænir koma 

þar næst, en um 83% þeirra hafa háskólapróf. Þingmenn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 

eru svo á svipuðu róli, en Hreyfingin rekur lestina. Þar á bæ eru reyndar aðeins þrír þingmenn. 

Sá eini sem ekki hefur háskólapróf þar heldur „nám úr skóla lífsins (og er enn að læra)“ er 

Birgitta Jónsdóttir, dugmesti tístarinn meðal þingmanna.
132

 

 

Tafla 3. Fjöldi þingmanna með háskólapróf eftir flokkum. 

 Utan flokka 100% 

Framsóknarflokkur 90% 

Vinstri grænir 83% 

Sjálfstæðisflokkur 75% 

Samfylking 70% 

Hreyfingin 66% 

 

Það mætti hugsanlega draga þá ályktun að þeir sem eru yngri og með háskólapróf séu duglegri 

að nýta sér tölvutæknina. Þingmenn Framsóknar eru þannig allir á Fésbókinni, 60% þeirra eru 

með heimasíður af einhverju tagi og þeir eiga einn á YouTube og tvo tístara. Vinstri grænir 

eru reyndar líka flestir með háskólapróf, en þeir reyndust einna síst sýnilegir í netheimum. 

Hvað veldur – aldur eða eitthvað annað? Þeirri spurningu verður ekki svarað hér. 

 

Nánari greining á heimasíðu- og félagsmiðlanotkun íslenskra þingmanna fylgir hins vegar hér 

á eftir. 

 

5.1 Heimsíður og blogg íslenskra þingmanna 

 

Alls eru 39 íslenskir þingmenn skráðir með heimasíður á vef Alþingis, eða um 61%. Þar af 

eru 23 karlar (60%) og 16 konur (40%).  Síða þingsins geymir tengla yfir á heimasíðurnar, en 
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þær eru vistaðar víða. Nokkrir þingmenn eru með sínar síður innan þingvefsins, sumir eru á 

Moggablogginu og enn aðrir eru Pressupennar eða skrifa á Eyjunni. Einnig eru nokkrir með 

eigin síður, en þróunin hefur verið í þá átt að þingmenn færa sig frá eiginlegum eigin 

heimasíðum og yfir í föst skrif á vinsælum rafrænum fréttamiðlum, auk þess að færa sig yfir á 

félagsmiðla eins og Fésbók. Heimasíða þingsins vísar ekki á slíkt efni og vefsíða þingsins er 

reyndar ekki að öllu leyti fullkomin hvað varðar upplýsingar um heimasíður þingmanna og 

rafræn samskipti þeirra við kjósendur. Er leið á rannsóknina komu þannig í ljós vefsíður sem 

ekki voru nefndar á síðu þingsins, hugsanlega vegna þess að uppfærsla Alþingissíðunnar er 

ekki nógu hröð og eins hafa sumir  þingmenn fært sig á milli miðla án þess að huga að 

niðurfellingu á eldri síðum.  

 

Einnig kom fyrir að vefsíður sem voru nefndar á lista Alþingis höfðu dottið niður og voru 

ekki lengur virkar. Svo var til dæmis með síður tveggja ráðherra; þeirra Árna Páls Árnasonar 

(S) og flokksbróður hans Össurar Skarphéðinssonar. Vefsíða Ásmundar Einars Daðasonar, 

fyrrum þingmanns Vinstri hreyfingarinnar – græns framboðs, nú í Framsóknarflokki var 

einnig dottin úr umferð. Nokkrum sinnum á rannsóknartímabilinu var kannað hvort þessar 

síður kæmu inn aftur, en það gerðist ekki. Síða Árni Páls hafði lent í höndum hakkara og kann 

það að hafa valdið því að hann kaus að opna ekki síðuna á nýjan leik. Þar að auki reyndist 

hann kominn með nýja síðu á Pressunni í janúar 2010. Þar var reyndar ekki mikil virkni og 

eru síðustu skrif í júní það sama ár. Hvað Össur varðar er óljósara hvers vegna hann kom 

síðunni ekki á aftur, enda mikilvirkur bloggari frá gamalli tíð. Hann virðist einnig hafa skrifað 

á Eyjuna á einhverju tímaskeiði, en því efni hefur einnig verið lokað. Þeir Árni Páll og Össur 

virðast einu ráðherrarnir sem hafa verið fastir pennar á rafrænum fjölmiðlum.
133

 

 

5.1.1 Ráðherravefsíður 

  

Íslenskir ráðherrar eru reyndar ekki duglegir að halda úti heimasíðum. Það virðist vera sem að 

ráðuneyti þeirra taki þann þátt að sér að verulegu leyti og kynni ráðherra, verk þeirra og pistla 

á vefsíðum ráðuneytanna eftir að þeir taka við ráðherraembætti. Störf, ræður og pistlar 

Össurar Skarphéðinssonar og Árna Páls Árnasonar eru þannig tíunduð á síðum 
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Utanríkisráðuneytis og Efnahags- og viðskiptaráðuneytis.
134

 Um aðra ráðherra gildir það 

sama, ráðuneytin halda úti ákveðnum upplýsingum um störf þeirra. Þau Jóhanna 

Sigurðardóttir forsætisráðherra (S), Guðbjartur Hannesson velferðarráðherra (S) og Katrín 

Júlíusdóttir ráðherra iðnaðar, orku, nýsköpunar og ferðamála (S) eru jafnframt með eigin 

heimasíður. Ekki hefur verið skrifað á síðu Guðbjarts síðan kosningárið 2009, en Katrín 

skrifar á sína síðu, sem hefur undirtitilinn svipmyndir úr starfi ráðherra, síðast árið 2010. 

Jóhanna forsætisráðherra hefur hins vegar virka heimasíðu sem var uppfærð síðast í maílok 

2011 með ræðu Jóhönnu af flokksstjórnarfundi. Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra (V) 

og Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra (V) hafa ekki heimasíður utan þess sem finna má 

á vefjum ráðuneyta þeirra, Jón Bjarnason sjávarútvegs- og landbúnaðarráðráðherra (V) og 

Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra (V) hafa heimasíður sem síðast voru 

virkar kosningaárið 2009, en Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra (V) sker sig nokkuð úr í 

hópi íslenskra ráðherra.
135

 Hann er þannig afkastamestur þeirra við að halda úti efni á eigin 

heimasíðu. Ritar á hana nær daglega og þá oft um það efni sem er í umræðunni hverju sinni 

eða þá að hann tekur fyrir mál sem hann telur þörf á að benda á. Ögmundur tekur það 

jafnframt fram á síðunni að hún eigi að vera í senn „upplýsingamiðill, málgagn og vettvangur 

skoðanaskipta“ og að á síðunni tali hann fyrst og fremst í „eigin nafni“.
136

 Ögmundur leyfir 

fólki að senda spurningar og viðra skoðanir sínar. Sumt af því efni að minnsta kosti er birt á 

vefsíðunni og ekki allt lofgreinar um ráðherrann. Ein greinin skrifuð 24. júní 2011 ber þannig 

yfirskriftina „Afturhaldsseggur spurður útúr“ og ráðherranum ekki vandaðar kveðjurnar. 

Ráðherra svarar fyrirspyrjanda og lætur hann ekki slá sig út af laginu þrátt fyrir stóryrði.
137

 

Ráðherra er þar með kominn í virk rafræn samskipti við kjósanda og stendur sig einna best 

íslenskra ráðherra hvað það varðar. 

 

Eflaust má gera ráð fyrir því að annir hamli ráðherrum frá mikilli virkni við að halda úti 

virkum heimasíðum á meðan þeir gegna embætti sem ráðherrar. Þeir eru duglegir fyrir 

kosningar, en síðan dettur virknin niður og ráðuneyti þeirra taka við að greina frá störfum 

þeirra er þeir taka við embætti. Þar er ekki boðið upp á nein gagnvirk samskipti ráðherra við 
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 Sjá Utanríkisráðuneytið. Össur Skarphéðinsson. Sótt 9.7.2011 á   

http://www.utanrikisraduneyti.is/radherra/um-radherra og Efnahags- og viðskiptaráðuneytið.  Árni Páll Árnason. 

Sótt 9.7.2011 á http://www.efnahagsraduneyti.is/radherra/um-radherra  
135

 Ekki er hér ráðist í að vísa á heimsíður hvers ráðherra fyrir sig. Upplýsingarnar má  finna hér að aftar í 

listanum yfir heimasíður þingmanna. Sjá töflu 1. 
136

 Ögmundur Jónasson (2011). Um vef Ögmundar Jónassonar. Ögmundur.is. Sótt 9.7.2011 

http://www.ogmundur.is/um-vefinn/  
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 Afturhaldsseggur spurður út úr (24.6.2011).  Ögmundur.is. Sótt 10.7.2011 http://www.ogmundur.is/um-

vefinn/  

http://www.utanrikisraduneyti.is/radherra/um-radherra
http://www.efnahagsraduneyti.is/radherra/um-radherra
http://www.ogmundur.is/um-vefinn/
http://www.ogmundur.is/um-vefinn/
http://www.ogmundur.is/um-vefinn/
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kjósendur. Innanríkisráðherra sker sig úr, en greinilegt er að hann setur virk rafræn samskipti 

við kjósendur og gott upplýsingaflæði ofarlega í forgangsröð sína og reiðir sig ekki 

einvörðungu á ráðuneyti sitt og aðstoðarmenn til starfans. 

 

Um 60% íslenskra ráðherra, eða sex af tíu,  má telja með eigin heimasíður og þar af eru aðeins 

tveir þeirra virkir í reynd við skrifin. Virk heimasíðuskrif meðal íslenskra ráðherra reiknast 

þannig um 20%, en þá er litið fram hjá þeim upplýsingum sem birtast um viðkomandi á 

vefsíðum ráðuneyta. Skipting á milli flokka er jöfn – helming ráðherra Vinstri gænna má telja 

með heimasíðu og að sama skapi helming ráðherra Samfykingar, en flokkarnir eru hvor um 

sig með fimm ráðherra. 

 

5.1.2 Þingmannavefsíður 

Hér að neðan má sjá töflu sem sýnir aðkomu þingmanna (að ráðherrum meðtöldum) að þeim 

rafrænu miðlum sem til skoðunar voru; það er vefsíður, Myspace, Fésbók, YouTube og 

Twitter. Það var stundum erfitt að greina hvort þingmenn var að finna á hinum ýmsu rafrænu 

miðlum og ekki loku fyrir það skotið að rannsakandi hafi misst af einhverju þó umræddir 

miðlar hafi verið fínkembdir þann tíma sem rannsókn stóð yfir. Stofnártöl vefsíðna eru nefnd 

ef hægt var að greina slíkt. Í neðanmálsgreinum má svo finna nöfn nokkurra „aðdáendasíðna“ 

þingmanna á Fésbókinni, ef þær voru auðfinnanlegar. Rannsóknin var hins vegar miðuð út frá 

eigin Fésbókarsíðum þingmanna með örfáum undantekningum sem eru tilgreindar neðanmáls. 

Í kaflanum verða vefsíðurnar síðan til frekari skoðunar og hinir miðlarnir í köflum í framhaldi 

af því. 

Tafla 4. Heimasíður og aðrir rafrænir miðlar. Listi yfir þingmenn, raðað í stafrófsröð innan 

þingflokka. Þingflokkar í stafrófsröð.
138

   

 

Utan flokka Vefsíða Fésbók Myspace YouTube Twitter 

Atli Gíslason – utan 

flokka 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Lilja Mósesdóttir – utan 

flokka 

Nei Já opin Nei Nei Nei 

                                                           
138

 Listinn yfir heimasíður er í grunninn fenginn af heimasíðu Alþingis 3.4.2011. Sjá http://www.althingi.is/dba-

bin/thmn.pl?lthing=.&tegund=Þ&nuvam=1 Með viðbótum eins og staðan var í júnílok 2011. Fésbókarsíður 

verða að vera eigin síður þingmanna, ekki aðdáendasíður, til að vera teknar til skoðunar. Þó eru tilgreindar á því 

nokkrar undantekningar ef síðurnar eru virkar af hálfu þingmanna. 

http://www.althingi.is/dba-bin/thmn.pl?lthing=.&tegund=Þ&nuvam=1
http://www.althingi.is/dba-bin/thmn.pl?lthing=.&tegund=Þ&nuvam=1
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Framsóknarfl. Vefsíða  Fésbók Myspace YouTube  Twitter 

Ásmundur Einar 

Daðason 

http://asmundur.blog.is/blog/

asmundur/
139

  

Já opin Nei Nei Nei 

Birkir Jón Jónsson http://www.birkir.blog.is/blo

g/birkir// og 

http://www.pressan.is/pressu

pennar/BirkirJonJonsson 

Já lokuð Nei Nei Nei 

Eygló Harðardóttir http://www.eyglohardar.blog

.is/blog/eygloh/ og 

http://blog.eyjan.is/eyglohar

dar/    frá feb 2011 

Já lokuð Nei Nei Nei 

Guðmundur 

Steingrímsson
140

 

http://gummisteingrims.blog.

is/blog/gummisteingrims/ 

2007-2008 

og 

http://www.pressan.is/pressu

pennar/Gudmundur_Steingri

msson  2009 - 2010 

http://blog.eyjan.is/gummist

eingrims/     frá feb 2011 

 

Já lokuð Nei Nei Nei 

Gunnar Bragi Sveinsson Nei Já lokuð Nei Nei Nei 

Höskuldur Þórhallsson Nei Já lokuð Nei Nei Nei 

Sigmundur Davíð 

Gunnlaugsson 

http://sigmundurdavid.is/ og 

http://sigmundurdavid.eyjan.

is/ (hætt í júní 2011)  

Já 

lokuð
141

 

Nei Já Já 

Sigurður Ingi 

Jóhannsson 

http://sigingi.blog.is/blog/sig

ingi/  

Já opin Nei Nei Nei 

Siv Friðleifsdóttir http://www.siv.is/  Já lokuð Nei Nei Nei 

Vigdís Hauksdóttir http://www.vigdish.is/ Já opin Nei Nei Já 

Hreyfingin Vefsíða  Fésbók Myspace YouTube  Twitter 

Birgitta Jónsdóttir http://birgitta.blog.is/blog/bir

gitta/  

Já opin Nei Nei Já 

Margrét Tryggvadóttir http://www.margrettryggva.i

s/  

Já opin Nei Nei Nei 

Þór Saari http://thorsaari.blog.is/blog/t Já lokuð Nei Nei Nei 

                                                           
139

 Búið var að loka vefsíðunni við lok rannsóknar. 
140

 Talinn með Framsóknarflokki þar sem hann fór ekki úr flokknum fyrr en eftir að rannsókn lauk. 
141

 Er með tvær virkar síður, eigin lokaða síðu og aðra opna aðdáendasíðu. Skrifar á báðar. 

http://asmundur.blog.is/blog/asmundur/
http://asmundur.blog.is/blog/asmundur/
http://www.birkir.blog.is/blog/birkir/
http://www.birkir.blog.is/blog/birkir/
http://www.pressan.is/pressupennar/BirkirJonJonsson
http://www.pressan.is/pressupennar/BirkirJonJonsson
http://www.eyglohardar.blog.is/blog/eygloh/
http://www.eyglohardar.blog.is/blog/eygloh/
http://blog.eyjan.is/eyglohardar/
http://blog.eyjan.is/eyglohardar/
http://gummisteingrims.blog.is/blog/gummisteingrims/
http://gummisteingrims.blog.is/blog/gummisteingrims/
http://www.pressan.is/pressupennar/Gudmundur_Steingrimsson
http://www.pressan.is/pressupennar/Gudmundur_Steingrimsson
http://www.pressan.is/pressupennar/Gudmundur_Steingrimsson
http://blog.eyjan.is/gummisteingrims/
http://blog.eyjan.is/gummisteingrims/
http://sigmundurdavid.is/
http://sigmundurdavid.eyjan.is/
http://sigmundurdavid.eyjan.is/
http://sigingi.blog.is/blog/sigingi/
http://sigingi.blog.is/blog/sigingi/
http://www.siv.is/
http://www.vigdish.is/
http://birgitta.blog.is/blog/birgitta/
http://birgitta.blog.is/blog/birgitta/
http://www.margrettryggva.is/
http://www.margrettryggva.is/
http://thorsaari.blog.is/blog/thorsaari/
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horsaari/ og 

http://blog.eyjan.is/thorsaari/ 

síðan í sept. 2010 

Samfylking Vefsíða  Fésbók Myspace YouTube  Twitter 

Árni Páll Árnason Vefur liggur niðri. 

Einnig 

http://www.pressan.is/pressu

pennar/ArniPallArnason  

Já lokuð Nei Nei Nei 

Ásta R. Jóhannesdóttir http://www.althingi.is/arj/  Nei Nei Nei Nei 

Björgvin G. Sigurðsson http://www.pressan.is/pressu

pennar/BjorgvinGSigurdsso

n/  

Nei Nei Nei Nei 

Guðbjartur Hannesson http://www.guttihannesar.bl

og.is/blog/guttihannesar/  

Já opin Nei Nei Nei 

Helgi Hjörvar http://www.helgi.is/  Já opin Nei Já Nei 

Jóhanna Sigurðardóttir http://www.althingi.is/johan

na/  

Já opin
142

  Nei Nei Nei 

Jónína Rós 

Guðmundsdóttir 

http://blog.eyjan.is/joninaros

/  

Já opin Nei Nei Nei 

Katrín Júlíusdóttir http://katrinjul.posterous.co

m/  

Já lokuð Nei Nei Já 

Kristján L. Möller Nei Já opin Nei Nei Nei 

Magnús Orri Schram http://magnusorri.is/ og á 

http://www.pressan.is/pressu

pennar/MagnusOrriSchram 

síðan í mars 2009 og 

http://blog.eyjan.is/magnuso

rri/ síðan í mars 2011  

Já opin Nei Nei Já 

Mörður Árnason http://blog.eyjan.is/mordur/  Nei
143

  Nei Nei Nei 

Oddný G. Harðardóttir Nei Já lokuð Nei Nei Nei 

Ólína Þorvarðardóttir http://blog.eyjan.is/olinath/  Já opin Nei Nei Nei 

Róbert Marshall http://www.marshall.is/  Já lokuð Nei Nei Nei 

Sigmundur Ernir 

Rúnarsson 

http://www.sigmundurernir.i

s/  

Já lokuð Nei Nei Nei 

Sigríður Ingibj. 

Ingadóttir 

Nei Já lokuð Nei Nei Nei 

Skúli Helgason http://blog.eyjan.is/skuli/  frá Já opin Nei Nei Nei 

                                                           
142

 Fésbókarsíða forsætisráðherra er aðdáendasíða, vel við haldið með fréttaveitu. Forsætisráðherra skrifar þar lítt 

sjálf og ekki er hægt að gerast „vinur“ forsætisráðherra. Síðan er þó talin með vegna virkninnar á henni. 
143

 Aðdáendasíða til, ekki eiginleg síða þingmannsins. 

http://thorsaari.blog.is/blog/thorsaari/
http://blog.eyjan.is/thorsaari/
http://www.pressan.is/pressupennar/ArniPallArnason
http://www.pressan.is/pressupennar/ArniPallArnason
http://www.althingi.is/arj/
http://www.pressan.is/pressupennar/BjorgvinGSigurdsson/
http://www.pressan.is/pressupennar/BjorgvinGSigurdsson/
http://www.pressan.is/pressupennar/BjorgvinGSigurdsson/
http://www.guttihannesar.blog.is/blog/guttihannesar/
http://www.guttihannesar.blog.is/blog/guttihannesar/
http://www.helgi.is/
http://www.althingi.is/johanna/
http://www.althingi.is/johanna/
http://blog.eyjan.is/joninaros/
http://blog.eyjan.is/joninaros/
http://katrinjul.posterous.com/
http://katrinjul.posterous.com/
http://magnusorri.is/
http://www.pressan.is/pressupennar/MagnusOrriSchram
http://www.pressan.is/pressupennar/MagnusOrriSchram
http://blog.eyjan.is/magnusorri/
http://blog.eyjan.is/magnusorri/
http://blog.eyjan.is/mordur/
http://blog.eyjan.is/olinath/
http://www.marshall.is/
http://www.sigmundurernir.is/
http://www.sigmundurernir.is/
http://blog.eyjan.is/skuli/
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feb. 2009        

og 

http://www.pressan.is/pressu

pennar/Skuli_Helgason frá 

jan. 2010 

Valgerður Bjarnadóttir http://blog.eyjan.is/valgerdur

/  

Nei
144

 Nei Nei Nei 

Þórunn 

Sveinbjarnardóttir 

http://blog.eyjan.is/tsv/ Nei
145

   Nei Nei Nei 

Össur Skarphéðinsson http://ossur.hexia.net/ 
146

 

 

Nei 
147

 Nei Nei Nei 

Sjálfstæðisfl. Vefsíða  Fésbók Myspace YouTube  Twitter 

Árni Johnsen Nei Nei Nei Nei Nei 

Ásbjörn Óttarsson Nei  Nei 
148

 Nei Nei Nei 

Birgir Ármannsson http://www.birgir.is/   Já opin Nei Nei Nei 

Bjarni Benediktsson Nei Já opin Nei Nei Nei 

Einar K. Guðfinnsson http://www.ekg.is/  Nei Nei Nei Nei 

Guðlaugur Þór 

Þórðarson 

http://www.gudlaugurthor.is/ 

og 

http://www.pressan.is/pressu

pennar/GudlaugurThorThord

arson  frá maí 2009 

Já lokuð Nei Já Já 

Illugi Gunnarsson http://www.illugi.is/w/  Já opin
149

 Nei Nei Já 

Jón Gunnarsson http://jongunnarsson.is//  Nei Nei Nei Nei 

Kristján Þór Júlíusson Nei Já lokuð Nei Nei Nei 

Ólöf Nordal http://olofnordal.is/  

og 

http://www.pressan.is/pressu

pennar/OlofNordal  

 

Já opin Nei Nei Nei 

Pétur H. Blöndal Nei Já opin Nei Nei Nei 

                                                           
144

 Valgerður á aðdáendasíðu sem ekki hefur verið hreyft við frá 2009. Hún er ekki talin með. 
145

 Þórunn er með aðdáendasíðu sem hún skrifar lítt á sjálf og hreyfist lítt. Ekki talin með. Þórunn lét af 

þingmennsku í september 2011. 
146

 Vefur liggur niðri og Eyjuskrifum var lokað. 
147

 Össur átti lokaða Fésbókarsíðu er rannsókn hófst. Henni var lokað á meðan rannsókn stóð. Ekki talin með. 
148

 Aandstæðingar eru með nokkrar síður á móti honum (Ásbjörn Óttarsson: Styrktarsjóður hinnar andlegu heilsu 

– 21 í hópnum; Ásbjörn Óttarsson segi af sér en þingmennsku - 1442 í hópnum; Ásbjörn Óttarsson fái sér 

eðlilega vinnu eins og venjulegt fólk - 198 í hópnum).  
149

 Illugi er með aðdáendasíðu. Hann skrifar reglulega á hana sjálfur og því er hún talin með. Illugi var tekinn 

með í rannsókninni, ekki varamaður hans Sigurður Kári Kristjánsson sem leysti hann af á þingi á 

rannsóknartímabilinu. 

http://www.pressan.is/pressupennar/Skuli_Helgason
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http://blog.eyjan.is/valgerdur/
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http://www.pressan.is/pressupennar/GudlaugurThorThordarson
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Ragnheiður E. 

Árnadóttir 

Nei Já opin Nei Nei Nei 

Ragnheiður 

Ríkharðsdóttir 

http://ragnheidurrikhardsdott

ir.blog.is/blog/ragnheidurrik

hardsdottir/  

Já opin
150

 Nei Nei Nei 

Tryggvi Þór Herbertsson http://www.tryggvithor.is/  

og http://blog.eyjan.is/tthh/ 

frá maí 2011 

Já lokuð Nei Nei Já 

Unnur Brá Konráðsdóttir http://www.ubk.blog.is/blog/

ubk/  

Já lokuð Nei Nei Já 

Þorgerður K. 

Gunnarsdóttir 

http://www.pressan.is/pressu

pennar/ThorgerdurKatrin  

Nei Nei Nei Nei 

Vinstri - grænir Vefsíða  Fésbók Myspace YouTube  Twitter 

Álfheiður Ingadóttir Nei Nei Nei Nei Nei 

Árni Þór Sigurðsson http://www.pressan.is/pressu

pennar/ArniThorSigurdsson/  

Já lokuð Nei Nei Já 

Björn Valur Gíslason http://bvg.is/  Já opin Nei Nei Já 

Guðfríður Lilja 

Grétarsdóttir 

Nei  Já opin Nei Nei Nei 

Jón Bjarnason http://jonbjarnason.blog.is/bl

og/jonbjarnason/  

Nei Nei Nei Nei 

Katrín Jakobsdóttir http://www.katrinjakobsdotti

r.is/wordpress/  

Nei
151

 Nei Nei Nei 

Lilja Rafney 

Magnúsdóttir 

Nei Já lokuð Nei Nei Nei 

Steingrímur J. Sigfússon Nei Nei
152

  Nei Nei Nei 

Svandís Svavarsdóttir Nei Já lokuð Nei Nei Nei 

Þráinn Bertelsson http://thrainn.eyjan.is/  Já opin Nei Nei Nei 

Þuríður Bachman Nei Nei Nei Nei Nei 

Ögmundur Jónasson http://www.ogmundur.is/  Nei
153

 Nei Nei Nei 

 

 

Samkvæmt lista Alþingis yfir vefsíður þingmanna eru um 60% með heimasíður en 40% 

ekki.
154

 Við nánari skoðun fundust fleiri síður, en jafnframt höfðu einhverjar dottið út þannig 

                                                           
150

 Aðdáendasíður til tengdar henni ( Ragnheiður Ríkharðsdóttir – 94 í hópnum; Ragnheiður Ríkharðsdóttir í 3. 

sæti í SV kjördæmi - 258 í hópnum). 
151

 Til er aðdáendasíða á Fésbók ( Katrín Jakobsdóttir – 451 í hópnum). Katrín skrifar þar lítið sem ekkert. Ekki 

talin með. 
152

 Til er aðdáendasíða á Fésbók (Steingrímur Jóhann Sigfússon – 1092 líkar hún). Steingrímur skrifar þar ekkert 

og fær yfir sig margvíslegar skammir, meðal annars frá kjósendum sem vilja að hann tjái sig á síðunni. 
153

 Til er aðdáendasíða á Fésbók (Ögmundur Jónasson – 704 í hópnum). Ögmundur kemur ekki að henni. 
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að í byrjun júlí 2011 reyndust um 61% íslenskra þingmanna skráðir með eina heimasíðu eða 

fleiri.
155

 Hlutfallið á milli karla og kvenna er þannig að þingkonur eru með um 41% vefsíðna á 

sínum snærum en hlutfall karlanna er um 59%. Það er nokkurn veginn í samræmi við hlutföll 

kynjanna á þingi. Í Bretlandi er pólitískt blogg yfirleitt á vegum karla á þingi og er þannig um 

85% alls pólitísks fréttabloggs skrifað af körlum á þingi þarlendis.
156

  

 

Til marks um meira framtak þingmanna á þessu sviði en prósentutölurnar bera með sér einar 

sér, má nefna að einir tíu þingmenn reyndust skráðir fyrir að minnsta kosti tveimur síðum. 

Þeir voru Þór Saari (H), Magnús Orri Schram (S), Skúli Helgason (S), Sigmundur Davíð 

Gunnlaugsson (B), Birkir Jón Jónsson (B), Guðmundur Steingrímsson (B), Eygló 

Harðardóttir (B), Guðlaugur Þór Þórðarson (D), Ólöf Nordal (D) og Tryggvi Þór Herbertsson 

(D).  Ástæður fyrir þeirri drift að halda úti fleiri en einni síðu eru af ýmsum toga. Þór Saari 

hefur flutt sig yfir á Eyjubloggið í september 2010 og ekki eytt út eldri síðu sem hann heldur 

ekki lengur við. Magnús Orri flutti sig einnig yfir á Eyjuna, en heldur úti tveimur virkum 

síðum í kjölfarið. Samflokksmaður hans Skúli flytur hins vegar yfir á Pressuna af Eyjunni og 

hættir að skrifa á þá síðarnefndu. Sigmundur Davíð, formaður Framsóknarflokks, hefur flutt 

sig á Eyjuna á einhverjum tímapunkti, en virðist hættur þar og einbeitir sér í kjölfarið að eigin 

síðu. Samflokksmenn hans Birkir Jón og Guðmundur Steingrímsson hafa gert það sama með 

öfugum formerkjum, sá fyrri skrifar nú á Pressuna og hinn síðari á Eyjuna eftir stutta dvöl á 

Pressunni. Guðmundur nefnir það í Fésbókarfærslu að nú sé hann orðinn „maður með 

mönnum“, kominn með eigin slóð.
157

 Eygló Harðardóttir, einnig í Framsóknarflokki er 

nýbyrjuð að skrifa á Eyjuna og enn óvíst hvort hún haldi einnig áfram eldra bloggi. 

Sjálfstæðismaðurinn Guðlaugur Þór heldur hins vegar áfram að skrifa á tveimur stöðum, sem 

og Ólöf Nordal. Tryggvi Þór lætur sér hins vegar duga að skrifa á Eyjuna, en gamla síðan 

hangir inni frá kosningum 2009, eins og reyndar hjá fleirum.  

 

Nokkuð margir þingmenn blogga á Eyjunni, en þar eru þeir alls skráðir tólf. Þar af eru átta 

þingmenn Samfylkingar og einn frá Hreyfingunni, tveir Framsóknarmenn og einn Vinstri 
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grænn. Framsóknarþingmaðurinn Sigmundur Davíð er farinn og bloggi hans hefur verið eytt, 

en eftir sitja úr hans flokki Eygló Harðardóttir og Guðmundur Steingrímsson. Ritstjóri 

Eyjunnar er Karl Th. Birgisson, fyrrverandi framkvæmdarstjóri Samfylkingar þannig að það 

þarf tæpast að koma á óvart hve margir Samfylkingarþingmenn kjósa að skrifa á Eyjuna. Einn 

helsti eigandi Eyjunnar og reyndar vefmiðilsins Pressunnar líka er fyrrverandi borgarfulltri 

Framsóknarmanna Björn Ingi Hrafnsson. Er greinilegt að hann hefur verið ötull við að fá 

þingmenn til liðs við miðla sína. Þingmenn margir eru nokkuð duglegir við skrifin, en 

misjafnt er hve mikið kjósendur geta skipst á skoðunum við þingmenn um þessa miðla. Á 

Pressunni geta kjósendur þannig hvorki gert athugasemdir við skrif né átt í skoðanaskiptum 

við höfunda, en á Eyjunni geta skráðir notendur sent inn ummæli við skrif, þó einnig sé 

greinilega hægt að loka fyrir slíkt.
158

 Vefmiðillinn Pressan hefur  haft tíu þingmenn innan 

sinna vébanda, fjóra Samfylkingarmenn, einn Vinstri grænan, þrjá frá Framsókn og þrjá 

Sjálfstæðismenn.
159

 Á Moggabloggi eru níu þingmenn skráðir, þar af þrír þingmenn 

Framsóknar, tveir þingmenn Hreyfingar, einn Samfylkingarmaður, tveir Sjálfstæðismenn og 

einn þingmaður Vinstri grænna.
160

 Frekar lítil virkni virðist á skrifum þingmanna innan 

Moggabloggsins, en þingmenn sem eru skráðir fyrir eigin vefföngum eru hins vegar margir 

duglegir að halda við heimasíðum sínum með innsetningu efnis.  

 

Freistandi kann reyndar að vera að draga þá ályktun að heimasíður séu frekar á útleið, og að 

íslenskir þingmenn hafi margir hverjir tekið upp Fésbókina í staðinn til að koma skoðunum 

sínum á framfæri og eiga í samskiptum við kjósendur. Á móti kemur að þeir hafa sumir verið 

duglegir að flakka á milli bloggmiðla og leita greinilega á mið sem þeir telja fengsælli en 

önnur. Heimasíðunotkun íslenskra þingmanna er reyndar mun minni en breskra, en þeir 

bresku voru með heimasíður í um 83% tilvika 2009 og hafði sú tala hækkað yfir 90% árið 

2010 samkvæmt rannsókn Allington og Peele.
161

 Um 61% hjá íslenskum þingmönnum á árinu 

2011 er ekki mikið í því samhengi, en þá er litið fram hjá því er þingmenn koma að skrifum á 

fleiri síðum en einni.  
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Það er reyndar ekki endilega samasemmerki á milli þess að vera tengdur inn á marga miðla og 

að vera virkur í rafheimum. Þingmenn með einn miðil geta sinnt honum vel, en of margir 

miðlar kunna að dreifa tíma þess sem á að sjá um skrif og uppfærslur. Oft er reyndar svo að 

menn eru að vísa á milli ólíkra miðla, tíst bendir þá á vefsíðuskrif og svo framvegis. 

Virkni á heimasíðunum er líka mismikil. Sé miðað við hve oft menn uppfæra efni þá má líta 

svo á að af þessum 39 þingmönnum sem eru með síður þá séu einvörðungu um 36% virkir í 

skrifum sínum, alls 11 eða rúm 28% séu hálfvirkir og um 33% þingmanna haldi úti óvirkum 

síðum sem lítt eða ekkert sé sinnt. Sé svo litið til þess að tæp 40% þingmanna eru ekki með 

heimasíðu þá er hlutfall íslenskra þingmanna sem miðla upplýsingum til kjósenda um 

heimasíður afar lágt, að minnsta kosti sé borið saman við breska og bandaríska þingmenn. 

Hvort virkni erlendu þingmannanna er mikil er ekki hægt að fjölyrða um hér, en þeir leggja 

augljóslega meiri áherslu á þennan rafræna miðil. Íslenskir þingmenn hafa ekki sérstaka 

aðstoðarmenn, utan ráðherrar. Kannski tilkoma slíkra myndi bæta úr rafrænni upplýsingagjöf 

til kjósenda um heimasíður – hver veit? Magnús Orri Schram þingmaður (S) hefði altént 

þegið tæknilega aðstoð í byrjun febrúar 2011 þegar honum tókst ekki í langan tíma að setja 

efni inn á vefinn sinn vegna tæknilegra örðugleika.
162

 Það sama má segja um Ólínu 

Þorvarðardóttur (S) en hún er reyndar að berjast við „facebook síðuna ..., explorerinn vill 

alltaf loka henni“.
163

 Þá eru það reyndar tölvuglöggir Fésbókarvinir sem koma til bjargar en 

ekki tækniþjónusta þingsins. 

 

Sé litið til nýtingar heimasíðna sem miðils út frá flokkaskiptingu hérlendis þá næst 100% 

þátttaka hjá þingmönnum Hreyfingarinnar,  80% þingmanna Samfylkingar hafa nýtt sér 

miðilinn og 60% þingmanna Framsóknar eru í heimasíðublogginu. Sjálfstæðismenn ná 

rúmum 56% og Vinstri Grænir reka lestina, þrátt fyrir mikinn dugnað innanríkisráðherra á 

þessu sviði og ná 41,6% notkun varðandi heimasíður og blogg. Þingmenn sem standa utan 

flokka eru ekki með heimasíður. Í Bretlandi eru það Frjálslyndir demókratar sem teljast 

lávarðar heimasíðna og bloggs, en flokkar þar fara þó allir yfir 90% notkunina.
164

 

Samanburður á notkun íslenskra og breskra þingmanna á heimasíðum sýnir því eftirfarandi: 
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Tafla 5. Heimasíðueign íslenskra og breskra þingmanna. 

 

Íslenskir þingmenn með heimasíðu, eina eða fleiri: Breskir þingmenn með heimasíðu, eina eða fleiri: 

61%
165

 90%
166

 

Íslenskir þingmenn án heimasíðu: Breskir þingmenn án heimasíðu: 

39% 

Skipting eftir flokkum:  

Samfylking: 20% af hópnum án síðu 

Sjálfstæðisflokkur: 37,5% af hópnum án síðu 

Hreyfingin: 0% af hópnum án síðu 

Framsókn: 20% af hópnum án síðu 

Vinstri grænir: 60% af hópnum án síðu 

10% 

Skipting eftir flokkum:  

Verkamannaflokkurinn: 53% af hópnum án síðu 

Íhaldsflokkurinn: 28% af hópnum án síðu 

Frjálslyndir demókratar: 2% af hópnum án síðu 

 

 

Breskir þingmenn leggja greinilega meira upp úr heimasíðum en þeir íslensku og hvað varðar 

stjórnmálaflokka þá snýst dæmið alveg við. Þar er það Verkamannaflokkurinn sem hallar á 

hvað varðar heimasíðunotkun þingmanna, á Íslandi eru það hins vegar þingmenn 

Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna sem hvað síst reiða sig á heimasíður til að kynna sig og 

málefni sín.  

 

Hvað varðar svo áreiðanleika efnis á vefsíðum breskra þingmanna er annað mál. Nadine 

Dorries þingmaður breska Íhaldsflokksins viðurkenndi þannig árið 2010 að um 70% bloggs á 

hennar vegum væri skáldskapur til þess eins að sannfæra kjósendur um að hún eyddi tíma 

sínum í þeirra þágu, þegar hún í raun væri að gera allt annað.
167

 Breskri kjósendur geta þannig 

átt erfitt með að  fylgjast með fulltrúum sínum. Hvað með þá íslensku? Hvað geta kjósendur 

gert til þess að veita fulltrúum aðhald? 

 

5.2  Íslenskir þingmenn á Fésbók 
 

Það er líklegt að Fésbókin sé að slást við heimasíður um hylli íslenskra þingmanna sem 

vinsælasti rafræni miðillinn. Þjóðin hefur tekið þessu rafræna samskiptaneti opnum örmum, 

en árið 2010 voru Íslendingar í öðru sæti yfir Fésbókarnotendur í heiminum. Þá voru um 60% 
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landsmanna skráðir inn á Fésbókina. Aðeins íbúar Bresku Jómfrúreyja náðu að skjótast upp 

fyrir Íslendinga hvað Fésbókarnotkun varðaði.
168

 

Konur eru í meirihluta Fésbókarnotenda, þannig voru í Bandaríkjunum árið 2010 um 61,1% 

Fésbókarnotenda konur.
169

 Félagsmiðlar virðast höfða meira til kvenna en karla, en konur 

eyða um 30% meiri tíma inni á félagsmiðlum en karlar.
170

 Breskar þingkonur nýta sér í minna 

mæli blogg og vefsíður en karlar, en þær eru í sókn hvað varðar félagsmiðla.
171

 

Alls eru 44 íslenskir þingmenn á Fésbókinni eða tæp 70%.
172

 Það er betra hlutfall en hvað 

varðar heimasíður. Sé þetta hlutfall borið saman við breskar tölur frá 2009 voru aðeins 23% 

breskra þingmanna að nýta sér félagsnetið það ár og þá er ekki skilgreint sérstaklega hvaða 

miðla.173 Hérlendis virðist virkni á Fésbókinni líka meiri en á heimasíðunum og þeir 

þingmenn sem yfirhöfuð eru með Fésbókarsíður oftast duglegir að nýta þær.  Kynjaskiptingin 

er hins vegar ögn á skjön við þá þróun að konur séu meira að nýta félagsmiðla. Hérlendis er 

skiptingin þannig að karlar á íslenska þinginu eru með um 57% Fésbókarsíðna en konur 43%. 

Það virðist stangast á við þróunina erlendis þar sem konur eru meira á félagsnetinu. Mjög er 

einnig misjafnt hvernig aðgangi er stillt að Fésbókarsíðum. Meirihluti þingmanna er með 

opinn aðgang eða um 61%, en um 39% gera hins vegar kröfu um að sérstaklega sé sótt um 

aðgang að viðkomandi síðu. Það kann að stafa af því að þingmenn líti á skrif á síðunni sem 

persónuleg frekar en pólitísk,  eða þá að þeir telja sig öruggari með því að vita hverjir sækja 

um aðgang. Kjósendum er hins vegar lítill greiði gerður, sé hugsunin sú að umræður á fésinu 

eigi að vera upplýsandi og fróðlegar hinum almenna kjósanda. Hafi kjósendur valið þá 

upplýsingaleið að sækja aðeins um aðgang hjá þeim þingmönnum sem þeir samasama sig 

helst við þá eru þeir vissulega að auðvelda sér upplýsingaleit til muna og hugsanlega sía það 

frá sem þeir kæra sig ekki um að vita. Það rímar þá við þær kenningar um upplýsingaleit að 

menn þurfi að skauta í gegnum upplýsingaflæði samtímans til að lifa af og velji aðeins þá 

vitneskju sem henti viðkomandi. 
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Hafi kjósendur hins vegar ekki áhuga á að láta skipa sér á ákveðinn bás eða láta drekkja sér í 

of miklu upplýsingaflæði þá er þetta slæmt. Kjósandi kemst mögulega illa yfir allar þær 

skeytasendingar á Fésbókinni sem streyma fram, ef sækja þarf um aðgang hjá mörgum 

þingmönnum. Séu skrifin hins vegar aðeins ætluð þröngum hópi eða einvörðungu ætlað að 

fræða vini og ættingja um daglegt líf þingmannsins þá gengur þessi krafa um aðgang upp. 

Þingmenn gætu íhugað lausn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar (B) formanns 

Framsóknarflokks, en hann siglir framhjá þessum vanda með því að vera með virka 

„aðdáendasíðu“ á Fésbókinni, samhliða annarri sem er hans persónulega síða. Sigmundur 

Davíð bendir notendum lokuðu síðunnar á opnu opinberu síðuna sem hann ætlar að auka skrif 

á. Hann segir „þar ætla ég t.d. að setja inn meira af tenglum á fjölmiðlaviðtöl, greinar og 

sitthvað annað áhugavert sem tengist pólitíkinni.
174

 

Hvað varðar skiptingu íslenskra flokka á Fésbókinni þá eru allir Framsóknarmenn þar inni, 

sem og allir þingmenn Hreyfingarinnar, um 70% þingmanna Samfylkingar hafa komið sér 

upp Fésbókarsíðu og um 66,6% þingmanna Vinstri grænna. Sjálfstæðismenn tengdust 

Fésbókinni minnst eða í um 62,5% tilvika. Þingmenn utan flokka skiptast í sitthvora 

fylkinguna, annar er með Fésbókasíðu, hinn ekki. Það kann að vera að þeir þingmenn forðist 

Fésbókina sem hafa sætt persónulegri gagnrýni í samfélaginu. Þingmennina Árna Johnsen 

(D), Þorgerði K. Gunnarsdóttur (D) og Björgvin G. Sigurðsson (S) er þannig ekki að finna á 

Fésbókinni, en þau hafa öll á einhverjum tímapunkti mætt mikilli gagnrýni og jafnvel aðkasti í 

opinberri umræðu og kjósa því ef til vill að forðast miðla sem gefa fólki færi á aðfinnslum eða 

ónotum opinberlega. 

Á Fésbókinni er líka ekki allt sem sýnst, sumir þingmenn vekja sterkari viðbrögð en aðrir. 

Þannig hafa stuðnings- og/eða andstæðingahópar verið stofnaðir í tengslum við nokkra 

þingmenn. Þar láta kjósendur gamminn geysa, ýmist til að sýna stuðning sinn eða andúð í 

verki. Þingmaðurinn Ásbjörn Óttarsson (D) sem lét hafa eftir sér ummæli sem vöktu hörð 

viðbrögð ákveðinna hópa í samfélaginu og komst í kastljós fjölmiðla vegna skattamála á árinu 

2010 hefur þannig eina þrjá hópa sér til höfuðs. Þeir halda úti síðum í hans nafni og leggja til 

afsögn þingmannsins. Fleiri þingmenn vekja sterk viðbrögð, fjármálaráðherra er þannig í raun 

ekki á Fésbókinni sem slíkur, en honum tengjast nokkrar „aðdáendasíður“. Sú stærsta telur 

yfir 1000 manns, en nokkrar minni telja frá tugum og upp í hundruði notenda. Þar eru nöfnin á 

síðunum af ýmsu tagi eins og „Steingrímur J Sigfússon er alveg eins og Georg 
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Bjarnfreðarson“ og „Við veljum Steingrím J Sigfússon Sem leiðtoga Íslensku þjóðarinar!!!“. 

Notendur á Fésbók eru oft mjög persónulegir, umræðan fer um víðan völl og vill verða 

illskeytt á stundum, bæði af hálfu þingmanna og kjósenda. Þó eru kjósendurnir sínu verri. 

Menn láta allt flakka í hita leiksins, sem þeir vilja kannski ekki kannast við síðar. 

Sá þingmaðurinn sem á flesta vini á Fésbókinni 24. júlí 2011 er Birgitta Jónsdóttir (H). 

Birgitta á 4976 „vini“ þingmanna á Fésbók um miðjan júlí 2011. Nokkrum dögum seinna eða 

24. júlí er hún við það að rjúfa 5000 vina markið og kemur með athugasemd af því tilefni: 

 Birgitta Jonsdottir 
Once over 5000 friends facebook wont allow me to accept more by default - i wish they would change 

it - until then: if you want to follow me please join to my fanpage: http://www.facebook.com/jonsdo

ttir.birgitta 

Birgittu er bent á að aðdáendasíður megi telja óteljandi aðdáendur. Við því á Birgitta stutt 

svar í anda Fésbókarumræðna, hún vill ekki aðdáendur: 

 Birgitta Jonsdottir haha - i rather see it as a community of some sorts... :)175 

Birgitta sker sig úr um margt varðandi notkun rafrænna miðla meðal íslenskra þingmanna, svo 

sem sjá má á kaflanum um Twitter hér síðar. Hún skrifar oftast á ensku og fær reyndar 

gagnrýni fyrir: „Hvernig væri að feisa á íslensku ... „ spyr einn kjósandi en fær ekkert svar.
176

   

Þeir eru þó nokkrir þingmennirnir sem geta státað af töluverðum vinafjölda á Fésbókinni í 

anda Birgittu samanber meðfylgjandi „topp sex“ lista síðla júlí 2011: 

Tafla 6. Listi yfir vinsælustu þingmennina á Fésbók. Staðan 23. júlí 2011. 

Nr. 1 Birgitta Jónsdóttir (H) 4997 vinir 

Nr. 2 Lilja Mósesdóttir (utan flokka) 4543 vinir
177

 

Nr. 3 Svandís Svavarsdóttir (V) 4055 vinir 

Nr. 3 Katrín Júlíusdóttir (S) 4023 vinir 

Nr. 4 Guðmundur Steingrímsson (B) 3704 vinir 

Nr. 5 Kristján Þór Júlíusson (D) 3592 vinir 
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 Birgitta Jónsdóttir (24.7.2011).[ Fésbókarveggur]. Sótt 24.7.2011 á 

http://www.facebook.com/jonsdottir.birgitta  
176

 Birgitta Jónsdóttir (18.7.2011). [ Fésbókarveggur]. Sótt 24.7.2011 á 

http://www.facebook.com/jonsdottir.birgitta 
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 Tala Lilju er fengin í byrjun ágúst 2011. 

http://www.facebook.com/birgitta.jonsdottir
http://www.facebook.com/jonsdottir.birgitta
http://www.facebook.com/jonsdottir.birgitta
http://www.facebook.com/birgitta.jonsdottir
http://www.facebook.com/jonsdottir.birgitta
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Yfirleitt bættu þingmenn við sig nokkrum nöfnum á milli þess sem Fésbókarsíður þeirra voru 

skoðaðar, fágætt var að „vinum“ fækkaði. Vinafjöldi virðist svo ekki tengjast kjörstyrk 

viðkomandi þingmanns á þingi. Hreyfingin er þannig minnsti flokkurinn með þrjá þingmenn 

og 7,2% atkvæða á bak við sig.
178

 Það hindrar Birgittu Jónsdóttur ekki í því að vera 

„vinsælasti“ íslenski þingmaðurinn á Fésbók. 

Forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir (S) kann reyndar að halda í við Birgittu, en hún er 

með virka aðdáendasíðu á Fésbók. Þar inni eru meðal annars reglulega sendar fréttir frá 

fréttaveitum, svo sem úr Stjórnarráðinu. Kjósendur sjá þannig Jóhönnu tilkynna um þrjá styrki 

til háskólanáms í Rússlandi og að laust sé starf lögfræðings í afleysingum á lögfræðisviði 

Mennta- og menningarmálaráðuneytis, auk þess sem allir fyrirhugaðir fundir eru tilgreindir 

skilmerkilega.
179

 Kjósendur gera endrum og sinnum athugasemdir, en svör eru engin. Um 

5222 hafa sett stöðuna „mér líkar þetta“ á síðu forsætisráðherra, þannig að ráðherrann heldur í 

við Birgittu Jónsdóttur sem vinsælasti þingmaðurinn. Síða forsætisráðherra er reyndar ekki 

hefðbundin vinasíða og enginn þarf að sækja þar um vinaaðgang. Meðal þeirra sem kunna að 

meta aðdáendasíðu forsætisráðherrans eru Jens Stoltenberg forsætisráðherra Noregs og Helle 

Thorning-Schmidt leiðtogi sósíaldemókrata í Danmörku. Síðu hinnar dönsku Thorning-

Schmidt kunna rúmlega 107 þúsund manns að meta, en Stoltenberg slær áreiðanlega 

vinsældamet norrænna forsætisráðherra og fær yfir 230 þúsund manns til að setja stöðuna 

„mér líkar þetta“ á sína aðdáendasíðu.
180

 

5.3  Íslenskir þingmenn á Myspace  
 

Það er einfalt að gera grein fyrir notkun íslenskra þingmanna á þessum vef sem er með þeim 

eldri í netheimum og hentar sérlega vel fyrir aðdáendasíður. Ekki einn einasti íslenskur 

þingmaður virðist skráður á vefinn í júní 2011. Íslenskir þingmenn eru því lítt á þeim 

buxunum að koma sér upp vefsvæði fyrir aðdáendur og það ekki þó vefurinn sé geysivinsæll 

hjá yngra fólki eða aldamótakynslóðinni „Gen Y“ eins og umsjónarmenn kalla hana. 

Íslenskir þingmenn eru fáir af téðri aldamótakynslóð, en aðeins um 20% íslenskra þingmanna 

eru á aldrinum 20-40 ára.  Þeir virðast ekki hafa séð nein not fyrir Myspace, en reyndar getur 

verið erfitt að greina notendur á sumum samskiptavefjanna. 
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 Hagstofa Íslands. Alþingiskosningar 2009.  Sótt 10.6.2011 á 

http://hagstofan.is/Hagtolur/Kosningar/Althingiskosningar  
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 Jóhanna Sigurðardóttir (28.6.2011). [ Fésbókarveggur]. Sótt 4.8.2011 á http://www.facebook.com/johannasig  
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 Staðan á síðu Stoltenberg var könnuð eftir 22. júlí 2011. 
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5.4  Íslenskir þingmenn á YouTube 
 

Það eru ekki margir íslenskir þingmenn sem hafa persónulega skráð sig inn sem notendur á 

YouTube. Alls eru þeir þrír eða 4,7% þingmanna, allt karlmenn á miðjum aldri hver úr sínum 

flokki. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson flokksformaður Framsóknarflokks (B), Helgi Hjörvar 

(S) og Guðlaugur Þór Þórðarsson (D) eru þannig einu þingmennirnir sem virðast skráðir á 

YouTube. Miðillinn sem býður upp áhrifamiklar leiðir til að dreifa lifandi auglýsingum hefur 

reyndar verið nýttur af öllum flokkunum til að koma efni varðandi þingmenn og þingsstörfin á 

framfæri. Í byrjun júlí 2011 var staða flokkanna á vefnum eftirfarandi: 

Tafla 7. Flokkar á YouTube. Í stafrófsröð. 

Framsóknarflokkur (B) – aðgangur stofnaður 7. 

maí 2007. 

17 áskrifendur fylgjast með efni flokksins. 

Síðasta innsetning efnis: fyrir um mánuði  -

eldhúsdagsumræður. 

 

Hreyfingin (H) – aðgangur stofnaður 14. mars 

2011. 

7 áskrifendur fylgjast með efni flokksins. Síðasta 

innsetning efnis:  fyrir um mánuði -

eldhúsdagsumræður. 

Samfylking (S) – aðgangur stofnaður 24. janúar 

2009. 

9 áskrifendur fylgjast með efni flokksins. Síðasta 

innsetning efnis: fyrir um ári. 

Sjálfstæðisflokkur (D) – aðgangur stofnaður 16. 

apríl 2009. 

18 áskrifendur fylgjast með efni flokksins. 

Síðasta innsetning efnis: fyrir um fjórum 

mánuðum. 

 

Vinstri grænir (V) – aðgangur stofnaður 31. 

mars 2008. 

18 áskrifendur fylgjast með efni flokksins. 

Síðasta innsetning efnis:  fyrir um tveimur árum. 

 

Þingmenn utan flokka eru ekki á YouTube, en þar má finna efni sem tengist flestum 

íslenskum þingmönnum á einhvern hátt séu nöfn þeirra slegin í leitarglugga. 
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5.5  Íslenskir þingmenn á Twitter 
 

Það eru ekki margir íslenskir þingmenn sem hafa persónulega skráð sig inn sem notendur á 

Twitter. Þeir eru um ellefu talsins eða 17,5% þingmanna. Konur eru fjórar þar af, en karlar 

sjö. Árið 2009 reyndust um 10% breskra þingmanna tísta, margir aðeins í tilraunaskyni.
181

 Í 

Bretlandi eru konur á breska þinginu duglegri að nýta sér hina ýmsu félagsmiðla. Karlar á 

breska þinginu eru duglegri að blogga og vera með heimasíður, konur nýkosnar á breska 

þingið eru hins vegar duglegri að nýta sér Twitter en karlar í sömu stöðu.
182

  

Eini tístarinn úr hópi ráðherra hérlendis er reyndar kona, Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra 

(S), og meistari tístsins í hópi íslenskra þingmanna er einnig kona eða Birgitta Jónsdóttir, 

þingmaður Hreyfingarinnar (H). Birgitta er mjög öflugur tístari,  hefur tíst 2499 sinnum og 

átti 4311 fylgendur á tístinu um miðjan júlí 2011. Þar er hún ljósárum á undan öðrum 

íslenskum þingmönnum, sem sumir virðast nánast hafa „dottið“ inn á tístið fyrir tilviljun, 

hugsanlega í tengslum við prófkjör eða kosningar 2009 og síðan ekki söguna meir. Birgitta 

tístir á ensku og á sér greinilega stærri fylgjendahóp í rafheimum en aðrir íslenskir þingmenn. 

Hún er „glóbal“ fremur en „lókal“ og kann vel að nýta sér miðlana sem bjóðast. Hún hefur 

reyndar fengið öðrum íslenskum þingmönnum fremur að kynnast verulegum vandræðum í 

rafheimum, en vegna tengsla sinna við aðstandendur vefjarins WikiLeaks gerðu bandarísk 

stjórnvöld kröfu um aðgang að upplýsingum um Twitternotkun hennar.
183

 Birgitta tístir samt 

enn og henni hugnast reyndar tístið betur en Fésbókin. Hún segir í júní 2011: 

 #twitter is currently the nerve center of the #internet. #facebook slowing down because of 

 filters. I like the simplicity of #twitter.184 

 

Spurning er hvort fleiri íslenskir þingmenn muni fylgja fordæmi hennar og auka tístið. Það 

reyndist þó engin hreyfing í þá átt á meðan rannsókninni stóð, þrátt fyrir aukinn áhuga á tísti í 

tengslum við umrót í alþjóðastjórnmálum og fræga nýja erlenda tvístara, svo sem 

Bandaríkjaforseta og páfann. Það eru þó enn tæplega tvö ár í kosningar og aldrei að vita nema 

íslenskir þingmenn taki við sér í tístinu er nær dregur. 
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6.0 Umræða um notkun þingmanna á rafrænum miðlum til 

upplýsingamiðlunar 
 

Þingmenn Hreyfingar eru allir með heimasíður, þeir eru allir þrír á Fésbókinni og eiga 

virkasta tvístarann meðal þingmanna. Framsóknarmenn eru sömuleiðis allir á Fésbókinni, 

60% þeirra eru með heimasíður af einhverju tagi og þeir eiga einn þingmann á YouTube og 

tvo tístara. Um 70% þingmanna Samfylkingar eru á Fésbókinni, enn fleiri eða um 80% þeirra 

reyndust hafa stofnað heimasíður og Samfylking á einnig einn þingmann á YouTube og tvo 

tístara. Af þingmönnum Sjálfstæðisflokks voru 56,25% með heimasíður, 62,5% reyndust á 

Fésbókinni og Sjálfstæðismenn eiga einn þingmann á YouTube og alls fjóra tístara. Vinstri 

grænir virðast eins og Sjálfstæðismenn síst hrifnir af rafrænum miðlum. Um 41% þeirra 

reyndust hafa komið sér upp heimasíðum, 66% voru á Fésbókinni, enginn á YouTube en 

skráðir tístarar voru tveir í þeirra röðum.  

 

Þessar tölur segja reyndar ekki alla söguna því þó til miðlanna hafi verið stofnað þá er virkni 

mismikil á þeim. Þingmenn á Fésbók eru oft duglegir við innsetningu efnis eða skrif af 

einhverju tagi, en sumar af heimasíðunum hafa orðið að láta undan síga og margar þeirra 

reyndust nánast óvirkar. Af þingmönnunum 39 sem eru með heimasíður eða ígildi þeirra þá 

virðist sem einvörðungu um 36% þeirra séu virkir í skrifum sínum, 11 eða rúm 28% eru 

hálfvirkir og um 33% þingmanna halda úti óvirkum síðum sem lítt eða ekkert er sinnt.  Um 

40% eru svo ekki með heimasíður. Það sem þó er til marks um líf á heimasíðunum er að 

nokkuð hefur verið um tilflutning þingmanna á milli miðla. Sér í lagi hafa þingmenn verið að 

flytja sig yfir á veffréttamiðla eins og Eyjuna og Pressuna þar sem þeir reyna að standa sig við 

fréttaskrif og ná sumir þó nokkurri virkni á þeim vígstöðvum. Einnig eru þeir til sem hafa 

þrek til að halda úti fleiri virkum síðum en einni. Það verður þannig fróðlegt að sjá hvort 

Magnús Orri Schram (S), Guðlaugur Þór Þórðarson (D) og Ólöf Nordal (D) muni áfram hafa 

þrautseigju til að halda úti tveimur síðum.  

Það er svo aftur  misjafnt hvort kjósendur geta verið í gagnvirku sambandi við þingmenn um 

síðurnar. Miðlar eins og Pressan bjóða ekki upp á gagnvirk samskipti, en á Eyjunni geta 

skráðir notendur komið með ummæli við skrif þingmanna. Andsvör frá þingmönnum eru hins 

vegar fátíð, ef nokkur þar á bæ.  Af hverju það stafar er óvíst, en hugsanlega óttast þingmenn 

skítkast og illindi. Það eru þannig ekki allir sammála um gagnsemi gagnvirkra samskipta á 

netinu. Álitsgjafinn Kolbrún Bergþórsdóttir vill þannig að athugasemdakerfi Eyjunnar verði 
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lokað hið fyrsta vegna ruddalegra ummæla. Að hennar sögn getur fólk þá „einbeitt sér að því 

að skrifa sóðaskap á Fésbókinni.“
185

 Víst er að stundum fer fólk offari í skrifum sínum og 

skrautlegir karakterar leynast víða. Það er þó stundum að umræðan verður áhugaverð og 

persónulegar heimasíður sem þingmenn halda úti sjálfir gefa á stundum möguleika á 

gagnvirkni. Meðal þeirra sem eru duglegir að blogga og meðtaka og birta ólíkar skoðanir er  

innanríkisráðherra Vinstri grænna, Ögmundur Jónasson. Þrátt fyrir annir við ráðherrastörf 

dettur tæpast út dagur hjá honum við innfærslu efnis og er hann nokkuð sér á báti hvað varðar 

virkni íslenskra ráðherra við rafrænt blogg. Kjósendur sem skrá sig inn geta komið með 

athugasemdir við skrif Ögmundar og er það efni birt á síðu hans, burtséð frá því hvort efnið er 

ráðherranum hagstætt eða ekki. Flokkur Ögmundar Vinstri grænir er hins vegar sá flokkur 

sem hvað síst virðist reiða sig á rafræna miðla í samskiptum við kjósendur. Þingmenn yngsta 

flokksins, Hreyfingarinnar, eru hins vegar einna duglegastir við að sinna rafrænum 

samskiptum. Þeir eru allir með heimasíður, allir á Fésbók og eiga virkasta tístarann í hópi 

þingmanna; Birgittu Jónsdóttur sem á sér breiðari og fjölbreyttari samskiptahóp en aðrir 

íslenskir þingmenn.  

6.1 Eru samskipti þingmanna og kjósenda gagnvirk? 
 

Spurningin „Hve gagnvirkt er rafrænt  samband þingmanna og kjósenda“ reyndist ekki eins 

flókin og virtist í upphafi.  Tilkoma Fésbókarinnar þýðir í reynd að þeir þingmenn sem nýta 

Fésbókina eru að öllu jöfnu þar með komnir í gagnvirkt samband við kjósendur. Það eru um 

70% þingmanna og fátítt var að ekki finndust nein merki um samræður þingmanna og 

kjósenda af einhverju tagi þar inni. Þingmenn voru flokkaðir í fleiri notkunarhópa, en allt í allt 

var litið til þess hvort þeir væru veflausir (i), hvort miðlarnir væru til en lítið notaðir (ii), hvort 

miðlarnir væru virkir en aðallega nýttir til einhliða upplýsingamiðlunar (iii) og loks hvort þar 

færi fram gagnvirkt samband við kjósendur (iv). Í ljós kom að Fésbókarprósentan fór nærri 

lagi varðandi miðlana sem heild. 

 

Tafla 8. Greining á vefstöðu þingmanna. 

Veflausir þingmenn Miðlar lítt notaðir Miðlar nýttir til 

upplýsingamiðlunar 

Gagnvirk samskipti 

Um 10% Um 6% Um 11% Um 70% 
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Einhverjir þingmenn á Fésbókinni voru lítt virkir og einhverjir með heimasíður gagnvirkir 

þannig að þegar upp var staðið þá reyndist hlutfall þingmanna í einhverju gagnvirku rafrænu 

sambandi við kjósendur um 70%. Þingmenn sambandslausir í rafheimum reyndust um 10%, 

þeir sem aðeins nýttu netið til að birta stefnu voru um 11% og þeir sem höfðu lítil rafræn 

samskipti við kjósendur voru rúm 6%. Reyndar voru gagnvirku samskiptin ekki alltaf mjög 

mikil og hefðu mátt vera meiri, en rannsakandi lét þingmenn alltaf njóta vafans og ef einhver 

merki fundust um spurningar og andsvör af einhverju tagi þá lét rannsakandi það gott heita 

sem að um gagnvirk samskipti væri að ræða. Jafnvel þó oft væri fremur um persónulega 

umræðu að ræða fremur en pólitík.  

 

Nokkrir þeirra þingmanna sem voru með heimasíður en ekki á Fésbók reyndust vera með 

gagnvirk samskipti við kjósendur um síðurnar sínar. Á heimasíðunum var pólitísk umræða í 

raun mun öflugri en á Fésbókinni, enda byggist samskiptamáti á  Fésbókinni mun meira á 

stuttum og yfirborðskenndum samskiptum. Það er því ekki góður kostur ef heimasíður þurfa 

að láta undan síga fyrir Fésbókinni. Sé litið til kenninga Habermas um samfélagsrými og 

nauðsyn stjórnmálaumræðu meðal borgaranna þá er Fésbókin gott dæmi um samruna 

„einkarýmis“ og „opinbers rýmis.“ Hún er ekki hreinn og tær vettvangur stjórnmálaumræðu 

þar sem kjósendur og þingmenn geta skipst á skoðunum. Vissulega kann að vera að 

tímasetning rannsóknar hafi haft einhver áhrif á það að efnið sem til umræðu var reyndist 

mikið til fjalla um persónuleg málefni svo sem ferðalög og frístundir, en þó er einnig ljóst að 

persónubundin umræða fer þar fram á öllum árstímum og er ekki einskorðuð við 

sumartímann. Gagnvirk samskipti kjósenda og þingmanna um stjórnmál hefðu mátt vera 

miklu öflugri og agaðri og upplýsingamiðlun þingmanna til kjósenda beinskeyttari. Vissulega 

er ánægjulegt til þess að vita að kjósendur skuli geta fylgst með ferðum þingmanna og áhuga 

þeirra á ýmsum viðburðum, en hvort það ýtir undir umræðu eða fróðleik um stjórnmál er 

annað mál. Þingmenn stunda það mikið að varpa fram á Fésbókinni athyglisverðum fréttum 

eða punktum sem þeim finnast góðra gjalda verðir en láta svo kjósendur („Fésbókarvini“) um 

það að skeggræða málin fram og til baka án frekari skoðanaskipta eða umræðu af hálfu 

viðkomandi þingmanns. Sumir þingmenn eru líka hálf leiðir á Fésbókinni samanber það þegar 

Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra segist í færslu í byrjun júlí 2011 eiginlega alveg vera 

„hætt að skrifa nokkuð á þessa feisbúkk.“
186

 Ráðherrann fær mikil viðbrögð við þeirri 

                                                           
186

 Svandís Svavarsdóttir (6.7.2011). [Fésbókarveggur]. Sótt 28.7.2011 á 

http://www.facebook.com/svasva?ref=ts  Birt með góðfúslegu leyfi hlutaðeigandi þar sem síðan er lokuð.  

http://www.facebook.com/svasva?ref=ts


 

72 
 

yfirlýsingu. Dr. Haukur Arnþórsson segir þannig að samskipti stjórnmálamanna og 

almennings verði seint ofmetin. Steingrímur Þórhallsson organisti telur vettvanginn góðan þar 

sem fjölmiðlar mengi ekki orðræðuna, en sagnfræðingurinn Gísli Gunnarsson bendir hins 

vegar á að flest sem sagt sé komi frá jábræðrum og alla rökræðu vanti. Anna Benkovic 

Mikaelsdóttir kennari hafnar því og segist oft rökstyðja skoðanir sínar sem séu andsnúnar 

skoðunum ráðherrans. Það kveður sagnfræðiprófessorinn Gísli undantekninguna sem sanni 

regluna. Sigurður Helgi Hermannsson almennur kjósandi, vill svo enga pólitíska umræðu á 

Fésbókinni!
187

  

 

Ólína Þorvarðardóttir þingmaður (S) er líka þjökuð af netþreytu í lok mars 2011 en þá segir 

hún „nenni ekki að blogga, nenni ekki að tjá mig á Facebook ... ég fékk gómsætan plokkfisk í 

kvöldmatinn, það reddaði deginum :-)“.
188

 Þá koma reyndar svör frá Fésbókarvinum að fleiri 

þjáist af slíkri þreytu og að gott sé að borða góðan plokkfisk til að bæta lífsorkuna. Það er 

greinilega ekki alltaf sjálfgefið að þingmenn séu uppfullir af netþrótti, það þarf tíma og orku 

til skrifanna. Ólöf Nordal varaformaður Sjálfstæðisflokks er ekki mjög virk á Fésbókinni 

varðandi pólitíska umræðu, en hún á þó svör við öllum meinum eins og Ólína, nema í hennar 

tilviki eru það pönnukökur en ekki plokkfiskur sem kæta geð.
189

 Ragnheiður E. Árnadóttir (D) 

samflokkskona Ólafar er hins vegar í essinu sínu á Fésbókinni, skrifar reglulega og segist eiga 

„sniðuga og skemmtilega vini á Facebook :)“.
190

 Nafna hennar og samflokkskona Ragnheiður 

Ríkharðsdóttir (D) er líka virk í skrifum, en þarf endrum og sinnum að hlaða batteríin og 

aftengjast tölvunni og sjónvarpinu.
191

 

 

Hvernig vilja þá þingmenn mæta kjósendum og eiga við þá orðastað? Netið gæti verið mun 

betur nýtt sem miðill til umræðna, en ef til vill telja þingmenn best fara á því að hitta 

kjósendur augliti til auglitis. Kristján Þór Júlíusson (D) nýtur þess þannig að ferðast um 

kjördæmi sitt og senda myndir um síma inn á Fésbókina í sumarblíðunni. Eins og einn 

kjósenda segir þegar þingmaðurinn er í Möðrudal á Fjöllum „Þú verður að redda þér minna 
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kjördæmi maður!“
192

 Bjarni Benediktsson formaður Sjálfstæðisflokksins birtir líka mikið 

myndir af ferðum og fundum með kjósendum og sendir upplýsingar á Fésbókina í gegnum 

snjallsímann sinn, rétt eins og formaður Framsóknarflokks.
193

 Þingmenn eru þannig ekki alltaf 

að skrifa á netið, heldur bjóða upp á persónulega sýn sína með myndum. Þeir gefa líka oft upp 

netföngin sín og jafnvel símanúmer, bæði á heimasíðu Alþingis sem eigin vefmiðlum. Þess 

reynist enginn kostur hér að vita hve mikið þau tengsl eru nýtt og hver virkni þingmanna er 

við síma- eða tölvupóstsumræður, en það gæti verið fróðleg rannsókn að kanna almenn tengsl 

kjósenda við þingmenn, hve vel kjósendum hugnast rafrænir miðlar og það hve miklu það 

skiptir kjósendur að geta verið í rafrænu sambandi við þingmenn og fá frá þeim upplýsingar. 

 

Þingmenn á Fésbókarsíðum eru oft að benda á fréttir sem þeim þykja athygliverðar, en 

gagnvirk samskipti eru þrátt fyrir háa prósentutöluna hér að ofanverðu (um 70%) í raun frekar 

lítil. Bitastæð stjórnmálaumræða mætti að sama skapi vera meiri. Fésbókin er oft notuð eins 

og einhvers konar tilkynningaskrudda, en rými fyrir viðamiklar stjórnmála- og 

samfélagsumræður er í reynd lítið. Tæknileg atriði valda því meðal annars, en reitur fyrir 

athugasemdir og gagnrýni býður ekki upp á nema ákveðinn fjölda innsláttarslaga á 

Fésbókinni. Afmæli, ferðir og alls kyns leikir eru fyrirferðamikil á síðum þingmanna sem og 

annarra landsmanna og greinilegt að verið er að blanda saman vinum, ættingjum, aðdáendum 

og svo bætast einhvers staðar í þvöguna andstæðingar eða gagnrýnendur sem stundum spyrja 

einhvers, en fá sjaldnast svör. Fésbókin vill því verða hrærigrautur einkalífs og 

stjórnmálaumræðu af einhverju tagi. Þeir þingmenn sem voru með lokaðar Fésbókarsíður 

voru ekki endilega með meiri stjórnmálaumræðu en hinir, frekar að vinir og ættingjar væru að 

spjalla um daginn og veginn. En er þá netið vonlaus vettvangur stjórnmálaumræðu? Það glitti 

sumstaðar í pólitískar umræður og á stundum urðu þær jafnvel fjörugar. Ef um var að ræða 

mál sem lágu þungt á þjóðinni gat  myndast töluverð umræða, þó þingmennirnir sjálfir væru 

ekki endilega mikið að blanda sér í umræðuna beint. Það kom þó fyrir, sérstaklega ef þeir 

vildu skýra mál sitt nánar. Það er líka greinilegt að flestir þingmenn fylgjast vel með 

Fésbókinni þó þeir séu ekki mikið að skrifa þar frá eigin brjósti eða svara kjósendum. Skjót 

viðbrögð við vinabeiðnum, innsetning mynda, „stöðuskráning“ og ýmis konar þess háttar efni 

ber því vitni. Þingmenn fylgjast því með umræðunni og vita vel hvað er í gangi. 
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Hvort kjósendur geta veitt þingmönnum aðhald og haft eftirlit með störfum þeirra með því að 

fylgjast með þeim á rafrænum miðlum er svo áhugaverð spurning. Oft kom það fyrir að 

kjósendur sendu þingmönnum opnar fyrirspurnir en fengu engin svör, hvort sem það var af 

því að viðkomandi þingmaður taldi fyrirspurnina ekki áhugaverða, óttaðist skæting eða 

gagnrýni af einhverju tagi eða einfaldlega hafði ekki tíma til að svara. Sumir þingmenn gefa 

greinargóða lýsingu á starfi sínu og verkefnum, upplýsingar á vegum ráðuneyta um ráðherra 

og verkefni þeirra eru af þessu taginu og eins má nefna greinargott yfirlit Sivjar 

Friðleifsdóttur (B) á heimasíðu sinni. Þingmaðurinn heldur rafræna dagbók um dagleg 

verkefni, en þar er ekki farið í neinar samræður við kjósendur eða einstök mál krufin til 

mergjar.  Siv skeytir inn stuttum persónulegum upplýsingum um matarstúss og ferðalög, rétt 

eins og þingmenn gera oft á Fésbókinni.
194

 Kjósandi fær notalega tilfinningu við lesturinn, en 

engar bitastæðar upplýsingar vilji hann taka afstöðu til mála eða fræðast um pólitík. Reyndar 

er hægt að senda þingmanningum póst og segja sína skoðun, en það er ekki birt.
195

 Svo er um 

fleiri þingmenn.  

 

Kjósendur geta fylgst með meirihluta þingmanna á rafrænum miðlum, en virknin er upp og 

ofan og gagnvirknin því ekki alltaf jafn mikil og hlutfallið 70% gagnvirk samskipti kunna að 

gefa til kynna. Það er mikil vinna fyrir kjósendur að fylgjast með þingmönnum á rafrænu 

miðlunum, ekki síður en fyrir þingmenn að fylgjast með tækniþróun og sinna reglulegri 

upplýsingagjöf og samskiptum við kjósendur. Sé mál breska þingmannsins Nadine Dorries frá 

2010 svo rifjað upp þá viðurkenndi hún að um 70% bloggs hennar hefðu verið skrök og lygi 

til þess eins að slá ryki í augu kjósenda. Íslenskir þingmenn hafa ekki verið sakaðir um 

falsanir varðandi upplýsingagjöf á netinu, en hættan getur verið til staðar. Þar með vandast 

mál kjósenda enn eigi netið að vera virkt eftirlitstæki til að fylgjast með verkum og 

upplýsingum frá þingmönnum, fulltrúum kjósenda. 

  

Miðlarnir hafa þó þann kost að vera ódýrir, umhverfisvænir, hraðir og þjóðin er vel netvædd. 

Það hlýtur því að vera fyllsta ástæða til að efla rafræn samskipti og finna leiðir til að bæta 

tengsl umboðsmanna og fulltrúa þeirra á netinu. 
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6.2 Hugmyndir þingmanna um gagnsemi rafrænna samskipta við kjósendur 
 

Hvað eru þingmenn þá að hugsa með notkun sinni á rafrænum miðlum? Kjósendur samtímans 

eru vanir því að fara á netið til að afla sér upplýsinga, hvort sem um er að ræða leigu á 

sumarhúsum, spjalla við vini, fræðast um opnunartíma verslana eða kaupa sér skó. 

Rannsóknir dr. Hauks Arnþórssonar á árinu 2008 gáfu þá til kynna að íslenskir kjósendur 

væru ekki í miklum mæli farnir að taka þátt í stjórnmálum á netinu. Aðeins 4,3% tóku  

samkvæmt rannsókn hans þátt í netstjórnmálum.
196

 Könnun Hagstofunnar 2011 sýndi að þetta 

hefur breyst hratt, en samkvæmt henni höfðu ríflega 40% netnotenda lesið eða skrifað á netinu 

um stjórnmálaleg eða samfélagsleg málefni. Um þriðjungur hafði svo reynt að hafa áhrif á 

samfélagslega umræðu á netinu.
197

 Það má þó vera augljóst að það er mikil vinna að ætla sér 

að fylgjast með öllum fulltrúunum 63 og veita þeim aðhald við þingstörfin á netinu. Líklega 

eiga Íslendingar enn eftir að þróast hvað varðar þessi mál. Notkun netmiðla og rafræn 

samskipti við kjósendur færast í vöxt erlendis, til dæmis í Bandaríkjunum og Bretlandi, og 

baráttan fyrir kosningar þar er og verður æ meira háð á rafrænum miðlum, svo sem Twitter. 

Þingmenn þurfa að fylgja straumum og stefnum hvað varðar rafræna miðla, en það er enginn 

hægðarleikur að fylgjast með þróuninni og taka þátt í öllu. Þegar þingmaðurinn Margrét 

Tryggvadóttir (H) ræðir Google+ þá segist hún ekki nenna að setja sig inn í það og fær nokkra 

umræðu um kosti og galla þessa nýja samskiptavefjar.
198

 Fleiri þingmenn nefna þreytu við 

netnotkun og bera við tímaskorti. Slíkt er ekki einskorðað við íslenska þingmenn, breskir 

þingmenn eiga við sama vanda að stríða. Þingmenn eru einnig á stundum eins og í vafa um 

hvort þeir nenni að standa í rafrænum samskiptum og mislíkar greinilega hnútukastið sem þeir 

fá frá æstum kjósendum. Að minnsta kosti finnst mörgum þeirra gott að taka sér hlé endrum 

og sinnum til að hlaða batteríin. 

 

Hugsanlega myndi það gagnast íslenskum þingmönnum að fá aðstoðarmenn til að geta sinnt 

störfum sínum betur og geta fylgst vel með örri tækniþróun. Þingmaðurinn Vigdís 

Hauksdóttir (B) kvartar yfir því að skorið sé niður fjármagn til að halda úti aðstoð við 

þingmenn og sé það miður. Með því dragi úr upplýsingagjöf til almennings.
199

 

                                                           
196

 Haukur Arnþórsson (2008), bls. 127. 
197

 Hagstofan (2011). 
198

 Margrét Tryggvadóttir (22.7.2011). [Fésbókarveggur]. Sótt 8.8.2011 á 
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Þingmennirnir Einar K. Guðfinnsson (D) og Sigríður Ingibjörg Ingadóttir (S) sem rætt var við 

í viðtölum eru heldur ekki í vafa um gagnsemi þess að fá aðstoðarmenn. Þau telja bæði að 

rafræn samskipti við kjósendur séu mjög mikilvæg. Kjósendur eigi rétt á upplýsingamiðlun 

frá þingmönnum og  netið sé fljótvirk og tiltölulega ódýr upplýsingaveita. Hins vegar þurfi 

menn að gefa sér tíma til að sinna netstörfum og leita sér aðstoðar, meðal annars vegna 

tæknilegra mála. Það væri því ekki slæmt ef þingmenn fengju aðstoð til að sinna þessum 

samskiptamáta við kjósendur af meiri þrótti. 

 

6.3 Skipta stjórnmálaflokkar, menntun, aldur eða kyn máli varðandi rafræn 

samskipti við kjósendur? 
 

Þegar litið var til þeirra tæpu 10% þingmanna sem reyndust veflausir samkvæmt rannsókninni 

þá voru fimm þeirra karlmenn og ein kona. Tveir voru í aldurshópnum 40 til 60 ára en fjórir 

reyndust yfir sextugt. Einn var utan flokka, tveir voru Vinstri grænir, tveir Sjálfstæðismenn og 

einn í Samfylkingunni.  Sá er utanríkisráðherrann Össur Skarphéðinsson, en upplýsingum um 

verk og skrif ráðherrans er komið rafrænt á framfæri af hálfu ráðuneytis  hans. Hann var áður 

vel virkur á rafrænum miðlum, þannig að kunnáttuskortur er vart orsök þátttökuleysis í hans 

tilviki. Fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon er annar þingmanna Vinstri grænna í 

veflausa hópnum, en störfum hans og skrifum er að sama skapi komið á framfæri á vef  

Fjármálaráðuneytisins.
200

 Sendur var tölvupóstur til eins hinna veflausu þingmanna og spurt 

hvers vegna viðkomandi þingmaður væri veflaus. Svarið sem barst hratt og vel var einfaldlega 

það að til stæði að koma sér upp vefmiðli, en ekki hefði enn gefist til þess tími vegna anna. 

Þingmaðurinn svaraði hins vegar ekki þeirri spurningu hvort vitna mætti beint í svarið og 

verður því ekki gefið upp hér hvern þingmannanna er um að ræða.  Í Bretlandi voru veflausir 

þingmenn yfirleitt karlmenn yfir fimmtugt sem áttu það sameiginlegt að hafa setið lengi á 

þingi með góðan meirihluta á bak við sig.
201

  

 

Þeir þingflokkar sem standa sig einna best hvað varðar netnotkun eru Hreyfingin og 

Framsóknarflokkur. Í Hreyfingunni eru allir þrír þingmenn með heimasíður og Fésbókarsíður, 

en þingflokkurinn er of fámennur til að fullyrða nokkuð frekar um greiningu eftir kyni, aldri 

og menntun. Þingmenn flokksins eru mjög virkir í netumræðu, en flokkurinn er hreyfing sem 
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spratt upp í efnahagshruninu sem andóf gegn ríkjandi öflum. Ekki hefur verið eining innan 

flokksins og hreyfing á þingmönnum. Þráinn Bertelsson þingmaður (V) flutti sig þannig úr 

flokknum og yfir til Vinstri Grænna. Birgitta Jónsdóttir þingmaður Hreyfingarinnar á flesta 

„vini“ á  Fésbókinni og er ókrýndur meistari tístsins meðal þingmanna. Hún er menntuð úr 

„skóla lífsins“ eins og segir á Fésbókarsíðu hennar, en er þó greinilega með tölvukunnáttuna í 

betra lagi en flestir aðrir.  Um 90% þingmanna Framsóknarflokks eru með háskólagráðu og 

allir þingmenn flokksins reyndust hafa komið sér upp Fésbókarsíðu. Um 60% þeirra höfðu 

svo á einhverjum tímapunkti komið sér upp heimasíðu. Greinilegt var að formaður 

Framsóknarflokks er áhugasamur um tækni og rafræna miðla.
202

 Ekki náðist að taka við hann 

viðtal, en það gæti verið fróðlegt að vita hvort hann miðstýrir rafrænum samskiptum á vegum 

flokksins að einhverju leyti. Áhugasamur formaður um tölvur og tæknimál getur hugsanlega 

skipt máli varðandi notkun flokks á rafrænum miðlum, þó ekki vildu þeir þingmenn 

Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sem rætt var við kannast við það að lagðar væru afgerandi 

flokkslínur varðandi þessi mál. Hver þingmaður væri sjálfráður um virkni sína á netinu. 

 

Hlutfall kynjanna er hefur aldrei verið jafnara en á yfirstandandi þingi. Konur og karlar 

reyndust álíka oft með heimasíður eða Fésbókarsíður eða konur í ríflega 40% tilvika á móti 

tæplega 60% tilvika hjá körlunum fyrir báða miðlana. Fer það nærri hlutföllum kynjanna á 

þingi. Erlendar rannsóknir virðast sýna að konur séu virkari á félagslegu miðlunum en karlar, 

hér reyndist slíkt ekki gilda fyrir íslenskar þingkonur.  

 

Karlar og konur á þingi reyndust álíka dugleg að tjá sig á netinu um mál eins og Icesave og 

fiskveiðar. Þannig voru það karlar í um 57% tilvika sem ræddu Icesave og þeir voru tæp 60% 

þeirra þingmanna sem ræddu fiskveiðar og fiskveiðistjórn. Evrópuumræða var körlunum hins 

vegar hugleiknari, en um 68% umræðunnar um Evrópumál reyndist á vegum karlmanna í hópi 

þingmanna. Margrét Tryggvadóttir (H) var ein þeirra þingkvenna sem ræddu öll málin þrjú á 

rafrænu miðlunum, Lilja Mósesdóttir (utan fl.) gerði hið sama og einnig Eygló Harðardóttir 

og Vigdís Hauksdóttir (B). Ragnheiður Ríkharðsdóttir (D) var fulltrúi Sjálfstæðiskvenna í 

þeim hópi sem kom inn á öll málin á netmiðlum, en af hálfu stjórnarflokkanna reyndust það 

vera Oddný G. Harðardóttir og Sigríður Ingibjörg Ingadóttir (S) sem komu inn á öll þrjú 

málin. Þingkonur Vinstri Grænna slepptu Evrópuumræðunni á þeim miðlum sem kannaðir 
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voru, en þær Svandís Svavarsdóttir ráðherra  og Lilja Rafney Magnúsdóttir ræddu báðar 

fiskveiðar og Icesave. Aðrar þingkonur ræddu færri þessara mála eða tóku fyrir önnur efni í 

umræðunni. Lausleg athugun á heimasíðu þingsins leiddi það í ljós að nær allar þeirra 

þingkvenna sem gáfu sér tíma til að ræða öll málin þrjú eru með stálpuð eða uppvaxin börn,  

Eygló og Sigríður Ingibjörg eiga einar úr þessum hópi börn undir 10 ára aldri. Ætli annir við 

barnauppeldi hamli þingkvennum frá því að vera virkar í netheimum og hver er staða karla á 

þingi með ung börn? Það gæti verið fróðlegt rannsóknarefni en verður ekki kannað nánar hér. 

Þingkonur, rétt eins og aðrir þingmenn, gætu einnig hafa fjallað um umrædd mál á öðrum 

vettvangi en þeim rafræna.   

 

6.4 Nýta íslenskir þingmenn sér rafræn samskipti til að koma upplýsingum 

til kjósenda? 
 

Hvað varðar rafræna upplýsingamiðlun af  hálfu íslenskra þingmanna um málefni eins og 

Icesave, Evrópusambandið eða fiskveiðar þá er ljóst að þingmenn veita upplýsingar um og 

hafa skoðanir á margvíslegum málefnum. Það fer eftir þingmönnum sem einstaklingum 

hverju þeir hafa mestan áhuga á og hverju þeir beita sér mest fyrir, en hvað varðar þau mál 

sem voru sérstaklega til skoðunar í þessari rannsókn þá birtist yfirleitt eitthvað varðandi 

umrædd málefni hjá vefvæddum þingmönnum. Icesave var hitamál hjá flestum, margir ræddu 

fiskveiðar og fiskveiðistjórn og hluti tæpti eitthvað á Evrópumálum, þó ljóst sé að sú umræða 

eigi eflaust eftir að þróast frekar og menn að mynda sér skýrari afstöðu til málsins. Þannig 

voru það alls 42 þingmenn sem eitthvað komu inn á Icesave á netmiðlum á 

rannsóknartímabilinu, einir 32 tæptu á fiskveiðum og fiskveiðistjórnunarkefinu og um 28 

þingmenn ræddu  Evrópusamband og Evrópusambandsaðild. Ekki var alltaf um mikla 

umræðu að ræða, rétt að tæpt væri á eða vísað til umræðu um málin. Karlar á þingi reyndust 

nokkru virkari í umræðunni en konur, samanber kaflann hér á undan. 

 

Tímasetningar skipta máli í stjórnmálum og Evrópuumræða var ekki hitamál á þeim tíma sem 

rannsóknin stóð yfir, þrátt fyrir að formlegar aðildarviðræður hæfust seinnipart júní 2011. 

Stjórnarandstöðuþingmenn voru lítt að benda á efnahagsvandræði Evrópusambandsins og 

stjórnarþingmenn sáu sér eflaust lítinn hag í að ræða þau mál, en það verður fróðlegt að sjá 

hvernig þingmenn taka á þessu efni í framtíðinni. Fiskveiðar og fiskveiðistjórnunarkerfi vöktu 

sterkari viðbrögð. Þannig má nefna að við Fésbókarfærslu Þórs Saari (H) þann 18. apríl barst 
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61 athugasemd um málið og tók þingmaðurinn fullan þátt í umræðunum.
203

 Þegar Árni Páll 

Árnason þingmaður og efnahags- og viðskiptaráðherra (S) ræddi sama málefni þann 20. júní  

birtust viðbrögðin í 22 færslum. Ráðherrann blandar sér hins vegar ekki frekar í umræðuna.
204

 

Til marks um hitann í Icesave umræðu má nefna að Árni Páll fjallar um það mál 10. apríl, fær 

41 athugasemd við málið og blandar sér í umræðuna við kjósendur.
205

 Þór Saari varpar fram 

Fésbókarfærslu um sama mál fimmtudaginn 7. apríl og fær 12 athugasemdir við henni. Hann 

skiptir sér ekki frekar af umræðunni þann daginn, en daginn áður hefur hann fengið 26 

athugasemdir frá kjósendum varðandi Icesave og er mönnum þá heitt í hamsi. Svo heitt að 

einhver spyr hvort athugasemdirnar séu fullorðnu fólki sæmandi. Þingmaðurinn tekur ekki 

þátt í orðræðunni og lætur kjósendum það eftir að bítast um málið.
206

  

 

Lilja Mósesdóttir (utan flokka) er mjög virk í samræðum við kjósendur á Fésbók og fær oft 

mikla svörun við því sem hún varpar inn í umræðuna. Lilja er dæmi um það hvernig 

þingmaður getur hvatt fólk til pólitískrar virkni og umræðu. Ekki er óalgengt að allt að 60 – 

70 athugasemdir séu birtar út frá íhugunarefnum hennar og margt fróðlegt.
207

 Það eru reyndar 

ekki allir á því að þingmaðurinn svari skilmerkilega öllum spurningum. Þannig birtist frétt í 

Útvarpi Sögu um að Lilja hefði eytt athugasemdum frá Sigurjóni Þórðarsyni, formanni 

Frjálslynda flokksins og gagnrýni fékk hún fyrir að svara ekki alltaf óþægilegum spurningum 

frá kjósendum.
208

 Þetta er hins vegar ekki óvanaleg athugasemd á Fésbókinni og greinilega 

upp og ofan hvort þingmenn kjósa að svara athugasemdum eða ekki. Einn kjósandi spyr 

Guðlaug Þór Þórðarson (D) hreint út um það hvort þingmaðurinn lesi Fésbókarpóst og fær 

jákvætt svar. Annar kjósandi skýtur því inn samhliða að þingmaðurinn svari póstinum líka.
209

 

Það gafst lítt færi á því að kanna í þessari rannsókn hvort þingmenn séu virkir við að svara 

tölvupósti frá kjósendum eða hvort þeir nýta sér tölvupóstlista til að fræða kjósendur, en það 

gæti verið að póstlistar séu leið sem þingmenn kjósa til upplýsingamiðlunar. Þau Sigríður 
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Ingibjörg Ingadóttir (S) og Einar K. Guðfinnsson (D) kváðu þó svo ekki vera hvað sig varðaði  

í viðtölunum sem tekin voru, en bæði lögðu áherslu á að þau reyndu að svara þeim kjósendum 

sem sendu þeim sérstaklega póst eða erindi.
210

  

Annað dæmi um mjög virkan þingmann í rafrænum umræðum á Fésbók er Pétur H. Blöndal 

(D). Pétur er mjög virkur og duglegur að fá kjósendur til að skiptast á skoðunum varðandi hin 

ýmsu pólitísku mál. Hann biður menn að vera málefnalegir í umræðum og forðast stóryrði. 

Einhver kjósandinn skýtur því að honum að hann megi bara vera glaður yfir því að fá 

andsvör.
211

 Stundum eru þau reyndar allt að 65 við einni umræðu þingmannsins þegar rætt er 

um skuldavanda Bandaríkjanna.
212

 Þingmenn geta því fengið mikil viðbrögð við pólitískri 

umræðu og oft tekst þeim að halda kjósendum við efnið, án þess að upp úr sjóði og menn leyfi 

sér ómálefnalega umræðu. Þingmaður sem ekki lætur espa sig til óvæginna svara og heldur ró 

sinni nær oft að hvetja til virkrar og málefnalegrar umræðu á Fésbókinni. Þingmenn sem leyfa 

athugasemdir á vefsíðum geta hins vegar átt erfiðara með að hindra það að athugasemdir verði 

ekki úr hófi fram ómálefnalegar. Ögmundur Jónasson þingmaður og ráðherra Vinstri grænna, 

einn virkasti bloggarinn á þingi í dag, er einn þeirra sem fær að kljást við þann vanda. 

Ráðherrann færir nýtt efni mjög reglulega inn á heimasíðu sína og það þrátt fyrir annir við 

ráðherrastörf, en ráðherrar kunna dálítið að hverfa úr daglegri umræðu við kjósendur í 

netheimum er þeir taka við embætti. Þeir hafa þó aðstoðarmenn sem óbreyttir þingmenn hafa 

ekki. Flokkssystir Ögmundar, Svandís Svavarsdóttir (V) umhverfisráðherra, gerir þó sitt besta 

til að vera virk á Fésbókinni og endrum og sinnum sést þar til Árna Páls Árnasonar (S) 

efnahags- og viðskiptaráðherra. Aðdáendasíða Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráherra (S) er 

einnig uppfærð reglulega, þó ekki sé það endilega af ráðherranum sjálfum. 

Þingmenn hafa ábyrgðarhlutverki að gegna og upplýsingamiðlun til kjósenda hlýtur að eiga 

að vera stór hluti af starfi þeirra. Þeir hafa áhrif á samfélagið, ekki aðeins með ákvörðunum 

sínum á Alþingi heldur einnig með samskiptum sínum við kjósendur. Vinnusemi sína sýna 

þeir með ræðuhöldum í þingsal, mætingu á þingfundi,  en ekki hvað síst með þeim þætti sem 

þingmenn gleyma hugsanlega stundum að rækta, með því að vera sýnilegir í netheimum og 

efla rafræn tengsl við kjósendur. Kynslóðir sem nú vaxa úr grasi líta á netheima sem 

sjálfsagðan hlut og ætlast til að fá upplýsingar um heiminn í gegnum snjallsíma og aðrar 
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græjur. Kjósendur hljóta með tímanum að læra að skrifa á miðilinn og umgangast hann með 

meiri virðingu. Skrif á netið eru vandmeðfarin ekki síður en orð á pappír. Pappírinn kann 

reyndar að vera á útleið og þingmenn framtíðar munu þurfa að líta til netmiðla ef þeir ætla að 

koma skilaboðum á framfæri, auka tengsl við kjósendur og bæta álit kjósenda á þingmönnum. 

Þeir ná þannig til stærrri hóps með umhverfisvænum og skjótum hætti.  Sigríður Ingibjörg 

Ingadóttir þingmaður (S) kemst svo að orði: 

 Það eru mikil forréttindi að vera alþingismaður og fá að hafa áhrif á þróun mála í 

 samfélagi okkar. Í því starfi eins og öðrum er þó mikilvægt að taka sér stöku sinnum 

 frí frá önnum dagsins til að hlaða batteríin, ná að ígrunda málin úr fjarlægð, lesa sér 

 betur til um hluti og njóta lífsins.
213

 

Þingmenn skrifa um það sem þeim dettur í hug og þeir eru ekki alltaf að taka á þeim 

málefnum sem eru heitust það og það sinnið, heldur halda sig fremur við mál sem eru þeim 

hugleiknust. Athyglisvert er að stjórnarandstöðuþingmenn, sér í lagi þingmenn Hreyfingar og 

Framsóknarflokks, virtust virkari í pólitískri umræðu á sínum vefmiðlum, stjórnarþingmenn 

hneigjast meira til að fjalla um hve lífið sé gott. En það þarf tæpast að koma á óvart. 

Þingmenn við völd eru eflaust ánægðari með lífið en þingmenn í stjórnarandstöðu. 

Sumartíminn kann líka að hafa áhrif á umræðuefnið. Sólin skín og menn eru hamingjusamir, 

samanber það þegar Magnús Orri Schram þingmaður (S) heldur út í sumarið og segir við 

Fésbókarvini að hann sé „hamingjusamur“ og fær góðar viðtökur kjósenda.
214

 

Þingmenn gætu eflaust aukið notkun sína á netmiðlum til samskipta við kjósendur og 

hugsanlega verður það sá samskiptamáti sem skiptir mestu í framtíðinni til að ná tengslum við 

unga kjósendur sem vilja fá upplýsingar hratt og í stuttu máli. Það færi best á því að flokkarnir 

sjálfir leiddu þá vinnu, í stað þess að láta einstökum þingmönnum eftir að ákveða hvernig best 

sé að standa að málum. Þingmenn hafa misjafna þekkingu og tíma til að sinna rafrænum 

samskiptum við kjósendur og hugsanlega vanmeta þeir nauðsyn samskipta og 

upplýsingamiðlunar við kjósendur á neti. Sjálfur páfinn er farinn að tísta og liðsmenn Obama 

Bandaríkjaforseta eru farnir að skipuleggja rafræna kosningabaráttuna í Bandaríkjunum. 

Kosningabaráttu sem menn telja í æ meira máli verða háða í netheimum í framtíðinni. 
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Sýnilegur þingmaður með vel uppfærða netmiðla kann að ná betur til kjósenda en sá sem ekki 

hefur af slíku að státa. Það væri gott efni í framhaldsrannsókn að kanna hug kjósenda til slíks.  
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7.0 Samantekt 

 

Um 60% íslenskra þingmanna eru með heimasíður og um 70% þeirra eru á Fésbókinni. 

Twitter nota fáir að gagni, en um 17,5% þingmanna eru þó með skráðan aðgang á miðilinn. 

Enginn virðist á Myspace og aðeins þrír hafa komið sér upp aðgangi á YouTube. Um 10% 

íslenskra þingmanna teljast svo samkvæmt rannsókninni  „veflausir“, þó hugsanlega noti þeir 

tölvupóst.
215

 Notkun hans var ekki greind í þessari eigindlegu rannsókn sem stóð yfir frá 1. 

apríl til 1. ágúst 2011. Rannsóknin byggði á greiningu vefmiðlanna og athugun á 

fyrirliggjandi heimildum, auk viðtala við tvo þingmenn til þess að fá gleggri mynd af 

hugmyndum íslenskra þingmanna um rafræn samskipti við kjósendur. Þau viðtöl leiddu ekki í 

ljós mikla notkun tölvupóstlista, en þingmennirnir reyna hins vegar að svara 

tölvupóstsbeiðnum frá kjósendum eftir fremsta megni. 

Breskir þingmenn reiða sig meira á pólitískar heimasíður en íslenskir þingmenn, en á Íslandi 

kunna heimasíður reyndar að vera á útleið á kostnað Fésbókar. Nokkrir þingmenn stunda þó 

pólitískt blogg um miðla eins og Eyjuna og Pressuna og sumir halda jafnvel úti fleiri en einni 

heima- eða bloggsíðu. Ekki reyndist mikill munur á virkni kynjanna í umræðum og 

upplýsingamiðlun á netinu, en kynjahlutföll á þingi hafa aldrei verið jafnari.  Karlmenn eru þó 

fleiri eða tæp 58% þingmanna. Þingmenn reyndust flestir á aldrinum 40 til 60 ára, en um 20% 

íslenskra þingmanna eru yngri en 40 ára. Það gæti verið fróðlegt að skoða hvernig 

fjölskyldumál fara saman við þingstörfin, en viðtöl við þingmenn gáfu til kynna miklar annir 

og spurningu um forgangsröðun verkefna. Það virðist á valdi hvers þingmanns fyrir sig 

hvernig hann forgangsraðar rafrænum samskiptum við kjósendur. Flokkarnir leggja 

hugsanlega engar línur heldur er hverjum og einum þingmanni í sjálfsvald sett hvað hann 

leggur mikla vinnu og kostnað í rafræn samskipti. Einnig hvaða rafrænu miðla hann vill 

styðjast við, en aðrir miðlar sem kannaðir voru auk Fésbókar og heimasíðna reyndust lítt eða 

ekkert í notkun. Tíst (e. Twitter) taldist komið upp í 17,5% notkun, en notkunin var lítt virk 

hjá mörgum. Breskir þingmenn reyndust að sama skapi lítt komnir í tístið, en árið 2009 voru 

innan við 10% breskra þingmanna teknir að tísta og fæstir af miklum þrótti. 

Hvaða skoðun kjósendur hafa svo á rafrænum samskiptum gæti verið annað forvitnilegt 

rannsóknarefni, en sé vitnað í Stjórnlagaþing unga fólksins á árinu 2011 þá fannst kjósendum 

framtíðar æskilegt að geta nálgast forseta og stjórnaskrá á vefnum með bloggi, tísti eða öðrum 
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 Þingmennirnir „veflausu“ nýta sér eflaust netið á margvíslegan hátt. Ráðherrar sem teljast „veflausir“ láta 

þannig öðrum eftir að kynna störf sín á netinu. 
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slíkum ráðum. Okkur er tamt að „gúggla“ þegar okkur vantar upplýsingar og meira að segja 

páfinn er farinn að tísta!  

Framsóknarflokkurinn virðist nokkuð framsækinn hvað varðar tækninýjungar, þeir eiga 

yngstu þingmennina, hæsta hlutfall háskólamenntaðra og hafa ungan háskólamenntaðan 

formann sem fylgist vel með stefnum og straumum í tæknimálum. Það gæti komið flokkum 

vel að leggja línur hvað varðar tæknimál og rafræna miðla, en það hlýtur að vera 

þingmannanna sjálfra að viðhalda miðlunum og uppfæra þá. Illa uppfærðir miðlar bæta hvorki 

orðspor né efla traust. Hugsanlega myndi aukin aðstoð við þingmenn vera til gagns, annað 

hvort í formi aðstoðarmanna eða með auknum aðgangi að tæknilegri aðstoð. 

Íslendingar eru ein netvæddasta þjóð heims og vanir því að sækja sér upplýsingar á netinu um 

hvaðeina. Notkun þeirra á netinu til að sækja sér upplýsingar og taka þátt í umræðum um 

pólitík og samfélagsleg málefni hefur aukist hratt á síðustu árum. Þingmenn þurfa að fylgja 

þessari þróun, en þeir þurfa eðli máls samkvæmt að kynna sér hin ýmsu mál og miðla þeim 

upplýsingum til kjósenda. Þingmönnum finnst gott að leita sér fróðleiks milliliðalaust, bæði 

frá sérfræðingum og vinum, en það rímar við kenningar upplýsingafræðinga eins og 

McCreadie og Rice og Brendu Dervin sem fjallað var um í kafla 2.2.3. Þingmenn kunna því 

líka best að vera í milliliðalausum samskiptum við kjósendur.  

Galli netsamskipta er meðal annars sá að kjósendur, og jafnvel þingmenn, eiga það til að vera 

óvægnir í athugasemdum og ekki málefnalegir. Ferskeytlan gat orðið hvöss í höndum manna 

áður fyrr, en nú eiga menn það til að hreyta ónotum hver í annan á rafmiðlum og spara ekki 

alltaf stóru orðin. Það var þó ljóst að þingmenn geta með lagni á miðlum eins og Fésbók hvatt 

til og stýrt málefnalegri umræðu og verið þar í gagnvirkum samskiptum við kjósendur. Á 

heimasíðum er erfiðara um vik að hafa áhrif á athugasemdir, enda sagðist annar 

þingmannanna sem tekið var viðtal við aldrei lesa athugasemdir við blogg og hinn hafði fellt 

niður athugasemdakerfi á heimasíðu sinni. Fleiri þingmenn höfðu líka tekið sig til og eytt 

athugasemdum sem þeim fannst keyra úr hófi fram.  

Netið getur verið gagnlegur vettvangur til stjórnmálaumræðu, en gallinn við Fésbókina sér í 

lagi er sá að þar rennur saman „einkarými“ og „opinbert rými“, svo vitnað sé til kenninga 

heimspekingsins Jürgen Habermas. Stjórnmálaumræða og upplýsingagjöf vill fara út um 

víðan völl í bland við persónuleg málefni þingmanna. Heimasíður eru meira nýttar sem 

„ómengaður“ vettvangur stjórnmálaumræðu og upplýsingagjafar, en þær virðast heldur hafa 

gefið eftir í samkeppninni við Fésbókina. Hvað verður svo með notkun á Twitter og nýrri 
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miðlum er óljóst. Miðlarnir eru margir, tækniþróunin hröð og byggist æ meir á stuttum 

skilaboðum.  Þingmenn, sem og kjósendur, mega hafa sig alla við að fylgja nýjustu 

samskiptamiðlum. Kjósendum er því nokkur vandi á höndum með að fylgjast með fulltrúum 

sínum á þingi um rafræna miðla. Netnotkun þingmanna mætti vera meiri, en jafnframt er hún 

þó svo mikil að hver einstakur kjósandi getur átt fullt í fangi með að fylgjast með öllu því sem 

þar fer fram. Greinilegt er að netvæddir þingmenn fylgjast nokkuð vel með gangi umræðunnar 

í netheimum, en þingmenn þurfa líka að gæta þess að ekki er nóg að stofna einvörðungu til 

rafrænu miðlanna. Það þarf stöðugt að endurnýja efni og viðhalda upplýsingastreymi til þess 

að þeir komi að góðu gagni í samskiptum kjósenda og þingmanna. Aðeins þá geta 

umbjóðendur fylgst með fulltrúum sínum í gegnum netmiðla svo gagn sé að. 
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Viðaukar 

a. Beiðni um aðgang að lokuðum Fésbókarsíðum 
 

Öllum þingmönnum með lokaðar Fésbókarsíður var send eftirfarandi beiðni: 

Daginn. Er meistaranemi í rafrænni stjórnsýslu við HÍ að kanna tengsl þingmanna og kjósenda á 

netinu. Fæ ég aðgang að síðunni þinni í svo sem mánaðartíma til að fylgjast með umræðunni?  

Kv. Unnur Lárusdóttir  

---------------------------- 

Birkir Jón Jónsson 6.8.2011: Já samdægurs 

Eygló Harðardóttir 20.7.2011: Já samdægurs 

Guðmundur Steingrímsson 20.7.2011  Aðgangur kominn 26.7.2011 

Gunnar Bragi Sveinsson 20.7.2011: Já samdægurs 

Höskuldur Þórhallsson 20.7.2011: Já samdægurs 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 20.7.2011: Já samdægurs.  Sótt um viðtal 3. ágúst – ekkert svar 

Siv Friðleifsdóttir 20.7.2011: Ekkert svar 24.7.2011 – vísað á heimasíðu nokkrum dögum síðar. 

 

Þór Saari 20.7.2011: Já samdægurs 

 

Árni Páll Árnason 20.7.2011: Já samdægurs 

Katrín Júlíusdóttir 20.7.2011: Já samdægurs 

Oddný Harðardóttir 20.7.2011: Já samdægurs 

Róbert Marshall 20.7.2011: Já samdægurs 

Sigmundur Ernir Rúnarsson 20.7.2011: Ekkert svar  

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 20.7.2011: Já samdægurs.  Sótt um viðtal 3. ágúst – tekið 15. ágúst. 

 

Guðlaugur Þór Þórðarson 20.7.2011: Já samdægurs 

Kristján Þór Júlíusson 20.7.2011:  Já samdægurs 
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Tryggvi Þór Herbertsson 4.7.2011: Já samdægurs 

Unnur Brá Konráðsdóttir 20.7.2011: Ekkert svar  

 

Árni Þór Sigurðsson 4.7.2011:  Já samdægurs 

Lilja Rafney Magnúsdóttir 4.7.2011: Já  9.7.2011 

Svandís Svavarsdóttir 4.7.2011: Já samdægurs 
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b. Fyrirspurn til þingmanns vegna vefleysis 
 

xxx 15.8.2011: 

Daginn. 

 

Er meistaranemi í rafrænni stjórnsýslu við HÍ að kanna 

tengsl þingmanna og kjósenda á netinu. 

 

Mig langaði til að forvitnast um orsakir þess að þú 

ert lítt sýnileg/ur í netheimum. Hvorki með heimasíðu, á 

Fésbók, Twitter né öðrum rafrænum miðlum? 

 

Er það meðvituð ákvörðun hjá þér að nýta ekki rafræna 

miðla til að koma þér og sjónarmiðum þínum á framfæri 

eða eitthvað annað sem veldur? 

 

 

Með bestu kveðju, 

 

Unnur Lárusdóttir 

bókasafns- og upplýsingafr. 
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c. Viðtöl: viðtalsvísir vegna viðtala við þingmenn  
 

Líturðu á það sem hlutverk þitt sem þingmanns að uppfræða kjósendur um hin ýmsu málefni? 

Þá helst þau málefni sem eru á sviði þinnar þingnefndar eða bara hvað það sem þú hefur 

áhuga á og telur eiga erindi við kjósendur? 

Hvernig aflar þú þér upplýsinga um hin ýmsu mál? Um netið, skýrslur, bækur, spjallar við 

sérfræðinga osf.? 

---------------------------------------------------- 

Hvers vegna notar þú rafræna miðla til að miðla upplýsingum? 

Líturðu á rafræna miðla sem góða leið til að uppfræða kjósendur um stjórnmál? 

Er einhver flokkslína frá flokknum þínum varðandi rafræna miðla, eða er notkunin 

sjálfsprottin? 

Er einhver sem ræður þér heilt í netmálum, hefurðu aðgang að einhverjum ráðgjöfum? 

Líturðu á rafræna miðla sem góða leið til að markaðssetja þig og þínar skoðanir eða er notkun 

rafrænna miðla bara kvöð? 

Líturðu bæði á rafræna miðla sem miðil bæði fyrir þig persónulega og sem leið til að koma 

skoðunum þínum á framfæri sem þátttakanda í stjórnmálum? Hvernig gengur þér að skilja 

þarna á milli? 

-------------------------------------------- 

Gefurðu þér ákveðinn tíma til að sinna skrifum á rafrænum miðlum eða skrifarðu bara þegar 

þér dettur í hug? 

Hvað hamlar þér frá því að nota rafræna miðla? Tímaskortur, tölvufælni, vantrú á miðlunum 

eða annað? 

Hvernig velurðu rafræna miðla sem þú vilt vera á? 

Er einhver netmiðill sem þú kýst að nota umfram annan? Fésbók frekar en heimasíða osf.? 
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Er einhver þróun í gangi sem þú tekur eftir varðandi rafræna miðla, þróun frá heimasíðum t.d. 

yfir á Fésbók. Og hvað með Twitter – heldurðu að þú eigir eftir að tísta? 

-------------------------------------------- 

Heldurðu að boðskapurinn skili sér betur til kjósenda um rafræna miðla? Hvernig viltu helst 

ná til kjósenda? 

Er netið góð leið til að ná til kjósenda? Önnur betri? 

Er netið leið til vinsælda? Skiptir það máli fyrir ímynd þingmanns að vera sýnilegur í 

netheimum? 

Hafa tengsl þin við kjósendur aukist eða breyst með tilkomu netmiðla? Ertu í gagnvirku 

sambandi við kjósendur eða ekki? 

Ef ekki hvers vegna ekki? 

-------------------------------------------- 

Er umræðan á netinu málefnaleg? Hvað þarf að gera til að bæta umræðuna? 

Ókostir netsins eða hættur því samfara?  

Kostir netmiðla? 

Myndu rafræn samskipti þín við kjósendur aukast, ef þú hefðir aðstoðarmann eða fengir 

sérstaka tölvuaðstoð eða þjónustu? 

Telurðu að þú eigir eftir að auka netnotkun eða læturðu það hjá líða? 
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