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Útdráttur 

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða notkun frjálsra félagasamtaka í þróunarmálum á 

samskiptamiðlinum Fésbók. Með síaukinni notkun samfélagsmiðla hafa myndast tengslanet 

þvert á landamæri og ótal möguleikar hafa opnast fyrir hin ýmsu samtök og fyrirtæki til að 

kynna sig og auglýsa.  Frjáls félagasamtök hafa ekki farið varhluta af því. Hið nýja fyrirbæri, 

samfélagsmiðill hefur tekið sér bólfestu í lífi fólks og kollvarpað hinum hefðbundnu leiðum 

fjölmiðlunar. Þónokkrar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á svipuðum nótum en ennþá er 

verið að þróa aðferðafræði sem virkar á rannsóknir á internetinu. Notendur veraldarvefsins eru 

ekki lengur aðgerðalausir áhorfendur heldur virkir þátttakendur í því að stjórna innihaldi 

internetsins. Notendur bæði móta gæði gagna og bregðast við þeim   

Tekin eru fyrir þrjú félagasamtök sem starfrækt eru hérlendis. Leitast er við að fá svör við 

rannsóknarspurningum tengdum notkun þeirra á samskiptamiðlinum og hvernig stuðningur 

almennings birtist á þessum miðli. Eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum er 

blandað saman til að ná fram rannsóknarmarkmiðum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að frjáls félagasamtök í þróunarmálum hér á Íslandi 

eru farin að notfæra sér samfélagsmiðla í auknum mæli. Það kemur fram að það vantar upp á 

þekkingu á aðferðafræði hjá tveimur samtökunum en ástæða þess er skortur á fjármagni og 

tíma. Hinsvegar nota öll félagasamtökin mikið myndmál en myndir tala til okkar og koma 

okkur stundum á staðinn.      
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Abstract  

 

The aim of this study is to examine how NGO‘s have been utilizing the social network site, 

Facebook. With the ever-increasing use of social media, everywhere in the world they have 

been creating networks across borders. Countless possibilities have opened up for the various 

organizations and companies to introduce and advertise themselves. NGO‘s have been 

affected by this in a good way. The new phenomenon, social network site, has settled in 

people's lives and overthrown the traditional media channels. A number of studies have been 

performed abroad at the same level but still we need new methodology that works for research 

on the internet. Users of the Internet are no longer passive spectators but active participants in 

managing the content of the Internet. Users formulate both data quality and addresses it. 

Three NGOs operating in Iceland are the main focus of the research. Efforts are made to 

obtain answers to research questions related to the use of the social network sites and how 

public support appears on this medium. Qualitative and quantitative research methods are 

mixed together to achieve the research objectives. 

The results show that the NGO‘s in Iceland are starting to take advantage of social media to a 

greater extent. Two of the NGO‘s lack the knowledge of how to work the social network site 

in their favor but the reason for this is shortage of resources and time. However all of the 

NGO‘s use alot of imagery everybody can see their work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
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1 Inngangur 

 

Internetið og þróun á Web 2.0 möguleikum hafa veitt fyrirtækjum og einstaklingum tækifæri 

til að hafa samskipti á báða bóga og ýtt undir samræður þar á milli. Samfélagsmiðlar eru ein 

afurðin af Web 2.0 en þeir bjóða uppá óteljandi tækifæri fyrir fyrirtæki, stofnanir og samtök 

til að hafa samskipti við almenning (Ingenhoff, D. & Koelling, M., 2009). Samfélagsmiðlar 

eru ólíkir hefðbundnum miðlum að því leytinu að nú getur almenningur rætt beint við þá aðila 

sem þeim vantar upplýsingar frá enda flestöll fyrirtæki komin með sínar eigin Fésbókarsíður. 

Hér á árum áður treystu neytendur á fjölmiðla, fjölskyldu og ættingja þegar kom að því að 

taka ákvaðanir af ýmsum toga eins og t.d. hvað vara er best og hvað er besti skólinn og þar 

fram eftir götunum. Það má segja að samfélagsmiðlar séu orðnir einskonar stafræn gerð af 

munnmælum (e. word of mouth) (Crotts, J. & Pan, B., 2012).  

Frjáls félagasamtök sem sinna þróunarmálum hafa mörg hver séð hag sinn í því að notfæra sér 

samfélagsmiðlana til að kynna starf sitt. Félagasamtök eru ólík fyrirtækjum og stofnunum því 

að þau leitast eftir því að fólk leggi til fjárframlög til hjálparstarfs á meðan viðskiptafyrirtæki 

eru að reyna að selja vöru sína. Leiðir til fjáröflunar eru að breytast og mörg félagasamtök eru 

að færa sig inná samfélagsmiðlana. Með því að fylgja hröðum tækninýjunum á netinu geta 

frjáls félagasamtök náð nýjum og yngri markhóp (Schets, S., 2010). Samkvæmt tölfræðilegum 

upplýsingum eru notendur Fésbók einn milljarður um heim allan (Techcrunch, 2013). Í ljósi 

þessa er mikilvægt fyrir félagasamtök að notfæra sér þessi tól til að koma sér á kortið. Í 

gegnum samfélagsmiðla ná félagasamtök tengslum við fólk sem hefur áhuga á málefnum 

þeirra á auðveldan og skjótan hátt. Það er samtökum til hagsbóta að samfélagsmiðlar séu nær 

ókeypis því þá er hægt að nýta fjármuni í annað mikilvægara. Á undanförnum árum hefur 

notkun fólks í öllum heiminum á samfélagmiðlum aukist mjög hratt á stuttum tíma.  

 

Ástæðan fyrir valinu á rannsóknarefninu er að aukin umfjöllun og sýnileiki frjálsra 

félagasamtaka í þróunarmálum hefur aukist á samskiptamiðlinum Fésbók. Þróunarmál eru 

mér hugleikin og hef ég því fylgst vel með því sem er að gerast í þessum efnum á netinu. Með 

auknum sýnileika á Fésbók hafa mörg félagasamtök náð að koma málefnum sínum kyrfilega á 

kortið og náð athygli annarra fjölmiðla. Það hefur aukist jafnt og þétt frá því Fésbók kom til 

sögunnar að fjölmiðlar leita inná samskiptamiðla til að leita sér að fréttaefni. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða á hvaða hátt samskiptamiðilinn Fésbók hefur 

hjálpað frjálsum félagasamtökum sem vinna að þróunarmálum hér á Íslandi. Rannsóknin 
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miðar að því að skilja af hvaða ástæðum frjáls félagasamtök leituðu upphaflega á 

samskiptamiðlana, hvernig miðlarnir eru notaðir, hvaða möguleika bjóða þeir uppá. Spurt 

verður að því hvort Fésbók hafi staðið undir væntingum.  

Athugað verður hvað gerir það að verkum að félagsleg netverk verða til á Fésbók í kringum 

viss málefni. Timarnir breytast og mennirnir með, nýjar aðferðir koma fram með 

tækniframförum á internetinu. Rannsókn þessi fyllir upp í gat þekkingar okkar á nytsemi 

samskiptamiðla við fjáröflun til styrktar bágstöddum og hvaða aðferðir best hæfa. Hér á landi 

sem og annarstaðar er þörf á skilningi á félagslegum tengslum sem myndast innan hópa á 

samfélagsmiðlum og því er rannsókn þessi væn viðbót í fræðasamfélagið. 

 

Í ritgerðinni verður reynt að svara fjórum rannsóknarspurningum: 

 

1. Hefur það hjálpað frjálsum félagasamtökum hér á landi að notfæra sér fésbók til 
framdráttar? 

2. Hvaða aðferðir á fésbók hafa frjáls félagasamtök notfært sér til að koma málefnum 
sínum á framfæri?  

3. Hvernig virka samfélagsmiðlarnir á þann hátt að allir græða ?  

4. Á hvaða hátt birtist stuðningur almennings á samskiptamiðlum?  

 

 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla og nokkra undirkafla. Kafli tvö snýr að fræðilegri umfjöllun, 

skilgreiningar á félagasamtökum, nýmiðlun og samfélagsmiðlum. Því næst eru hugtök skoðuð 

og krufin ásamt kenningum. Í lok kaflans verður síðan stutt kynning á samfélagsmiðlinum 

Fésbók. Kafli 3 fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar, hvernig rannsóknin var framkvæmd,  

hvaða aðferðir voru notaðar, hvaða gagna var aflað og á hvaða tímabili.  

Fjórði kafli segir okkur frá niðurstöðum. Niðurstöðunum er skipt í þrjá megin kafla þar sem 

félagasamtökin voru einungis þrjú. Farið er í innihaldsgreiningu og viðtöl rannsóknarinnar.  

Kafli fimm svarar rannsóknarspurningunum og svo lýkur honum með lokaorðum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

 

2.1 Frjáls félagasamtök  

 

Með því að skeyta orðinu „frjáls“ á undan félagasamtökum er átt við að samtök eða stofnanir 

séu ekki háðar ríkinu og ekki reknar í ágóðaskyni. Yfirleitt er tilgangurinn með þeim að hjálpa 

þeim sem minna mega sín í stað þess að afla fjárhagslegs ávinnings. Tilgangurinn getur verið 

margvíslegur og viðfangsefnin fjölbreytt (Brander, P., & Oliveira, B. og fl., 2009). 

Frjáls félagasamtök eru ekki nýtt fyrirbæri, þau spruttu af nýjum verkefnum sem ríki heims 

hafa þurft að takast á við sökum hnattvæðingar og lýðræðisuppbyggingar. Hér á Íslandi má 

finna þónokkur slík samtök, Rauði kross Íslands, Hjálparstarf kirkjunnar, Öryrkjabandalagið 

og Landsbjörg svo eitthvað sé nefnt (Steinunn Hrafnsdóttir, á.á.). Frjáls félagasamtök geta 

verið allt frá því að vera litlir þrýstihópar, t.d. um tiltekin umhverfismál eða mannréttindabrot, 

fræðslusamtök, samtök um kvennaathvörf, menningarfélög, trúfélög, lagastofnanir, 

mannúðarsamtök, listinn er langur og nær allt upp í risastór alþjóðasamtök með hundruðum 

eða jafnvel þúsundum landsdeilda eða félagsmanna allan heim (Brander & Oliveira og fl., 

2009).  

Alþjóðleg frjáls félagasamtök hafa vaxið að virðingu og því hafa því alþjóðastofnanir á borð 

við Sameinuðu þjóðirnar, Evrópuráðið og Alþjóðabankinn mótað stefnu um samskipti og 

samráð við þau. Á ensku eru notuð hugtökin „Non-Governmental Organization“ (NGO) eða 

Non-Profit Organization“ (INGO) yfir alþjóðleg samtök. Samkvæmt lögfræðiritum og 

dómum hér á landi eru félög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni kölluð almenn félög en eru 

betur þekkt á Íslandi sem frjáls félagasamtök (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Hér í þessari 

ritgerð verður notast við hugtakið frjáls félagasamtök og er þá verið að meina frjáls 

félagasamtök í þróunarmálum. 

Stór hluti þeirra samskipta sem eiga sér stað milli íslenska ríkisins og frjálsra samtaka á 

alþjóðavettvangi fara í gegnum Þróunarsamvinnustofnun Íslands (ÞSSÍ). Hjá stofnuninni 

liggja fyrir samstarfssamningar við frjáls félagasamtök sem starfa á alþjóðavettvangi, meðal 

annars við Rauða krossinn, ABC-hjálparstarf og Hjálparstarf kirkjunnar. Frjáls félagasamtök 

gegna stóru hlutverki í íslenskri þróunarsamvinnu en samstarfið eykur þekkingu á báða bóga 

og skilning íslensks almennings á þróunarstarfi (Utanríkisráðuneytið, 2005).  
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2.2 Frjáls félagasamtök á samfélagsmiðlum  

 

Þróunarhjálp hefur liðið skort á undanförnum árum vegna kreppunnar sem reið yfir 

heimsbyggðina í kringum 2008. Fjármagn hefur minnkað til þróunarhjálpar og því hafa 

hjálparsamtök erfiðað. Með hjálp internetsins og þá sérstaklega samskiptamiðlana hefur 

félagasamtökum tekist að halda sér á floti (Phethean, C., Tiropanis, T. & Harris, L., 2013). 

Notkun frjálsra félagasamtaka á samskiptamiðlum er ábatasöm fyrir þau. Það eru nokkrar 

ástæður fyrir því, m.a. hjálpar til við að dýpka fyrirliggjandi sambönd, hjálpar fólki við að 

skipuleggja sig betur í kringum málefni sem það hefur áhuga á að hjálpa og vinna með. Frjáls 

félagasamtök nota samfélagsmiðla í miklum mæli til þess að hagræða stjórnunaraðgerðum, 

fræða almenning um ferli og þjónustu og um leið að hafa samskipti við velunnara (Briones, R. 

L., o.fl., 2011). Því miður eru þó mörg frjáls félagasamtök sem notfæra sér ekki alla þá þætti 

og aðgerðir sem samfélagsmiðlar bjóða uppá. Samkvæmt Waters, Burnett, Lamm & Lucas 

(2009) þá eru frjáls félagasamtök ekki að nýta sér gagnvirka virkni fésbók sem gæti 

hugsanlega ræktað sambönd enn frekar. Sambönd eru grunnurinn að samfélagsmiðlum og 

með þeim myndast félagsleg tengslanet á miðlunum. Félagslegt tengslanet er skilgreint sem 

hópur fólks sem tengist og hefur samskipti innbyrðis og eru sterkustu tengslanetin byggð á 

ættartengslum og vinskap. Flestir eru þátttakendur í nokkrum tengslanetum sem tengjast 

ákveðnum athöfnum og stöðum (Gregory o.fl., 2009). 

Frjáls félagasamtök hafa í auknum mæli verið að koma sér inná samfélagsmiðlana til þess að 

nýta sér það sem þeir hafa uppá að bjóða. Í kringum fésbókarsíður samtaka og fyrirtækja 

myndast netverk sem dreifir sér heimshorna á milli. Tengslanetin sem myndast bjóða 

samtökum og fyrirtækjum uppá tækifæri til að auglýsa sig og vekja eftirtekt á sínum 

málefnum og einnig að rækta sambönd við fólk sem hefur sömu áhugamál (Waters, Burnett, 

Lamm, & Lucas, 2009). Með því að leita á þessa miðla hefur þeim tekist að mynda sambönd 

við fólk um allan heim. Samskiptamiðlar eru dýrmætt verkfæri fyrir hjálparsamtök vegna þess 

að þeir eru ódýrir og skilvirkir (Phethean, Tiropanis, & Harris, 2013).  

Með aukinni notkun á samfélagsmiðlum hjá almannatenglum hefur rannsóknum á fyrirbærinu 

aukist að jöfnu. Aðlögun að samfélagsmiðlum fyrir leikmenn er mikilvæg vegna þess að það 

hefur áhrif á hæfileika þeirra til að byggja upp sambönd. Gagnvirkir samfélagsmiðlar skapa 

persónulega tengingu við notendur, auðvelda jákvætt hugarfar gagnvart fyrirtækinu eða 

stofnuninni og ýta undir stuðning með t.d. munnmælum (e. word of mouth) (Briones, Kuch, 

Liu & Jin, 2011) 
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2.3 Nýmiðlun (e. new media)  

 

Nýmiðlun er samnefnari fyrir óstöðugt flæði tækni og menningar iðnaðar sem samanstendur 

af margmiðlun, skemmtun og vefverslun (e. e-commerce) (Lievrouw, L. & Livingstone, S., 

2002). Skilgreiningin á nýmiðlun er oft mjög umdeild og viðamikil. Rannsakendur á 

almannatengslum stofnana hafa notast við þá skilgreiningu að nýmiðlun sé stafræn miðlun 

sem eykur á gagnvirkni og sé óháð öðrum um dreifingu upplýsinga, nefna má sem dæmi í 

þessu tilviki vefsíður, bloggsíður, hljóðupptökur (e. podcast) og frjáls alfræðirit (wikis) (Seo, 

H., Kim, J. Y., & Yang, S., 2009). Svið nýmiðlunar er viðamikið og flókið og það er vöntun á 

skilgreiningu sem nær yfir allt sem nýmiðlun fæst við. Í raun hafa rannsakendur þurft að 

skilgreina hópa innan sviðsins eftir því hvað rannsakað er hverju sinni. Lievrouw og 

Livingstone (2002) vilja meina að það sé erfitt að setja saman eina skilgreiningu yfir hugtakið 

en þó sé hægt að búa til ramma sem nái yfir hið flókna samansafn miðlunartækni sem 

fyrirfinnst innan þess. Ramminn þeirra segir að nýmiðlun megi skilja sem upplýsinga og 

samskipta tækni samofna félagslegu samhengi, þ.e. tæki og tól sem auðvelda og framlengja 

getu okkar til samskipta, samskiptamöguleikar og tækifæri til að þróa þessi tæki og tól og 

félagslegt fyrirkomulag og stofnanir sem verða til í kringum þessi tæki og tól. 

Samskiptamiðlar eru eitt af þessum tækjum og tólum sem eru stöðugt að breytast og þróast 

með tíðarandanum hverju sinni. 

 

 

2.4 Samfélagsmiðlun (e. social media) 

 

Til að skilja samfélagsmiðla þarf fyrst að útskýra tvö hugtök sem liggja til grundvallar, Web 

2.0 og efni frá notanda (e. user generated content, UGC). Hugtakið Web 2.0 var fyrst notað 

árið 2004 til að skýra þá nýju leið hugbúnaðarsérfræðinga og notenda til að notafæra sér 

veraldarvefinn (e. world wide web), þ.e. sem grunnvöll þar sem efnisinnihald og tæki eru ekki 

lengur búin til af einstaklingum eða birt af þeim heldur grundvöll þar sem stöðugar breytingar 

eiga sér stað með þátttöku og samvinnu notenda. Á meðan Web 1.0 sneri meira að einhliða 

fjölmiðlun frá vefsíðum til notenda þá má segja að Web 2.0 snúi að bloggi og inntaki efnis frá 

notendum. Þótt svo að Web 2.0 er ekki tæknileg uppfærsla á veraldarvefnum þá þurfa viss 

forrit að vera til staðar svo hægt sér að notfæra sér nýjungarnar. Tilvera Web 2.0 er undirstaða 

þróunar á samfélagsmiðlum. Hugtakið UGC varð vinsælt árið 2005 og er samnefnari yfir hin 

ýmsu form miðlunarefnis sem er opið almenningi og efni sem búið til af notendum. Til frekari 
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útskýringar má segja að Web 2.0 standi fyrir hugmyndafræðilegum og tæknilegum grunni 

samfélagsmiðlunar en UGC standi fyrir allar þær leiðir sem hægt er að notfæra sér 

samfélagsmiðla (Kaplan, A. M. & Haenlein, M., 2010). Samskiptamiðilinn fésbók er einn af 

þessum samfélagsmiðlum. 

 

2.5 Samfélagsmiðlar (e. social network sites) 

 

Alveg frá byrjun hafa samfélagsmiðlar (e. social network sites, SNSs) á borð við MySpace, 

fésbók, Twitter og Bebo náð að fanga athygli milljóna manna um heim allan, margir hafa 

innleitt notkun sína á þessum miðlum inn í sína daglegu rútínu (Boyd, D., & Ellison, N., 

2008). Rúmlega einn milljarður af notendum fésbók eru virkir notendur (Techcrunch, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samkvæmt Boyd og Ellison (2008) er skilgreiningin á samfélagsmiðli svohljóðandi: 

netmiðaður þjónustumiðill sem gefur einstaklingum og fyrirtækjum tækifæri á því að (1) 

byggja upp almennings prófíl innan lokaðs kerfis, (2) móta lista af fólki sem þeir deila 

tengslum við og (3) fylgjast með og fara yfir þeirra lista af tengslum og annarra innan 

kerfisins. Eðli og nafnakerfi þessara tengsla er breytilegt frá einum samskiptamiðli til annars. 

Mynd 1. Landakort sem sýnir vinsælustu samskiptamiðlana eftir löndum
1
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Samskiptamiðlar á borð við Fésbók gefur notendum kost á því að móta og sýna sín félagslegu 

tengslanet, þar myndast því tengsl sem annars myndu aldrei verða að raunveruleika. Flestir 

eru þó aðallega á samskiptamiðlum til að eiga samskipti við sinn félagahóp og sinna 

áhugamálum sínum (Boyd & Ellison, 2008).  

Sambönd eru grunnurinn fyrir samskiptamiðlunum, þannig tengist allt saman, í gegnum 

sambönd. Fyrirtæki og stofnanir gera í því að komast inní þetta fyrirbæri sem kallast 

samskipamiðill og halda sér þar. Vettvangur samskiptamiðla er án takmarkana. 

Notendur samskiptamiðla sem eru tengdir inná í marga klukkutíma á dag eru í raun að vinna 

kynningarvinnu fyrir fyrirtæki og stofnanir, svo lengi sem viðkomandi hefur áhuga þá deilir 

hann því með vinum sínum á miðlinum og þannig viðhaldast tengslin milli fólks, fyrirtækja 

og stofnana. Þónokkrar rannsóknir nú á dögum eru farnar að skoða hvernig megi þróa og 

rækta sambönd á samskiptamiðlum til þess að ná sem mestu fram í þessum miðlum í bæði 

kynningu og auglýsingum  (Brions, Kuch, Liu & Jin, 2011; Seo, Kim & Yang, 2009; 

Phethean, Tiropanis & Harris, 2013; Waters, Burnett, Lamm & Lucas, 2009).  

Rannsóknir sem snúa að aðferðafræði á bak við hvernig eigi að rækta sambönd á 

samskiptamiðlum hefur leitt í ljós að það er einna helst þrennt sem er hjálplegast í þeim 

efnum, upplýsingagjöf, nytsamlegt fyrir hagsmunaaðlila og að lokum gagnvirkni sem spilar 

stórt hlutverk í því að þróa sambönd við hagsmunaaðila á netinu (Waters, Burnett, Lamm & 

Lucas, 2009).  

Ólíkt hinum hefðbundnu fréttamiðlum sem eru einhliða þá  koma samskiptamiðlarnir með þá 

nýjung að þeir gagnvirkir, notendur og framleiðendur geta spjallað saman. Þessu má líkja við 

stafrænni gerð af munnmælum (e. word of mouth) þegar fólk deilir frá einum manni til manns 

með því að segja viðkomandi frá því. Það sem vantar einna helst í flóruna eru rannsóknir á 

þessum samfélagsmiðlum og undirliggjandi skilningur á hegðun fólks og kenningarlegur 

rammi sem býr að baki efnisins. Kenningar eru nauðsynlegt tæki fyrir rannsakendur og þá 

sem ætla sér að notfæra sér þessa gerð af miðlum. Það er ansi auðvelt að ná sér í efni á netinu 

en það sem vantar eru viðeigandi kenningarlíkön til þess að skilja og rannsaka allt þetta 

efnisflóð. Kenningargrunnur getur einnig hjálpað til við uppgötvun á nýjum tækifærum á sviði 

samskiptamiðla (Crotts & Pan, 2012). 
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2.6 Kenningin um „félagsleg vöruskipti“ (e. social exchange theory) 

 

Félagsfræðilega hugmyndafræðin á bak við  kenninguna um félagsleg vöruskipti (e. social 

exchange theory) er vel til þess fallin að skoða og útskýra hvernig fólk myndar tengslanet, 

deilir skoðunum sínum og skiptist á upplýsingum (Crotts & Pan, 2012).  

George Homans (1910 - 1989) hefur oft verið kallaður faðir hugmyndafræðinnar sem liggur 

að baki félagslegra vöruskipta en hún á rætur sínar að rekja til atferlishyggju (e. behaviorism) 

og kenningu skynsamlegra aðgerða (e. rational choice theory). Atferlishyggja kemur úr 

sálfræði og fjallar um hvernig hegðun getur verið breytileg eftir afleiðingum hennar, hversu 

mikið góð eða slæm hegðun hvetur til mismunandi tegunda hegðunar. Kenning skynsamlegra 

aðgerða er hinsvegar unnin upp úr nýklassískri hagfræði (e. neoclassical economics) sem 

einblínir á hvernig leikmenn reyna að ná fram markmiðum sínum þrátt fyrir takmörkuð efni 

og úrræði. Útfrá þessu má sjá að leikmenn vinna markvisst að því að hámarka gagnsemi sína 

með því að taka skynsamlegar ákvarðanir um röð aðgerða sem eru viðeigandi fyrir þau úrræði 

sem þeir eiga fyrir hendi og í samhengi við félagsleg tengsl hverju sinni. Þettar getur verið 

hvetjandi eða letjandi fyrir mismunandi raðir aðgerða. Homans (1910 - 1989) rannsakaði fyrst 

og fremst hinar sálfræðilegur hliðar sem liggja til grundvallar félagslegri hegðun. Hann var á 

því að þær reglur sem gilda um einstaklingshegðun gætu líka útskýrt alla aðra félagslega 

hegðun, líka hjá hópum.  Aðal hugmyndin að baki kenningu Homans, var sú að fólk reynir að 

hámarka umbun sína í gegnum félagslegt athæfi. Hann þróaði þónokkrar tillögur sem hjálpa 

til við að útskýra „félagsleg vöruskipti“ með hjálp atferlishyggju og kenningu skynsamlegra 

aðgerða. Í raun býr kenning Homans til leikmann sem er skynsamur einstaklingur í leit að 

hagnaði þar sem hagnaður er allt sem hugsanlega gæti verið jákvætt fyrir hann, sömuleiðis 

viðurkenning eða jákvæð styrking frá öðrum. Leikmaðurinn er skynsamlegur upp að því 

marki að hann velur röð aðgerða sem eru líklegastar til að komi honum til góða eða láti hann 

líta vel út (Goodman, J. D. & Ritzer, G., 2003). Þar sem samfélagsmiðlun (e. social media) 

byggist á því að notendur komi með efni inn hljóta að vera ástæður fyrir því að þeir séu að 

setja efni inn. Kenningin byggir á ávinnings módeli og samanburði á möguleikum til að 

útskýra hvernig manneskjur hafa samskipti, hvernig þær mynda sambönd og tengingar og 

einnig hvernig samfélög eru mynduð í gegnum skipti á samskiptum (Homans, G., 1958). Hinn 

sameiginlegi styrkur og ávinningur er ekki alltaf peningalegs eðlis heldur félagslegur eins og 

tækifæri, virðing, samræmi og viðurkenning (Emerson, R. M., 1976). Besta lýsingin á 

kenningunni má finna með orðum Homans (1958, bls. 606) sjálfs: 
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„Félagsleg hegðun er eins og skipti á vöru, veraldlegri vöru en einnig óefnislegri, eins og 

tákn um viðurkenningu og virðingu. Manneskjur sem gefa mikið af sér ætlast til þess að fá 

það til baka og manneskjur sem fá mikið frá öðrum eru undir þrýstingi að gefa til baka. Þetta 

ferli áhrifa veldur því að jafnvægi verður á skiptunum. Manneskja sem stendur í skiptum, sem 

kostar hana mögulega eitthvað fær viðurkenningu. Hegðunin hámarkar hagnaðinn“ 

 

Ástæður þess að fólk tekur þátt í félagslegum vöruskiptum eru eftirfarandi: a) væntingar til að 

ná áhrifum og virðingu; b) væntingar um gagnkvæmni frá öðrum; c) óeigingirni; d) bein 

viðurkenning. Þar sem þátttaka í samfélagsmiðlun er í flestum tilvikum ekki borguð má ætla 

að þrjár fyrstu ástæðurnar séu þær líklegustu til að skýra ástæðu þess að fólk tekur þátt í 

samfélagsmiðlun (Crotts & Pan, 2012). 

Kenning Homans um „félagsleg vöruskipti“ útskýrir að mörgu leyti hegðunarmynstur fólks á 

samfélagsmiðlunum þar sem fólk leitast eftir því að ná sér í ávinning með einhverju móti og 

fá síðan greiðan launaðan tilbaka. Myndir eru stór hluti af samskiptamynstri almennings á 

samfélagsmiðlunum enda nær allir komnir með myndavélasíma.  

 

2.7 Myndir segja meira en þúsund orð 

 

Myndir eiga það til að tala til okkar og útskýra fyrir okkur meira heldur en skrifuð lýsing á 

atburðarrás nokkru sinni. Samtíma ljósmyndun þjónar öðrum tilgangi í dag en hún gerði áður. 

Hér áður fyrr voru ljósmyndir teknar til að minnast stunda en samkvæmt nýlegum 

rannsóknum hefur stafræna ljósmyndavélin leitt til þess að ljósmyndir eru orðnar hluti af 

„lifandi samskiptum“ (e. live communication). Það er orðið svo auðvelt að taka myndir af 

hverju sem er vegna myndavélasíma og því hefur þessi samskiptaháttur vaxið hratt, sérlega 

hjá yngri kynslóðum. Myndir eru farnar að vera meira en hlutir, myndir eru orðnar að 

félagslegum yfirlýsingum og daglegur samskiptaháttur á milli notenda samfélagsmiðla. Með 

því að „tagga“ myndir inná prófíla hjá öðrum á fésbók þá ertu að hafa samskipti með 

ljósmyndinni og þarft ekki að láta texta fylgja með vegna þess að myndin talar sínu máli 

(Pennington, 2010). Að meðaltali eru 350 milljón ljósmyndir settar inná Fésbók á degi 

hverjum sem gerir Fésbók að einum stærsta vettvangi til að deila myndum á internetinu 

(Techcrunch, 2013). 
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Mynd 2. „Jákvæð“ mynd af móður og barni í þróunarlandi með þúsundaldarmarkmiðum 

Sameinuðu þjóðanna 

 

Myndræn framsetning frjálsra félagasamtaka hefur haft mikil áhrif á stefnur, ferli og orðræðu 

í þróunarmálum og um leið náð að tengja saman ólíka menningarheima (Dogra, N., 2007). 

Framsetning hefur áhrif á ímyndunarafl okkar og hvernig við skynjum heiminn, myndir skipa 

þar stóran sess. Myndir þurfa ekki tungumál, þær geta haft djúpstæð áhrif á sköpun og gerð 

sögunnar á bak við myndefnið þvert á menningarheima. Með myndum er hægt að vekja upp 

allskyns viðbrögð eins og hræðslu, tilfinningarót, umhyggju og samhygð sem síðan hefur 

áhrif á aðgerðir okkar (Johnson, H. L., 2011).    

Myndmál hjálparsamtaka alveg til ársins 1980 var mjög neikvætt, sjá (mynd 3.) og 

einkenndist af myndum af sveltandi ungabörnum og hjálparlausum fórnarlömbum 

mestmegnis frá Afríku. Hungursneyðin í Eþíópíu á árunum 1984-1985 setti af stað deilur um 

framsetningu á myndum frá hrjáðum svæðum í heiminum og á sama tíma sáu frjáls 

félagasamtök mikilvægi þess að fræða almenning um þróunarmál. Uppfrá þessu fóru 

hjálparsamtök norðursins að sýna fram á jákvætt viðmót(sjá mynd?) til suðursins með því að 

birta myndir af einstaklingum sem bjarga sér en ekki bara fórnarlömbum (Dogra, N., 2007).  
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Mynd 3. „Neikvætt“ myndefni sem sýnir fram á hungursneyð í þróunarlöndunum. 

 

Frjáls félagasamtök eru þó enn sökuð um að mála heim þróunarlanda mjög dökkan til þess 

eins að ná fram vorkunn hjá áhorfendum og fá styrki út á það. Hin myndræna framsetning 

sem hjálparsamtök nota spilar stórt hlutverk í því hvernig almenningur sér neyðina í 

heiminum (Dogra, 2007). Myndmál í kvikmyndum og ljósmyndum leiða hugmyndir okkar af 

heiminum, framsetningin gefur okkur innsýn inn i það sem við trúum að sé sannleikur. Innan 

þróunargeirans fáum við að sjá myndir sem sýna fram á átök, hungursneyð og þjáningar. Fyrir 

mörgum sem lifa í þróuðum löndum er þetta ímynd þeirra og skilningur á ástandinu í t.d. 

Afríku (Johnson, 2011).   

Myndefni þróunarsamtaka hefur tekið stakkaskiptum milli ára. Milli 1996 og 2000 reið ný 

aðferðafræði sér til rúms í myndmáli þeirra. Andlitsmyndir af raunverulegum manneskjum 

með nafn varð nýja stefnan. Þetta átti að skapa jákvætt hugarfar til þróunarhjálpar og gefa 

fólki tækifæri til að samasama sér við raunverulegar manneskjur í mismunandi aðstæðum. Hið 

nefnda andlit á myndinni varð síðan táknrænt fyrir þróunarlöndin og þá hjálp sem vantaði þar. 

Mikilvægi mynda í þróunarhjálp speglast fyrst og fremst í því hversu mikið þær eru notaðar. 

Myndir framkalla skynhrif sem fær fólk til að skilja betur heldur en að lesa texta (Dogra, 

2007).  
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2.8 „Clicktivism“ og „Slacktivism“ 

 

Samskiptamiðlar bjóða uppá ýmis verkfæri þar sem notendur geta tekið þátt í umræðum og 

sagt sína skoðun. Hugtakið „clicktivism“
1
 fjallar um hvernig notendur geta komið sínum 

skoðunum á framfæri með því að klikka á „líkar við“ eða „deila“ til að styðja við félagsleg 

málefni eða félagslegar breytingar. Cornelissen, G., Karelaia, N. & Soyer, E., á.á.) vilja meina 

í grein sinni að þegar notendur eru að „líka við“ eða að „deila“ eitthverju á samfélagsmiðlum 

þá sé það í raun og veru táknræn aðgerð (e. symbolic action) þar sem það er enginn kostnaður 

eða áþreifanlegur hagnaður sem hlýst af verknaðnum. Þátttaka í táknrænum aðgerðum býr til 

tækifæri fyrir einstaklinga til að sýna fram á félagslegar og siðferðislegar áhyggjur með litlum 

kostnaði. Stuðningur í formi táknrænna aðgerða líkt og á samskiptamiðlum fellur innan 

ramma félagslegra sinnaðra (e. prosocial) aðgerða en það eru gjörðir eins og að hjálpa, deila, 

gefa og bjóða sig fram í sjálfboðastarf. Hinsvegar eru félagslega sinnaðar aðgerðir á netinu að 

mörgu leyti ólíkari eins og að eyða tíma og athygli í spjall á spjallþráðum, sinna tæknihjálp, 

kenna á netinu, hjálpa fólki sem er í tölvuleikjum innan þeirra alveg frítt & gefa styrki til 

frjálsra félagasamtaka í gegnum netið (Wright, M., F. & Li, Y., á.á). 

 

 

 

Mynd 4. Hér má sjá dæmigerða auglýsingu frá Rauða krossinum í Bandaríkjunum til að 

styrkja gott málefni með því að gefa styrk. 

 

Með því að taka þátt í táknrænum aðgerðum eru einstaklingar að framkalla ákveðin hagstæð 

hughrif til að sýna öðrum. Margir notfæra sér þessar aðgerðir til að líta vel út á yfirborðinu og 

                                                     

 

 

 

1
 Skilgreining á „Clicktivism“. Hugtakið fjallar um hvernig samfélagsmiðlar og internetið er notað til 

að hvetja fólk til að leggja samfélagslegum málefnum lið með því einu að klikka á „líkar við“ eða 

„deila“. 
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búa til vissa mynd af sér í augum annarra. Með þessu eru því notendur að búa til sjálfmynd af 

sjálfum sér útávið í samfélaginu en þetta virðist vera aðalmarkmiðið hjá mörgum sem taka 

þátt í „clicktivism“. Gagnrýnendur vilja meina að internetið ásamt öllum sínum 

samfélagsmiðlum sé í raun að búa til „slacktivists“ 
2
miklu frekar en „clicktivists“ sem eru að 

hefja sig upp á hærra plan með því að styðja við ýmis hjálparsamtök með því einu að klikka á 

takka á netinu eða klikka á „líkar við“. Þetta svokallaða „sófa góðgerðarfólk“ (e. armchair do-

gooders) er því ekki að leggja mikið á vogarskálarnar í því að bjarga heiminum með klikkinu 

heima í sófa (Cornelissen, Karelaia & Soyer, Ártal). Þrátt fyrir mikla velgengni hjá frjálsum 

félagasamfélögum í að koma málefnum sínum á kortið í gegnum samfélagsmiðla og ná fram 

breytingum á þetta fyrirbæri sér þessa skuggahlið. 

 

Mynd 5 „Líkar við“ hnappur eins og finna má á Fésbók   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

2
 Skilgreining á „Slacktivism“. Aðgerðir sem eru framkvæmdar á netinu til að styðja 

stjórnmálahreyfingu eða félagslegt málefni en þykir taka lítinn tíma og þátttöku og þar með ekki hafa 

mikið að segja. Dæmi: Skrifa undir yfirlýsingu eða ganga til liðs við félagsleg samtök á 

samfélagsmiðlum. 
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2.9 Samfélagsmiðilinn Fésbók 

 

Samfélagsmiðilinn Fésbók var stofnaður af ungum Harvard nema. Hann byrjaði á því að 

byggja miðilinn upp í kringum nemendur í skólanum sínum, einskonar tengslanet fyrir 

nemendur til að kynnast. Síðan þá hefur orðið bylting á Fésbók enda er hann ekki lengur 

bundinn við skólasvæði Harvard skóla heldur er heimurinn kominn í eitt stórt tengslanet. 

Margir samfélagsmiðlar hafa orðið til í gegnum tíðina en engum þeirra hefur tekist að fella 

Fésbók. Ástæðan fyrir því er sú að Fésbók breytist með tæknibreytingum og aðlagast að nýju 

umhverfi ( Shih, S, 2009).  

Að meðaltali voru 802 milljón manns að nota Fésbók í mars 2014  (Facebook Newsroom, 

2014). Eins og stendur er Fésbók aðalsamfélagsmiðilin á internetinu. Miðað við tölfræði þá er 

Fésbók ekkert á leiðinni í burtu. Það sem er svo einstakt við þennan miðil er það að hann 

aðlagar sig að breyttum aðstæðum og reynir að hafa eitthvað fyrir alla. Notendur geta valið 

sér tegund af síðu hjá Fésbók, fer allt eftir því hverju þú leitar eftir (Pennington, N., 2010). 

Einstaklingar setja upp prófílsíður (e. personal timeline) en fyrirtæki og stofnanir setja upp 

fésbókarsíðu (e. facebook page). Hægt að skrá sig sem t.d. hjálparsamtök (e. non-profit 

organization) eða samfélagsíðu (e. community). Með því að skrá síðuna þína rétt eftir því 

hverju þú leitast eftir er hægt að nota hana sem allra best. Sumir velja samfélagssíðu en það er 

síður sem eru sérstaklega búnar til í kringum ákveðin málefni (Fésbók hjálp, 2014).  

Þegar Fésbók var stofnað árið 2004 var stefna þeirra að gefa almenningi vald til að deila og 

búa til heim sem er opinn og tengdur. Fólk notar Fésbók til að halda sambandi við vini og 

fjölskyldu, til að uppgötva hvað er að gerast í heiminum og til að deila og tjá sig um það sem 

skiptir það máli (Facebook Newsroom, 2014). Fésbók vex og dafnar með hverjum deginum 

sem líður og ekki eru vinsældirnar að dvína. Notendur eru farnir að færast frá því að hafa 

nákvæmar upplýsingar um sjálfa sig yfir í að setja sig upp sem persónu sem það vill sýna 

heiminum opinberlega (Pennington, 2010). 
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3 Gögn og aðferðir 

 

3.1 Rannsóknarvettvangurinn Internetið 

 

Ólíkt öðrum miðlum þá samþættar internetið persónulega miðlun og hefðbundna miðlun. 

Internetið hefur búið til nýja aðferð fyrir samskipti manna sem leyfir þátttakendum að taka 

þátt í gagnvirkri fjölmiðlun. Notendur veraldarvefsins eru ekki lengur aðgerðalausir 

áhorfendur heldur virkir þátttakendur í því að stjórna innihaldi upplýsinga. Notendur móta 

gæði gagna og bregðast við þeim (Sade-Beck, L, 2004). Internetið er orðið mjög vinsælt til 

rannsóknar enda margir sem nota hina ýmsu miðla eins og fréttagrúppur, blogg, 

samfélagsmiðla og fl. Aðferðafræði sem hefur rutt sér til rúms til að skoða samfélög innan 

netheimsins er etnógrafía sem er þekkt rannsóknaraðferð til að skoða samfélög og 

menningarhópa (Bowler, G., 2010). Rannsakandi blandar saman megindlegri og eigindlegri 

aðferðafræði við rannsókn ritgerðarinnar. Megindlegar aðferðir hafa verið ráðandi í 

félagsvísindarannsóknum en eigindlegar eru að koma sterkar inn. Rannsakanda þótti henta að 

nota báðar aðferðir til að ná fram heildarmynd á greiningu rannsóknarefnisins. 

Innihaldsgreining er megindleg aðferð en djúp viðtöl eru eigindleg aðferð. Báðar þessar 

rannsóknaraðferðir eru þýðingarmiklar til rannsóknar á hinum ýmsu kimum félagsvísindanna 

(Wimmer, R, D. & Dominick, J. R., 2011).  

 

3.2 Rannsóknaraðferðir: Innihaldsgreining og djúp viðtöl 

 

Við val á úrtaki til innihaldsgreiningar var notuð úrtaksaðferð þar sem úrtakið er valið í 

fyrirfram ákveðnum tilgangi (e. purposive sampling). Þessi úrtaksaðferð hentaði vel fyrir 

þessa rannsókn þar sem rannsakandi var að skoða þrjú ákveðin félagasamtök í þróunarmálum 

og bera þau saman. Úrtaksaðferðin er ekki tilviljanakennd og því ekki hægt að alhæfa út frá 

úrtakinu. Rannsakandi valdi þessa aðferð þar sem hún er mikið notuð í fjölmiðlarannsóknum 

og þar sem rannsóknarefnið er afmarkað svið og einungis leitast eftir því að rannsaka innan 

þess ramma (Wimmer, & Dominick, 2011).  

Innihaldsgreining er sérhæfð rannsóknaraðferð sem er vinsæl meðal rannsakenda fjölmiðla. 

Rannsakandi taldi þessa rannsóknaraðferð henta vel vegna þess hve vel hún  

hefur reynst vel meðal rannsakenda á sviði fjölmiðlunar. Það eru einna helst þrír þættir sem 

einkenna aðferðina, hún er kerfisbundin, hlutlaus og megindleg. Kerfisbundin á þann hátt að 
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flokkarnir sem settir eru upp séu jafnir og farið sé eftir ákveðnum reglum. Hlutlaus þannig að 

hlutdrægni rannsakanda hafi ekki áhrif á rannsóknina. Megindleg því markmiðið á að vera að 

ná nákvæmri framsetningu á þeim texta/skilaboðum sem verið er að rannsaka, t.d. eins og 

þegar verið er að bera saman tölulegar upplýsingar milli tímabila. Einnig hjálpa tölfræðilegar 

upplýsingar við greiningu og túlkun (Wimmer & Dominick, 2011) 

 

Annar hluti rannsóknarinnar voru djúp viðtöl (e. in-depth interviews). Þessi tegund af 

viðtölum er oftast notuð í litlum úrtökum eins og í þessari rannsókn. Rannsakandi valdi að 

nota djúp viðtöl í rannsókn sína vegna þess að í flestum tilvikum eru þau löng, skapa umræður 

og veita dýrmæta innsýn inní rannsóknarefnið í smáatriðum. Ólíkt öðrum tegundum af 

viðtalsaðferðum þá leyfir þessi aðferð rannsakanda að búa til spurningar byggðar á svari 

aðspurðs. Oft myndast ákveðið andrúmsloft milli rannsakanda og viðmælenda sem gerist ekki 

í öðrum viðtalsaðferðum. Það gerir það að verkum að viðmælandi treystir sér til að svara 

viðkvæmari málum en ella. Staðsetning getur líka skipt sköpum og því oft gott að láta 

viðmælanda velja stað sem honum þykir þægilegur og valdi rannsakandi að gera það. Hið 

neikvæða við djúp viðtöl er þau gefa ekki möguleika á því að alhæfa út frá þeim og 

viðmælendur eru oftast ekki valdir í tilviljandakenndum úrtökum. Einnig gæti hlutdrægni 

rannsakanda komið fram í viðtalinu og smitast út í spurningar og því haft áhrif á svör 

viðmælenda (Wimmer & Dominick, 2011) 

 

3.3 Gagnaöflun, skráning og greining 

 

Gögnin sem notuð voru við rannsóknina voru Fésbókarsíður þriggja frjálsra félagasamtaka 

yfir þriggja mánaða tímabil, frá byrjun nóvember 2013 til lok janúar 2014. Samtökin eru SOS 

barnaþorp, Sól í Tógó og Tears Children and Youth Aid og voru fegin leyfi hjá öllum til að 

innihaldsgreina Fésbókarsíður þeirra. Einnig voru tekin þrjú djúp viðtöl við félagsmeðlimi 

samtakanna þriggja til frekari glöggvunar. Viðtölin voru afrituð og kóðuð til að aðgreina efnið 

vel í sundur og til að samstilla. Þessi samtök voru valin í rannsóknina vegna þess að þau 

einbeita sér að hjálparstarfi til handa konum og börnum. Þau voru fyrirfram valin með þessa 

eiginleika að leiðarljósi. 

Við flokkun í innihaldsgreiningu Fésbókarsíðna samtakanna fór rannsakandi vel yfir allar 

síðurnar og fann flokkaskipan sem hjálpar til við að svara rannsóknarspurningum og þar með 

ná fram rannsóknarmarkmiðum. Það kom í ljós að samtökin nota Fésbókarsíður sínar á mjög 

ólíkan hátt og því var það erfitt að setja saman flokka. Hin ólíka nálgun félagasamtakanna á 
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Fésbókarsíðum sínum var áhugaverð og sýndi rannsakanda fram á hversu fjölbreytt umhverfið 

er á Fésbók. Flokkarnir eru sex talsins. 

Flokkarnir sem notaðir voru til að innihaldsgreina efni á Fésbókarsíðum samtakanna þriggja 

eru eftirfarandi: 

 

1. Þakklátir velunnarar (Styrktaraðilar sem hafa látið heyra í sér með skilaboðum á vegg 

samtakanna). 

2. Myndir af starfinu með upplýsingum (Ljósmyndir af hjálparstarfinu með upplýsingum 

um aðstæður og einstaklinga sem er verið að hjálpa). 

3. Myndbönd tengd starfinu (Lifandi myndefni sem sýnir hjálparstarfið). 

4. Kynningar og auglýsingar (Styrktarsamkomur auglýstar (e. Event)) 

5. Samtökin og aðrar upplýsingar (Upplýsingar um samtökin, málefni þeirra og stöðu 

mála hjá þeim og styrktarþegum). 

6. Upplýsingar um stuðning við samtökin (Upplýsingar um hvernig almenningur getur 

styrkt samtökin). 

 

Tilgangurinn með rannsókninni er ekki að alhæfa um notkun frjálsra félagasamtaka á Fésbók, 

heldur að veita innsýn inn í heim þeirra samtaka sem valin voru og skoða mismunandi notkun 

þeirra á Fésbók. 
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4 Niðurstöður 

 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður innihaldsgreiningar og  djúpra viðtala við öll þrjú 

félagasamtökin sérstaklega og svo verður farið í samanburð milli samtaka. Byrjað verður á 

umfjöllun um hver félagasamtök fyrir sig og síðan niðurstöður skoðaðar m.a. í súluritum til að 

sjá mun milli flokka myndrænt og myndir af Fésbókarsíðum skoðaðar.  

 

4.1 SOS Barnaþorpin 

 

Sos barnaþorpin voru stofnuð árið 1949 í Austurríki af Hermann Gmeiner. Höfuðstöðvar SOS 

Children´s Villages eru í Austurríki en samtökin hófu starfsemi á Íslandi árið 1989. Hlutverk 

SOS á Íslandi og annarra aðila að alþjóðlegu samtökunum SOS Children‘s Villages er að 

kynna barnahjálparstarf þeirra og afla stuðnings. 

Þorpin eru barnahjálp sem veitir munaðarlausum og yfirgefnum börnum staðgengil fyrir þá 

fjölskyldu sem þau hafa misst eða eins og Hermann Gmeiner orðaði það „Barn dettur úr 

hreiðri sínu. Við sjáum því fyrir móður, systkinum og heimili. Gæti ekki verið einfaldara.“ 

Auk þess að reka yfir 500 barnaþorp um allan heim standa SOS Barnaþorpin fyrir 

umfangsmiklu forvarnarstarfi sem kallast Fjölskylduefling SOS. Skjólstæðingar 

Fjölskyldueflingar eru illa staddar barnafjölskyldur og er þeim hjálpað að koma undir sig 

fótunum og mæta grunnþörfum barnanna. Markmiðið er að börnunum líði vel og koma í veg 

fyrir aðskilnað þeirra og foreldranna. Þá reka samtökin fjölda leikskóla, grunnskóla, 

verknámsskóla, ungmennaheimila, samfélagsmiðstöðva, heilsugæslustöðva auk þess að sinna 

neyðaraðstoð. 

 

4.1.1 Innihaldsgreining á Fésbókarsíðu Sos barnaþorpa 

 

Fésbókarsíða Sos barnaþorpanna er skráð sem frjáls félagasamtök  (e. non-Profit 

Organization) en síðan þeirra var opnuð þann 24. ágúst 2009. Sos eru með skrifstofu í 

Hamraborg í Kópavogi þar sem starfsemin á sér stað hér á landi. Hjá samtökunum vinna sex 

starfsmenn þannig að þeir eru ekki sjálfboðaliðar. Starfsmenn SOS fóru á námskeið hjá 

Endurmenntun Háskólans til að læra á notkun samfélagsmiðla. Á skrifstofunni er 

upplýsingafulltrúi sem sinnir kynningarmálum og Fésbókarsíðu Sos barnaþorpanna. Áður en 
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upplýsingafulltrúi var ráðin í fullt starf sá framkvæmdastjórinn um öll kynningarmál og 

síðuna á Fésbók.  

Upplýsingafulltrúinn sem sér um Fésbókarsíðu SOS sendir út pósta á síðu þeirra nærri 

daglega en það er ekki reglulegt. Hann póstar myndum af styrktarbörnum og upplýsingum um 

barnaþorpin. SOS er líka með lokaða fésbókarsíðu sem er fyrir styrktarforeldra og aðra 

velunnara en hún er sérstaklega fyrir þá sem leggja fram fjárframlög.  

Hin tvo samtökin, Sól í Tógó og Tears Children and Youth Aid, sem tekin eru fyrir vinna 

sjálfboðavinnu en það útskýrir hversu miklu minna af póstum eru á síðum þeirra. SOS 

barnaþorpin eru einnig með heimasíðu þar sem hægt er að leita upplýsinga um starfsemina. 

Heimasíðan er gefin upp á Fésbókarsíðu þeirra ásamt símanúmeri sem gerir einstaklingum 

auðvelt fyrir að hafa samband. Fésbók býður uppá ýmis tól og tæki sem fyrirtæki, stofnanir og 

einstaklingar geta notfært sér eins og að birta myndir, myndbönd, kynna viðburði (e. event), 

deila myndum og „líka við“ myndir og pósta frá þeim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Hér á þessari mynd má sjá heildar „like“ hjá Sos barnaþorpunum þann 2. maí 2014   

 

Þann 2. maí 2014 voru 18.403 fyrirtæki, stofnanir og samtök búin að „líka við“ fésbókarsíðu 

þeirra, sem sagt klikka á „líkar við“ hnappinn, sjá mynd 6. Ef við skoðum þetta í samhengi 

við hugtakið „clicktivisma“ sem er samkvæmt Cornelissen, Karelaia & Soyer (á.á.) táknræn 

aðgerð þá eru það talsvert margir sem eru að taka þátt í því en það þýðir alls ekki að allir 

þessir einstaklingar séu að leggja til fjárframlög til samtakanna. Margir virðast vera að klikka 

á „líkar við“ takkann einungis til þess að klikka á hann og svo ekkert meir þar sem sá 
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verknaður er ekki til þess að styðja við samtökin fjárhagslega. Mismunandi ástæður virðast 

liggja að baki þess hvers vegna fólk ýtir á „líkar við“ og „deila“ takkann en eins og fram 

kemur í kaflanum um „cliktivisma“ þá eru margir sem vilja mála ákveðna mynd af sér sem  

samfélagslega þenkjandi manneskju á fésbókarsíðu sinni á meðan aðrir eru að ýta á takkann 

til þess að sýna samtökunum stuðning og dreifa áfram því góða málefni sem samtökin vinna 

að. Sem dæmi má nefna skrifaða athugasemd (e. comment) sem kona setti við mynd sem 

birtist á síðu SOS eftir að hún var búin að klikka á „líkar við“ takkann. Fyrirsögnin við 

myndina segir „Hvernig líst ykkur á nýja barnaþorpið okkar á Haítí? Framtíðarheimili 

fjölmargra foreldralausra barna   Verklok eru áætluð í sumar “ Þessi myndbirting fékk 

315 klikk á „líkar við“ takkann og einungis voru skrifaðar tvær athugasemdir. Önnur var frá 

umræddri konu og hún skrifaði „Það er gott að sjá þetta. Ég hef verið að styrkja SOS á Haiti 

síðan í skjálftanum og það er frábært að sjá hvernig þeir eru að byggja upp fyrir blessuð 

börnin. SOS eru stórkostleg samtök“. Fyrir þetta fær konan mikil og falleg viðbrögð frá 

ýmsum notendum og meðal þeirra eru SOS barnaþorpin en þau svara henni tilbaka með 

þessum orðum „Takk fyrir stuðninginn og falleg orð   Við sendum þetta hrós þitt áfram til 

SOS mæðranna og þeirra sem annast börnin“. Með þessu innleggi á myndina fær konan 

samfélagslega viðurkenningu fyrir að vera styrktaraðili að ákveðnu verkefni innan 

samtakanna á opinberum vettvangi. 

 

Það er einnig hægt að útskýra hegðunina á bak við „klikkið“ með kenningunni um „félagsleg 

vöruskipti“ en samkvæmt henni reynir fólk að hámarka umbun sína í gegnum félagslegt 

athæfi, þ.e. leikmaður er skynsamlegur einstaklingur sem leitar sér hagnaðar í öllu sem 

hugsanlega gæti verið jákvætt fyrir hann eins og viðurkenning eða jákvæð styrking frá öðrum. 

Leikmaðurinn er því skynsamur að því leyti að hann velur röð aðgerða sem eru líklegastar til 

að komi honum til góða eða láti hann líta vel út.  

 „Fésbók er búin að gera rosalega gott fyrir okkar samtök, hjálparsamtök vilja ekki eyða 

miklum peningum í auglýsingar og þetta er í raun ókeypis kynning“ segir félagsmeðlimur 

SOS barnaþorpanna. Aðspurður að því hvort viðvera SOS á Fésbók sé búin að auka 

fjárframlög til þeirra svarar hann því til að að hann hafi heyrt frá öðrum félögum að það séu 

erfiðir tímar, styrktarforeldrar að detta út og almennur samdráttur, hinsvegar hafi SOS náð að 

halda sínu á sléttu og meira að segja aukið í upphæðum á milli ára. Styrktarforeldrar haldast 

yfirleitt á núlli en það eru rosa margir að hætta alltaf. SOS samtökin eru dugleg að fá nýja í 

staðinn, það er barátta að halda þessu á núlli. Fésbókin hefur hjálpað SOS mikið með því að 

aðrir eru að „deila“ myndunum þeirra og þá sjá vinir þeirra myndirnar og þannig koll af kolli 
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breiðist þetta um Fésbókina og kynnir samtökin. Viðmælandi nefnir líka að það sé  hægt að 

setja inn litlar auglýsingar á Fésbók sem birtast í glugga hægra megin á skjánum og að þær 

kosti einungis nokkra hundraðkalla. SOS vill meina að ef þau setja inn góða auglýsingu þá 

geti það borgað sig margfalt en þau geta ekki svarið fyrir hvort Fésbók hafi áhrif á fjölgun 

styrktarforeldra en „maður fær það á tilfinninguna“ segir félagsmeðlimur SOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Hér má sjá útlitið á Fésbókarsíðu Sos barnaþorpanna þann 2. maí 2014   

 

Eins og sjá má af myndinni hér að ofan af Fésbókarsíðu SOS barnaþorpanna þá er hlý og 

kærleiksrík mynd sem tekur á móti okkur. Megintilgangur samtakanna er að vera létt og 

skemmtileg á Fésbók, það er það sem fólk vill en ekki endalaust einhverjar hörmungarsögur 

og hörmungamyndir. Efnið sem sett er inn á hjá þeim er því matreitt og tilbúið til notkunar, 

jákvætt og með jákvæðum myndum, þannig að fólk hafi meiri áhuga á því að breiða út 

boðskapinn án þess að gera mikið annað en að klikka. Cornelissen, Karelaia & Soyer, (á.á.) 

vilja meina að internetið sé í raun að búa til „slacktivista“ fremur en „clicktivista“ þar sem 

þeir séu ekki annað en „sófa góðgerðarfólk“ sem leggur ekki mikið á vogarskálarnar í björgun 

heimsins. Þó er ekki hægt að líta fram hjá því eins og fram hefur komið að „sófa 

góðgerðarfólkið“ er að vinna ókeypis kynningarvinnu fyrir hjálparsamtökin og í leiðinni að 

hefja sig upp á hærra plan að eigin mati, þ.e. það trúir því að það sé að gera gott með klikkinu. 

Öflugir aðgerðasinnar hér áður fyrr sátu ekki í sófanum heima hjá sér og klikkuðu á 
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takkaborðið til að framkalla byltingar en „clicktivistar“ virðast vera framtíðin í baráttumálum 

félagslegra breytinga, það eru allavega margir að reyna.      

Félagsmeðlimur samtakanna talar um breytingarnar á myndum af börnum í þróunarlöndunum 

og hvernig það hefur breyst frá því að hann var ungur í kringum 1980 en þá voru flestar 

myndir af sveltandi börnum með útblásna maga. Hungursneyðin í Eþíópíu á árunum 1984-

1985 hafði mikið með þessa þróun að gera. Deilur sköpuðust um framsetningu á myndum frá 

þróunarlöndum og á sama tíma gerðu frjáls félagasamtök sér grein fyrir nauðsyn fræðslu 

almennings. Myndirnar sem birtust á þessum tíma voru mjög neikvæðar og einkenndust af 

sveltandi ungabörnum frá Afríku. Uppfrá þessu fóru hjálparsamtök að  birta „jákvæðari“ 

myndir af einstaklingum í þróunarlöndum. Reyndin er sú að framsetning mynda hefur áhrif á 

ímyndunarafl okkar og getur vakið upp ýmiskonar viðbrögð eins og hræðslu, umhyggju og 

samhygð sem framkallast í gjörðum okkar. Myndir þurfa ekki tungumál, þær tala sínu máli 

sem hver og einn skynjar á sinn hátt. Myndræn framsetning frjálsra félagasamtaka hefur í 

gegnum tíðina haft gríðarleg áhrif á stefnur og orðræðu í þróunarmálum. 

Félagsmeðlimur SOS segir breytingarnar á myndmálinu vera vegna þess að það er minna um 

að börn séu sveltandi sem geri það að verkum að þetta er ekki lengur staðalímyndin af 

börnum í þróunarlöndum. „Þetta er að mörgu leyti liðin tíð, fólk þarf líka að fá einhverjar 

góðar fréttir en auðvitað þarf að láta vita af því sem ekki gengur vel eins og í Filippseyjum og 

Suður-Súdan, þvílíkar hörmungar þar. Það þarf að láta fólk vita hvað það getur gert og hvað 

þarf að gera og sýna síðan það jákvæða sem hefur skipt sköpum. Um leið og fólk fær að vita 

og sér að eitthvað hefur verið gert sem í raun og veru hefur gert gagn þá skiptir það meira 

máli en að vera endalaust að segja frá hörmungum. Það leiðir af sér þá hugsun hjá fólki að það 

geti ekkert gert. Það er búið að vera smá vakning á þessu“. 
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Mynd 8. Sýnir fjölda pósta á Fésbókarsíðu SOS barnaþorpanna eftir flokkum á tímabilinu 5. 
nóvember 2013 til 30. janúar 2014 

 

Eins og sjá má á stöplaritinu hér að ofan þá nota SOS mikið af myndum í póstum sínum eins 

og kemur fram í innihaldsgreiningunni. Aðaláherslan er lögð á að sýna myndir af starfinu 

enda segja myndir oft meira en þúsund orð. Stöðuuppfærslur með myndböndum af starfinu og 

upplýsingum um samtökin koma síðan strax á eftir. Stefnan með Fésbók er að kynna starfið 

þeirra og upplýsa almenning um aðstæður barnaþorpanna. 

Mjög strangar öryggisreglur gilda hjá SOS um hvaða efni þau mega birta á Fésbók, t.d. þegar 

þau eru að pósta myndum af börnum þá megum þau alls ekki setja nöfnin þeirra og vel er 

farið með persónuupplýsingar. SOS kannast ekki við að efni frá þeim hafi verið misnotað. Þau 

merkja myndirnar sínar með kennimerki (e. logo) sínu þannig að erfitt sé að nota myndirnar 

þeirra í öðrum tilgangi. Það eru ljósmyndarar í þorpunum þeirra sem taka myndir af 

börnunum og fjölskyldum þeirra. Viðmælandi hefur þetta að segja: „Ég tel að það sé núna 

sem aldrei fyrr eins mikilvægt að fara eftir reglum varðandi persónuupplýsingar þar sem 

Fésbók er orðin svo útbreidd. Við erum ekkert að pósta myndum af einhverjum gervi börnum, 

þetta eru einstaklingar úti í heimi sem búa í þorpunum okkar og þess vegna þurfum við að 

passa okkur og fá leyfi frá forráðamönnum, SOS mæðrunum og ef við erum að pósta myndum 

af fjölskyldueflingum hjá okkur sem búa ekki í þropunum okkar þá þurfum við að fá leyfi hjá 

þeim og foreldrum þeirra ef þau eiga börn, þannig að þetta er mjög strangt“.  
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4.2 Sól í Tógó 

 

Sól í Tógó (áður Sóley og félagar) var stofnað árið 2008. Þetta eru frjáls félagasamtök sem 

sinna hjálparstarfi í Aneho í Tógó í Afríku. Samtökin vinna í samstarfi við grasrótarfélag í 

Aneho í Tógó sem ber nafnið Divine Providence stofnað af Victorine AGBO. Victorine er 

nunna en aðstandendur Sól í Tógó leiða hjá sér pólitík og trúarskoðanir af öllum toga. 

Samstarfið á milli þeirra hefur verið farsælt.  

Áhersla Sól í Tógó er fyrst og fremst að hlúa að börnunum í Aneho og efla menntun 

starfsfólksins. Trú þeirra er svo að með því að bæta menntun starfsfólksins megi auka lífsgæði 

barnanna en þau eru að jafnaði um 70 talsins og einnig unglingar sem eru flestir 

munaðarlausir. Samvinnan felst m.a. í skiptanemaprógrammi þar sem starfsmenn heimilisins í 

Aneho koma í starfsnám á leikskólann Laufásborg á Íslandi í sex mánuði í senn. Í framhaldi af 

starfsnáminu hérlendis munu starfsmenn frá Laufásborg halda utan til að hjálpa til við 

aðlögun að nýju stefnunni. Sól í Tógó vill veita börnunum í Aneho metnaðarfulla 

uppeldisáætlun og byggja upp gott umhverfi því að börn sem alast upp án fjölskyldu fara oftar 

en ekki á mis við tilfinningalegt öryggi. Félagsmeðlimur sagði okkur frá því hvernig 

Laufásborg kynntist hjálparsamtökunum: „Þegar ættleidd stúlka byrjar í leikskólanum hérna á 

Laufásborg þá kynnumst við þessum samtökum. Eftir að foreldrar hennar ættleiða hana þá 

halda þau áfram að halda sambandi við heimilið í Aneho. Það var svo margt sem þurfti að 

gera og svo margt sem hægt var að gera. Þetta gerðist allt mjög hratt og við byrjum á því að 

gerast styrktarforeldrar og samstarfið byrjar þannig í fyrstu að við styrkjum eitt og eitt barn en 

síðan vindur þetta uppá sig og við förum að tala um hvað við getum mögulega gert. Okkur 

langaði að gera eitthvað meira en við höfðum verið að gera og þá kom þessi hugmynd að 

spyrja þau á heimilinu í Aneho hvort þau væru til í skiptikennaraprógramm og kynna sér það 

sem við erum að gera hér á Laufásborg. Í kjölfarið kynntum við þeim fyrir hjallastefnunni og 

athuguðum hvort þau vildu ekki innleiða hana. Þá fór allt af stað með bréfaskriftum og við 

fórum síðan út til þeirra og skoðuðum aðstæður. Allar konurnar á heimilinu eru kallaðar 

„mömmur“. Stuttu síðar komu „mömmurnar“ hingað á Laufásborg í sex mánaða starfsnám og 

voru með okkur hérna í dagskránni að læra og svo innleiddu þær hjallastefnuna hjá sér á 

barnaheimilinu í Aneho“. 

Í stjórn félagsins eru fimm einstaklingar. Allir eru sjálfboðaliðar en í heildina eru um 20 

félagsmenn í samtökunum. Félagsmenn vinna allir saman að verkefnum sem félagið stendur 

fyrir eða eins og einn félagsmaðurinn sagði  „Þetta er svo magnað starf, enginn stjórnsýsla 

heldur bara hjarta í hjarta“. 
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4.2.1 Innihaldsgreining Fésbókarsíðu Sól í Tógó 

 

Fésbókarsíða Sól í Tógó er skráð sem samfélag (e. community) en hún var tekin í gagnið þann 

20. júlí 2011. Samtökin eru líka með aðra lokaða Fésbókarsíðu sem er sérstaklega fyrir 

stuðningsforeldra svo þau geti fengið nákvæmar upplýsingar um sitt styrktarbarn og myndir. 

Þeir sem fá aðgang að lokuðu Fésbókarsíðunni eru allir að veita samtökunum fjárhagslega 

aðstoð. Vera má að innan þessa lokaða samfélags séu einstaklingar sem vilja líta vel út í 

augum þessa lokaða og einangraða hóps. Að vera styrktarforeldri og að opinbera það fyrir 

öllum er velmegunartákn, að viðkomandi eigi nóg af peningum. Þetta er gott dæmi um 

ástæður þess hvers vegna fólk setur efni inn á síður sínar, oftast er einhver undirliggjandi 

ástæða eins og kenning Homans segir til um. Kenning hans byggir á ávinnings módeli og 

útskýrir hvernig manneskjur hafa samskipti og í raun skiptast á samskiptum og eins og vörum. 

Innan hins lokaðs samfélags eins og er á lokuðu Fésbókarsíðum hjálparsamtaka má finna 

einstaklinga sem eru ákveðið að koma sér í hóp þar sem viðkomandi fær samfélagslega 

viðurkenningu.  

Sól í Tógó eru líka með heimasíðu þar sem starfsemi þeirra er kynnt fyrir almenningi, þar má 

nálgast upplýsingar um hvernig er hægt að styrkja. Heimasíðan er gefin upp á Fésbókarsíðu 

þeirra (sjá mynd? af fésbókarsíðu þeirra). Þar sem öll vinna félagsmanna er gefin þá er hún 

unnin þegar tími gefst. Fésbókarsíðan er ekki uppfærð daglega en þau reyna alltaf að setja inn 

fréttir af svæðinu og því sem er að gerast hverju sinni.   
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Mynd 9. Hér má sjá heildar „Like“ hjá Sos barnaþorpunum þann 2. maí 2014   

 

Þann 2. maí 2014 voru 2.601 einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök búin að 

klikka á „líkar við“ á Fésbókarsíðu Sól í Tógó. Eins og sést hér að ofan á mynd 9. má sjá 

tölfræðilega hreyfingu á síðu þeirra þ.e. hversu margir eru að tala um samtökin og svo hversu 

mörg ný „líkar við“ er á viku.   

„Fésbókin er bara búin að gera jákvæða hluti fyrir okkur. Hefur auðveldað okkur rosalega 

mikið að hafa samband við velunnara, ná í fólk og auglýsa viðburðina okkar. Þetta er búið að 

vera mjög góður vettvangur fyrir okkur“ sagði félagsmeðlimur um reynslu sína af notkun 

Fésbók. Félagsmeðlimir samtakanna eru alltaf með skypefundi einu sinni í viku við heimilið í 

Aneho en þar geta þau talað saman í gegnum netið og séð hvert annað. Facebook og internetið 

færir Sól í Tógó einstakt tækifæri til að hafa samband við heimilið og börnin sem þau eru að 

styrkja í Aneho. „Fésbók færir okkur miklu nær hvert öðru“ sagði félagsmeðlimur. Eins og 

fram kemur í fræðilega kaflanum þá eru samskiptamiðlar á borð við Fésbók dýrmætir vegna 

þess að þeir gefa notendum kost á því að móta og viðhalda félagslegum tengslanetum, þar 

myndast tengsl sem annars myndu aldrei verða að veruleika. Flestir eru á samskiptamiðlum til 

að hafa samskipti við sinn félagahóp og sinna áhugamálum sínum.  

Fólk getur ekki gefið samtökunum peninga í gegnum Fésbók. Ef áhugi er fyrir því að gerast 

heimilisvinur að heimilinu í Aneho getur viðkomandi farið á heimasíðu samtakanna og sótt 

um að gerast meðlimur. Þegar viðkomandi er orðinn heimilisvinur þá fær hann aðgang að 

lokuðu síðunni á Fésbók sem er tileinkuð samskiptum við heimilisvini og styrktaraðila. Allir 

heimilisvinir styrkja fyrir ákveðna upphæð á mánuði en styrktarforeldrar styrkja einstök börn. 
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Lokaða Fésbókarsíðan er einungis ætluð til samskipta milli þeirra sem leggja fram fjárframlög 

til samtakanna og heimilisins úti í Aneho og félagsmeðlimi Sól í Tógó. „Mín reynsla af 

notkun á Fésbók er bara jákvæð. Við vöndum okkur við það sem við setjum inná opnu síðuna. 

Við setjum ekkert inn á opnu síðuna sem við viljum ekki að fara lengra enda vitum við af 

hættunum þ.e. að það er hægt að stela myndum og misnota þær“, þetta hafði félagsmeðlimur 

að segja um Fésbókarnotkun samtakanna. 

 

Mynd 10. Sýnir fjölda pósta á fésbókarsíðu Sól í Tógó eftir flokkum á tímabiliu frá 3. 

nóvember 2013 til 25. janúar 2014. 

 

Sól í Tógó er með reglubundna viðburði sem haldnir eru árlega og eru þeir auglýstir vel á 

Fésbók. Þau eru alltaf með öskupokasöfnun og svo er hægt að kaupa gjafabréf allt árið en það 

er alltaf eitthvað í gangi hjá þeim. Samtökin hafa mest notað Fésbókarsíðu sína til að auglýsa 

viðburði og kynna starf sitt í gegnum myndir eins og sjá má á súluritinu á Mynd 10. 

Samkvæmt rannsóknum á notendum á samskiptamiðlum þá er stór hluti þeirra tengdir inná í 

marga klukkutíma á dag og eru því í raun að vinna kynningarvinnu fyrir fyrirtæki og 

stofnanir. Svo lengi sem viðkomandi hefur áhuga þá deilir hann því með vinum sínum á 

miðlinum og þannig viðhaldast tengslin milli fólks, fyrirtækja og stofnana. Rannsóknir sem 

snúa að því hvernig eigi að rækta sambönd á samskiptamiðlum hefur leitt í ljós að það er 

einna helst þrennt sem er hjálplegast; upplýsingagjöf, nytsamlegir hlutir fyrir hagsmunaaðila 

og síðan gagnvirkni sem hefur áhrif á sambönd við hagsmunaaðila á netinu. Þessa 

aðferðafræði virðast Sól í Tógó og SOS notfæra sér samkvæmt innihaldsgreiningu og 
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viðtölum. Samskiptamiðlar eru líka ólíkir hefðbundnum fréttamiðlum sem virka einungis í 

eina átt, ólíkir á þann hátt að samskiptamiðlarnir virka í báðar áttir, notendur og auglýsendur 

geta spjallað saman. Einskonar stafræn gerð af munnmælum þar sem fólk auglýsir frá einum 

manni til annars. 

 

 

Mynd 11. Hér má sjá mynd af fésbókarsíðu Sól í Tógó þann 2. maí 2014   

 

Sól í Tógó fékk styrk frá íslenska ríkinu til að byggja skólahúsnæði fyrir heimilið í Aneho en 

reglurnar eru þannig að ríkið lætur þau fá vissa prósentu af upphæðinni og svo safna 

félagasamtökin sjálf fyrir því sem upp á vantar. Samtökin ákváðu að halda listaverkauppboð 

þar sem 40 íslenskir listamenn gáfu myndverk sín. Uppboðið var einungis auglýst og kynnt á 

Fésbók og engir aðrir miðlar notaðir en fólk talaði líka sín á milli og kynnti. Það var alveg 

sérstakur hópur sem sá um þetta verkefni en þau vinna mikið saman í hópum. Hópurinn setti 

inn auglýsingar, myndir og kynningar á málverkauppboðinu en viðmælandi hafði þetta að 

segja um hópinn „Þetta var rosalega góður hópur og við náðum alveg þrusugóðum hópi 

frægustu listamanna á Íslandi til að gefa í verkefnið, þannig að það er gott bakland“. Eins og 

sjá má á mynd? þá eru félagasamtökin listhneigð og setja reglulega inn stöðuuppfærslur um 

svæðið í Tógó, listamenn og listaverk.  

Líkt og SOS barnaþorpin og Tears Children og Youth Aid þá nota Sól í Tógó mikið myndir til 

að segja frá starfinu hjá þeim. Nýjustu tölfræðiupplýsingar gefa það upp að það séu að 

meðaltali 350 milljón ljósmyndir settar inná miðilinn á degi hverjum (Techcrunch, 2013). 

Eins og kemur fram í fræðilega hlutanum hér að ofan þá tala myndir til okkar og útskýra fyrir 
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okkur meira heldur en skrifuð lýsing nokkurn tíma. Ljósmyndir eru orðnar hluti af „lifandi 

samskiptum“. Með myndavélasímum hefur þessi samskiptaháttur vaxið hratt, myndir eru 

farnar að vera meira en hlutir, þær eru orðnar að félagslegum yfirlýsingum og daglegur 

samskiptaháttur á milli notenda samfélagsmiðla.  

 

4.3 Tears Children and Youth Aid 

 

Félagasamtökin Tears Children and Youth Aid voru stofnuð árið 2006 af hjónum sem eru frá 

Keníu í Afríku með hjálp frá góðum vinum hér á Íslandi. Samtökin eru alþjóðlegt 

góðgerðarfélag skráð á Íslandi. Áhersla er lögð á að veita munaðarleysingjum, ungmennum 

og konum í erfiðri stöðu í Keníu menntun og aðra aðstoð til sjálfshjálpar. Félagið styður yfir 

300 munaðarleysingja til menntunar og 77 ekkjur og ungmenni til menntunar og með 

mismunandi starfsemi. Frá því að Tears Children and Youth Aid var stofnað hefur það 

bjargað mörgum ungum stúlkum frá tilneyddum hjónaböndum. Ekkjur eru studdar 

fjárhagslega og einnig hafa samtökin komið táningsmæðrum í skóla. Hjónin ákváðu að velja 

að gera eitthvað jákvætt. Þau eru bæði frá Keníu og bjuggu til samtökin vegna uppruna síns 

þar en þau koma frá tveimur ólíkum fátækum fjölskyldum í Keníu. Þau völdu menntun til að 

berjast gegn fátækt og hungursneyð. Afríka er álfa sem er mjög rík en um leið fátæk. Ástæða 

þessar er skortur á menntun og tækifærum. Með því að gefa börnum tækifæri til að fara í 

skóla og læra um réttindi sín og læra um að þau eigi rétt á lífi skiptir sköpum.  

Það sem skiptir mestu máli í starfsemi Tears Chilren and Youth Aid er fræðsla og menntun en 

þau trúa því að menntun sé lykilinn að því að útrýma fátækt. Annað höfuðatriði í þessari sýn 

þeirra er að efla konur til þess að þetta verði að veruleika. Hefðin í Keníu er að senda ekkjur í 

burtu frá fjölskyldunum en þá þurfa þær að sjá um sig sjálfar. Mikið er um alnæmi á þessum 

slóðum og það þarf að fræða fólkið um sjúkdóminn. Margar einstæðar konur leiðast út í 

vændi og senda dætur sínar í vændi, menntun og fræðsla kemur í veg fyrir að þær leiðist út á 

þessa braut. Samtökin hafa virkjað konurnar á ýmsan hátt eins og t.d. með því að kenna þeim 

að lifa á landbúnaði og hvernig þær geta selt afurðirnar til að framfleyta sér og til að hjálpa 

skólanum.  

Tears Children and Youth Aid eru með skýra sín á það hvernig þau ætla sér að ná sínum 

markmiðum. Samtökin voru skráð hér á Íslandi árið 2010. Síðan þá hafa samtökin safnað 

peningum til að byggja leikskóla og er stefnan sett á að stækka húsnæðið enn frekar á 

næstkomandi misserum. Hjónin og félagsmeðlimir safna peningum með því að selja handverk 
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frá Keníu en margt af því er búið til af konunum sem þau eru að styrkja. Þau segja öllum 

sínum viðskiptavinum þegar þeir eru að versla frá samtökunum og í hvað peningarnir fara. 

Félagsmeðlimir eru líka duglegir að mæta á menningarviðburði og fræða fólk um samtökin. 

Félagsmeðlimur samtakanna orðaði þetta þannig „Okkur finnst besta kynningin og 

auglýsingin vera þegar við tölum við fólk í eigin persónu“. 

 

4.3.1 Innihaldsgreining á fésbókarsíðu Tears Children 

 

Fésbókarsíða Tears Children and Youth Aid fór í loftið þann 11. ágúst árið 2009. Samtökin 

eru skráð á Fésbók sem frjáls félagasamtök (e. non-profit organization) eins og SOS 

barnaþorpin. Þegar þau settu Fésbókarsíðuna upp var markmiðið að byggja upp áhorfendahóp 

til að kynna starfsemina fyrir.  

Þau eru einnig með aðra lokaða Fésbókarsíðu þar sem þau setja inn myndir af verkefnum sem 

eru í gangi, sú síða er fyrir félagsmeðlimi og áhugafólk. Lokaða Fésbókarsíðan er ekki bara 

fyrir styrktaraðila sem gefa fjárframlög til samtakanna, heldur vilja þau auka áhuga fólks með 

því að sýna þeim það sem er í gangi en þegar fólk sér hvað er verið að gera þá vill það oft 

hjálpa og veita fjárframlög. Tears Children and Youth Aid eru með heimasíðu sem er stútfull 

af myndum og upplýsingum um samtökin. Á Fésbókarsíðu þeirra er ekki gefin upp 

heimasíðan heldur er gefið upp heimilisfang og netfang svo fólk geti haft samband við þau á 

Fésbókarsíðu þeirra.  
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Mynd 12. Hér má sjá heildar „líkar við“ hjá Tears Children and Youth Aid þann 2. maí 2014   

 

Þann 2. maí 2014 voru 369 einstaklingar, fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök búin að klikka á 

„líkar við“ hnappinn hjá Tears Children and Youth Aid eins og sjá má á mynd 12 með 

tölfræðiupplýsingum af fésbókarsíðu samtakanna. „Okkar markmið með fésbókarsíðunni var 

að fá 100 „líkar við“ en núna erum við komin með yfir 300 „líkar við“ á síðuna“ segir 

félagsmeðlimur samtakanna sem lítur á hvert „líkar við“ klikk sem hvatningu fyrir  vel unnin 

störf. Í flestum tilvikum leiðir klikkið til fyrirspurna um samtökin sem gefur þeim styrk og 

aukin tækifæri til að fá fólk í sjálfboðavinnu með sér. Tilgangur þeirra á Fésbók snýst ekki 

endilega um að fá fjárframlög heldur að vekja áhuga fólks á samtökunum. Í gegnum Fésbók 

fá þau hvatningu frá öðrum og það hefur gefið þeim styrk til að halda áfram og um leið gefa 

börnunum og konunum í Afríku von um betra líf. 

„Við erum fyrst og fremst á Fésbók til að nálgast fólk sem tengist okkur og vill kynnast 

starfsemi okkar, þetta er fólk sem þekkir líka til okkar hjálparstarfs og vill styrkja okkur í 

starfinu á einn eða annan hátt“ segir félagsmeðlimur samtakanna. Þau telja það vera skyldu 

sína að segja fólkinu sem er að styðja samtökin hvað þau gera við styrktarféð. T.d. ef þau eru 

að styrkja 50 börn þá látum við vita á Fésbók og útskýrum nákvæmlega hvað við erum að 

gera fyrir þau. Styrkirnir m.a. fara í að kaupa lærdómsrit, kaupa mat handa skólanum, borga 

laun kennarana og uppbyggingu á skólahúsnæði. Þeim finnst mikilvægt að setja inn myndir á 

Fésbók eins og glögglega kemur fram á súluritinu sjá Mynd 13. Það gera þau til þess að 

styrkveitendur og áhugafólk geti fylgst vel með starfinu enda segja myndir meira en þúsund 

orð eins og kemur fram hér að ofan. Myndefni þróunarsamtaka samkvæmt Dogra (2007) 

hefur tekið stakkaskiptum milli ára. Í kringum 2000 urðu andlitsmyndir af raunverulegum 
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manneskjum með nafn vinsælar. Þessar myndir áttu að skapa jákvætt hugarfar til 

þróunarhjálpar. Hið nefnda andlit á myndinni varð síðan táknrænt fyrir þróunarlöndin og þá 

hjálp sem vantaði þar. Mikilvægi mynda í þróunarhjálp speglast fyrst og fremst í því hversu 

mikið þær eru notaðar. Myndir framkalla skynhrif sem fær fólk til að skilja betur heldur en að 

lesa texta. Nú á dögum notast þróunarsamtök mikið við andlitsmyndir en persónuupplýsingar 

og nöfn eru ekki notuð. 

 

 

Mynd 13. Sýnir fjölda pósta á Fésbókarsíðu Tears Children and Youth Aid eftir flokkum á 

tímabilinu frá 4. desember 2013 til 14. janúar 2014. 

 

Samkvæmt Briones, Kuch, Liu & Jin (2011) þá er notkun frjálsra félagasamtaka á 

samfélagsmiðlum ábatasöm fyrir þau hvernig sem á það er litið. Ábatasöm á þann hátt að 

miðlarnir hjálpa til við að dýpka fyrirliggjandi sambönd og hjálpa til við skipulagningu á 

viðburðum og verkefnum samtakanna. Samfélagsmiðlarnir eru samfélög útaf fyrir sig, 

samböndin eru grunnurinn að þeim, þannig myndast tengslanet og grúppur sem laðast að 

sama viðfangsefninu. Félagsleg tengslanet eins og myndast inná samfélagsmiðlunum eru 

skilgreind sem hópur fólks sem tengist og hefur samskipti innbyrðis, alveg eins og á við í 

lokuðu Fésbókarsíðum samtakanna allra. En Waters, Burnett, Lamm & Lucas koma inn á 

þetta með tengslanetin, það eru þau sem gera það að verkum að samtök og fyrirtæki fá 

tækifæri til að auglýsa sig og vekja eftirtekt á sínum málefnum og rækta sambönd við fólk 

sem hefur sömu áhugamál. Með Fésbók hafa félagsmeðlimir Tears Children getað auglýst og 
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kynnt starfið fyrir heimafólki sínu í Afríku og þannig náð að viðhalda samböndum þar við 

ættingja og velunnara.  

 

 

 

Mynd 14. Hér má sjá mynd af fésbókarsíðu Tears Children and Youth Aid þann 2. maí 2014   

 

Samtökin hafa auglýst og kynnt sig á Fésbókarsíðu sinni en sjá má myndina af síðunni hér að 

ofan, Mynd 14. Félagsmeðlimir Tears Children and Youth Aid eru ekki margir og þeir vinna 

sjálfboðavinnu en það er útskýringin fyrir því af hverju það eru ekki eru fleiri póstar á síðu 

þeirra en raun ber vitni. Það er hreinlega ekki tími þegar vinna og fjölskylda er líka partur af 

lífinu. Samtökin hafa líka gert mikið af því að halda kynningar í skólum og þá mest þegar 

skólarnir eru með menningarviðburði. Þau safna mestmegnis peningum með því að selja 

handverk frá Keníu og margt af því er búið til af konunum sem þau eru að styrkja. Um leið og 

þau eru að selja handverkið þá kynna þau samtökin og segja viðskiptavinum hvað peningarnir 

fara í. Með því að mæta á menningarviðburði og segja almenningi frá samtökunum eru þau 

líka að kynna og fræða fólk um starfið þeirra. Besta kynningin og auglýsingin er að tala við 

fólk í eigin persónu. 

Margir hafa heillast af starfi þeirra og ákveðið að fara utan til að sjá starf þeirra í Afríku með 

eigin augum. Fésbókin hefur vakið upp vitund almennings um hvað samtökin eru að fást við 

og þeim þykir vænt um það. Stuðningur snýst ekki bara um peninga sem einstaklingar og 

stofnanir gefa heldur er það hugurinn sem er á bak við sem gildir. Þau hafa fengið stuðning í 

formi fatagjafa og áhalda til lærdóms, bækur, blýanta og slíkt. Þrír hópar hafa haldið út til 

Keníu einungis til þess að skoða verkefnið þeirra, manneskjur með mismuandi lífskoðanir og 
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gildi. Crotts & Pan telja upp nokkrar ástæður þess að fólk tekur þátt í „félagslegum 

viðskiptum“; væntingar til að ná áhrifum og virðingu, væntingar um gagnkvæmni frá öðrum, 

óeigingirni og bein viðurkenning. Þátttaka í samfélagsmiðlum er oftast ekki borguð því má 

ætla að fyrstu þrjár ástæðurnar séu þær líklegustu til að skýra ástæðu þess að fólk tekur þátt í 

samfélagsmiðlun.  

 

4.4 Samanburður á félagasamtökum 

 

Það sem er sláandi ólíkt milli þessara þriggja félagasamtaka er mismunandi notkun þeirra á 

samfélagsmiðlinum Fésbók. SOS er fyrst og fremst að kynna starfið sitt og fræða fólk um 

barnaþorpin, Sól í Tógó hefur notfært sér Fésbók mestmegnis til að auglýsa viðburði sem 

haldnir hafa verið til að safna fjárframlögum til styrktar samtökum sínum á meðan Tears 

Children and Youth Aid hefur verið að leita sér að siðferðislegum stuðningi og hvatningu til 

að halda áfram með sitt góða starfið en um leið kynna það. Siðferðislegi stuðningurinn birtist í 

fjölda „líkar við“, deilingum á myndum og athugasemdum. Það sem samtökin eiga 

sameiginlegt er það að þau eru öll að kynna fyrir hvað þau standa og mikið að nota myndmál. 

SOS Barnaþorpin, Sól í Tógó og Tears Children eru mjög ólík og eru misstór þó að þau vinni 

öll að sama markmiði þ.e. auka lífgæði og menntun barna og kvenna í þróunarlöndum. SOS 

barnaþorpin eru stærst enda alþjóðleg, hin eru bæði minni í sniðum. Munurinn á milli 

Fésbókarsíðna SOS barnaþorpanna og hinna tveggja er mikill en SOS barnaþorpin eru með 

upplýsingafulltrúa í vinnu við að kynna þeirra starf bæði á Fésbók og á opinberum vettvangi 

eins og í skólum og fyrirtækjum.  

Öll samtökin þrjú eru með lokaðar Fésbókarsíður til handa styrktaraðilum en Tears Children 

and Youth Aid eru ólík hinum tveimur samtökunum því þau bjóða notendum að koma inn á 

lokuðu síðuna sína þrátt fyrir að þau borgi ekki neitt til starfsins. Þau vilja auka áhuga 

almennings með því að sýna þeim hjálparstarf sitt en þegar fólk sér hvað verið er að starfa þá 

vill það oft hjálpa og veita fjárframlög. Tilgangur þeirra á Fésbók snýst ekki endilega um að 

fá fjárframlög heldur að vekja áhuga fólks á samtökunum. Í gegnum Fésbók fá þau hvatningu 

frá öðrum og það hefur gefið þeim styrk til að halda áfram og um leið gefa börnunum og 

konunum í Afríku von um betra líf.  

Þar sem Tears Children and Youth Aid og Sól í Tógó eru einungis með starfsmenn í 

sjálfboðavinnu þá er ekki eins mikið af stöðuppfærslum og myndbirtingum á síðum þeirra 

eins og hjá SOS. Sól í Tógó og Tears Children and Youth Aid hafa mannauð né tíma til að 
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uppfæra og sinna Fésbókarsíðum sínum betur. Þar sem allt þeirra kynningarstarf byggist á 

sjálfboðavinnu hafa þau ekki eins markvissar áætlanir til kynningar á opinberum vettvangi. 

Félagsmeðlimir Tears Children and Youth Aid eru af gamla skólanum því þau eru á því að 

besta kynningin sé að tala við fólk í eigin persónu.  

SOS hefur sterkari stöðu en hin samtökin hvað varðar fjáröflun og mannauð sem gerir þeirra 

hjálparstarf skipulagðara og afkastameira. SOS notfærir sér Fésbók í samspili við aðra 

fjölmiðla, t.d. myndbönd sem hægt er að nota í sjónvarpsauglýsingar en líka nota á Fésbók, ná 

að tvinna saman ólíka miðla. SOS eru búin að vera starfrækt síðan 1949 á meðan Sól í Tógó 

og Tears Children and Youth Aid eru ung samtök. Reynsla, stærð og þekking SOS gerir það 

að verkum að þau eru meira áberandi og þar af leiðandi fá þau meiri athygli á Fésbók sem 

birtist greinilega í fjölda „líkar við“ klikki í samanburði við Sól í Tógó og Tears Children and 

Youth Aid.  

 

 

Mynd 15. Sýnir mun á Fésbókarnotkun á milli samtaka eftir flokkum. 

 

Á súluritinu hér að ofan má sjá hve ólík Fésbókarnotkun samtakanna er. Upplýsingafulltrúi 

SOS nýtist þeim eins og sjá má í hverjum flokki. Munar miklu að hafa manneskju í vinnu við 

að halda tengslum við styrktaraðila og velunnara í gegnum Fésbók.   

Sól í Tógó hefur mikið notast við Fésbók til að kynna viðburði sem þau eru reglulega með. Á 

rannsóknartímabilinu voru samtökin að kynna stórt málverkauppboð til að safna upp í 

skólahúsnæði. Þau settu saman sérstakan hóp til að sinna kynningarstarfinu í kringum 

málverkauppboðið sem þau auglýstu einungis á Fésbók en það útskýrir yfirburði í flokknum, 
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kynningar og auglýsingar. Þau vinna oftast saman í hópum og þá í sérstökum verkefnum sem 

eru unnin í skorpum. 

Ástæða þess að Tears Children and Youth Aid eru varla sjáanleg á súluritinu miðað við hin 

tvö samtökin er sú að rannsóknartímabilið var frá byrjun nóvember 2013 til loka janúar 2014. 

Félagsmeðlimir eru fáir og eiga fjölskyldur og þessi tími er mikill annatími fyrir 

fjölskyldufólk. Jól og áramót er mikilvægur fjölskyldutími hjá flestum og því má útskýra 

fjarveru þeirra á þessu tímabili mjög vel. Þar sem fjáröflun Tears Children and Youth Aid er 

að mestu bundin við sölu á handverkum hafa meðlimir einbeitt sér frekar að sölu þeirra en 

stöðuuppfærslum á Fésbókarsíðu sinni á þessu stóra jólagjafa og fjölskyldutímabili. Það má 

því segja að ekki nægur tími né mannafl sé helsta hindrun Tears Children and Youth Aid í að 

halda uppi árangursríkri Fésbókarsíðu.  
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5 Samantekt  

 

Hér í þessum kafla verður þeim fjórum rannsókanarspurningum svarað sem lagt upp með í 

upphafi rannsóknar. Þeim verður gerð greinargóð skil með markvissum hætti út frá fyrri 

rannsóknum og niðurstöðum rannsóknarinnar hér að ofan. 

 

5.1 Rannsóknarspurningum svarað 

 

1. Hefur það hjálpað frjálsum félagasamtökum hér á landi að notfæra sér Fésbók til 

framdráttar?  

 

Aðferðir frjálsra félagasamtaka við að koma málefnum sínum á framfæri eru að breytast 

sökum aukinna tækniframfara á netheimum. Með þessu geta félagasamtök verið gegnsærri og 

gefið upplýsingar á skjótvirkan hátt, með því móti getur almenningur vel séð hvað hann er að 

styðja með fjárframlögum. Samskiptamiðlar eru góður farvegur fyrir frjáls félagasamtök enda 

hafa margar rannsóknir sýnt að félagasamtök eru auka notkun sína á þessu nýja 

samskiptafyrirbæri. Góður farvegur að sögn Crotts & Pan (ártal) vegna þess að 

samfélagsmiðlar eru orðnir að einskonar stafrænni gerð af munnmælum miðað við hér áður 

fyrr þegar neytendur treystu á fjölmiðla, fjölskyldu og vini til að taka hinar ýmsu ákvarðanir í 

lífinu. Með því að fylgja hröðum tækninýjunum á netinu geta frjáls félagasamtök komist í tæri 

við  nýjan og yngri markhóp (Schets, S., 2010). Fésbók hefur hjápað samtökum að ná 

tengslum við fólk sem hefur áhuga á málefnum þeirra á auðveldan hátt og svo er það þeim til 

mikilla hagsbóta að miðilinn er nær ókeypis því þá geta hjálparsamtök nýtt fjármuni í 

skjólstæðinga sína.  

Það kemur sterkt fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að Fésbók hefur hjálpað til hjá öllum 

þremur samtökunum en eins og fram hefur komið í niðurstöðum rannsóknarinnar þá fer 

nytsemi Fésbók eftir tíma og fjármagni félagsmeðlima. Það kostar vinnu að viðhalda og 

uppfæra Fésbókarsíður til að halda almenningi við efnið. Félagasamtökin hafa tekið eftir því 

hvað samfélagsmiðlar og myndanotkun skiptir miklu máli í samtímanum. Væntingar 

samtakanna lágu ekki í því að fá fjárhagslegan stuðning beint í gegnum miðilinn heldur var 

aðaltilgangurinn að kynna sig og vera með. 
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2. Hvaða aðferðir á Fésbók hafa frjáls félagasamtök notfært sér til að koma málefnum 

sínum á framfæri?  

 

Ljósmyndir eru orðnar hluti af „lifandi samskiptum“ (e. live communication). Myndir vekja 

upp skynhrif og ef myndin vekur áhuga þá vill fólk vita meira. Myndmál er orðið færast í 

aukana með auðveldari og aðgengilegri tækni. Í stað framköllunar þá er nú hægt með einfaldri 

aðgerð að setja ljósmynd beint á samfélagsmiðla sem fólk á öllum aldri er fljótt að tileinka 

sér. Myndir eru orðnar stór partur af samskiptamynstri nútímans. Helstu aðferðir 

félagasamtakanna í rannsókninni til að vekja athygli á málstað sínum eru með myndum af 

starfinu og stöðuuppfærslum sem styðja við myndefnið. 

Frjálsu félagasamtökin sem tóku þátt í rannsókninni eru búin að gera sér grein fyrir því hversu 

mikilvægt er að notfæra sér samfélagsmiðlana til að byggja upp sterkari sambönd við 

sjálfboðaliða, fjölmiðla og samfélagið í heild sinni. Með því að kynna sér nýjustu tækni 

hverju sinni eiga þeir meiri möguleika á því að viðhalda góðum samböndum. „Fésbók færir 

okkur miklu nær hvert öðru“ sagði félagsmeðlimur Sól í Tógó. Í fræðilega kaflanum kemur 

fram að samskiptamiðlar á borð við Fésbók séu dýrmætir vegna þess að þeir gefa notendum 

kost á því að móta og viðhalda félagslegum tengslanetum, þar myndast tengsl sem annars 

myndu aldrei verða að veruleika. 

Starfsmenn hjá SOS barnaþorpum fóru t.d. á námskeið í notkun samfélagsmiðla en það hefur 

fleytt þeim áfram í að mynda sambönd og tengsl. Það sem hefur áhrif á þetta eru að SOS 

félagasamtökin hafa meiri fjárráð og tíma. Þau hafa grætt mikið á því að ná sér í þekkingu á 

miðlunum og það má sjá allra best þegar tímalína þeirra er skoðuð, fólk „líkar við“ og „deilir“ 

og setur inn athugasemdir mjög oft. Þetta sýnir fram á að starfsmenn SOS hafa lært að nota 

Fésbók á þann hátt að hún virkar fyrir þau. Sól í Tógó hefur að mestu leyti notfært sér 

Fésbókina til að kynna fjáröflunarviðburði sem samtökin halda og það hefur reynst þeim vel. 

Sú aðferðafræði að nota myndir til að vekja athygli fólks notfæra öll samtökin sér en í 

mismiklu magni vegna skorts á tíma og fjárráðum. 
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3. Hvernig virka samfélagsmiðlarnir á þann hátt að allir græða ? (Social exchange 

theory).  

 

Samskiptamiðlar bjóða uppá ýmis verkfæri þar sem notendur geta tekið þátt í umræðum og 

sagt sína skoðun. Cornelissen, Karelaia & Soyer, (Ártal) vilja meina að það sé táknræn aðgerð 

þegar notendur samfélagsmiðla eru að „líka við“ eða að „deila“ eitthverju á samfélagsmiðlum. 

Stuðningur í formi táknrænna aðgerða líkt og á samskiptamiðlum fellur innan ramma 

félagslegra sinnaðra (e. prosocial) aðgerða en það eru gjörðir eins og að hjálpa, deila, gefa og 

bjóða sig fram í sjálfboðastarf. Með því að taka þátt í táknrænum aðgerðum eru einstaklingar 

að framkalla ákveðin hagstæð hughrif fyrir sjálfa sig til að sýna öðrum. Það má skilja þetta 

þannig að þeir sem klikka á „líkar við“ takkann séu að láta sig líta betur út með því að klikka 

og deila og setja athugasemdir um hvesu mikið viðkomandi er að styrkja hitt og þetta málefni. 

En aftur á móti græða félagasamtökin á því að fólk sé að láta sig líta betur út á Fésbók því þá 

er það um leið að kynna samtökin.   

Þó svo að kenning Homans (1958) sé komin til ára sinna kemur hún sterk inn í þessu 

samhengi. Einstaklingar geta verið að nota táknrænar aðgerðir til að gleðja aðra og veita 

öðrum ánægju á meðan aðrir gera það vísvitandi til að líta vel út á yfirborðinu. Burtséð frá 

öllu þá finnst viðkomandi hann mögulega vera að leggja eitthvað á vogarskálarnar til að 

bjarga heiminum. Sá hinn sami fær fullt af „líkar við“ á myndina sem hann „deildi“ frá 

hjálparsamtökum og þar með er hann að fá félagslega viðurkenningu innan síns samfélags á 

sínum samfélagsmiðli. Þessi félagslega hegðun kallast samkvæmt Homans „félagsleg 

vöruskipti“ og er enn góð og gild samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Það má vel sjá 

þessa hegðun þegar Sól í Tógó hélt listaverkauppboð þar sem 40 frægustu listamenn Íslands 

gáfu myndverk sín. Margir þekktir einstaklingar auglýstu á Fésbókarsíðum sínum og náðu 

fullt af fólki til að koma vegna þess að margir einstaklingar sækja í að vera þar sem frægt fólk 

er og vera með í áberandi viðburðum. Þarna má sjá gróða á báða bóga. Fólk lítur vel út með 

því að „líka við“ síðu sem er að halda málverkauppboð með frægum listamönnum til styrktar 

hjálparsamtökum og svo græða samtökin og skjólstæðingar þeirra á allri auglýsingunni sem 

leiðir vonandi af sér viðskipti.  
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4. Á hvaða hátt birtist stuðningur almennings á samskiptamiðlum? (cliktivism og 

slactivism).  

 

Stuðningur snýst ekki bara um peninga sem einstaklingar og stofnanir gefa heldur er það 

hugurinn sem er á bak við sem gildir. Þetta hafði félagsmeðlimur Tears Children and Youth 

Aid að segja um hvernig stuðningurinn sem hann fær í gegnum „líkar við“ klikkin verkar á 

hann. Athöfnin að klikka á „líkar við“ og „deila“ sýnir stuðning notenda, sýnir að þeir hafa 

áhuga á málefninu og vilja vekja áhuga á meðal Fésbókarvina sinna með því að deila myndum 

og stöðuuppfærslum.  

Ekki eru allir á sama máli og kalla þessa athöfn „clicktivisma“ eða „slacktivisma“. Hugtakið 

„clicktivism“  fjallar um hvernig notendur geta komið sínum skoðunum á framfæri með því 

að klikka á „líkar við“ eða „deila“ til að styðja við félagsleg málefni eða félagslegar 

breytingar á meðan hugtakið „slacktivism“ fjallar um aðgerðir sem eru framkvæmdar á netinu 

til að styðja stjórnmálahreyfingu eða félagslegt málefni en þykir taka lítinn tíma og þátttöku 

og þar með ekki hafa mikið að segja. Bæði þessi hugtök eru umdeild á samskiptamiðlunum. 

Helsta gagnrýnin á þessar athafnir stafa af því að þær séu í raun bara táknrænar aðgerðir þar 

sem enginn kostnaður eða áþreifanlegur hagnaður hlýst af. Þátttakan í þessum táknrænu 

aðgerðum byggist einungis á því að búa til tækifæri fyrir einstaklinga til að sýna fram á 

félagslegar og siðferðislegar áhyggjur með litlum kostnaði. Aðalmarkmiðið hjá mörgum sem 

taka þátt í „clicktivisma“ er að búa til sjálfsmynd af sjálfum sér útávið í samfélaginu. 

Samkvæmt Cornelissen, Karelaia & Soyer (Ártal) þá er internetið ásamt öllum sínum 

samfélagsmiðlum að búa til „slacktivista“  miklu frekar en „clicktivista“ sem hefja sig upp á 

hærra plan með því að styðja við ýmis hjálparsamtök með því einu að klikka á takka á netinu 

eða klikka á „líkar við“. Staðreyndin er sú að þótt svo að mismunandi ástæður liggi fyrir því 

af hverju einstaklingar, fyrirtæki og stofnanir klikki á „líkar við“ takkann þá virkar stuðningur 

á þessu formi mjög vel á samfélagsmiðlum. Hjálparsamtökin í þessari rannsókn voru öll á því 

að Fésbók hafi opnað fyrir félagsleg tengslanet sem hefðu annars aldrei myndast. 
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5.2 Lokaorð 

 

Eftir því sem samfélagsmiðlar verða meira almennir þurfa frjáls félagasamtök sem og aðrir að 

uppfæra þekkingu sína á nýjustu tækni um leið og hún kemur til að ná að fylgja eftir 

tengslasamböndum. Rannsóknum er að fjölga og það er jákvætt. Niðurstöður mínar eru góð 

viðbót við fræðasamfélagið. Samfélagsmiðlarnir eru að stækka og þróast með degi hverjum, 

þeir eru orðnir stór partur af okkur hér á vesturlöndum, hvort sem við erum á netinu eða ekki.   

Rannsóknin og niðurstaða hennar kom mér á óvart. Það sem kom mest á óvart er hversu mikið 

fólk leitar sér félagslegrar viðurkenningar í gegnum „líkar við“ og „deila“ verkfærin sem 

Fésbók býður uppá. Það sem kom mér ennþá meir á óvart er hversu vel Fésbók virkar á 

þennan hátt. Fésbók er samfélag útaf fyrir sig og þar er samskiptahátturinn öðruvísi. Þar talar 

fólk með myndum og myndböndum, einskonar lifandi tungumál samfélagsmiðlana. 
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Viðauki 1 
 

Tafla 1. Sýnir fjölda pósta hjá SOS barnaþorpunum eftir flokkum. Innihaldsgreining á 

tímabilinu frá 5. nóvember 2013 – 30. janúar 2014. 

 

Flokkar Fjöldi 

Þakklátir velunnarar 3 

Myndir af starfinu m/ upplýsingum 27 

Myndbönd tengd starfsemi samtaka 7 

Kynningar og auglýsingar (Events) 0 

Samtökin og aðrar upplýsingar 12 

Upplýsingar um stuðning við samtökin 4 

 

 

Tafla 2. Sýnir fjölda pósta hjá Sól í Tógó 

Innihaldsgreining á tímabilinu frá 3. nóvember 2013 til 25. janúar 2014 

 

Flokkar Fjöldi 

Þakklátir velunnarar 0 

Myndir af starfinu með upplýsingum 12 

Myndbönd tengd starfinu 4 

Kynningar og auglýsingar (Events) 24 

Samtökin og aðrar upplýsingar 3 

Upplýsingar um stuðning við samtökin 0 

 

 

 

Tafla 3. Sýnir fjölda pósta hjá Tears Children and Youth Aid. Innihaldsgreining á tímabilinu 

frá 4. desember 2013 til 14. janúar 2014. 

 

Flokkar  Fjöldi 

Þakklátir velunnarar 0 

Myndir af starfinu með upplýsingum 6 

Myndbönd tengd starfinu 0 

Kynningar og auglýsingar (Events) 2 

Samtökin og aðrar upplýsingar 0 

Upplýsingar um stuðning við samtökin 0 
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