
Útdráttur 
 
Lítið hefur verið ritað um hinn íslenska bloggheim. Þrátt fyrir að blogg á Íslandi sé ekki ýkja 
gamalt, eru margir sem hafa tileinkað sér það með einum eða öðrum hætti. Á undanförnum 
misserum hefur orðið gríðarleg aukning á því að hinir hefðbundnu fjölmiðlar vitni í þá 
umræðu sem á sér stað í bloggheimum. Í þessari ritgerð er þessi heimur kortlagður og 
tengingin við hina hefðbundnu fjölmiðlun skoðuð. Rætt var við forsvarsmenn fréttablogganna 
á Íslandi og meðal annars spurt um ástæður þess að fréttatengd blogg voru sett á fót. Til þess 
að varpa ljósi á ástæður þess að fólk bloggar, var rætt við nokkra bloggara. Bloggheimurinn á 
Íslandi var kortlagður með því að greina öll helstu bloggsvæðin sem í notkun eru á Íslandi. 
Helsta niðurstaða þessarar greiningar er sú að bloggheimurinn er tvískiptur. Annars vegar 
ræðir um hið hefðbundna blogg, þar sem fólk heldur eins konar dagbækur á netinu og 
lesendur þeirra eru flestir tengdir þeim. Hins vegar er um að ræða fréttatengt blogg þar sem 
fólk fjallar um atburði líðandi stundar og er lesið af bæði þeim sem tengjast þeim beint, sem 
og fólki sem er að leita eftir fréttaflutningi sem hlaðinn er skoðunum og/eða gildisdómum. Á 
fréttatengdum bloggsvæðum eru það helst karlmenn yfir þrítugu sem blogga. Á hinum 
hefðbundnu eru það á hinn bóginn konur undir tvítugu sem ráða ríkjum og á þeim 
bloggsvæðum er einnig að finna mikið af yfirgefnum eða óvirkum bloggsíðum. Í ljósi 
umfangs, eðlis og vaxandi vinsælda bloggsins hérlendis er það mat höfunda að blogg á 
Íslandi, hvort heldur sem um ræðir hefðbundið eða fjölmiðlatengt, sé komið til að vera. 
 

Abstract 
 
Not much has been written about blog in Iceland. Even though the Icelandic world of blog is 
not old, there are many who have adopted it in one way or the other. There has been an 
amazing growth in how the traditional media cite the discussions that take place on blogs in 
the last few years. In this paper the world of blog is explored and how it connects to the 
traditional media. Representatives of the newsblogs were interviewed and they asked, 
amongst other things, why such blogs were established. To shed a light on some of the many 
reasons why people choose to blog, a few bloggers were interviewed. The Icelandic blogs 
were explored by looking into all the major blog areas. The main conclusions show that the 
world of blog in Iceland is bisected. On one hand it is the traditional blog, where people keep 
a diary online and the readers are usually someone related to the blogger and then it is the 
news related blog where people discuss what is happening in the society. That kind of blog is 
read both by those related to them and also those looking for news coverage loaded with 
opinion. There are mainly men over thirty who blog on the news related blog areas. Women 
under twenty on the other hand are the most common users of the traditional blogs and there 
one finds a lot of abandoned or inactive blog sites. Considering the scope of blog and its 
increasing popularity in Iceland, whether it is traditional or news related, it is the authors 
opinion that blog is here to stay. 

 


