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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. 
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Inngangur 

Framlag bloggsins til þjóðfélagsumræðunnar hefur aukist mikið á síðustu 

misserum. Á allra síðustu árum hefur það breyst úr því að vera nánast einungis 

tjáningarmáti unglinga í að vera öflugur vettvangur skoðanaskipta fólksins í landinu og 

gildir þá einu við hvað fólk starfar. Það vilja allir vera með. Eins og með flest annað þá 

fylgja blogginu bæði kostir og gallar, því fyrir hvern þann sem hæðist að eða bendir á 

hugsanlegar tálsýnir sem dregnar eru upp af netinu og blogginu er annar sem heldur því 

fram að blogg virki eins og linsa, að þau beini athygli að málum sem annars enginn fengi 

vitneskju um. Sjálfsagt leynist sannleikur í hvoru tveggja. Því er hins vegar ekki að neita 

að þróunin hefur verið ævintýralega hröð og umfang bloggheimsins er orðið gríðarlegt. 

Sem dæmi má nefna að ritstjórn Time gerði „þig“ að manni ársins árið 2006. Á forsíðu 

blaðsins, undir mynd af tölvuskjá sem virkar eins og spegill, stendur YOU. Yes, you. You 

control the Information Age. Welcome to your world. (Þýð: ÞÚ. Já þú. Þú stjórnar 

upplýsingaöldinni. Velkomin í heiminn þinn.) Ritstjórn tímaritsins Ísafoldar gerði slíkt 

hið sama fyrir síðasta ár en þá var ung kona, sem heldur úti bloggi, útnefnd sem 

Íslendingur ársins. En hvernig er hinn íslenski bloggheimur í raun? Hér verður m.a. leitast 

við að svara spurningum um það hverjir séu að blogga og um hvað, ásamt því að kanna á 

hvaða aldri bloggarar eru almennt. 

Það nýjasta í bloggheiminum á Íslandi er hið svokallaða fréttablogg, en þar fá 

bloggarar tveggja stærstu fréttavefja landsins, visir.is og mbl.is, tækifæri til að tengja 

bloggfærslur sínar við fréttir sem birtast á þessum miðlum. Að sjálfsögðu er ekkert nýtt 

við það að blogga um fréttir en þessi beintenging við fréttirnar hefur ekki sést áður á 

Íslandi. Ekki eru allir jafn hrifnir af þessari þróun og spá fyrir um hnignun hefðbundinnar 

fjölmiðlunar. Aðrir vilja meina að þetta sé eðlileg þróun og góð viðbót sem leiði til meira 
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lýðræðis. En er einhver munur á þessum bloggheimum, hefðbundnum bloggum og 

fréttabloggum?  

Til þess að svara slíkum spurningum munu höfundar leitast við kortleggja hinn 

íslenska bloggheim, hverjir séu að blogga og um hvað. Hinu nýja fjölmiðlabloggi verða 

einnig gerð góð skil og hugmyndir um framtíð bloggs á Íslandi í tengslum við hina 

hefðbundnu fjölmiðlun settar fram.  
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1. Skilgreiningar 

Í þessari ritgerð notast höfundar við nokkur erlend orð sem hafa aðlagast íslensku máli og 

fest sig í sessi hjá hinum almenna málnotanda. Þar sem þessi orð eru mikið notuð á síðum 

ritgerðarinnar er ekki úr vegi að útskýra merkingu þeirra nánar.  

Blogg vísar til dagbókarskrifa sem fara fram á netinu. Orðið er upphaflega komið 

frá enska orðinu log, sem merkir leiðarbók skips, flugbók eða skrá yfir tiltekna atburði 

sem raðað er í tímaröð. Til að byrja með var einfaldlega notast við nafnorðið journal eða 

dagbók en síðar breyttist það í weblog, sem er samsett orð úr vefur eða net og log 

(Britannica, 2007). Í þessu tilliti er einnig hægt að tala um vefdagbækur og 

vefdagbókarfærslur en orðið blogg um hvort tveggja er mun þjálla og virðist hafa fest sig 

í sessi. Hugtakið vefblogg kom fyrst fram árið 1997. Ekki eru allir sammála um uppruna 

orðsins en margir vilja eigna Jorn Barger heiðurinn af því. Stytting orðsins, og það sem 

flestir nota í dag, blogg, kom fyrst fram á heimasíðu Peters Merholz, sem hafði í gríni 

tekið orðið í sundur og sett á eina af færslum sínum, We-Blog, (þýð. við bloggum). 

Hugtakið festist í heimi netverja og er blogg því það orð sem notað er í dag (Britannica, 

2007). Málfarsráðunautur RÚV, Aðalsteinn Davíðsson, kvaðst í samtali við höfunda afar 

sáttur við orðið blogg, það hefði aðlagast íslenskunni vel og að það uppfyllti allar reglur 

hvað varðaði fallbeygingu og annað slíkt. Því væri ekkert sem benti til annars en að orðið 

væri komið til að vera (20. mars, 2007). 

Bloggari er það orð sem notað er um þá sem skrifa dagbækur á netinu, þ.e. um þá 

sem blogga.
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Færsla er orð yfir þau skrif sem bloggari setur á eigin bloggsíðu. Þegar talað er 

t.a.m. um nýjustu færsluna er átt við nýjustu skrifin sem bloggarinn færði inn á netið. Það 

sem einstaklingar skrá inn á sitt blogg raðast í tímaröð, þannig að það nýjasta er alltaf efst 

og þannig aðgengilegast. 

Bloggveita eða bloggsvæði eru orð sem eru notuð yfir það umhverfi á internetinu 

sem er til þess fallið að halda utan um bloggsíður. Bloggveitur/svæði eru mismunandi 

gerðar og útlits en bjóða allar upp á það að blogg sé stofnað undir ákveðnum formerkjum. 

Til þess að bæta við nýrri færslu á sitt heimasvæði/bloggsvæði þarf að skrá sérstök 

lykilorð inni á bloggveitunum. Því er tiltölulega einfalt að blogga og hægt að gera það 

hvar sem er í heiminum, svo lengi sem netsamband er fyrir hendi. 
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2. Gögn og aðferðir 

Heimildir um blogg á Íslandi eru af skornum skammti. Höfundar leituðu því fanga víða til 

þess að ná góðri yfirsýn yfir hinn íslenska bloggheim og hvernig hið nýja fréttablogg 

tengist hinni hefðbundnu fjölmiðlun. Þetta var gert í nokkrum áföngum. Í fyrsta lagi tóku 

höfundar djúpt eigindlegt viðtal við tvo aðila; Höddu Hreiðarsdóttur, vefstjóra á visir.is, 

þann 4. apríl 2007, og Árna Matthíasson, blaðamann og verkstjóra á netdeild 

Morgunblaðsins, þann 5. apríl 2007. Samtölin voru tekin upp á upptökutæki og skrifuð 

niður, orðrétt, að viðtölum loknum. Niðurstöður þessara viðtala koma fram í köflum 8.1. 

um visir.is og 8.2. um mbl.is.  

 Til þess að skilja betur hugarheim þeirra sem halda úti bloggsíðum á Íslandi, 

völdu höfundar nokkra einstaklinga og sendu þeim spurningar í formi megindlegrar 

aðferðafræði. Þessir einstaklingar voru valdir af mismunandi ástæðum, t.a.m. vegna þess 

að þeir höfðu bloggað lengi eða mikið, voru þekktir sem frumkvöðlar í bloggheiminum, 

vegna aldurs, kyns ofl. Reyndu höfundar að hafa þessa einstaklinga sem mest lýsandi 

fyrir þverskurð samfélagsins. 

 Við kortlagningu bloggheimsins á Íslandi gerðu höfundar rannsókn sem fól í sér 

að skoða stærstu íslensku bloggsvæðin. Þar sem höfundar telja að meginmunur sé á 

hefðbundnum bloggsvæðum1, þ.e. þeim sem hafa verið í notkun hvað lengst á Íslandi, 

sbr. blog.central.is, bloggar.is, hexia.net og 123.is, og nýjustu tegund bloggsvæða, sem 

eru svokölluð fréttablogg sbr. blog.is (Moggabloggið) og blogg.visir.is (Vísisbloggið), 

ákváðu höfundar að skoða þessi svæði hvort í sínu lagi.  

 
1 Í upphafi var folk.is einnig tekið með í rannsóknina en höfundar hættu við það, þar sem hætt er uppfærslu 
á því bloggsvæði. 



Háskólinn á Akureyri  Við bloggum     6

Hrafnhildur Reykjalín Vigfúsdóttir & Íris Dröfn Hafberg 
 

Þekkt staðreynd er að bloggsvæðið blogspot.com, sem nú er í eigu Google, var 

eitt fyrsta bloggsvæðið sem Íslendingar byrjuðu að nota og því þótti höfundum ótækt 

annað en að taka það svæði með í þessa rannsókn.  

 Í upphafi rannsóknar skoðuðu höfundar hvert bloggsvæði fyrir sig; útlit, aðgengi 

að síðunni o.s.frv. Einnig voru bloggsíður stofnaðar hjá hverju svæði til nánari 

rannsóknar. Greinir frá þessum niðurstöðum í kafla 6. Höfundar skoðuðu alls 350 blogg 

af ofangreindum bloggsvæðum, 50 bloggsíður hjá hverju svæði. Í upphafi voru vefstjórar 

þessara bloggsvæða beðnir um að senda höfundum slóðir að 50 bloggsíðum sem valdar 

væru af handahófi auk þess að svara nokkrum spurningum. Vegna dræmrar þátttöku 

vefstjóra bloggsvæðanna var hætt við þá aðferð. Þess í stað völdu höfundar eina 

bloggsíðu af blog.is, sem er blogg Morgunblaðsins, og eina bloggsíðu af blogg.visir.is, 

sem er blogg visir.is. Út frá þeim síðum var fimmti hver tengill á aðra bloggsíðu valinn 

og þannig koll af kolli. Með þessari aðferð töldu höfundar að síðurnar væru valdar af 

hlutleysi og að með fjölda bloggsíðna væri lítil sem engin hætta á að rannsóknin byggðist 

á einsleitum hópi fólks. Auk þess vísa tenglar fólks inn á mismunandi bloggsvæði, t.d. er 

einstaklingur sem bloggar á blog.central.is líklegur til að hafa tengla inn á einhver af 

hinum sex svæðunum. Þar sem bloggsvæði eru mismunandi að stærð voru höfundar 

fljótir að fylla út skema fyrir sum bloggsvæði á meðan önnur sátu eftir. Ber þar 

sérstaklega að nefna blog.central.is, sem er langstærsta bloggsvæðið hér á landi. Til þess 

að halda hlutleysi var sömu aðferð beitt, en gengið var framhjá þeim heimasíðum sem 

þegar höfðu fyllt kvótann, þannig að þær síður voru ekki skoðaðar, heldur einungis 

fimmti tengill síðunnar notaður og svo koll af kolli.  

 Með ofangreind atriði í huga töldu höfundar að bloggi á Íslandi yrðu gerð góð skil 

sem og tengingu þess við hefðbundna fjölmiðlun. 
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3. Saga bloggheimsins 

Hugmyndir um veraldarvefinn2 og bloggið komu fram á sama tíma. Tim Berners-Lee, 

sem oft hefur verið vísað til sem upphafssmiðs netsins, stofnaði fyrsta bloggsvæðið árið 

1992. Það gerði hann í þeim tilgangi að þróa notkunarmöguleika netsins fyrir almenning. 

Í upphafi þróaðist bloggið sem dagbókarfærslur á heimasíðum fyrirtækja sem vildu fræða 

almenning um það sem væri „á döfinni“ hjá þeim út í það að vera það blogg sem þekkist í 

dag. Þeir sem blogguðu kölluðu sig gjarnan dagbókarskrifara eða jafnvel blaðamenn. 

Þessi blogg voru þó skrifuð á einstökum heimasíðum sem voru í eigu einstaklinga eða 

fyrirtækja, þar sem bloggsvæði voru ekki komin í almenna notkun fyrr en um 1996. 

Bloggin voru uppfærð handvirkt, þar sem annarri tækni var ekki til að dreifa (Dennis, 

2007). 

 Óhætt er að segja að bloggheimurinn hafi farið rólega af stað. Má þar t.d. nefna 

eina upphaflegu bloggveituna í Bandaríkjunum, Xanga, sem opnaði árið 1996. Um ári 

eftir stofnun hennar voru einungis um 100 bloggarar á því svæði en þeir voru ríflega 20 

milljónir um átta árum síðar (Bonus, 2005). Ein af fyrstu vinsælu bloggveitunum var 

Open Diary, hún var stofnuð árið 1998 og var uppbygging hennar mjög hröð. Með henni 

komu fram þær nýjungar á dagbókarfærslum að hægt var að skilja eftir athugasemdir3 á

færslum annarra bloggara, sem jók gagnvirkni bloggsíðna til mikilla muna. Margar slíkar 

bloggveitur voru stofnaðar upp frá þessu. Bloggveitan LiveJournal var stofnuð af Brad 

Fitzpatrick árið 1999 og var tilgangur hans með síðunni að leyfa bekkjarfélögum sínum 

að fylgjast með því hvað á daga hans hefði drifið síðan þau hættu námi (Dennis, 2007). 

 
2 Veraldarvefurinn eða Alnetið er í daglegu tali nefndur netið og mun vera kallaður það hér eftir. 
3 Oftast nefnt „comment“ í daglegu tali og eru bloggarar jafnvel farnir að íslenska orðið og biðja fólk um 
að skilja eftir „komment“ á færslum sínum. 
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Þess háttar bloggsíður áttu eftir að verða einstaklega vinsælar hjá almenningi, þ.e 

bloggsíður sem fjalla um einkahagi þess sem skrifar.  

Blogger.com var ein fyrsta bloggveitan sem náði miklum yfirráðum á netmarkaði 

og var hún stofnuð í ágúst árið 1999. Bloggveitan, sem var keypt af Google í upphafi árs 

2003, hefur verið í sífelldri þróun til þess að bæta notendaumhverfi sitt og er enn í dag ein 

stærsta og vinsælasta bloggveitan í heiminum (Dennis, 2007). Sem dæmi um þær 

tækninýjungar sem blogger.com færði notendum sínum var að þeir gátu „linkað“, þ.e sett 

inn á sitt bloggsvæði slóðir á síður annarra einstaklinga, sem deildu t.a.m. sömu 

áhugamálum og þeir sjálfir. Einnig gátu þeir sett inn teljara, sem telur fjölda þeirra sem 

heimsækja síðuna, flettingar, sem telur hversu oft ákveðnar síður eða dagbókarfærslur 

voru skoðaðar, og það nýjasta var að hægt var að setja inn myndir eða vídeóklippur inn á 

eigið heimasvæði (Google, 2007).  

 Það var ekki fyrr en árið 2001 sem bloggið fór að ná almennri útbreiðslu meðal 

almennings. Eftir að leiðbeiningar um það hvernig fólk gæti eignast eigið blogg tóku að 

birtast á þar til gerðum bloggsvæðum varð gríðarlega vakning meðal almennings víða um 

heim. Pólitískar bloggsíður, fréttasíður og almenn spjallsvæði risu upp eins og gorkúlur 

og hinn almenni borgari fór að skrifa fréttaskýringar fyrir þá sem vildu lesa þær. Mörkin 

á milli blaðamanna og bloggara fóru að verða óskýrari fyrir sumum, þar sem oft var erfitt 

að meta áreiðanleika bloggsins sem fólk var að lesa. Þannig skapaðist nokkuð nýtt 

vandamál í fjölmiðlaheiminum, óskýr mörk á milli starfandi fréttamanna sem sögðu í 

flestum tilvikum staðfestar og áreiðanlegar fréttir og bloggara sem gátu leyft sér að skrifa 

hvað sem er. Netheimurinn tók þessum breytingum þó fagnandi þar sem framboð og 

aukin samkeppni væri alltaf til góða. Með bloggsíðum gæti fólk valið og hafnað því sem 

það vildi lesa, nálgast ýmsar upplýsingar á auðveldari hátt og síðast en ekki síst tekið 
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opinberlega þátt í umræðunum og látið sína rödd heyrast (Alexander, 2007).  

Sem dæmi um það hversu mikil áhrif bloggið hefur haft á samfélagið ákvað 

blaðamannadeild háskólans í Kaliforníu, Berkeley, að hefja kennslu í bloggi. 

Samanstendur það nám af því að nemendur stofna sitt eigið blogg um málefni 

höfundarréttar. Þannig geta þeir látið gott af sér leiða með því að koma reglum um þann 

mikilvæga málaflokk inn á netið á tungumáli sem aðrir bloggara skilja (Stewart, 2003). 

3.1. Umfang bloggs í heiminum 

Persus WebSurveyor er netfyrirtæki sem sérhæfir sig í því að gera kannanir á netinu. Árið 

2005 skoðaði það stór bloggsvæði í Bandaríkjunum: Blog-City, BlogSpot, Diaryland, 

LiveJournal, Pitas, TypePad, Weblogger og Xanga. Þeir völdu alls 3634 blogg, sem voru 

skoðuð nánar, af þeim ríflega fjórum milljónum sem höfðu verið stofnuð á þessum 

bloggsvæðum. Ein athyglisverðasta niðurstaða þeirrar könnunnar var sú, að ríflega 66% 

blogganna höfðu ekki verið uppfærð síðustu tvo mánuðina fyrir könnunina. Því má draga 

þá ályktun að fólki finnist auðvelt að hætta með blogg sem það hefur stofnað. Einnig var 

greinilegt að margir voru einungis að prófa að stofna blogg, þar sem stór hluti síðnanna 

hafði einungis um eina færslu, þ.e bloggarinn stofnaði bloggið, skrifaði einu sinni á það 

og hætti svo að blogga á því svæði. Í þessari könnun kom einnig í ljós að blogg eru 

uppfærð mun sjaldnar en almennt var talið, þar sem virk blogg voru uppfærð að meðaltali 

á 14 daga fresti og að 92.4% af stofnuðum bloggum eru gerð af fólki undir 30 ára. Persus 

WebSurveyor komst einnig að þeirri niðurstöðu að konur eru aðeins líklegri til að stofna 

blogg en karlar þar sem þær voru skráðar fyrir 56.0% bloggsíða4 (Henning, 2004).   

 
4 Höfundar þessarar ritgerðar komust að nokkuð ólíkum niðurstöðum sem er fjallað um í kafla 7. 
„Samantekt um hefðbundin bloggsvæði“. 
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Uppbyggingarhraði bloggheimsins hefur verið með eindæmum hraður hin síðari 

ár. Technorati, Inc, netfyrirtæki sem fylgist með bloggsíðum og skilgreinir strauma og 

stefnur bloggs, hefur síðustu fjögur ár gert kannanir til að áætla stærð bloggheimsins. Að 

þeirra sögn er staða bloggheimsins sterk og að greinilega megi sjá áhrifa hans gæta víða á 

netinu. Í nýjustu rannsókn þeirra sem birt var á netinu þann 5. apríl 2007 og nær yfir mars 

2007 kemur fram, að  yfir 70 milljón bloggsíður eru á netinu. Einnig kemur þar fram að 

u.þ.b. 120 þúsund bloggsíður eru stofnaðar í heiminum á hverjum degi, sem þýðir 1,4 

síður á hverri einustu sekúndu. Til samanburðar var tæplega 20 milljónir bloggsíðna að 

finna á netinu í október árið 2005 og um 70 þúsund ný blogg stofnuð daglega.  Ber þar 

sérstaklega að nefna bloggsíður sem stofnaðar eru á öðrum tungumálum en ensku, t.a.m 

hefur uppbygging bloggs í Kína verið einstaklega hröð hin síðari misseri (Sifry, 2007).  

Þrátt fyrir þessa ótrúlega háu tölu bloggara um allan heim eru mjög fáir 

einstaklingar sem lifa af því einu saman að blogga. Sumir hafa þó komið ár sinni þannig 

fyrir borð að vegna velgengni síðu sinnar, þ.e. að bloggið þeirra fær margar heimsóknir 

og mikinn lestur, hafa þeir fengið auglýsingatekjur frá einstökum aðilum eða fyrirtækjum. 

Allflestir bloggarar stunda þannig þá iðju að blogga vegna persónulegra ástæðna, sem 

geta verið margvíslegar, eins og síðar mun koma fram í þessari ritgerð. Ein af ástæðum 

þess að bloggið hefur náð eins mikilli útbreiðslu og raun ber vitni er hið auðvelda aðgengi 

almennings að því. Einfalt er að stofna blogg á tilteknum bloggsvæðum sem eru 

sérstaklega hönnuð með bloggara í huga, og einfalt er að aðlaga síðuna persónulegum 

þörfum hvers og eins, t.a.m. með útliti, letri o.s.frv. (Dennis, 2007). 
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3.2. Ný upplýsingagátt 

Frá árinu 2002 fóru blogg að vekja heimsathygli fyrir ýmsar sakir, m.a. fyrir að upplýsa, 

hafa áhrif á og beinlínis að skapa ný sjónarhorn og fréttir. Algerlega ný umræða skapaðist 

t.a.m. þegar ráðist var á tvíburaturnana í Bandaríkjunum, sem kalla mætti hið fyrsta 

bloggstríð, þar sem það var fyrsta stríðið sem bloggsamfélagið fjallaði um (Stewart, 

2003).  Sömu sögu má segja um stríðið í Írak. Sem viðbót við fréttaskýringar fréttamanna 

sem voru á staðnum var nú hægt að lesa blogg hermannanna sjálfra, heimamanna og 

„óháðra aðila“ sem gáfu almenningi aðra sýn á það sem var að gerast (Bonus, 2005). 

Fram kom í The Jerusalem Post að árið 2002 væru ísraelskir og palestínskir bloggarar að 

nýta sér bloggið til þess að sýna umheiminum þeirra hlið á málefnalegum deilum í Mið-

Austurlöndum (Stewart, 2003). 

Á meðal þessara stríðsumfjallana bloggaði Andrew Sullivan, fyrrum ritstjóri The 

New Republic, og fékk um 200 þúsund lesendur og um 800 þúsund heimsóknir inn á 

síðuna sína. Glenn Reynolds, lagaprófessor við Háskólann í Tennessee í USA, fékk á 

einum degi um 43 þúsund heimsóknir á síðuna sína, InstaPundit (Stewart, 2003). Einnig 

kusu ýmsir stjórnmálafræðingar og aðrir fræðimenn að tjá sig á bloggsíðum sínum, þar 

sem þeirra skoðana var e.t.v. ekki óskað á síðum blaðanna eða í upptökuverum 

sjónvarpssala. Þannig hófu bloggarar að setja inn færslur á sínum síðum og athugasemdir 

hjá öðrum bloggurum um það sem var verið að fjalla um í fjölmiðlum, nær samstundis 

eftir að fréttir voru birtar (Bonus, 2005). 

Ásamt hinu hefðbundna bloggi hafa ýmsar útgáfur bloggs myndast á netinu. Ber 

þar að nefna ýmis „hópblogg“ þar sem einstakar síður eru tileinkaðar ákveðnu málefni, 

s.s. pólitík eða ýmsum áhugamálum. Inni á þeim síðum er hópur fólks sem bloggar á 

þessari sameiginlegu síðu. Dæmi um slíkar síður eru The Huffington Post, stofnuð árið 
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2005 af bandaríska fréttamanninum og rithöfundinum Arianna Huffington. Á þeirri síðu 

eru tugir bloggara sem setja inn færslur, helst um pólitík og atburði líðandi stundar 

(Dennis, 2007). Gagnvirkni slíkra síðna er mikil þar sem athugasemdir birtast nær 

samstundis eftir að bloggfærsla hefur verið sett inn. Á Íslandi hafa slíkar síður einnig 

skotið upp kollinum. Má þar nefna að í febrúar 2007 stofnuðu konur á Íslandi svokallað 

„trúnóblogg“, þar sem tæplega 50 konur skrifa um stöðu kvenna á Íslandi 

(Ónafngreind(ur), 2007). 
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4. Bloggið á Íslandi 

Ógjörningur er að vita hversu margir Íslendingar stunda það að blogga. Stór hópur fólks 

stofnar aðgang að bloggsíðum en eru síðan ekki virkir notendur og því gefa allar 

fjöldatölur ranga mynd af þeim sem í raun blogga reglulega (Svavar Knútur Kristinsson, 

2005).  

Samkvæmt Vísindavefnum (Daði Ingólfsson, 2003) má rekja upphaf 

bloggmenningarinnar til ársins 1998 þegar algengara og algengara varð að fólk væri að 

setja stuttar dagbókarfærslur inn á heimasíður sínar. Í viðtali við Morgunblaðið árið 2005 

sagði Salvör Gissurardóttir, lektor í upplýsingatækni og tölvunotkun í námi og kennslu í 

Kennaraháskóla Íslands, að ástandið hefði mikið breyst síðan þá, þegar hinn svokallaði 

bloggheimur samanstóð af nokkrum tölvuvæddum einstaklingum. Þegar hins vegar síður 

eins og blogger.com og fleiri komu til sögunnar fór almenningur í síauknum mæli að nýta 

sér þessa tækni. Miklu meiri fjölbreytni er nú á markaðnum og fólk er farið að nýta sér 

bloggið á annan hátt en áður, t.d. til að koma sér á framfæri. Stjórnmálamenn eru 

hreinlega farnir að nota blogg sem verkfæri. Vilji fólk láta sína rödd heyrast í 

stjórnmálum er næsta víst, að ef það er ekki með blogg, þá nær það ekki til einhvers hluta 

fólks (Svavar Knútur Kristinsson, 2005). Ef miðað er við fjölda stjórnmálamanna sem 

halda úti bloggsíðum verður þessi fullyrðing að teljast einkar trúverðug. 

Almennt byrjuðu Íslendingar að blogga um aldamótin og var það vefsíðan 

blogger.com sem var vinsælust enda bauð hún upp á meiri einfaldleika en áður hafði 

þekkst. Vissulega eru til dæmi um bloggara sem hafa bloggað lengur en frá aldamótum. 

Þeirra kunnastur er e.t.v. Björn Bjarnason, en hann hefur tjáð sig um allt og ekkert á eigin 

heimasíðu óslitið frá árinu 1995 (Kristinn Jón Arnarson, 2007). Björn er fyrsti 
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stjórnmálamaðurinn til að nýta sér möguleika bloggsins og hefur hann líka verið mikið í 

umræðunni og hafa fréttastofur landsins oft vitnað í skrif hans.  

Fyrir nokkrum árum hefði þögn verið góð strategía fyrir stjórnmálamenn í 

óþægilegum málum. Þegar stjórnmálamenn verja t.d. gjörðir sínar í bloggi 

og rökstyðja hvað þeir hafa gert, þá halda þeir málunum vakandi í lengri 

tíma. Það hafa kannski verið meiri árásir á Björn af því hann hefur verið svo 

duglegur að tjá sig ... Stjórnmálamenn sem halda að þeir geti þagað málin í 

hel verða að horfast í augu við að sá tími er liðinn. Nú hafa allir aðgang að 

upplýsingum (Salvör Gissurardóttir, 2005).  

Bloggin á Íslandi eru eins mismunandi og þau eru mörg, þau eru ýmist frá því að 

vera hrein upptalning á gjörðum dagsins til heimspekilegra vangaveltna, og svo auðvitað 

allt þar á milli. Í raun er hægt að troða hverju sem er inn á síðurnar; blogginu að 

sjálfsögðu, myndböndum, ljósmyndum, tenglum yfir á aðrar síður o.s.frv. Möguleikarnir 

eru óteljandi í því að koma því sem fólki þykir merkilegt á framfæri, en það er einmitt 

munurinn á bloggi og venjulegum dagbókarfærslum, þ.e. að bloggið er fremur ætlað 

öðrum til aflestrar en sem persónuleg einkaskrif bloggarans. 

Ætlast er til þess að sömu samskiptareglur gildi á blogginu sem og úti í 

samfélaginu. Á blogginu sem og annars staðar eru auðvitað dónar sem ekki kunna sig og 

nýta þeir sér þann eiginleika netsins að geta tjáð sig í skjóli nafnleyndar. Nánar verður 

fjallað um það í kafla 5.1. Engar sérstakar málreglur gilda í bloggheimum og af þeirri 

ástæðu að fólk á öllum aldri sem hefur margs konar bakgrunn er að blogga er ekki við 

öðru að búast að gæði blogganna sé mismunandi, bæði hvað varðar stíl og málfar. 

Ritmálið á bloggunum lýtur því allt öðrum lögmálum en prentaður texti:  
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Bloggið hefur skapað textasmiðum algerlega nýtt umhverfi sem á í sjálfu sér 

afskaplega fátt skylt við prentið nema prentstafina og efnið sem þeir eru 

notaðir til að miðla. Það er sem sé í sjálfu sér ekkert nýtt að fólk skrifi og 

það er heldur ekkert nýtt sem fólk er að skrifa um á bloggsíðum, það er 

mjög skylt því efni sem dagbækur og aðrar sjálfsbókmenntir hafa geymt 

hingað til [...] Nýjabrum bloggsins felst í miðlinum sjálfum, vefsíðunni eða 

vefbókinni, og áhrifum hans (Þröstur Helgason, 2006).  

Kosturinn við bloggið er að hver er sinn eigin ritstjóri, þ.e. það er enginn sem 

vegur og metur hvað fer inn og hvað ekki. Samkvæmt Þresti Helgasyni (2006) er 

bloggmálið  óformlegra en kannski líka frjálsara, mun auðveldara er að bregða á leik með 

málið og prófa sig áfram, í það minnsta er enginn sem stendur yfir fólki og segir hvað 

megi og hvað ekki. Burtséð frá því hvað fólki finnst um þróunina á ritmálinu hefur 

bloggið a.m.k. haft þau jákvæðu áhrif að ungt fólk, og fólk almennt, er að skrifa og nota 

tungumálið, líklega í meiri mæli en nokkurn tímann áður. Þessi leikur með málið er 

frekar jákvæður en neikvæður; það er verið að nota málið og vinna með það og síðast en 

ekki síst máta það við nýjan veruleika.  

 4.1. Hverjir eru að blogga? 

Þegar talað er um blogg detta flestum í hug vinsælar bloggsíður sem oft eru uppfærðar 

nokkrum sinnum í viku eða jafnvel daglega og hafa þúsundir daglegra lesenda. Þessar 

síður eru hins vegar einungis toppurinn á mjög stórum ísjaka, áberandi en alls ekki 

lýsandi fyrir heildina. Undir yfirborðinu eru bókstaflega milljónir bloggsíðna sem 

sjaldnast er vísað á, þar sem þær eru einungis líklegar til að vekja áhuga 

fjölskyldumeðlima, vina, samnemenda eða samstarfsmanna þeirra sem eru að blogga. Hið 

týpíska blogg er yfirleitt skrifað af unglingsstelpu sem notar það u.þ.b. tvisvar í mánuði til 
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að upplýsa vini og bekkjarfélaga um það sem er að gerst í lífi hennar. Hvernig bloggið er 

sett fram er mjög óformlegt, engir stórir stafir eða t.d. bara hástafir til að leggja áherslu á 

eitthvað og slettur koma oft fyrir. Þó er ekki hægt að segja að það sé eins óformlegt og 

sms-in sem oft eru full af villum og skammstöfunum.  

Undir yfirborðinu er blogg félagslegt fyrirbæri. Það er form til samskipta meðal 

ungs fólks sem komið er til að vera. Þrátt fyrir að meirihluti bloggsíðna liggi óhreyfðar og 

yfirgefnar stofna þó fleiri blogg heldur en þeir sem yfirgefa þær. Líkja má 

bloggheiminum við ísjaka, þ.e. það er ekki allt sem sýnist og það er svo ótalmargt um 

bloggheiminn sem við ekki vitum (Jeffrey Henning, 2004). 

Íslenskir bloggarar hafa mismunandi ástæður fyrir því að blogga. Andrea Sif 

Hilmarsdóttir (2007), sem er á sextánda aldursári, segir bloggið vera frekar asnalegt 

fyrirbæri sem snúist um það að segja frá sínu dagsdaglega lífi, sem komi í raun engum 

við. „Það eru takmörk fyrir bloggi, fyrir því hvað þú gengur langt og auglýsir þig mikið 

fyrir þessum perrum sem eru á netinu“. Hún segist lesa blogg af og til en reki sig oft á 

það að fólk sé að segja ósatt inni á bloggsíðum sínum. Sjálf hefur hún stofnað fjórar 

bloggsíður, allar fyrir um þremur árum, en hélt þeim ekki úti nema í örfáar vikur. 

Ástæður þess að hún bloggaði voru þær að „það var töff og allir aðrir voru að gera það“. 

Björn Bjarnason (2007), alþingismaður, hefur haldið úti eigin heimasíðu í 12 ár og hefur 

mjög ólíka sýn á bloggið. Í upphafi vildi hann reyna þessa nýju upplýsingatækni og 

tileinkaði sér hana til þess að halda utan um efni og til að skrifa sér til minnis. Að auki 

væri þetta góð leið til þess að koma skoðunum sínum á framfæri. Hann telur að skrif sín 

(bloggið) hafi bæði skapað umræðu sem og að það hafi verið framlag til opinberrar 

umræðu. Undir þessi orð Björns tekur hinn þrítugi Stefán Friðrik Stefánsson (2007), en 

hann hefur verið mjög virkur bloggari frá árinu 2002 og setur inn að meðaltali 4 
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bloggfærslur á dag. Aðspurður segist hann vilja tjá sig um mál málanna á hverjum degi, 

hafa vettvang til að hafa skoðanir og geta þjálfað sig í að fylgjast með mannlífinu, sem og 

að skrifa og að láta í sér heyra. „Ég hef alltaf haft skoðanir á því sem er að gerast og 

fannst bloggið heillandi vettvangur til að láta það spretta fram“. Hann telur langt í frá að 

bloggið sé einhver bóla og að ástríða hans hafi stöðugt vaxið hvað bloggið varðar og hann 

sjái hvernig bloggheimurinn sé stöðugt að stækka og verða öflugri. Aðspurður hvort hann 

telji að skrif hans hafi einhver áhrif í þjóðfélagsumræðunni, segist hann vissulega telja 

það:  

... enda fæ ég mörg komment og viðbrögð fólks, bæði skrif á síðuna og svo 

tölvupósta. Það er greinilega fylgst með því og margir ræða við mig það 

sem ég skrifa eða benda mér á ef eitthvað er gott til að skrifa um. Hef 

kynnst rosalega mörgum í gegnum þetta og finnst þetta æðislegur 

vettvangur [...] Ég tel að þetta pár mitt hafi einhver áhrif og efast ekki um 

það í sannleika sagt. Ég er fréttafíkill og fylgist vel með því sem er að gerast 

í þjóðfélaginu og því tel ég það nauðsynlegt að lesa einnig bloggsíður [...] 

Annars eru bloggin eins misjöfn og þau eru mörg. Sum eru í meiri hávegum 

höfð en önnur. Heilt yfir er þetta mjög fínn vettvangur og sem betur fer er 

mikið af öflugu og góðu fólki að skrifa á svona vefum [...] 

Bloggvettvangurinn er alltaf sífellt að verða sterkari. Ég held að 

netvæðingin sé hægt og hljótt að drepa blöðin en sjónvarpsstöðvarnar 

blómstra auðvitað (Stefán Friðrik Stefánsson, 2007). 

Fleiri bloggarar sem höfundar höfðu samband við sögðust blogga til þess að fá 

ákveðna útrás. „Þegar haft er í huga að ég þjáist af athyglissýki af verstu gerð, fæ ég 

mikið út úr því þegar vitnað er í mig og færslur mínar. Einnig fylltist ég miklu stolti þegar 
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einstök blogg vitnuðu í mig sem andvægi við skoðanir Ómars Ragnarssonar. Ég vil þó 

taka fram að ég hefi ávallt borið mikla virðingu fyrir Ómari“, sagði Anna K. 

Kristjánsdóttir (2007), vélstýra á sextugsaldri, sem segir að bloggið hafi opnað fyrir sér 

nýja heima og létti verulega á henni. Hún hafi iðulega verið í mikilli þörf fyrir að tjá sig, 

án þess þó að kjósa að senda reglulega pistla í dagblöðin, og að tækifærið hafi birst með 

blogginu. Anna segist hafa upphaflega byrjað að blogga til þess að „blása út [...] 

Stundum tók ég margt inná mig sem aflaga hafði farið í heiminum og náði að blása út 

með bloggi“. Hún segir þó ákveðna pressu fylgja því að vera þekktur bloggari þar sem 

fólk sé farið að ætlast til þess að hún skrifi eitthvað á hverjum degi. Júlíus Júlíusson, 

athafnamaður frá Dalvík, svaraði á svipuðum nótum og segist blogga meira í dag heldur 

en hann gerði fyrst, fyrir um 3-4 árum síðan. Ástæða þess sé einmitt pressa frá lesendum: 

„Í dag blogga ég oftar vegna þess að það er ótrúlega mikill fjöldi sem segist lesa bloggið 

mitt og vera ánægt með það og sakni þess ef ég blogga ekki, þannig að maður reynir að 

huga að því líka“. Aðspurður um helstu ástæður þess að hann bloggi segir Júlíus að oft sé 

hann ekki að reyna að koma neinu sérstöku á framfæri, nema þá helst jákvæðni út til 

samfélagsins. Hann segir ennfremur: „Mér finnst gott að blogga, það kemur mér oft í 

gang á morgnana og ég verð duglegri og skilvirkari í vinnunni á eftir“. Júlíus tekur fram 

að bloggheimurinn geti verið grimmur og varasamur, til séu einstaklingar sem ættu alls 

ekki að hafa aðgang að bloggi, en í allflestum tilvikum sé hann frábær fyrir langflesta. 

Hann virki sem sálfræði eða andleg hjálp fyrir suma og skemmtun fyrir aðra og að engin 

vafi leiki á því að þessi heimur sé enn að þróast og að hann muni skipta enn meira máli í 

nánustu framtíð heldur en hann geri í dag.  

Katrín Atladóttir tekur í sama streng og Andrea Sif Hilmarsdóttir þegar hún er 

spurð um ástæður þess að hún byrjaði að blogga: „Vinir mínir úr verkfræðideildinni í HÍ 
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voru nokkrir hverjir að blogga og mér fannst það spennandi, langaði að vera með“. 

Katrín er á þrítugsaldri og er einn af fyrstu bloggurunum á Íslandi en hún hefur verið 

virkur bloggari frá árinu 2002. Hún segist, ólíkt Birni, Stefáni og Önnu, ekki vera að 

reyna að koma neinu á framfæri, heldur sé hún einungis að blogga til að skemmta sér og 

öðrum. Hún hafi líka ákveðið lag á því að snerta viðkvæma strengi hjá sumu fólki. Að 

mati Katrínar fer bloggheimurinn versnandi með hverju árinu og kennir hún 

fréttatengdum bloggum um stóran hluta þess: „ ... með tilkomu moggabloggsins hefur 

skapast einhver tuðgátt þar sem allir tuðarar landsins koma saman og tuða yfir öllu sem 

hægt er að tuða yfir.. líka því sem ekki er hægt að tuða yfir ... “. 
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5. Skoðanaskipti á bloggi 

Fjallað er um ýmislegt á síðum bloggara og margt af því hefur endað á síðum 

hefðbundinna fjölmiðla. Ber þar að nefna leiðara Morgunblaðsins þann 17. apríl 2007, 

sem ber nafnið Blogg og nafnleynd og vitnar til greinarskrifa um þau mál. Tekur 

Morgunblaðið þeirri umræðu fagnandi og vill auka ábyrgð þeirra sem hafa yfirumsjón 

með bloggsvæðum, þá sérstaklega ef bloggsvæðin eru á vegum fréttamiðla.  

 Hér á eftir eru nokkur dæmi sem mikið var fjallað um á bloggsvæðum skoðuð 

nánar, m.a. varðandi nafnlausar færslur og athugasemdir inni á bloggsvæðum, umræðuna 

um klámráðstefnuna sem halda átti á Hótel Sögu sem og þá miklu umræðu sem skapaðist 

um forsíðu Smáralindarbæklingsins. 

5.1. Nafnleysi 

Á bloggi Sigmars Guðmundssonar, fréttamanns á RÚV, skapast oft líflegar umræður og 

skoðanaskipti. Þann 8. mars 2007 setti Sigmar inn pistil þar sem hann fjallaði um 

nafnlaus skilaboð á netinu.  Pistillinn hljóðar svo:  

Skrifaði Satan Baugsbréfið 

Um þessar mundir leika nafnlausir álitsgjafar lausum hala á netinu. Þeir hafa 

miklar skoðanir og fella stóra dóma um menn og málefni. Sérstakar vefsíður 

eru undirlagðar af þessum nafnlausum skrifum sem oftar en ekki eru 

skítköst, ærumeiðingar og bull. Þeir sem hafa uppi málefnalega tilburði á 

þessum vettvangi en eru gjarnan hraktir í burt með slíkum vitleysisgangi að 

bjánahrollur hríslast um taugar og bein þeirra sem lesa. Ruglið er svo mikið 

á köflum að maður veltir því fyrir sér hvernig vitringarnir hafa rænu á að 

opinbera ekki nafn sitt. Fólk þarf nefnilega að búa yfir lágmarksgreind til að 

átta sig á að skrif þess eru svo vitlaus að ekki borgar sig að setja nafn og 

kennitölu undir.  Málefnin.com er vinsælasti áfangastaður nafnlausra 

skríbenta sem hafa hvorki dug né þor til að standa opinberlega við stóru 

http://sigmarg.blog.is/blog/sigmarg/entry/141477/
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orðin. Þar skrifa menn undir svokölluðu nikkum, eða dulnefnum.  Satan, 

Moran, Assmódeus, Jonni III og Krúttmoli eru meðal þeirra "nafna" sem 

þarna sjást.  Ekki verður lagður dómur á það hér hvort þessir aðilar eru 

skárri eða verri en aðrir sem skrifa á þessum vettvangi. En einhverra hluta 

vegna er það þeim erfitt að kannast við eigin skrif opinberlega. 

Nafnlaus skrif eru jafnverðmæt og óundirritaðir víxlar. Það er ómögulegt 

að innheimta þau og verðgildi þeirra er ekkert. Þeir sem vilja eiga inneign í 

þjóðmálaumræðunni og vera þar lánshæfir, þurfa því að undirrita víxlana 

sína. 

Nafnleysi getur líka verið skjól fyrir svívirðingar, án þess að hvöt til að 

hafa áhrif á umræðu ráði för. Margir feministar hafa að undanförnu þurft að 

þola nafnlausar svívirðingar á bloggsíðum sínum vegna afdráttarlausrar 

afstöðu gegn frægustu klámráðstefnu sögunnar sem aldrei var haldin. 

"Djöfull stungum við rosalega uppí þennan feministaasna", hugsa nafnlausu 

smásálirnar vafalítið belgfullar af sjálfsánægju. Og átta sig engan vegin á 

því að svona komment virka nákvæmlega einsog búmerang og hitta þann 

fyrir sem kastar. Engin sannfærist um málstað sem er "rökstuddur" með 

skítapillum. 

 

Alls settu 25 einstaklingar athugasemdir við pistilinn á einum sólarhring, bæði nafnlausir 

og undir eigin nafni. Óhætt er að segja að fólk hafi sterkar skoðanir á nafnleysi í 

netheiminum og hafði það ýmislegt til málanna að leggja. Þannig vildu nokkrir 

ónafngreindir aðilar meina að nafnleysið væri að vernda þá fyrir ýmsum hlutum. Mætti 

þar nefna hættuna á því að þurfa að svara til saka fyrir dómstólum um það sem ritað er á 

netinu. Sumir sögðu að margir hefðu gaman að því að rökræða um hina og þessa hluti 

eins og stjórnmál, trúmál eða jafnréttismál undir formerkjum nafnleysis. Þannig væri 

engin hætta á því að fá á sig einhvern stimpil í þjóðfélaginu sem „hægrimaður, 

vantrúarseggur, jafnréttissinni eða þaðan af verra... Þetta er ekki eins og að spjalla í 

heita pottinum þar sem í mesta lagi 5 manns geta hneykslast á vitleysunni í manni“. 
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Annar  bloggari benti á að enginn væri látinn skrifa undir kjörseðla þegar kosið er til 

Alþingis og ekki væri sá pappír verðlaus þrátt fyrir það. Þannig væri innihald þess sem 

skrifað er mikilvægara þeim sem skrifar. Enn einn ónafngreindur aðili benti á að 

fjölmiðlar landsins hafi: 

... prentað, dreyft [svo] og endurvarpað nafnlausum skoðunum í tugi ára, þar 

á meðal sá fjölmiðill sem þú [Sigmar] starfar fyrir og ég er neyddur til að 

borga áskrift af, án þess að hafa til þess nokkra löngun. Hvað eruð þið 

Kastljósmenn annars að hylja nafn og andlit viðmælenda þegar ykkur 

þóknast? Eruð þið hafnir yfir eigin kröfur? (Ónafngreindir, 8. mars 2007).  

Grímur Kjartansson benti lesendum Sigmars á stefnu ýmissa stofnana sem hvetja til 

nafnlausra ábendinga, þar á meðal Neytendastofu og Samkeppnisstofnunar. Að sama 

skapi ættu sömu lögmál að gilda í netheiminum sem og raunveruleikanum (8. mars 2007).  

Allflestir þeir bloggarar sem höfundar hafa talað við eru sammála því að skrif sem 

eru til þess fallin að tala illa um einhvern, níða eða niðurlægja, væru illa séð í 

netheiminum og ættu ekki að eiga sér stað.  

5.2. Klámráðstefnan 

Oft hafa heitar umræður skapast á blogginu og í nokkrum tilvikum hafa þær haft bein 

áhrif á framgang mála hér á landi. Þannig stóð til að í mars 2007 átti að halda ráðstefnu á 

Hótel Sögu í Reykjavík. Ráðstefnugestirnir var fólk starfandi við klámiðnaðinn víða um 

heim, flestir frá Bandaríkjunum. Vegna afar hvassra ummæla á bloggum landsmanna 

rötuðu þær umræður í fréttir. Netsamfélagið lagði hart að ráðamönnum þjóðarinnar að 

gera ráðstafanir til þess að ráðstefnugestir fengju ekki að koma hingað til lands. Vegna 

þrýstings frá bloggurum tóku ýmsir ráðamenn þjóðarinnar þá afstöðu að fordæma komu 

ráðstefnugestanna. Í kjölfar þess, sem og mikillar umræðu á bloggum landsmanna og í 
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fréttamiðlum, tók hótelið þá afstöðu að afturkalla bókun vegna gistingar 

ráðstefnugestanna. Þegar mbl.is birti frétt þann 24. febrúar 2007 þess efnis að 

ráðstefnunni hefði verið aflýst voru alls 73 athugasemdir birtar við fréttina á tæpum 

sólarhring, eða frá kl. 14.00 til miðnættis. Af þeim voru 28 andvígir ákvörðun hótelsins 

og lýstu henni, oft með sterkum orðum. Þrjár konur voru meðal þeirra sem andmæltu 

ákvörðun hótelsins. 

Í fréttinni, sem skrifuð var af Silju Björk Huldudóttir sagði m.a:  

Fréttina um kaupstefnuna mátti hins vegar fyrst lesa í netheimum, þar á 

meðal á spjallsíðunni malefnin.com. Raunar hafði Guðbjörg Hildur 

Kolbeins þegar miðvikudaginn 14. febrúar fjallað um fyrirhugaða komu 

klámframleiðenda á bloggi sínu kolbeins.blog.is. (Boðuð klámkaupstefna 

mátti víkja fyrir almenningsálitinu, 2007). 

Árni Matthíasson, blaðamaður, verkstjóri á netdeild Morgunblaðsins og bloggari, 

tók saman þessar umræður. Þar segir hann m.a.:  

Athugasemdir voru beinskeyttar og sumar harkalegar. Margir töluðu 

hástöfum um að þeir væru í raun að berjast fyrir frelsið og ekki fer milli 

mála, að þeirra mati, hverjum var um að kenna: femínískum vælukjóum, 

vinstra rauðsokkuliði, fasískum femínistum, femínasistum, ferköntuðum 

kverúlöntum, pemprum sem væru öskrandi af fáfræði og fordómum, 

ofstækisfullum fasistum, feminískum beljum og þess háttar lýð, 

feministapakki, kvenréttindasinnum, helv. feministum, öfga feministum, 

fasistunum í femínistasamtökum og rasistum... Þær þrjár stúlkur sem 

samsinntu piltunum fengu klapp á bakið: "Heyr heyr! Loksins kona með 

eitthvað á milli eyrnanna, ólíkt fasistunum í femínistasamtökum" og "Ég er 

mjööööög ánægður meðað sjá konu með þroskuð viðhorf. Þú hefur, án 

gríns, algjörlega viðreist virðingu mína fyrir kvennþjóðinni" (Kjöt með 

götum, 2007) 
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Segir Árni á bloggi sínu að margar þessara athugasemda hafi hann einnig séð á bloggi 

annarra og þannig hafi sumir verið að koma skoðun sinni sem víðast að,: „Margir þeirra 

sem skrifuðu þær (athugasemdirnar) endurnýttu athugasemdir á milli blogga, til að 

mynda "Geir" og "Fannar frá Rifi" sem settu sömu athugasemdina inn ótal sinnum“ (Kjöt 

með götum, 2007). 

5.3. Smáralindarbæklingurinn 

Ýmsar aðrar umræður hafa skapast í bloggsamfélaginu og skilað sér til fjölmiðla. Ber þar 

að nefna umfjöllun um bækling sem Smáralind í Kópavogi gaf út í febrúar síðastliðnum. 

Það var forsíða þessa bæklings sem skapaði heitar umræður í bloggsamfélaginu og síðar í 

fjölmiðlum. Á henni gat að líta fermingarstúlku sem var í nokkuð sérstakri líkamsstöðu, 

umkringd böngsum. Lektor í fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands, dr. Guðbjörg Hildur 

Kolbeins, ritaði harðyrtan pistil um á blogg sitt og vakti hann mikil viðbrögð í íslensku 

samfélagi. Sagði hún á bloggsíðu sinni: „Á forsíðunni má sjá unga stúlku á háum hælum í 

velþekktri stellingu úr klámmyndum“ (Fréttablaðið, 2007)5. Sagðist hún jafnframt ekki 

skilja hvernig þeim sem stóðu að þessum bæklingi datt í hug að blanda saman táknum 

saklausrar barnæsku og stellingum úr klámmyndum. Guðbjörg túlkaði einnig táknfræðina 

sem hún sagði búa að baki myndarinnar, að þar væri verið að blanda saman sakleysi 

barnæskunnar (stúlkan er umkringd böngsum og loðdýrum) við tákn úr klámi 

(líkamsstellingin, opni munnurinn og háu hælarnir). „Útkoman verður hin saklausa hóra, 

hin hreina mey sem í einni svipan verður klámmyndadrottning“ (Fréttablaðið, 2007). 

Bloggheimurinn tók rækilega við sér vegna orða Guðbjargar og margir mynduðu 

sér skoðun á málinu. Dögum saman voru síður íslenskra blaða að fjalla um umræður í 

 
5 Ekki var unnt að skoða færsluna á bloggsíðu Guðbjargar, þar sem henni var eytt vegna alls umtalsins sem 
skapaðist. 
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bloggheiminum sem og að fá viðbrögð við þeim skrifum. Ein af fréttunum sem fjölluðu 

um málið birtist þann 8. mars 2007 á visir.is og bar hún heitið Frú Kolbeins klagar 

Smáralind fyrir klám. Fréttin birtist kl. 10.30 og voru alls 38 athugasemdir settar við 

fréttafærsluna á einum sólarhring. Allir sem einn voru að mótmæla bloggi Guðbjargar, 

flestir undir nafni en einnig nokkrir ónafngreindir. Orðalag þeirra sem athugasemdirnar 

skrifuðu var mjög harðyrt í garð Guðbjargar og henni m.a bent á að leita sér hjálpar eða 

leggjast inn á geðdeild, auk margra uppnefna, t.a.m. femínistadrusla ofl. Margir vildu 

benda Guðbjörgu á að hún væri að tala um saklaust 14 ára módel og að bloggfærsla 

hennar um stúlkuna jaðraði að ærumeiðingu. Samt sem áður notuðu þeir sömu 

einstaklega ljótt og óheppilegt orðaval um Guðbjörgu sjálfa. 

Þess ber að geta að Guðbjörg hefur ekki gefið kost á sér til viðtals eftir þá athygli 

sem bloggfærsla hennar hlaut í fjölmiðlum. Einnig eyddi hún tiltekinni bloggfærslu út af 

heimasíðu sinni og nokkru síðar lokaði hún bloggsíðunni alfarið. 
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6. Bloggsvæði á Íslandi 

Eins og áður var minnst á eru sex íslensk bloggsvæði starfrækt hér á landi: 123.is, blog.is, 

blog.central.is, bloggar.is, blogg.visir.is og hexia.net. Áður en íslensk bloggkerfi urðu 

aðgengileg hér á landi nýttu margir bloggarar sér þjónustu erlendrar bloggveitu, 

blogspot.com. Hefur hún notið mikilla vinsælda frá upphafi og er enn mikið notuð af 

íslenskum bloggurum. Af þeirri ástæðu var sú bloggveita einnig skoðuð í rannsókninni. 

Við rannsókn á bloggunum voru ákveðnir hlutir skoðaðir: Hvers kyns var 

bloggarinn, hversu gamall, um hvað var bloggað og hversu oft. Þegar kom að því að meta 

um hvað bloggað væri voru búnir til fimm flokkar. Einkamál þar sem athugað var hvort 

einstaklingar skrifuðu um sitt einkalíf, sbr. almenn dagbókarskrif6. Almennar pælingar ef 

skrifað var um daginn og veginn, hvort sem það var um síðasta þátt af Heroes, hversu 

nauðsynlegt kaffi væri á álagstímum eða hugleiðingar um líf eftir dauðann. Pólitík var 

einn flokkur en þar var helst átt við umfjöllun um stjórnmál og efni tengt þeim 

málaflokki. Þjóðfélagið var annar flokkur þar sem athugað var hvort bloggað væri um 

ástandið í þjóðfélaginu, atvinnumál, launamál, jafnrétti kynjanna eða annað í þá áttina. 

Síðasti flokkurinn sem tekinn var til athugunar var fréttir en hann var einungis bundinn 

við blogg mbl.is og visir.is og var þar athugað hvort fólk væri að nýta sér nýjungina við 

fréttabloggin, þ.e. að tengja bloggfærslur sínar beint við fréttirnar inni á þessum miðlum. 

Skemað sem höfundar notuðu við gerð rannsóknarinnar var unnið á þann veg að 

merkt var við fleiri en einn málaflokk, ef svo bar undir.  

 
6 T.d. hvað gert er yfir daginn, hvað var í matinn, fregnir af fjölskyldu og vinum o.s.frv. 
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6.1. Blog.central.is  

Blog.central.is var stofnað árið 2003. Bloggveitan er sú stærsta á Íslandi með alls 250.000 

skráða notendur (Hadda Hreiðarsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl 2007). Auðvelt er að 

byrja að blogga inni á blog.central.is. Þær upplýsingar sem nauðsynlegt er að skrá inn til 

að geta stofnað aðgang er nafn og netfang auk þess sem samþykkja þarf skilmála 

blog.central.is. Í skilmálunum firrir fyrirtækið sig m.a. allri ábyrgð á því sem skrifað er 

inn á síðurnar, þ.e. að það efni sem einstaklingar láta inn á síðu hýsta hjá blog.central.is 

sé á ábyrgð hvers og eins.  

Að meðaltali eru þrjár auglýsingar inni á síðunum, ein efst og síðan tvær sín hvoru 

megin við bloggtextann. Auglýsingarnar blikka og eru mjög áberandi þrátt fyrir að vera 

frekar litlar og þess vegna eiga þær ekki að fara fram hjá nokkrum sem á annað borð fer 

inn á þessar síður. Uppbyggingin er einföld og notendavæn. Ef annað fólk en bloggararnir 

sjálfir vill skilja eftir skilaboð á síðunni, þá skráist sjálfkrafa inn svokölluð ip tala en það 

er tala sem hægt er að rekja í tölvu þess sem skilur eftir skilaboðin og því hægt að draga 

fólk til ábyrgðar fyrir þau skilaboð sem það kýs að skilja eftir. Hægt er að senda 

bloggfærslu, hvort sem um mynd eða texta, beint inn á bloggið í gegnum farsíma. 

Að blogga hjá blog.central.is er ókeypis en rekstraraðilar fá sitt fjármagn aðallega 

úr auglýsingasölu (Hadda Hreiðarsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl 2007). 

Í almennri umræðu er talið að þetta bloggsvæði hýsi fyrst og fremst unglinga,  þá 

helst af kvenkyni, sem blogga aðallega um sitt einkalíf. Rannsókn höfunda staðfestir 

þessar hugmyndir upp að vissu marki. 75% bloggaranna eru kvenkyns og er helmingur 

þeirra sem blogga á aldrinum 10-19 ára. Um 44% þeirra kvenna sem blogga eru ekki 

unglingar heldur á aldrinum 20-29 ára og því er meðalaldur bloggaranna ívið hærri en 

umræðan hefur hingað til gefið til kynna. Þess ber þó að geta að enginn yfir fertugu 
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bloggar á blog.central.is. Í ljós kom að bloggarar kjósa helst að tjá sig um eigið einkalíf, 

eða um 88%, á meðan aðeins 2% tjá sig um málefni er varða þjóðfélagið.  

Sérstaka athygli vekur að margar þeirra bloggsíðna sem höfundar skoðuðu, voru 

óvirkar eða yfirgefnar, eða rúmlega 32%.  

6.2. Bloggar.is 

Ekki fékkst gefið upp hvenær Bloggar.is var stofnað en bloggveitan er þó nokkuð nýleg. 

Eins og hjá öðrum íslenskum bloggveitum er nokkuð einfalt að stofna blogg hjá 

bloggar.is. Gefa þarf upp nafn, kennitölu, tölvupóstfang og símanúmer til að geta stofnað 

bloggaðgang. Auk þess þarf að samþykkja ákveðna notendaskilmála sem m.a. segja að 

aðstandendur bloggar.is firri sig allri ábyrgð á því efni sem fólk kýs að setja á bloggið. 

Hins vegar er ekki hægt að finna upplýsingar um forsvarsmenn síðunnar, tölvupóstföng 

né símanúmer. Bloggar.is er eina bloggsvæðið sem krefst kennitölu og símanúmers þegar 

bloggaðgangur er stofnaður. 

Hægt er að velja um nokkra mismunandi bakgrunna til að hafa á blogginu og er 

viðmótið inni á síðunum þægilegt og einfalt. Ein auglýsing er á bloggsíðunum og er hún 

vinstra megin á síðunni. Ekkert kostar að blogga hjá bloggar.is. 

 Við frekari athugun á bloggar.is kom í ljós að það svæði á margt sameiginlegt 

með blog.central.is. Konur eru í meirihluta þeirra sem blogga eða rúm 72% og flestir 

blogga um einkamál eða um 92%. Einnig eru um 60% bloggara með almennar pælingar.  

 80% þeirra sem kjósa að blogga á bloggar.is eru undir þrítugu og gera það nokkuð 

ört, þar sem tæplega helmingur þeirra bloggar vikulega eða oftar.  
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6.3. Blogspot.com 

Blogger.com eða blogspot.com var stofnað í San Francisco árið 1999. Fyrirtækið byrjaði 

smátt en á fáum árum stækkaði fyrirtækið umtalsvert og árið 2003 var það keypt af 

Google.  

Einfalt er að stofna blogg á blogspot.com,  gefa þarf upp virkt tölvupóstfang auk 

þess sem samþykkja þarf skilmála google.com. Eftir það er ekkert sem stendur í vegi fyrir 

því að almenningur geti deilt hugsunum sínum með almenningi. Skilmálarnir eru almenns 

eðlis þar sem fólk er beðið að gæta orða sinna og fylgja lögum þegar það bloggar eða 

setur inn annað efni. Hægt er að velja um nokkra mismunandi bakgrunna til að hafa á 

blogginu, þ.e. ýmis þemu, uppbyggingin er einföld og notendavæn og engar auglýsingar 

er að finna á blogspot.com. Ókeypis er að blogga hjá blogspot.com. Meðal Íslendinga 

hefur blogspot.com ávallt verið vinsæl bloggveita og hafa þeir notað hana frá upphafi til 

dagsins í dag, eins og dæmin sanna þegar bloggsíður Íslendinga eru skoðaðar.  

Rannsókn höfunda á blogspot.com leiddi í ljós að aftur eru konur í miklum 

meirihluta bloggara, eða um 70%. Einkamál þess sem bloggar er vinsælt efni á þessari 

síðu sem öðrum, þar sem alls 92% blogga um sína einkahagi og sömu tölu má segja um 

þá eru með almennar pælingar í sínum bloggfærslum. Hér fóru höfundar loks að sjá tölur 

um að bloggað væri um önnur málefni, þar sem 12% blogguðu um þjóðfélagsmál og 

pólitík.  

Aldursdreifing á blogspot.com er nokkuð ólík því sem áður hefur komið fram en 

staðfestir þær hugmyndir um að meðalaldur bloggaranna sé hærri hér en á öðrum 

bloggsvæðum, þar sem 90% bloggaranna er yfir tvítugu. Af þeim eru 33% á aldrinum 30-

39 ára.  
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6.4. Hexia.net  

Hexia.net var stofnað árið 2002 og var upphaflega tæknifyrirtæki á sviði gervigreindar. 

Síðan þá hefur ýmislegt bæst við eða breyst og nú er hexia.net fyrirtæki á alþjóðamarkaði 

sem m.a. heldur úti bloggveitu. Hexia.net sker sig því úr hópi hinna bloggveitnanna að 

mörgu leyti, t.d. er mögulegt að senda efni inn á bloggsíðu sem einstaklingar eru með 

skráða hjá hexia.net beint úr síma eða tölvupósti. Hægt er að senda inn myndir, hljóð, 

myndbönd og texta og birtist það strax inni á vefnum.  

Upplýsingar inni á hexia.net eru bæði á ensku og íslensku, en það fer eftir því 

hvaða vefþjónn (vafri) er notaður á hvoru tungumálinu síðan opnast. Nokkuð 

einkennilegt er að ekki sé hægt að velja um tungumál, sem og sú staðreynd að þegar 

smellt er á ákveðna tengla inni á bloggsvæðinu breytist viðmótið úr íslensku yfir á ensku. 

Þrátt fyrir þetta er nokkuð einfalt að búa til eigin bloggsíðu, svo lengi sem 

tungumálakunnáttan er ekki til trafala.  

Ekki þarf að samþykkja neina skilmála en þó er eru upplýsingar inni á síðunni þar 

sem stefna og reglur fyrirtækisins eru kynntar. Gefa þarf upp nafn, tölvupóstfang og 

símanúmer áður en hægt er að hefjast handa við bloggið í fyrsta sinn. Augljós ókostur 

fyrir íslenska notendur er að allar upplýsingar skuli vera á ensku. Hægt er að velja um 

nokkra mismunandi bakgrunna til að hafa á blogginu og viðmótið inni á síðunum er 

þægilegt og einfalt. 

Við rannsókn höfundanna kom berlega í ljós hversu fáir nýta sér blogg hexia.net. 

Eins og áður segir notuðu höfundar fimmta hvern tengil inni á þeirri síðu sem skoðuð var 

og fluttust þannig á milli bloggsvæða. Í flestum tilvikum gekk það vel, nema í tilfelli 

hexia.net, þar sem þeirra bloggsvæði kom aldrei fram á þann hátt. Því fóru höfundar inn á 

heimasvæði hexia.net og leituðu fanga þar. Þrátt fyrir það fundust ekki nema 29 
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bloggsíður af þeim 50 sem upphaflega átti að rannsaka. Alls voru tæp 40% þeirra síðna 

óvirkar, sumar höfðu verið stofnaðar til prufu og höfðu því engar upplýsingar að geyma. 

Því telja höfundar að allar tölur sem fengnar voru frá þessu bloggsvæði gefi ranga mynd, 

skekki samanburð við önnur svæði og verða þær því ekki notaðar í þessari ritgerð.  

6.5. 123.is  

Var stofnað um mitt ár 2005 og átti upphaflega að vera kerfi til að birta myndir á netinu. 

Síðan hefur undið upp á sig og er í dag almenn bloggveita með sérstaklega mikið 

myndpláss. Um 8000 manns hafa skráð sig hjá 123.is. Af þeim eru um 1700 virkir 

notendur en á dagskrá er að opna kerfið fyrir Dani og Breta árið 2008 (Stígur Þórhallsson, 

munnleg heimild, 4. apríl, 2007). 

Nokkuð auðvelt er að byrja að blogga hjá 123.is. Hægt er að fá 30 daga 

prufuaðgang en eftir það þarf að borga 2990 á ári fyrir aðgang að kerfinu. Til að stofna 

aðgang þarf að skrá inn nafn og tölvupóstfang auk þess að samþykkja skilmála 123.is sem 

er einungis að 123.is áskilur sér rétt til að fjarlægja þær myndir eða þau myndbönd sem 

særa almenna blygðunarkennd. Þegar það hefur verið samþykkt er hægt að hefjast handa. 

Ástæða þessara einföldu skilyrða er fyrst og fremst sú að 123.is var upphaflega sett upp 

sem kerfi til að birta myndir á netinu. Samkvæmt aðstandanda bloggveitunnar, Stíg 

Þórhallssyni, bera  notendur alla ábyrgð á því efni sem þeir setja inn á síðuna (Stígur 

Þórhallsson, munnleg heimild, 4. apríl, 2007). 

Hægt er að velja um nokkra mismunandi bakgrunna til að hafa á blogginu og er 

viðmótið inni á síðunum þægilegt og einfalt. Engar auglýsingar eru á blogginu og kemur 

það líklega til af því að borga þarf fyrir aðgang að svæðinu.  

Athugun á 123.is leiddi í ljós að margir bloggarar nota læsingu á síður sínar, eða 

um 20%, sem þýðir það að ekki er hægt að skoða þær án þess að hafa lykilorð sem 
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eigandi síðunnar hefur ákveðið. Óvirkar síður voru jafnmargar, 20%. Á þeim 60% síðna 

sem höfundar gátu skoðað var kynjahlutfallið frekar jafnt, 44% karla á móti 56% kvenna. 

Einnig er hlutfall milli þess sem fólk fjallar um á 123.is nokkuð jafnt, þar sem 60% fjalla 

um sína einkahagi og 40% bloggaranna eru með almennar pælingar í sínum færslum. 

Einungis um 9% bloggaranna eru á aldrinum 10-19 ára. Flestir eru í aldurshópnum 20-29 

ára eða um 47%, 15% eru á aldrinum 30-39 ára en 29% eru 40 ára eða eldri.  

Við athugunina var það sérstaklega áberandi hversu mikið þetta bloggsvæði er 

notað fyrir myndbirtingar af ýmsu tagi, t.a.m. af áhuga- eða atvinnuljósmyndurum.  
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7. Samantekt á hefðbundnum bloggsvæðum 
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Mynd 1. Kynjaskipting á bloggsvæðum 
 

Á þessari mynd má sjá að mun algengara er að konur bloggi heldur en karlar og munar 

þar í flestum tilvikum u.þ.b. helmingi. Af þeim 2007 síðum sem skoðaðar voru og 

tilheyrðu þessum bloggsvæðum voru konur alls 68% þeirra sem blogga en karlar aðeins 

um 32%. Mesti munurinn er á bloggsvæði blog.central.is, þar sem hlutur kvenna er 75% á 

móti 25% karla. Minnsti kynjamunurinn er á bloggsvæði 123.is, en þar munar einungis 

um 12% á milli kynjanna.  

 

7 Áður kom fram að 350 síður hefðu verið skoðaðar. Af þeim eru bloggsíður sem tilheyra mbl.is og 
blog.visir.is alls 100, auk 50 síðna sem tilheyrðu bloggi hexia.net. 
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Mynd 2. Aldursdreifing 

 

Á þessari mynd má sjá að langsamlega flestir bloggarar eru á aldrinum 20-29 ára eða 

51% allra bloggara. Einungis 28% bloggara eru undir tvítugu sem hrekur þá almennu 

tilgátu að flestir bloggarar séu unglingar8. Flestir unglingarnir blogga hjá bloggar.is og 

blog.central.is, á meðan flestir á aldrinum 20-39 ára kjósa að blogga hjá blogspot.com. 

Athygli vekur einnig að einungis um 7% þeirra sem blogga eru 40 ára og eldri og að þeir 

kjósa helst að blogga hjá 123.is. 

 

8 Hér ber að athuga að langstærsta bloggsvæðið á Íslandi er blog.central.is, með um 250.000 notendur og 
eru flestir bloggaranna þar undir tvítugu. Í því tilliti er vert að benda á að sama bloggsvæði inniheldur 
flestar óvirkar eða yfirgefnar síður, samkvæmt rannsókn höfunda. 
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Mynd 3. Tíðni blogga 

Hér sést tíðni blogga, þ.e. hversu oft bloggarar á hverju bloggsvæði setja inn nýjar 

færslur. Athyglisvert er að ekki virðist vera munur á tíðni blogga á milli bloggsvæða. 

Flestir blogga einu sinni í viku eða oftar, 54%, þeir sem blogga nokkrum sinnum í 

mánuði eru 30,3%  en einungis 1,3% blogga á hverjum degi eða nokkrum sinnum á dag.  
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Mynd 4. Umfjöllunarefni á bloggsíðum 
 
Einkamál er það sem er bloggurum efst í huga á bloggsvæðum hér á landi. Alls blogga 

58% um sína einkahagi auk 39% sem eru með pælingar um almenn efni. Ekki virðist vera 

mikill áhugi fyrir þjóðfélagsmálum eða pólitík, þar sem einungis um 2,8% fjalla um þau 

efni að einhverju marki á sínum bloggsíðum.  

Eins og sjá má á þessari mynd eru það bloggarar á blogspot.com sem fjalla hvað 

mest um alla málaflokkana sem athugaðir voru.  
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Mynd 5. Óvirkar bloggsíður 
 

Af þeim 200 bloggsíðum sem skoðaðar voru á ofangreindum fjórum bloggsvæðum voru 

alls 20% óvirkar eða yfirgefnar. Stór hluti þeirra innihélt engar færslur eða tengla og 

margar höfðu verið yfirgefnar eftir skamman tíma. Flestar voru á bloggsvæði 

blog.central.is eða um 36%, en fæstar voru á bloggar.is, 12%.  

 Það ber að athuga að óvirkar síður eru að öllum líkindum fleiri en rannsókn 

höfunda gefur til kynna. Ástæða þess er sú að á virkum bloggsíðum er líklegt að tenglar á 

óvirkar síður séu fjarlægðir og því hafi höfundar ekki séð nema brot af þeim óvirku síðum 

sem til eru. 
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8. Blogg og fjölmiðlar 

Rétt eins og við þurfum að ákveða hverjum við eigum að taka mark á í raunheimum 

þurfum við að nota sömu dómgreind þegar við skoðum bloggin. Hvaða blogg á að skoða, 

hverjum á að taka mark á, og síðast en ekki síst, hverjir eru raunverulega að segja fréttir.  

Frá upphafi blaðamennsku hefur verið talað um fjölmiðla sem fjórða valdið, 

varðhunda samfélagsins sem veita m.a. stjórnvöldum aðhald með umfjöllunum sínum. Nú 

vilja margir meina að þrátt fyrir grundvallarmun á fréttamennsku og bloggi sé 

bloggheimurinn að taka þetta hlutverk að sér, að minnsta kosti að einhverjum hluta, og að 

hann sé farinn að veita samfélaginu sem og fréttamönnum ákveðið aðhald. Dæmi um 

þetta má finna víða í samfélaginu. Síðla árs 2001 hætti öldungardeildarþingmaður í 

Bandaríkjunum, Trent Lott, þátttöku í hinum pólitíska heimi fyrir tilstilli bloggara. Hann 

hafði um árabil komið með kynþáttaathugasemdir sem höfðu farið framhjá hefðbundnum 

fjölmiðlum. Það var ekki fyrr en hópur bloggara fór að skoða gögn sem frá honum höfðu 

komið að ljóst var að maðurinn hafði margoft haft niðrandi athugasemdir um aðra 

kynþætti en sinn eigin. Umræður um málið sköpuðust á síðum bloggara og þaðan rataði 

hún til fjölmiðla sem tóku málið upp á sína arma (Britannica, 2007, Political blogs). 

Þannig hafði bloggið í eitt fyrsta skiptið bein áhrif á framgöngu samfélagsins. Ein helstu 

áhrifin voru þau að trúverðugleiki bloggsins jókst til muna og fólk tók að skoða í meira 

mæli en áður blogg einstaklinga sem höfðu eitthvað til málanna að leggja. Ekki má þó 

gleyma því að mjög stór hluti bloggheimsins er einstaklingsmiðað blogg og umræðurnar 

þar oft miðaðar að persónulegum þörfum og áhugamálum, s.s. umræður um hvað skuli 

borða í kvöldmatinn, hvolpana sem tík bloggarans var að eignast, illt tal um nágrannann 

eða annars konar slúður. Jafnframt er þó að finna á síðum bloggheimsins umræður sem 

leiða fólk oft að kjarna málsins um hluti sem annars hefðu jafnvel legið í dvala um 
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ókomna tíð og aðstoða þannig hina hefðbundnu fréttamiðla inn á réttar brautir. Oftast er 

það þó á hinn veginn, þ.e. að fólk bloggar um fréttir frekar en að fréttir snúist um eitthvað 

sem bloggarar hafa lagt af mörkum í umræðuna.  

Nokkuð óskýr greinarmunur virðist vera á hefðbundnum bloggum einstaklinga og 

þeirra sem blogga um fréttir. Fjöldi fjölmiðlamanna eiga bloggsíður og blogga um starf 

sitt, sem og þær umræður sem eru í gangi í þjóðfélaginu, en sama má segja um marga 

bloggara sem starfa á öðrum sviðum.  

Í mörgum löndum var það upphaflega fjölmiðlafólk sem nýtti sér þessa nýju 

tjáningarleið til þess að koma eigin skoðunum á framfæri og einnig til þess að vera með 

nánari fréttaskýringar. Vegna þessarar þróunar ákváðu mörg fjölmiðlafyrirtæki að setja 

upp eigin bloggsvæði á netsíður sínar, þar sem starfsmenn þeirra gætu skrifað blogg sín. 

The Guardian stóð t.a.m. fyrir keppni um besta bloggið í Bretlandi árið 2005 (Stewart, 

2003). Netútgáfa dagblaðsins The New York Times býður lesendum sínum að blogga um 

fréttir sem þeir birta og eru fjölmargir bandarískir bloggarar sem nýta sér það til fulls. 

Samkvæmt MacDougall (2005) hafa bloggarar tilhneigingu til að kommenta einungis á 

fréttir og upplýsingar sem þeim persónulega finnst eiga erindi við almenning. Hann segir 

ennfremur, að það hversu fljótt lesendur komast í efnið eftir að það er skrifað geri blogg 

að samtvinnun frétta og upplýsinga á nokkuð annan hátt en t.d. með opnu bréfi til 

ritstjórans.  

Sú staðreynd að margir bloggarar fá fjölda heimsókna inn á síður sínar, og þar af 

leiðandi marga lesendur, hefur oft skotið hinum hefðbundnu fjölmiðlum skelk í bringu.  

Gagnrýnendur bloggsins hafa áhyggjur af því að bloggarar virði hvorki 

höfundarrétt eða almennan staðfestan fréttaflutning hefðbundinna fréttaveitna á meðan 
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sumir lesenda bloggsins sjá það sem ákveðna leið til þess að lesa skoðanatengdar fréttir, 

þar sem gildismat bloggarans skín í gegn. 

Á undanförnum mánuðum hefur þetta nýja bloggumhverfi skotið uppi kollinum 

hér á landi. Árið 2006 var það heimasíða Morgunblaðsins, mbl.is, sem varð fyrst til 

þessarar nýjungar. Í kjölfarið opnaði samkeppnisaðili þeirra, visir.is, blogg á sinni 

heimasíðu eða um hálfu ári síðar. Umhverfi þessara tveggja bloggsvæða er frábrugðið 

hinum hefðbundnum bloggum á þann hátt að þau flokkast sem „fréttablogg“, þ.e. að það 

er hægt að blogga um allar fréttir sem birtast inni á þessum tveimur miðlum. Undir hverri 

frétt er hnappur sem býður upp á að bloggað sé um fréttina og geta allir nýtt sér það svo 

fremi að þeir séu skráður með blogg. Bloggið birtist þá í lítilli stiku undir fréttinni ásamt 

nokkrum öðrum bloggum hjá öllum þeim sem lesa fréttirnar inni á þessum miðlum. 

Bloggarar eru þar með orðnir virkir þátttakendur í fjölmiðluninni. Það er síðan í höndum 

hvers og eins lesanda hverju hann tekur mark á.  

Að mati Henning (2004) er fréttablogg táknmynd fyrir nýja tegund pólitískrar 

þátttöku og félagslegra samskipta. Hin mismunandi form þátttöku sem internetið hefur 

skapað hafa myndað nýjar leiðir til að horfa á og taka þátt í því sem á sér stað í 

samfélaginu. 

8.1. Visir.is 

Farið var af stað með blogg.visir.is, bloggsvæði visir.is, snemma árs 2007. Fyrir rekur 

D3, sem er í eigu 365 miðla, stærsta bloggsvæðið á Íslandi, blog.central.is. Ekki var í 

raun þörf fyrir nýtt bloggsvæði en forsvarsmenn visir.is vildu efla bloggsvæðið og allt 

sem tengdist umræðu til að gera lesendur sína að virkari notendum. Mbl.is var farið af 

stað með fréttablogg og því var helsta ástæða fyrir stofnun bloggsvæðisins í raun að taka 

þátt í samkeppni við mbl.is. Lesendur visir.is hafa áður getað tjáð sig um fréttir en þá á 
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þann hátt að skilja eftir skilaboð fyrir neðan fréttirnar sem birtast inni á vefsvæðinu. Með 

fréttablogginu kom meiri gagnvirkni og frekari grundvöllur fyrir einstaklinga til að koma 

sínum skoðunum að (Hadda Hreiðarsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl, 2007). 

8.1.1. Bloggið 

Að stofna blogg inni á blogg.visir.is er einfalt. Skrá þarf inn notendanafn, kennitölu og 

virkt netfang. Einnig samþykkja notendur skilmála blogg.visir.is með því að skrá sig með 

blogg þar. Skilmálarnir eru þeir sömu og hjá blog.central.is þar sem m.a. er tekið  fram að 

það sem notendur ákveði að setja inn á sínar bloggsíður sé alfarið á þeirra eigin ábyrgð. 

Áður en bloggið er skráð er valkostur sem snýr að persónuvernd þar sem fólk hakar við 

reit um hvort að það vilji að bloggið þeirra sjáist inni á leitarvélum eins og Google og 

Technorati. Ef fólk kýs að gera svo samþykkir það einnig að bloggið birtist á yfirlitum á 

vef visir.is og aukast þar með líkurnar á því að ekki einungis þeir sem þekkja til 

bloggarans lesi bloggið. Nokkrar tegundir bakgrunna eru í boði til að gera bloggið 

persónulegra og einnig eru ýmsar aðrar stillingar, t.d. hversu margar færslur eigi að sýna í 

einu o.s.frv. Bloggið skiptist í alls 20 flokka, þ.e. hægt er að skrá blogg sem umræðu um 

efnahag, heilbrigði, alþjóðamál, slúður o.s.frv., allt eftir því hver hugðarefni höfunda eru 

hverju sinni. Hafi einstaklingar verið að blogga hjá öðrum bloggsvæðum er möguleiki á 

að flytja það yfir á svæði visir.is. Allt sem viðkemur bloggsvæðinu er frekar einfalt, hvort 

sem um ræðir útlit eða að setja inn nýjar færslur. Vilji fólk blogga um ákveðnar fréttir er 

þar til gerður hnappur undir hverri frétt inni á visir.is. Þegar hann hefur verið valinn þurfa 

bloggarar að skrá sig inn og blogga og þar með tengist bloggið fréttinni.  

 Einfalt er að eyða bloggsíðunni út og er það möguleiki sem ekki er að finna á 

hinum bloggsvæðunum. Sá möguleiki verður að teljast mjög jákvæður þar sem ótrúlegur 
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fjöldi fólks stofnar blogg einungis í þeim tilgangi að prófa og síðan liggur síðan ónotuð, 

engum til gagns né gamans.  

8.1.2. Bloggararnir 

Blogg.visir.is er mjög ungt bloggsvæði og því eru notendur þess kannski ekki svo margir. 

Tilkoma bloggsvæðisins hefur ekki enn haft nein áhrif á heimsóknir inn á vefinn skv. 

vefstjóra visir.is en vefurinn er í öðru sæti á eftir mbl.is yfir þá mest sóttu á Íslandi í dag. 

Í 15. viku þessa árs, eða frá 9. til 15. apríl, voru notendur visir.is 236.980 og notendur 

mbl.is 259.285. Næsti fréttavefur á eftir þessum tveimur er ruv.is sem er í 7. sæti með 

65.800 notendur (Modernus, 2007). Þess ber þó að geta að í talningu visir.is og mbl.is eru 

heimsóknir á ýmsar undirsíður þessara miðla taldar með, t.d. blog.central.is og 

einkamal.is fyrir visir.is og barnaland er með í talningum mbl.is.  

8.1.3. Um hvað er bloggað? 

Þó að það þekkist aðallega að bloggað sé um fréttir getur dæmið líka snúist við, þ.e. að 

sagðar séu fréttir með tilvísanir í blogg, þar sem bloggarar hafa ýmist verið á undan með 

fréttirnar eða bloggið sé einfaldlega svo áhugavert. Stjórnmálamennirnir Björn 

Bjarnason, Kristinn H. Gunnarsson og Össur Skarphéðinsson rata oft í fréttirnar og er þá 

verið að vitna í skoðanir þeirra um málefni sem eru áberandi í umræðunni þá stundina 

(Hadda Hreiðarsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl, 2007). Sem dæmi um þetta má nefna að 

þann 29. mars síðastliðinn bloggaði Steingrímur Sævarr  Ólafsson, umsjónarmaður 

Íslands í dag á Stöð 2, að Dorrit Moussaieff forsetafrú hefði slasast í skíðaferðalagi í 

Bandaríkjunum (NÝTT- Dorrit slösuð í Bandaríkjunum, 2007). Bloggið var birt kl. 14.52 

en frétt um málið birtist hins vegar ekki fyrr en kl. 16.27 inni á visir.is og kl. 15.29 inni á 

mbl.is. Visir.is segir í frétt sinni að upplýsingar um málið hafi fyrst komið fram inni á 
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bloggi Steingríms. Vefstjóri visir.is er sannfærður um að krosskeyrslan á milli þessara 

tveggja miðla eigi eftir að aukast frekar en hitt... „það er jú í verkahring fréttamanna að 

sannreyna hvort fréttirnar séu réttar eða ekki og því eru bloggsíður ekki verri vettvangur 

en hver annar að ná í fréttir“ (Hadda Hreiðarsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl, 2007). 

Það er sífellt að færast í aukana að fólk úr öllum stéttum þjóðfélagsins bloggi, 

hvort heldur sem um ræðir almenning, fræga einstaklinga eða fjölmiðlafólk. Í samtali við 

Höddu kom fram að margir séu að fá gríðarlega lesningu, tugi þúsunda í hverri viku og 

því megi ætla að fólk sé í auknum mæli farið að sækjast eftir fréttum með skoðunum. 

Hins vegar megi líka segja að fólk sé að eðlisfari frekar forvitið, það hafi ótrúlega gaman 

af því að horfa sjónvarpsþætti líkt og innlit/útlit, einungis til þess að geta séð inn í íbúðir 

annarra, hvort sem fólkið er frægt eða ekki. Bloggið sé þannig á vissan hátt líka, með 

blogginu gefist ókunnugum kostur á því að horfa „inn um gluggann“ hjá öðrum. Þannig 

viti margir sem eru duglegir að skoða blogg annarra ótrúlegustu hluti um fólk sem er 

þeim algjörlega óviðkomandi.  

 Vefstjóri visir.is kvaðst hins verða var við að þeir þekktu einstaklingar sem bloggi 

hjá visir.is, t.a.m. frétta- og blaðamenn, séu oft að blogga á allt öðrum forsendum en liggi 

að baki við þeirra hefðbundnu vinnu: „Það þekkta fólk sem er að blogga er oft í allt 

öðrum pælingum þegar kemur að blogginu heldur en þegar það kemur fyrir augu 

almennings í sjónvarpi eða slíkum stöðum“. Hún segir að það bloggi ekki síður um 

venjulega hluti eins og hvað hafi verið í kvöldmatinn eða fái jafnvel útrás fyrir eitthvert 

áhugamál. „Þannig færist þetta fólk skrefi nær lífi almúgans, þ.e. þau verða snertanlegri 

og jafnframt mannlegri“ (Hadda Hreiðarsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl 2007). 

Lífaldur bloggara er ekki mjög hár, sem merkir það að fólk endist oftast ekki mjög 

lengi í að halda úti bloggsíðum. Hins vegar er nóg af fólki sem hefur áhuga og því telur 
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vefstjóri að blogg sé ekki tímabundin tískubóla eins og fótanuddtækin eða SodaStream 

tækin voru hér áður fyrr: 

Nóg er af athyglissjúku fólki úti í samfélaginu og bloggið er leið þess til að 

koma sjónarmiðum sínum á framfæri og fá viðbrögð við þeim. Gagnvirknin 

sem á sér stað með blogginu er það sem gerir netið svo spennandi og 

áhugavert. Í stað þess að vera einn heima og bölsótast út í annað hvort 

fréttamenn eða fréttirnar sjálfar er hægt að láta í sér heyra á svo mikið 

áhrifameiri hátt en áður (Hadda Hreiðarsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl 

2007).  

Inni á visir.is er töluvert aðhald við fréttamenn þar sem fólk hikar ekki við að 

annað hvort kommenta eða blogga um fréttir ef þeim finnst þær illa skrifaðar eða slíkt. „Í

raun má einnig segja að það að kommenta sé leið sumra til að blogga í stað þess að 

halda úti sínum eigin síðum“ (Hadda Hreiðarsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl, 2007). 

8.2. Mbl.is 

Blog.is, eða Moggabloggið eins og það er nefnt í daglegu tali, var stofnað síðla árs 2005. 

Í viðtali við höfunda sagði Árni Matthíasson, verkstjóri netdeildar mbl.is og blaðamaður, 

að fyrstu hugmyndir um að stofna einhvers konar bloggsamfélag inni á mbl.is hafi komið 

upp fyrir nokkrum árum og voru þá bloggsvæði eins og folk.is og blog.central.is skoðuð 

og kostir þeirra og gallar vegnir og metnir. Forsvarsmenn vefjarins sáu fram á að ekki 

væri neitt að græða á því að stofna enn eitt bloggsvæðið sem ekki hefði upp á neitt nýtt að 

bjóða og því datt hugmyndin upp fyrir í nokkurn tíma. Um mitt ár 2005 var aftur farið í 

að skoða bloggmálin. Hugmyndin var að nýta fréttavefinn til að fólk gæti bloggað um 

fréttir, en einnig fannst þeim hugmyndin um bloggsamfélag enn mjög spennandi, þar sem 

fólk myndi blogga undir nafni, helst með mynd, um landsins gagn og nauðsynjar og svo 
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allt þar á milli. Inni á mbl.is gæti þannig myndast þróaður umræðuvettvangur fyrir fólk 

með ólíkar skoðanir að takast á. Farið var í að þróa nýtt bloggkerfi og var það gert af 

Árna ásamt nokkrum tæknimönnum og forriturum. Því næst var farið í að finna fólk sem 

hefði eitthvað til málanna að leggja. Það þýddi að leita þurfti til fólks sem var að blogga á 

öðrum bloggsvæðum. Ákveðið var að tala einungis við fólk sem ekki væri að blogga á 

íslenskum bloggsvæðum heldur frekar svæðum eins og blogspot.com o.þ.h. og því boðið 

að koma og blogga á þessu nýstofnaða bloggsvæði, blog.is. Fyrsti bloggarinn á blog.is 

var Stefán Friðrik Stefánsson, fyrrverandi formaður Sambands ungra sjálfstæðismanna, 

maður sem hefur verið málefnalegur og duglegur bloggari frá byrjun. Í dag skrifar hann 

oft upp í 40 færslur á viku og er meðal vinsælustu bloggara blog.is með yfir 8000 

heimsóknir á viku.  

Útbreiðsla blog.is var ör og þann 12. mars 2007 voru 7936 skráðir bloggarar, auk 

þess sem um 200 nýir bætast við í hverri viku. Fjöldi þeirra sem lesa bloggin í hverri viku 

er einstaklega hár en vefurinn er með um 100.000 notendur. Árni telur mbl.is hafa notið 

góðs af traustinu sem fólk ber til Morgunblaðsins og að það megi tvímælalaust tengja 

vinsældir bloggsins við þá staðreynd. 

8.2.1. Bloggið  

Þegar blogg er stofnað á blog.is er nauðsynlegt að skrá inn kennitölu og netfang. Athygli 

vekur hins vegar að engir skilmálar eru teknir fram við skráningu, t.d. hvað varðar ábyrgð 

einstaklinga á því sem þeir kjósa að setja inn á bloggin sín, en slíkt er að finna á öllum 

hinum íslensku bloggveitunum. Þó sagði Árni að bloggarar þyrftu að lúta ákveðnum 

reglum sem snúa m.a. að almennu velsæmi, ekki að nota höfundavarið efni o.s.frv. Hann 

sagði að reglurnar væru mjög almennar þar sem bloggsamfélagið sem slíkt væri 

einstaklega opið. Val er um hvort einstaklingar vilji að bloggsíðan birtist á blogglistum 
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mbl.is, en með að velja að gera það ekki er fólk síður berskjaldað fyrir því að hver sem er 

lesi bloggið og skilji eftir athugasemdir. Einnig er hægt að velja um hvort læsa eigi 

síðunni með lykilorði og hverjir megi skrifa athugasemdir við færslurnar. Nokkrir 

möguleikar eru fyrir hendi þegar kemur að vali á útliti á síðunni, hægt er að nota ýmsa 

staðlaða bakgrunna blog.is eða hlaða inn sínum eigin. Eins og inn á bloggi hinna 

bloggsvæðanna er möguleiki á að hafa ýmsa aukahluti inni á síðu hvers og eins. Blog.is 

er með ýmsa staðlaða flokka sem ekki er að finna hjá hinum. Má þar nefna að hægt er að 

setja inn lagalista með því einu að smella á hnapp sem heitir Lög og þaðan geta notendur 

hlaðið inn lagalistum til að hafa á heimasvæði sínu. Kerfið er mjög einfalt og 

notendavænt og í raun hannað þannig að það sé sem auðveldast fyrir hvern sem er að 

stofna þar bloggsíðu. Bloggið skiptist í 21 flokk, allt frá enska boltanum til vísinda og 

fræða þar sem bloggarar ákveða hvar þeir setja sínar færslur. Einnig er almennur flokkur 

sem kallast einfaldlega blogg og eru langflestar færslur skráðar í hann. 

Bloggvinir er það sem einna helst aðgreinir blog.is frá hinum bloggsvæðunum. 

Þegar bloggsíður blog.is eru skoðaðar kemur í ljós að flestir eru með flokk tengla 

einhvers staðar á síðunni sem nefnist bloggvinir, en það eru aðrir bloggarar hjá blog.is. 

Hvaða bloggvinir þetta eru nákvæmlega er undir hverjum bloggara komið og eru 

bloggvinir ekki endilega einhverjir sem bloggarar þekkja persónulega heldur einhverjir 

sem þeim þykja skemmtilegir eða áhugaverðir pennar. Hjá þeim sem eru áhorfendur, þ.e. 

hjá þeim sem skoða bloggin án þess að vera skráðir notendur, virðast tenglarnir inn á 

þessa bloggvini ekkert frábrugðnir öðrum tenglum nema kannski á þann hátt að mynd 

fylgir yfirleitt tenglinum. Fyrir þann sem bloggar hjá mbl.is blasa þeir hins vegar öðruvísi 

við. Þegar notendur eru innskráðir sjá þeir fyrstu línurnar í nýuppfærðum bloggum sinna 

bloggvina og því sjá þeir án þess að velja bloggvininn hvort bloggið er uppfært frá því 
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síðast eða hvort umfjöllunarefnið er að þeirra smekk. Næst á dagskrá hjá mbl.is er að búa 

til einhvers konar „bloggvinasamfélag“ til að bloggvinir geti haft meiri samskipti sín á 

milli, t.d. að hægt sé að sjá hverjir eru „inni“, líkt og gert er á msn. Þannig getur hópur 

fólks sem hefur svipaðar skoðanir haft stað til að koma saman á, á netinu. Þannig er 

bloggsamfélagið tekið skrefinu lengra en áður.  

Tengingin á milli blogga og frétta er eins og hjá visir.is, þ.e. undir hverri frétt inni 

á mbl.is er hnappur sem kallast blogga frétt. Þegar hann er valinn þurfa bloggarar að skrá 

sig inn, blogga síðan um fréttina og þá birtist upphaf bloggsins við hlið fréttarinnar inni á 

mbl.is. Í því samhengi hefur því verið velt upp hvort tengsl bloggs og fjölmiðlunar séu 

ekki að gera mörkin óskýrari milli skoðana og staðreynda. Þau blogg sem tengjast fréttum 

inni á mbl.is birtast ekki í heild sinni við hlið fréttanna, heldur er einungis fyrirsögn 

bloggsins eða fyrsta línan. Með því að smella á tengil fer fólk sjálfkrafa inn á blogg 

viðkomandi  þar sem umhverfið er allt annað en inni á mbl.is þannig að það skýrir sig 

nokkuð sjálft að það sem þar er inni endurspeglar ekki endilega það sem skrifað er inn á 

mbl.is. Þetta er með ráðum gert hjá mbl.is, að sögn Árna, til að fólk geri sér grein fyrir 

hvar fréttir enda og skoðanir byrja.  

Starfsmenn mbl.is skoða blogg á öðrum bloggsvæðum og fá ábendingar um góða 

penna. Ef þeim líst á einhverja, finnst þeir málefnalegir og hafa eitthvað fram að færa, þá 

er sent út bréf þar sem kostir svæðisins eru tíundaðir og viðkomandi bloggurum boðið að 

koma yfir á blog.is. Blog.is er ekki stærsta bloggsvæðið en tenging þess við mbl.is gerir 

það að því mest lesna. Frá því sjónarhorni eru kostir bloggsvæðisis ótvíræðir.  
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8.2.2. Bloggararnir 

Hjá blog.is er engum borgað fyrir að blogga og Árni segir enga ástæðu til þess þar sem 

svo margir áhugaverðir bloggarar bloggi nú þegar hjá þeim án þess að krefjast eins eða 

neins. Einu sinni hefur verið borgað fyrir blogg en það var þegar Unnur Birna 

Vilhjálmsdóttir var alheimsfegurðardrottning. Hún skrifaði pistla um það sem á daga 

hennar dreif í þeim verkefnum sem hún þurfti að inna af hendi. Hjá mbl.is var hugsunin 

með því að fá hana til að blogga að fá innlegg í umræðuna um fréttir af fólki þar sem fólk 

var gríðarlega forvitið um hana og hvað hún var að gera.  

Til að byrja með voru flestir bloggararnir á blog.is miðaldra karlmenn. 

Forsvarsmenn blog.is vildu að svæðið sýndi þverskurð þjóðfélagsins sem best og fannst 

sú þróun ekki nógu góð. Til að bregðast við þróuninni var farið í meðvitað í átak til að 

finna konur, t.a.m. unga femínista og aðrar konur með skoðanir, og þær beðnar um að 

vera með og þannig hvattar til að vera sýnilegri. Úr þessu átaki varð fjölbreytt blanda 

bloggara með afar misjöfn áhersluatriði. Í dag er kynjahlutfallið frekar jafnt. 

Meðalaldurinn inni á blog.is fer lækkandi. Fyrir um ári síðan var hann 37 ár en núna er 

hann um 31 ár og telur Árni að hann muni halda áfram að lækka.  

Þeir sem blogga hjá blog.is njóta góðs af því að svæðið tengist mest lesnu 

fréttasíðu landsins. Á forsíðu mbl.is er flokkur sem kallast Umræðan. Inn í þann flokk eru 

valdir u.þ.b. eitt hundrað bloggarar sem samanstanda af hópi fólks sem bloggar frekar ört, 

er búið að blogga í nokkurn tíma og er málefnalegt. Ekki skiptir máli hvaða skoðunum 

þessir bloggarar standa fyrir, svo lengi sem þeir eru málefnalegir. Þetta efni birtist 

handahófskennt á forsíðu mbl.is og á aðalsíðu bloggsins. Þeir sem eru duglegir að blogga 

um eitthvað annað en sína einkahagi fá því töluverða auglýsingu og athygli, að því gefnu 

að þeir velji að bloggið megi birtast á listum mbl.is. Skilyrði er að bloggin séu nýuppfærð 
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og þá ekki eldri en þriggja daga gömul til að þau komist inn á listann hverju sinni. Listinn 

er á stöðugri hreyfingu og fólk er þar af leiðandi alltaf að lesa eitthvað nýtt. Hundrað 

manna hópurinn er mjög fjölbreyttur og síbreytilegur þar sem stöðugt er verið að bæta í 

og taka út. Ef bloggarar standa sig ekki í stykkinu eru þeir umsvifalaust teknir út, en svo 

fá umsjónarmenn vefjarins einnig ábendingar um áhugaverð blogg sem eigi athygli skilið. 

Í þessu tilliti má tala um borgun fyrir blogg, þ.e. að fólki er umbunað fyrir að vera 

duglegt að blogga með því að bloggið þeirra er auglýst meira en annarra og þar með 

koma þessir bloggarar sínum hugðarefnum að hjá mun fleirum en ella. 

 Kastljósmaðurinn Sigmar Guðmundsson er um þessar mundir allra vinsælasti 

bloggarinn inni á blog.is og hefur hann fengið allt að 19.000 heimsóknir á einni viku auk 

þess sem fjöldi manns skilur eftir skilaboð á síðunni hans. Það er eitt að blogga og annað 

að skrifa athugasemdir hjá öðrum bloggurum. Sumir eru einstaklega duglegir við að hafa 

skoðanir á því sem aðrir segja. Forsvarsmenn blog.is halda skrá yfir allar tölur er varða 

svæðið. Heimsóknir, hverjir blogga mest, hverjir skilja eftir flest skilaboð o.s.frv. Þeir 

sem eru duglegastir að blogga eru sjaldnast þeir sem eru duglegir að skilja eftir 

athugasemdir. Þeir hins vegar sem eru latir við að blogga eða blogga alls ekkert yfir 

höfuð eru oft einstaklega öflugir í að skilja eftir athugasemdir á bloggum annarra. Sá sem 

duglegastur hefur verið að skilja eftir athugasemdir skrifaði á einni viku alls 287 

athugasemdir. 
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8.2.3. Um hvað er bloggað? 

Þær fréttir sem fólk kýs að blogga um eru jafn léttvægar og þær eru alvarlegar. Þann 10. 

mars síðastliðinn birtist frétt inni á mbl.is kl. 22.07 með fyrirsögninni „Bakkað yfir tré á 

Skólavörðustíg“. Var fréttin um stúlku sem samkvæmt orðalagi mbl.is „varð fyrir því 

óhappi“ að bakka yfir tré. Fyrir miðnætti voru 20 búnir að blogga um þessa frétt. 

Athugasemdirnar voru alls konar, allt frá því að fólk talaði um að svona „óhöpp“ 

staðfestu það að konur kynnu ekki að keyra og til þess að skipulagið í miðbæ Reykjavíkur 

væri ekki nógu gott. Það sem athugasemdirnar áttu flestar sameiginlegt var að þær voru 

jákvæðar og fólk var að vorkenna stúlkunni frekar en að tala illa um hana. Fólk lætur 

ýmis orð falla í hita augnabliksins og er ritskoðun á því efni sem bloggarar kjósa að láta 

inn á bloggin hins vegar ekki fyrir hendi hjá blog.is frekar en hinum bloggsvæðunum. 

Samkvæmt Árna er ætlast til þess að fólk fylgi almennri skynsemi og kurteisisvenjum og 

birti þannig ekkert sem gæti sært blygðunarkennd annarra. Þó hefur einu sinni komið til 

þess að ábyrgðarmenn blog.is hafi tekið út efni af bloggi hjá einstaklingi. Um var að ræða 

einstaklega gróft efni til þess gert að ofbjóða lesendum bloggsins, og því var farið inn á 

heimasvæði þessa bloggara og færslan fjarlægð. Engin eftirmál urðu af hálfu bloggarans. 

Þá hefur það einnig einu sinni komið fyrir að bloggtenging við frétt hefur verið tekin út 

þar sem færslan innihélt kynþáttafordóma. Bloggfærslan var hins vegar látin óhreyfð þar 

sem hún tilheyrði heimasvæði bloggarans.  

Að blogga um fréttir er í raun að segja fréttir með skoðunum, eins og einkenndi 

blaðamennsku á Íslandi fram á níunda áratug síðustu aldar með flokksblöðunum. Sum 

blogg fá gríðarlega lesningu, þannig að það segir sig sjálft að fólk er að leita eftir fréttum 

með skoðunum, annað hvort til að fá staðfestingu á sínum eigin en svo er hitt jafnt 

algengt að fólk skoði helst blogg með skoðunum sem styðja ekki þeirra eigin. Stefán 
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Friðrik Stefánsson, áðurnefndur bloggari á blog.is, segir t.d. að þau blogg sem honum 

þyki skemmtilegast að lesa séu blogg pólitískra andstæðinga hans, það sé meira örvandi 

og skemmtilegra. Hvort fólk hafi þennan gríðarlega áhuga á fréttabloggi vegna þess að 

það vilji losna undan „fjórða valdinu“ vill Árni Matthíasson ekki meina, mbl.is sé enn á 

góðri siglingu þrátt fyrir aukningu á lestri bloggsins. Ekki er unnt að greina hvort þeir 

sem lesi bloggin séu nýir lesendur á mbl.is eða hvort það sé sama fólkið sem les blogg og 

fréttir. Hins vegar er tilfinning manna að bloggið sé viðbótarlesning þeirra sem lesa 

fréttirnar.  

Fylgifiskur fréttabloggsins eru færslur fólks sem tengir bloggin sín við fréttir án 

þess þó að vera að blogga um tiltekna frétt. Það er gert til að lokka að fleiri lesendur inn á 

eigin síðu eða reyna að vekja athygli á einhverju. Sumum þykir þessi misnotkun rýra gildi 

fréttabloggsins en Árni telur hins vegar að þessi ósiður muni smám saman deyja út. Fólk 

fari að þekkja nöfn þeirra sem stunda þessa iðju, bloggarinn fær þá neikvæða athygli og 

missir trúverðugleika og því sé þetta ekki sniðug iðja til lengdar. 

Jafnt og hjá visir.is hefur bloggið stundum verið uppspretta frétta fyrir mbl.is. 

Sigmar Guðmundsson fjölmiðlamaður birti fyrst fréttir af því að Spaugstofumenn hefðu 

verið „handteknir“ eftir grín þeirra með þjóðsönginn fyrr á þessu ári. Eftir það var fréttin 

birt á mbl.is og síðan í Morgunblaðinu. Tekið var fram að fréttin hefði fyrst birst á bloggi 

Sigmars og þannig hefur bloggið verið notað sem heimild. Árni Matthíasson er sammála 

Höddu Hreiðarsdóttur vefstjóra visir.is að þess konar fréttamennska eigi eftir að aukast 

frekar en hitt. En hvort það muni færast í aukana að almennir bloggarar flytji fréttir sem 

varða almenning telur Árni að muni ekki gerast, þó auðvitað megi finna dæmi um það 

eins og komið hefur verið inn á. Hann telur íslenska fréttamenn vera það vandaða og að 

þeir dekki svo vítt svið, innanlands sem og erlendis, að það sé í raun enginn grundvöllur 
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fyrir slíkt hér á landi. Hvað varðar annars konar fréttir horfa málin hins vegar aðeins 

öðruvísi við, eins og t.d. fólk sem bloggar um tónlist, vegur hana og metur og gefur 

einkunnir. Þó þeir bloggarar séu ekki blaðamenn er hægt að taka mark á þeim með minni 

fyrirvara, þar sem einungis eru um skoðanir að ræða en ekki fullyrðingar, ólíkt því sem 

tíðkast í fréttum.  

Framtíð bloggsins er ekki ljós, en einhvern tímann hlýtur það að ná einhverjum 

hápunkti án þess þó að deyja út. Fólk hættir ekki að hafa skoðanir og samdóma álit allra 

sem standa að mbl.is er að bloggið sé einstakur vettvangur til að koma sínu að. 

Umhverfið muni hins vegar hugsanlega breytast og halda áfram að þróast. 
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9. Samantekt á fréttatengdum bloggsvæðum 
 

Mynd 6. Kynjahlutfall bloggara hjá fjölmiðlabloggum 
 

Þessi mynd sýnir þann hlutfallslega mun á fjölda þeirra sem blogga hjá visir.is og mbl.is 

eftir kyni. Karlar eru í greinilegum meirihluta hjá báðum bloggsvæðum, 57% hjá visir.is 

og 59% hjá mbl.is. 
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Mynd 7. Aldursdreifing bloggara 
 
Athygli vekur að fjöldi bloggara eykst samhliða aldri hjá bloggurum á visir.is, þar sem 

flestir bloggaranna eru yfir 40 ára, eða 59%. Hjá mbl.is eru flestir bloggaranna milli 

þrítugs og fertugs, 43%. Alls eru 49% bloggaranna hjá báðum bloggsvæðum 30 ára eða 

eldri. Enginn bloggaranna er undir tvítugu.  
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Mynd 8. Tíðni blogga 
 
Mjög lítill munur er á því hvort fólk bloggar oft á dag í samanburði við þá sem blogga oft 

í viku og gildir það fyrir bæði bloggsvæðin. Enginn munur er á þessu tvennu hjá visir.is 

þar sem tæp 98% blogga annað hvort oft á dag eða nokkrum sinnum í viku. Munurinn hjá 

mbl.is er einnig lítill, en þar blogga flestir nokkrum sinnum í viku eða um 47% á meðan 

tæp 41% blogga daglega eða oftar. Enginn bloggar sjaldnar, hjá hvorugum miðlinum, en 

einu sinni í mánuði. 
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Mynd 9. Hugðarefni bloggara 
 
Hér getur að líta talsvert aðra mynd en þegar horft er til hefðbundnu blogganna. Fæstir 

blogga um eigin einkahagi, eða um 11,5%, á meðan flestir skrifa færslur um almennar 

pælingar, 30%. Skiptingin er mjög jöfn á milli þessara tveggja bloggsvæða en bloggarar 

mbl.is blogga þó um örlítið fleiri málaflokka en bloggarar visir.is. Ber þar sérstaklega að 

nefna málaflokkinn um fréttir, þar sem bloggarar mbl.is virðast nýta sér þann 

valmöguleika oftar að tengja bloggfærslu við frétt en bloggarar hjá visir.is, 17% á móti 

10%. Greinilegt er að samfélagsmál skipta bloggara þessara svæða miklu, þar sem 60% 

alls bloggs er um þau efni.  
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10. Niðurstöður  

Greina má fjórar meginniðurstöður úr rannsókn höfunda:  

• Bloggheimurinn á Íslandi er tvískiptur. Annars vegar er um að ræða almennt 

blogg  (hefðbundið), sem einkennist af ungum aldri bloggara þar sem konur eru í 

miklum meirihluta, og hins vegar fjölmiðlablogg þar sem karlar eru í meirihluta 

og aldurinn er mun hærri. 

• Bloggheimurinn á Íslandi einkennist af mikilli fjölbreytni. 

o Ólíkir aldurshópar eru að blogga, flestir bloggarar eru konur undir tvítugu. 

o Áhugasvið og viðfangsefni bloggara eru mjög ólík og margvísleg. 

• Ætla má að verulegur hluti, eða um 20%  síðnanna sem stofnaðar hafa verið, séu 

óvirkar og að þetta hlutfall sé ekki ósvipað því sem þekkist erlendis. 

• Á Íslandi er augljóslega mikill áhugi á fréttatengdu bloggi. Þróun þess er hröð og 

virðast margir kjósa að lesa skoðanir og gildisdóma annarra og/eða tjá sig sjálfir. 

Hér verður nánar litið á þessar niðurstöður sem leiða margt áhugavert í ljós varðandi 

blogg á Íslandi. Fyrst og fremst ber að nefna þann mikla mun sem er á hinum hefðbundnu 

bloggsvæðum og fréttabloggunum. Þar eru mjög ólíkir hópar að blogga um ólík málefni. 

Þegar fréttablogg mbl.is og visir.is voru athuguð kom í ljós að karlar eru í meirihluta eða 

58% þeirra sem blogga á báðum miðlunum samanlögðum, auk þess sem meðalaldur 

bloggara er mun hærri en á hefðbundnu bloggunum. Flestir eru 30 ára eða eldri, alls 87%. 

Umfjöllunarefni fréttablogganna er einnig allt annað en hefðbundnu blogganna þar sem  

60% fjalla um málefni er tengjast samfélaginu og 30% eru um almennar pælingar. 
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Það sem helst einkennir bloggið er fjölbreytnin, fólk á öllum aldri með ýmis konar 

áhugasvið bloggar og kemur þannig skoðunum sínum á framfæri og tekst á við málefni, 

án ritskoðunar. Rannsókn höfunda á þeim bloggsvæðum sem notuð eru á Íslandi gefur 

nokkuð ákveðna mynd af því hvernig þessi veruleiki er. Þar sem ekki var hægt að fá 

upplýsingar um stærð allra bloggsvæðanna var höfundum ekki mögulegt að reikna út 

niðurstöður sínar samanborið við umfang hvers bloggsvæðis. Því þurftu þeir að draga 

eigin ályktanir í samræmi við þær athuganir og rannsóknir sem gerðar voru fyrir þessa 

ritgerð. Ein þeirra ályktana er sú að hægt sé að fullyrða með nokkurri vissu að flestir 

bloggarar á hefðbundnu bloggsvæðunum á Íslandi séu konur undir tvítugu. Þetta má  

fullyrða út frá þeirri staðreynd, að flestir þeir sem blogga hjá blog.central.is eru í 

ofangreindum flokki, auk þess sem bloggsvæðið er það langstærsta sem í notkun er á 

Íslandi. Einnig má bæta við þá fullyrðingu að ein af hverjum fimm bloggsíðum sem 

stofnaðar hafa verið á því svæði sé óvirk eða yfirgefin. Þessi niðurstaða helst í hendur við 

þær upplýsingar sem einn bloggaranna, Andrea Sif Hilmarsdóttir (15 ára), gaf höfundum, 

en hún hafði sjálf stofnað fjórar bloggsíður og yfirgefið þær allar. Auk þess styðja 

erlendar rannsóknir þessar fullyrðingar (Henning, 2004).  

Þegar öllum bloggsvæðunum er gefið jafnt vægi, eins og gert var í þessari 

rannsókn, kemur í ljós að  68% allra bloggara eru konur og að 79% bloggara eru undir 

þrítugu. Stærsta hugðarefni bloggara snýr að þeirra eigin einkahögum og almennum 

pælingum um daginn og veginn en  97% blogga sneru að þeim málaflokki.  

 Höfundar tóku eftir því að í málaflokknum almennar pælingar rúmuðust mörg 

hugðarefni, sem voru af ólíkum toga milli bloggsvæða, þá sérstaklega ber að nefna mun á 

innihaldi þess málaflokks milli hefðbundinna blogga og fréttablogga. Áhugavert væri að 

rannsaka þann þátt nánar síðar.  
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Viðtöl við aðila sem vinna við tengingu fréttamiðla og bloggsvæða leiddu í ljós að 

almenningur hefur mikinn áhuga á annars konar fréttaumfjöllunum, sem birtast þá í formi 

skoðana einstakra bloggara. Eins hafa sömu aðilar enga trú á því að bloggin muni yfirtaka 

hina hefðbundnu fjölmiðlun, heldur sé bloggið frekar hrein viðbót sem svari kröfu 

lesandans um fjölbreyttari fréttaumfjöllun. Viðtöl höfunda við bloggara staðfesta einnig 

þann mikla vilja almennings að tjá sig um málefni er tengjast íslensku samfélagi og því er 

greinilegt að bloggið svalar ákveðinni þörf fyrir að koma sínum skoðunum á framfæri.   

 



Háskólinn á Akureyri  Við bloggum     60 

Hrafnhildur Reykjalín Vigfúsdóttir & Íris Dröfn Hafberg 
 

11. Umræður 

Hvort sem við bloggum eða ekki erum við alltaf að taka þátt í ákveðnu ferli. Með 

hugsunum okkar og ímyndunarafli erum við að nota viðhorf okkar til að koma einhverju 

til leiðar í samfélaginu. Við leggjum okkur fram, komum með okkar skoðanir, okkar 

meiningar og túlkanir, gagnrýnum hegðun annarra og samþykkjum eða höfnum. Fólk á 

það til að líta á blogg sem einhvers konar nýjan fjölmiðil, nokkurs konar heild, og leggja 

þannig sameiginlegan dóm á allan bloggheiminn sem heild. Réttara er að horfa á bloggin 

sem aðgreindar sjálfstæðar einingar, þar sem að baki þeirra liggja ólíkar hvatir og 

markmið. Segja má að þetta séu tugmilljónir sjálfstæðra radda á netinu.  

En hver sem tilgangur þeirra er, þá eru blogg einstök fyrirbæri. Þau eiga sér engan 

sinn líka og gera mörkin óskýrari á milli þess sem er opinbert og þess sem er einka, milli 

einstaklinga og hópa og á milli staðreynda og tilbúnings. En líka, og sérstaklega þegar 

kemur að pólitískum fréttum, opna blogg fyrir möguleikann á mismunandi viðhorfum 

sem geta víkkað sjónarhorn almennings (MacDougall, 2005).   

Fréttablogg eru að verða aðalfréttaveita pólitískra frétta sístækkandi hóps 

einstaklinga hér á landi. Bloggarar og talsmenn þeirra vilja meina að blogg og 

mismunandi túlkun ólíks fólks bjóði fólki 21. aldarinnar upp á eitthvað öðruvísi og 

hugsanlega einstakt. Góð blogg séu fulltrúar nýs forms fjölmiðlunar þar sem allt er opið. 

Slæm blogg hins vegar eru tákngervingar fjölmiðlunar sem snýst um smámuni og fræga 

fólkið, með möguleikann á að búa til og viðhalda umburðarleysi byggt á persónulegum 

blekkingum, orðrómi og dylgjum (MacDougall, 2005). Ekki má líta framhjá þeirri 

staðreynd að langflest blogga á Íslandi eru skrifuð af ungu fólki sem bloggar um sín 

einkamál og lætur því þjóðfélagsumræðuna sig litlu skipta.  
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Þó að fæstar bloggsíður séu með strangar siðareglur, a.m.k. enn sem komið er, 

ríkir þegjandi samkomulag sem hugsanlega mætti túlka sem þversögn vegna þess hve 

opinn bloggheimurinn er. Þó er nauðsynlegt að geta ætlað fólki að nota sömu dómgreind 

hvað varðar lesefni á netinu eins og í öðrum þáttum hins daglega lífs. Hvað bloggarana 

sjálfa varðar kom Bonus (2005) fram með þá kenningu, að þeir virðist nota bloggið sem 

tæki til tjáningar og jafnvel til þess að bæta sjálfa sig. Þá geti bloggið gert það að verkum 

að bloggarinn sjálfur verði meira hugsandi einstaklingur og meðvitaðri um umhverfi sitt 

en áður.  

Það er skoðun höfunda, að þrátt fyrir þá vinsælu staðhæfingu að allir séu að 

blogga, sé ólíklegt að blogg eigi eftir að taka sæti hinnar hefðbundnu fjölmiðlunar. Þess í 

stað er mun líklegra að blogg, a.m.k. hluti þess, haldi áfram á þeirri braut að vinna 

samhliða henni og auka vægi annars konar frétta við hlið þeirra hefðbundnu. Sífellt 

fjölbreyttari flóra vel skrifaðra og spennandi blogga sem hafa mikið til málanna að leggja, 

hvort sem það er innan afmarkaðra áhugasviða eða þjóðmálanna í heild, er góð viðbót við 

þá fréttamiðla sem nú þegar eru starfandi. Því verðum við að vona íslenskir bloggarar 

haldi dampi á áhuganum einum saman, því það getur verið ansi tímafrekt að halda úti 

metnaðarfullu bloggi.  

Samkvæmt McDougall (2005) er líklegt að blogg muni fylgja sama ferli og nánast 

allt efni á internetinu sem almenningur stjórnar. Þau munu finna sinn sess sem 

margmiðlun, gagnvirkar síður, sem ekki eru líklegar til að úreldast og deyja. Þróun 

netmarkaðarins snýst í dag að miklu leyti um bloggið. Stærstu leitarvélar heims á netinu, 

líkt og Google, eru farin að nýta sér blogg almennings til þess að auka gagnvirkni síðna 

sinna. Þannig er hinn almenni borgari, sem sest endrum og eins, eða oft á dag og skrifar 
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niður hugleiðingar sínar, orðinn hluti af og virkur þátttakandi í alheimsvæðingu sem öll á 

sér stað í gegnum netið. 

Einn virkasti bloggarinn á Íslandi, Stefán Friðrik Stefánsson (2007) hefur sterkar 

skoðanir á blogginu og segist ekki sjá fyrir endann á möguleikunum sem það býður:  

Þetta er enda ferskur og lifandi vettvangur, fljótur að uppfærast og 

endurnýjast. Það toppar hann ekkert í sjálfu sér, þar liggur líka ástæða 

velgengni hans. Þar eru fréttir lifandi veita í gegnum daginn en blöðin eru 

ein versíón á hverjum degi. Sjónvarpsstöðvarnar uppfærast líka en netið og 

bloggheimurinn eru miklu ferskari. Annars sést vel á sífelldri aukningu 

bloggvefa, sérstaklega hérna á Íslandi, að sífellt fleiri vilja kynnast þessu 

sjálf og skrifa og upplifa þetta [...] Þeir sem einu sinni byrja geta varla hætt 

(Stefán Friðrik Stefánsson, 2007)  

Höfundar lögðu upp með að svara þeirri spurningu hvernig bloggheimurinn á 

Íslandi væri og hvernig tenging bloggs við hefðbundna fjölmiðlun væri háttað. Blogg á 

Íslandi hófst fyrst um aldamótin og hefur vaxið stöðugt, ár frá ári, í u.þ.b. sjö ár. Mjög 

stór hluti íslensks samfélags tengist blogginu að einhverju leyti. Hvort sem einstaklingar 

eru sjálfir að blogga eða að lesa blogg annarra, þá hafa allflestir skoðanir á því. Einnig er 

vart hægt að fletta hefðbundnum dagblöðum án þess að rekast á fréttadálka sem vitna til 

umræðunnar sem er hverju sinni inni á bloggsamfélaginu eða að tekin séu út einstök 

blogg einstakra aðila. Þrátt fyrir skoðanir margra að „bloggið sé bóla“ þykir höfundum sú 

staðhæfing standa á veikum grunni. Sú spurning sem eftir stendur er því einungis 

varðandi það hvert bloggið leiðir okkur en ekki hvort það tekur enda.  
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