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Úrdráttur 
Viðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna hvort, og þá að hve miklu leyti, samskiptavefurinn 
Facebook geti talist fjölmiðill. Markmiðið var að komast að því hvort Facebook hafi breytt eða 
bætt við  það lýðræðislega upplýsingakerfi sem jafnan er tengt við hefðbundna fjölmiðla, þ.e. 
hvort fólk sæki sér almennar upplýsingar á Facebook. Báðar tilgátur rannsóknarinnar voru 
staðfestar en þær voru annars vegar að fólk sæki sér almennar upplýsingar á Facebook en hins 
vegar að Facebook hópar væru vettvangur samræðna og upplýsingamiðlunar á þann hátt að hægt 
væri að skilgreina þá sem almannarými samkvæmt skilgreiningu Habermas. Safnað var úrtaki af 
notendum Facebook og þeim send spurningakönnun þar sem spurt var út í hegðun og viðhorf 
gagnvart Facebook og hefðbundnum fjölmiðlum. Einnig voru Facebook hópar sem þátttakendur 
í úrtaki voru meðlimir í skrásettir og greindir. 
 

 

 

 

Abstract 
The subjcet of the project is to find out if, and then in which extent, the social networking 
website Facebook can be considered as a traditional mass media. The goal was to find out if 
Facebook has changed or added something to the information system of democracy that usually 
is associated with traditional mass media, i.e. if people are getting general information on 
Facebook. Both hypothesis of the research were confirmed. One was that people are getting 
general information on Facebook and the other was that Facebook groups are a forum of 
conversation and information sharing in such a way that they can be defined as public sphere 
according to Habermas´s definition of the subject. A sample of Facebook users was collected 
and a questionnaire was sent to them where behaviour and attitute towards Facebook and 
traditional media was examined. The Facebook groups in which the individuals in the sample 
were a part of, were registered and analysed.  
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1. Inngangur 

Samskiptavefurinn Facebook hefur vakið mikla athygli hér á Íslandi sem og á heimsvísu og 

samkvæmt tölum frá Facebook eru milli 140 og 150 þúsund notendur búsettir á Íslandi 

(Facebook.com, e.d.). Gjarnan er talað um að Íslendingar séu mjög fljótir að tileinka sér 

nýjungar og nýja tækni og á það ekki síst við um allt það sem fylgir Internetinu (Halla Björg 

Baldursdóttir, janúar 2008). Þessar góðu viðtökur á nýjustu tækni hafa þó ekki orðið til þess að 

spádómar Marshall McLuhan frá 1964 um framþróun tölvutækninnar og áhrif hennar á vestræn 

samfélög rættust hér á landi fremur en annarsstaðar. Í bók sinni, Understanding media: The 

extensions of a man, spáði McLuhan meðal annars því að fyrir tilstilli tækninnar þyrftum við 

ekki að yfirgefa heimili okkar til að sækja vinnu eða versla og því yrðu bílar óþarfir sem 

samgöngutæki.  

1.1. Kenningar Marshall McLuhan 

McLuhan taldi að sú þróun sem hafði átt sér stað í fjölmiðlun, sem upphófst með uppfinningu 

stafrófsins fyrir um 3000 árum síðan og styrktist við uppfinningu prentleturs á 15. öld, hefði 

gjörbreytt mannkyninu til hins verra. Afleiðing uppfinningarinnar væri sú að smáum 

samfélögum hefði verið sundrað og í þeirra stað komið stærri einingar og áhersla á 

einstaklingshyggju en þetta hafi einangrað einstaklingana frá samfélaginu og hverjum öðrum og 

valdið firringu. Ástæða þessara breytinga telur hann hafa verið þá að með stafrófinu og 

leturprentinu fékk augað mun meira vægi en önnur skynfæri og því var jafnvægið milli þeirra í 

uppnámi. Gallann við augað sagði hann vera þann að það þyrfti alltaf að einblína á þröngt 

sjónarhorn og því gætum við ekki skynjað umhverfi okkar heildrænt eins og við gerðum þegar 

við beittum öllum skynfærum jafnt. McLuhan hafði miklar væntingar um að rafræn miðlun 

myndi snúa þessari þróun við því hún byði upp á mun fjölbreyttara efni til skynjunar. Sú 

uppgötvun sem markaði upphaf rafrænnar miðlunar er símskeytið sem fundið var upp í 

Bandaríkjunum um miðja 19. öldina og frá því þróaðist sú tækni sem Internetið og tölvur byggja 

á í dag (McLuhan, 1964).  

Það lítur þó ekki út fyrir að spádómar McLuhans séu að rætast í bráð. Að minnsta kosti 

ber lítið á því ennþá að tölvutæknin komi jafnvægi á notkun skynfæra okkar því þrátt fyrir 

miklar væntingar um margmiðlun er augað enn mjög ráðandi skynfæri við tölvunotkun og 

samskipti í hinum rafræna alheimi. Hitt er annað mál að sívaxandi hluti daglegs lífs tengist 

tölvunni á einn eða annan hátt og með tilkomu Facebook eru samskipti fólks í auknum mæli 

færð úr raunheimum yfir í netheima (offline to online). Þessi þróun tengist einnig kenningum 
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annars af kanónum fjölmiðlafræðinnar, en það eru kenningar Jürgens Habermas um 

almannarýmið (public sphere).  

1.2. Kenningar Jürgens Habermas 

Habermas skilgreinir hugtakið almannarými á eftirfarandi hátt:  

„Með almannarými eigum við fyrst og fremst við vettvang félagslífs okkar þar 

sem eitthvað sem nálgast það að vera viðhorf almenningsins getur myndast. Allir 

borgarar verða að geta haft aðgang að þessum vettvangi. Hluti af þessu 

almannarými verður til í öllum samræðum þar sem einstaklingar koma saman til 

að mynda hagsmunahóp (a public body). ...borgarar virka sem hagsmunahópur 

þegar þeir ráða ráðum sínum á óheftan hátt – það er, með frelsi til að koma 

saman og frelsi til að tjá sig og kunngera skoðanir sínar – á málum sem varða 

almannahag (Habermas, 1964/1974. Þýðing mín).  

 

Habermas segir almannarýmið hafa þróast mest á 18. og 19. öld þegar hagkerfi hinna vestrænu 

landa voru að riðlast og völd færðust frá aðilum innan lénsskipulagsins og yfir til 

borgarastéttarinnar. Á þessum tíma varð til mikil kaffihúsamenning í borgum Evrópu og þar varð 

til mikilvægasti hlutinn í þróun almannarýmisins. Formlega höfðu allir aðgang að kaffihúsunum 

og þau urðu smátt og smátt kjarni almennrar umræðu um samfélagsmál. Upp frá þessu þróuðust 

dagblöðin og þau voru mikilvægur hluti af áframhaldandi þróun almannarýmisins því þau 

miðluðu upplýsingum og skoðunum sem voru síðan rædd í þaula inni á kaffihúsunum 

(Habermas, 1962/1989). 

Einn þáttur í þróun almannarýmis í fjölmiðlum var það þegar bréfaskriftir urðu mjög 

vinsælt samskiptaform við upphaf 18. aldar. Þá voru persónuleg bréf, sem fjölluðu að mestu leyti 

um innstu tilfinningar bréfskrifarans, skrifuð með lesendur í huga. Bréfin gengu manna á milli og 

þetta þróaðist svo út í skáldsöguskrif sem upphaflega voru með svipuðu sniði og bréfaskriftinar. 

Fylgifiskur þessa var svo að fólk átti auðveldara með að koma sínum málum frá sér á skriflegan 

hátt. Ritstjórar fengu mikið magn af bréfum frá lesendum sem þannig komu sínum skoðunum á 

framfæri við fjölmiðlana. Þessi þróun á almannarýminu varð mjög mikilvæg í tengslum við 

lýðræðisþróun í heiminum því fjölmiðlar fengu það hlutverk að veita stjórnvöldum aðhald. 

Þróunin varð þó fljótlega sú að fjölmiðar urðu meira og minna í eigu fyrirtækja og hagsmunaafla 

á borð við stjórnmálaflokka eða í eigu ríkisins og því minnkaði aðhald þeirra og almannarýminu 

hnignaði (Habermas, 1962/1989).  
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1.3. Hlutverk fjölmiðla í lýðræðisþjóðfélagi 

„Sjálfstæðir og öflugir, fjölbreyttir og frjálsir fjölmiðlar eru hornsteinar lýðræðisins“ skrifaði 

forseti Íslands í yfirlýsingu sinni þegar hann neitaði að staðfesta lög um eignarhald á fjölmiðlum 

um mitt ár 2004 (Þorbjörn Broddason, 2005).  

 Við kenningar Montesquieu um þrískiptingu valdsins hefur þróast viðbót sem lýtur að 

fjölmiðlum og skilgreinir þá sem fjórðu valdstoð þess stjórnskipulags sem lýðræðisríki hvíla á. 

Hlutverk þeirra er að veita hinum þremur valdstoðunum aðhald með því að upplýsa almenning 

um ákvarðanir og ráðstafanir sem teknar eru af ráða- og valdamönnum (Páll Sigurðsson, 1997). 

Með því að ná völdum innan fjölmiðlanna geta ráðandi aðilar minnkað þetta aðhald og hér á 

landi hefur sú staða verið uppi lengst af að fjölmiðlar hafa ýmist verið í eigu stjórnmálaafla eða 

ráðandi afla í efnahagslífi þjóðarinnar. Einnig eru áhrif stórfyrirtækja í gegnum 

auglýsingafjármagn óumdeild (Þorbjörn Broddason, 2005).   

Önnur tilvitnun í fyrrnefnda yfirlýsingu forseta Íslands sem, eins og margir vita, er með 

doktorsgráðu í stjórnmálafræði, hljóðar á þá leið: „Margir telja að fjölmiðlarnir hafi meiri áhrif á 

hið raunverulega lýðræði, sem þjóðir búa við en formlegar reglur um valdmörk helstu stofnana.“ 

Fyrir utan það að miðla upplýsingum er ekki síður mikilvægt að setja þær í samhengi til að 

almenningur hafi tök á því að ræða þær sín á milli og draga ályktanir. Þar er ábyrgð blaðamanna 

mikil og ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra grunnatriði þess að þeir geti haft hagsmuni almennings 

að leiðarljósi fram yfir hagsmuni vinnuveitenda sinna (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Annað meginverkefni fjölmiðla er að vera vettvangur skoðanaskipta. Hér á landi hafa 

möguleikar almennings til að fá skoðanir sínar birtar í fjölmiðlum verið mun meiri en víða í 

þeim ríkjum sem við berum okkur helst saman við (Stefán Jón Hafstein, 1987). En það er þó 

alveg við hæfi að spyrja hvort greinaskrif í blöðin séu leið sem hentar stærstum hluta 

almennings til að tjá skoðanir sínar.   

Frá því útgáfustarfsemi hófst í kjölfar uppfinningar Gutenbergs á lausaprentun hefur 

ráðandi hugmyndafræði varðandi fjölmiðlarekstur verið sú sem er byggð á 

frjálshyggjukenningum John Milton og John Locke og kenningu John Stuart Mill um frjálsa 

fjölmiðla. Mill segir það mjög mikilvægt að allar raddir fái að heyrast og kannski sérstaklega 

mikilvægt að gagnrýnisraddir heyrist því þær innihaldi iðulega einhvern sannleika og stundum 

jafnvel allan sannleikann. Samkvæmt þessari hugmyndafræði um frjálsa fjölmiðla er það mest 

um vert að fjölmiðlar séu lausir undan stjórn valdhafa ríkisins og keppi um hylli lesenda og 

auglýsenda á frjálsum markaði. Í ljósi reynslunnar hefur þessi hugmyndafræði svo verið 

endurbætt með kenningum um ábyrgðarhlutverk fjölmiðla þar sem leitast er við að leiðrétta 



 - 8 - 

helstu galla frjálshyggjunnar. Þetta er meðal annars gert með því að ríkið setji lög um starfsemi 

fjölmiðla en einnig kemur til greina að ríkið standi að rekstri fjölmiðla en það er sú leið sem 

farin hefur verið hér á Íslandi. Þetta hefur þó engan veginn reynst fullnægjandi því ljóst er að 

hvorki er Ríkisútvarpið óháð áhrifum stjórnmálamanna eða frjálsu fjölmiðlarnir óháðir 

eigendavaldi sínu og valdi auglýsenda (Stefán Jón Hafstein, 1987).  

1.4. Internetið og nýir miðlar 

Þegar allt kemur til alls standa fjölmiðlar engan vegin undir nafni sem fjórða valdið og ekki er 

heldur hægt að segja að þeir standi undir nafni sem almannarými. Aðgangur að fjölmiðlum er 

langt frá því að vera óheftur og þrátt fyrir að aðsendar greinar séu í flestum tilfellum birtar er 

það alls ekki á allra færi að tjá skoðanir sínar í formi blaðagreinar.  

 Bargh og McKenna (2004) benda á að Internetið samþætti kosti helstu samskiptamiðla 

nútímans. Það er hægt að nota til beinna samskipta milli tveggja aðila óháð staðsetningu, líkt og 

í síma, en það er einnig hægt að nota sem fjölmiðil á borð við blöð og ljósvakamiðla. Það er 

hægt að nota til að miðla rödd, mynd, texta eða hreyfimynd. Internetið er semsagt einskonar 

svissneskur vasahnífur samskiptamiðla.  

 Í bók sinni Supermedia veltir Charlie Beckett (2008) fyrir sér framtíð blaðamennsku. Hans 

niðurstaða er sú að framtíðin byggi á því sem hann kallar „networked journalism“. Blaðamenn 

verði ekki lengur hliðverðir sem velji hvaða upplýsingar á að bera fólki heldur verði hlutverk 

þeirra frekar að safna saman upplýsingum og setja þær í samhengi. Bæði verði blaðamenn, og 

þar með fjölmiðlar, að vera vel tengdir til að ná að afla sem flestra upplýsinga en ekki síður er 

mikilvægt fyrir fjölmiðla að vera vel tengdir samfélagi lesenda til að ná útbreiðslu innan þess.  

 Margir hafa sett fram hugmyndir um að Internetið sé hið nýja almannarými og þá ekki síst 

bloggsvæðin þar sem fólk getur sett fram skoðanir sínar á þann hátt sem því hentar og gert þær 

aðgengilegar hverjum sem er (Castells, 2008 og Siapera, 2008). Það er þó ekki hlaupið að því 

fyrir bloggara að ná til almennra lesenda því hvert blogg hefur sitt svæði á Netinu og þangað 

þarf lesandinn að rata til að finna það. Bloggarar hafa verið duglegir við að tengja slóðir til 

annarra blogga frá sínu eigin en með aukinni samtengingu fólks í kjölfar mikilla vinsælda 

samskiptavefja og annarra samskiptaleiða á Internetinu hefur aðgengi bloggara að almenningi 

aukist og öfugt (Varnelis, 2008). Stærstur hluti íslenskra blogga var nánast eingöngu lesinn af 

ættingjum, vinum og kunningjum árið 2007 en með stofnun blog.is sem tengt er fréttavef 

Morgunblaðsins, mbl.is, opnaðist nýr möguleiki fyrir bloggara að ná augum almennings þar sem 

hægt var að tengja bloggfærslur við fréttir á vefnum. Þetta eykur líka aðgengi almennings að 

bloggum þar sem hver einasti lesandi fréttar getur séð öll þau blogg sem hafa verið tengd við 
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hana. (Hrafnhildur Reykjalín Vigfúsdóttir og Íris Dröfn Hafberg, 2007). Það er margt í sambandi 

við bloggið sem tengist kenningum Habermas um almannarými en það getur verið áhugavert að 

skoða aðra möguleika Internetsins í þessu samhengi enda hefur Netið í auknum mæli þróast frá 

því að vera svæði fyrir efni yfir í það að vera svæði fyrir fólk (Varnelis, 2008). Þessi þróun er 

gjarnan nefnd Web 2.0 og vísar til þess að komin sé önnur útgáfa Internetsins þar sem áhersla er 

lögð á innihald skapað af notendum og samskiptamöguleika Netsins (Web 2.0, 2009). Hér á eftir 

verður augum beint að samskiptavefnum Facebook (www.facebook.com) og hann greindur í 

samhengi við þessa þróun sem og þær kenningar sem hér hefur verið vísað til. 

1.5. Rannsóknarspurning og tilgátur  

Á Facebook fara persónuleg samskipti fram fyrir opnum tjöldum innan þess hóps sem hver 

notandi skilgreinir fyrir sig en er þó aldrei þrengri en svo að samanstandi af öllum Facebook-

vinum notandans. Meðalfjöldi Facebook vina notenda í úrtakinu sem hér er skoðað er 446.  

Þessi samskipti eru óhjákvæmilega búin til með aðra lesendur/áhorfendur en viðtakanda í huga 

og jafnvel ekki stíluð á sérstakan viðtakanda. Þetta ber keim af kenningum Habermas um 

bréfaskriftir sem áður var minnst á og þess vegna er áhugavert að skoða Facebook betur í 

samhengi við kenningar Habermas um almannarými og hugsanlega spá fyrir um hvort þróunin 

verði sú að Facebook eða eitthvað sem þróast í framhaldinu verði mikilvæg tæki fyrir almenning 

til að koma skoðunum og upplýsingum á framfæri.  

 Það er þó fleira sem fer fram á Facebook en miðlun persónulegra upplýsinga milli 

kunningja því svæðið hefur orðið vettvangur fjölbreytilegs upplýsingaflæðis meðal annars með 

myndun margvíslegra hópa. Aðalrannsóknarspurning þessarar rannsóknar er hvort, og þá að hve 

miklu leyti, Facebook geti talist fjölmiðill. Markmiðið er að komast að því hvort Facebook hafi 

breytt eða bætt við það lýðræðislega upplýsingakerfi (almannarými) sem jafnan er tengt við 

hefðbundna fjölmiðla. Sækir fólk sér almennar upplýsingar á Facebook?  

Önnur af tveim tilgátum rannsóknarinnar er sú að fólk sæki sér almennar upplýsingar á 

Facebook. Hin er sú að Facebook hópar séu vettvangur samræðna og upplýsingamiðlunar á þann 

hátt að hægt sé að skilgreina þá sem almannarými samkvæmt skilgreiningu Habermas.  

 

2. Facebook 

2.1. Saga Facebook 

Facebook samskiptavefurinn var stofnaður í febrúar 2004 undir nafninu thefacebook.com. 

Aðalstofnandi vefjarins var Mark Zuckerberg en honum til aðstoðar voru þrír félagar hans í 



 - 10 - 

Harvard háskólanum í Bandaríkjunum. Í upphafi var aðgangur aðeins í boði fyrir nemendur í 

Harvard en fljótlega var nemendum Stanford, Columbia og Yale háskólanna einnig boðin 

þátttaka. Eftir það breiddist notkun vefjarins út eins og eldur í sinu. Í desember sama ár voru 

notendur tæplega ein milljón að tölu en vefurinn einskorðaðist þá ennþá við bandaríska háskóla 

og framhaldsskóla. Tæplega ári síðar, eða í október 2005, var skólum utan Bandaríkjanna bætt 

við tengslanetið og í lok árs var fjöldi notenda kominn yfir 5.5 milljónir. Í maí 2006 var 

vinnustöðum bætt við tengslanetin en í september sama ár var samskiptavefurinn opnaður og 

hverjum sem er gert kleift að stofna aðgang. Í lok árs 2006 voru virkir notendur yfir 12 milljónir. 

Fjöldi notenda jókst gríðarlega á næstu misserum og viðmótið var þýtt á fjölda tungumála 

(Facebook.com, e.d.). Á árinu 2008 náði Facebook því marki að verða vinsælli en MySpace 

vefurinn (Morgunblaðið, 2009) sem var fyrirrennari hans. Nú í apríl 2009 náði Facebook 200 

milljón notendum og af þeim eru það rúmlega 100 milljónir sem fara inn á svæðið sitt daglega 

eða oftar. Á mynd eitt má sjá tölur um útbreiðslu Facebook miðað við lok hvers árs og apríl 

2009 (Facebook.com, e.d.) Því miður reyndist ekki unnt að afla gagna um þróun útbreiðslu 

Facebook á Íslandi því aðstandendur vefjarins hafa sett sér þá vinnureglu að gefa slíkar 

upplýsingar ekki upp (I. Rosenn, munnleg heimild, 15. apríl 2009). 

 
Mynd 1. Fjöldi notenda Facebook.  

 

2.2. Facebook á Íslandi 

Samkvæmt tölum frá Facebook eru skráðir notendur sem búa á Íslandi á aldrinum 13-64 ára 

149.260. Hagstofa Íslands gefur út að fjöldi landsmanna á þessu aldursbili sé 224.676. Það 
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virðist því sem 66% landsmanna á þessu aldursbili sé á Facebook. Því er næsta víst að þær tölur 

sem gefnar eru upp á Facebook gefa ekki rétta mynd af íslenskum einstaklingum á Facebook. 

Það getur þó verið áhugavert út af fyrir sig að rýna í tölfræðina því það ætti að vera hægt að sjá 

ýmislegt út úr henni. Til að mynda má sjá aldursdreifingu Facebook notenda en gefnar eru upp 

tölur um notendur á aldursbilinu 13-64 ára. Samkvæmt því eru flestir notendur á aldrinum 18-22 

eða 19% af þeim heildarfjölda sem er skráður. Mynd tvö sýnir aldursdreifingu notenda en 

meðalaldurinn er í kringum 30 ár. (Facebook.com, e.d.).  

 
Mynd 2. Fjöldi Facebook notenda sem skráðir eru á Íslandi. 

 

2.3. Til hvers er Facebook? 

Facebook er til margra hluta nytsamlegt og í raun getur hver fyrir sig valið til hvers eða hvernig 

vefurinn er notaður. Hægt er að spila leiki, taka þátt í sjálfsprófum, skoða myndir, setja inn 

myndir, setja inn hlekki á efni annarsstaðar af Netinu, setja inn stuttar setningar eða langan texta 

og ótal fleiri hluti er hægt að taka sér fyrir hendur. Það er því erfitt að skilgreina Facebook á 

einhvern einn hátt. Samskiptavefur, til að halda sambandi við gamla vini, til að hafa samband 

við nýja vini, til að kynnast nýju fólki, til að daðra, til að eyða tímanum, til að fylgjast með fólki, 

til að leyfa fólki að fylgjast með sér, til að fylgjast með umræðunni. Þetta eru allt skilgreiningar 

sem heyrst hafa um Facebook og verða skoðaðar betur í þessari rannsókn.  

 Gerðar hafa verið rannsóknir á því að hegðun fólks á Internetinu sé mismunandi eftir því 

hvernig persónuleika fólk hefur að geyma. Samsvarandi rannsókn á Facebook sýnir ekki jafn 

afgerandi niðurstöður og þar er þeirri hugmynd varpað fram að skýringin geti verið sú að á 

Facebook fara fram samskipti fólks sem að mestu þekkist fyrir í „raunveruleikanum“, talað er 

um offline to online samskipti og þetta er það sem aðgreinir Facebook samskiptavefinn frá 
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flestum öðrum samskiptaformun á Internetinu. Þetta er þó einungis ein rannsókn og bent er á að 

hugsanlega væri hægt að greina persónuleika og Facebook hegðun með öðrum aðferðum en þar 

var beitt (Ross, Orr, Sisic, Arseneault, Simmering & Orr, 2002).  

 

3. Aðferðir og gögn 

Í þessari rannsókn er beitt bæði eigindlegri og megindlegri aðferðafræði. Eigindlegum aðferðum 

er beitt við að greina Facebook hópa og starfsemi þeirra. Þar er hver hópur fyrir sig skoðaður og 

greindur og niðurstöður nýttar til að greina eigindleg gögn. Megindlegum aðferðum er beitt 

meðal annars í spurningakönnun sem lögð var fyrir þátttakendur í rannsókninni auk þess sem 

tölfræðileg gögn eru unnin upp úr greiningum á Facebook hópum.  

Stærstum hluta gagnanna er safnað frá 196 þátttakendum sem voru úrtak úr íslenskum 

notendum Facebook. Gögnum um hópa er safnað í gegnum þessa þátttakendur en einnig var 

einstaklingum í úrtakinu sendur spurningalisti. 

3.1. Úrtak – aðferðafræði 

Úrtakinu var safnað á þann hátt að með aðstoð vefsíðunnar www.random.org var dregið fimm 

einstaklinga tilviljunarúrtak úr vinahóp míns persónulega Facebook aðgangs. Þessir aðilar voru 

beðnir um vináttu við Facebook notanda sem stofnaður hafði verið sérstaklega fyrir verkefnið. 

Næsta skref var svo að velja með tilviljunarúrtaki fimm einstaklinga úr vinahóp hvers fyrir sig 

og senda þeim beiðni um vináttu og svoleiðis gekk það áfram þar til úrtakið var orðið tæplega 

200 manns. Með hverri vinabeiðni var sendur út stuttur texti um rannsóknina og þar með áttu 

allir sem hana samþykktu að gera sér grein fyrir því í hverju beiðnin lá og samþykktu þar með 

þátttöku í rannsókninni um leið og vinabeiðnin var samþykkt. Auk þess voru öllum sem 

samþykktu þátttöku send skilaboð þar sem boðið var upp á að svara spurningum um 

rannsóknina. 

 Þar sem rannsóknin átti aðeins að ná til íslenskra einstaklinga var næsti íslenski 

einstaklingur fyrir ofan tekinn ef sá sem lenti í tilviljunarúrtakinu var útlendingur og það sama 

var uppi á teningnum ef notandi var ekki einstaklingur (til dæmis fyrirtæki). Ef sá sem lenti í 

tilviljunarúrtakinu var orðinn þátttakandi eða útistandandi vinaboð lá hjá var einnig næsti fyrir 

ofan tekinn.  

 Send voru út 305 vinaboð og af þeim voru 196 sem samþykktu þátttöku í rannsókninni 

eða 64%. Kynjahlutföll voru nokkuð jöfn, Konur eru 107 en karlar 89, meðalaldurinn er 29,6 ár 

á aldursbilinu 17-58 ára. Aldursdreifinguna má sjá á mynd þrjú.  
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Mynd 3. Aldursdreifing í úrtaki. 

 

3.2. Þýði – aðferðafræði 

Samkvæmt könnun sem ABS fjölmiðlahús gerði í janúar 2009 höfðu rúmlega 40% Íslendinga 

stofnað aðgang að Facebook á þeim tíma. Erlend könnun sem gerð var í desember 2008 segir 

35% Íslendinga hafa haft aðgang á þeim tíma, um það bil mánuði áður en sú íslenska var gerð. 

(ABS fjölmiðlahús, 2009). Þegar tekið er tillit til þess að í desember hafa margir aukinn frítíma 

vegna jólafría sem og að mikil áhersla er lögð á fjölskyldu og ættingja í tengslum við 

jólahátíðina og því hugsanlega aukinn hvati til að taka þátt í samskiptum á Facebook, geri ég ráð 

fyrir því að báðar tölur geti verið réttar en tel rétt að sýna örlitla varfærni og geri ráð fyrir að 

40% þjóðarinnar sé skráður á Facebook í mars 2009. Þetta gerir það að verkum að þegar ég tala 

um þýði er ég að tala um 128.000 manns, sem er um það bil 40% þjóðarinnar. Ef farið er í 

gegnum ferlið við að kaupa auglýsingu á Facebook er gefið upp að fjöldi Facebook notenda sem 

búsettir eru á Íslandi sé 148.540 þann 13. apríl 2009 (Facebook.com, e.d.) svo það viðmið sem 

hér er notað ætti að vera nokkuð varlega áætlað en raunhæft. 

3.3. Hópar – aðferðafræði 

Notendur Facebook geta skráð sig í hópa og einnig getur hver sem er stofnað hóp. Í upphafi var 

ákveðið að skoða aðeins þá hópa sem fjalla um mál og málefni tengd því ástandi sem ríkt hefur 

hér á landi síðan bankinn Glitnir var lýstur gjaldþrota 29. september 2008. Þetta ástand er 
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gjarnan kallað Kreppa og upphaf þess kallað Bankahrunið og notast verður við þau orð hér. 

Hóparnir eru stofnaðir á tímabilinu frá 1. október 2008 til 15. mars 2009 en þó eru örfáir sem 

voru stofnaðir fyrr en fengu örlítið breyttan tilgang í kjölfar bankahrunsins og mjög aukna virkni 

og teljast þar með gildir í þessa rannsókn.  

Farið var yfir alla hópa sem hver aðili í úrtakinu var skráður í og þeir hópar sem féllu inn 

í rammann skráðir niður og flokkaðir auk þess sem fjöldi meðlima í hverjum hópi var skráður 

niður. Ekki er hægt að fá upplýsingar um stofndag hvers hóps en algengt er að þeir sem eru með 

þeim fyrstu til að skrá sig í hópinn skrifi á vegg hans og því er að einhverju leyti hægt að ráða af 

þeim skrifum hvenær hópurinn var stofnaður. Þannig eru viðmið um stofnunardagsetningu 

hópanna fengin.  

Allar upplýsingar varðandi hópa eru mjög breytilegar því það eru engar upplýsingar 

aðgengilegar um hvenær eða hvernig innihaldi á síðu hóps er breytt eða hvernig fjöldi meðlima 

þróast. Hægt er að breyta nafni hóps, lýsingu og flestu öðru innihaldi án þess að um það sjáist 

nokkur merki en meðlimir hópa geta verið með stillingar á þann veg að þeir séu látnir vita þegar 

vissar breytingar eru gerðar. Meðlimafjöldi hvers hóps er sjaldan stöðugur og algengt að hópar 

fari hratt vaxandi á meðan ákveðin mál eru áberandi í samfélagsumræðunni og hjá fjölmiðlum 

en fjöldi hópmeðlima minnkar svo hægt og hægt eftir því sem líður frá. Fólk virðist þó ekki vera 

mjög duglegt að skrá sig úr hópum þótt tími þeirra sé liðinn og má þar sem dæmi nefna hópa 

sem tengjast einstaklingum í prófkjörum stjórnmálaflokkanna þar sem meðlimum hefur ekki 

fækkað til muna síðan prófkjörum lauk. Þær tölur og sú greining sem sett er fram í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar byggja á gögnum sem safnað er á tveggja vikna tímabili frá 15. til 30. mars 

2009.  

Nokkrir hópar sem ekki eru stofnaðir af Íslendingum tengjast þessum málum óneitanlega 

og eru vinsælir hjá íslenskum Facebook notendum. Það eru hópar sem myndaðir eru á þessu 

tímabili og fjalla gjarnan um ráðamenn Bretlands á neikvæðan hátt. Dæmi um þetta eru hópar á 

borð við Gordon Brown is a TWAT og I bet I can find 1,000,000 people who dislike Gordon 

Brown. Þessir hópar eru ekki teknir með í rannsóknina vegna þess að þeir teljast ekki íslenskir 

þar sem þeir eru ekki stofnaðir af Íslendingi og beinast ekki sérstaklega að aðgerðum bresku 

ríkisstjórnarinnar gegn Íslandi. Einn hópur líkist þessum en er þó stofnaður af Íslendingi og 

beinist sérstaklega að aðgerðum bresku ríkisstjórnarinnar gegn Íslandi, sá ber heitið Terrorist 

law against Gordon Brown, þessi hópur er tekinn með í rannsóknina. 

Margir hópar fjalla um samfélagsleg og pólitísk mál og voru stofnaðir á því tímabili sem 

hér er skoðað en fjalla þó ekki um mál sem tengjast Kreppunni og eru því ekki teknir með í 
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rannsóknina. Sem dæmi um þess háttar hópa má nefna hópinn Við viljum aðskilnað ríkis og 

kirkju.  

 

4. Skilgreiningar 

Til þess að auðvelda lestur ritgerðarinnar og skilning á niðurstöðum er hér skerpt á nokkrum 

lykilhugtökum sem geta haft mjög almenna merkingu og skýrt út hver merking þeirra í 

samhengi þessarar rannsóknar er. Einnig er farið yfir heiti á helstu aðgerðum og valmöguleikum 

á Facebook og að lokum skýrt út hvernig Facebook hópar eru flokkaðir og skilgreindir. 

4.1. Lykilhugtök: 

Fjölmiðill: Miðill þar sem fólk sækir almennar upplýsingar. Sérvaldir blaðamenn sjá um að velja 

þær upplýsingar sem miðlað er og setja þær fram. Blaðamenn þessara miðla þjóna því sem 

hliðverðir milli ógrynnis af upplýsingum og þess sem fjallað er um í viðkomandi fjölmiðli.  

 

Almennar upplýsingar. Upplýsingar um vörur, þjónustu, samfélagsmál, þjóðmál, stjórnmál, 

menningu og þess háttar.  

 

Persónulegar upplýsingar. Upplýsingar um einkalíf einstaklinga svo sem myndir, frásagnir og 

skoðanir. 

4.2. Aðgerðir og valmöguleikar á Facebook: 

Myndir. Notendur geta hlaðið inn myndum og myndböndum af sjálfum sér og öðrum. Facebook 

leggur áherslu á að fara að höfundarréttalögum og biður notanda um að staðfesta að hann sé 

sjálfur eigandi efnisins. Margir hlaða inn myndum af sjálfum sér og fjölskyldum sínum.  

 

Veggur. Svæði hvers og eins þar sem hægt er að lesa tilkynningar um það sem viðkomandi tekur 

sér fyrir hendur ásamt því að skrifa til hans skilaboð sem sýnileg eru öllum sem aðgang hafa að 

svæði viðkomandi.  

 

Staða. Svæði þar sem hver notandi setur inn stuttan texta sem allir vinir hans sjá. Þessi texti er 

gjarnan uppfærður oft, jafnvel mörgum sinnum á dag.  
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Glósur. Glósur er leið notenda til að setja inn á svæðið sitt lengri texta en hægt er að gera í 

Stöðu.   

 

Tenglar. Notendur geta sett inn tengla á efni sem er að finna annarsstaðar á Internetinu og 

þannig vakið athygli vina sinna á því. 

 

Einkaskilaboð. Skilaboð sem enginn sér nema sá sem sendir og þeir sem móttaka. Hægt er að 

senda einkaskilaboð til margra í einu, svipað og tölvupóst. 

 

Viðburðadagatal. Svæði sem birtir upplýsingar um afmælisdaga vina notenda sem og 

upplýsingar um viðburði sem notandi hefur skráð að hann muni mæta á.  

 

Leikir. Margskonar leikir eru í boði á Facebook svæðinu. Til dæmis er hægt að spila póker, bæði 

við vini sína sem og ókunnugt fólk. Spurningaleikir eru mjög vinsælir og þá er hægt að bera 

niðurstöðuna saman við vini sína. Einnig er hægt að safna hinum og þessum hlutum sem vinir 

senda hverjir öðrum og ótal margt fleira.  

 

Spurningapróf. Mjög vinsælt er að taka alls konar persónuleikapróf þar sem nokkrum 

spurningum er svarað og notandinn fær síðan svar um hvernig persóna hann sé.  

 

Athugasemdir. Allir geta gert athugasemdir við allt sem gerist á síðu vina þeirra. Oft skapast 

miklar umræður í athugasemdakerfinu, svipað og þekkist í bloggheimum en þó eru 

athugasemdirnar oftast nær mjög stuttar, ein til tvær setningar.  

 

4.3. Flokkun hópa: 

Fjölmiðlar. Hópar stofnaðir utan um áskoranir til fjölmiðla, sem stuðningur við ákveðna 

fjölmiðla, fjölmiðlafólk eða annað sem tengist fjölmiðlum. Þarna er m.a. hópur sem skorar á fólk 

að ljúga í skoðanakönnunum, -það tengist kenningu Jean Baudrillards um að skoðanakannanir 

séu fjölmiðill sem í sjálfu sér geti verið  skoðanamótandi (Baudrillard, 1985). Stærstu hóparnir 

eru Áskorun til RÚV um að sýna "Zeitgeist Addendum" (5.023 meðlimir) og Morgunblaðið 

almenningshlutafélag (2.185 meðlimir) 
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Hrunið. Hópar sem eru bein viðbrögð við bankahruninu eða öðru því nátengt. Hér eru stærstu 

hóparnir Icelanders are NOT terrorists (17.188 meðlimir) og Helvítis fokking fokk (9.396 

meðlimir). Efni hópanna snýr gjarnan að því hvernig á að ná peningunum til baka, viðhorfi fólks 

til útrásarvíkinga og auðmanna, neikvæðum viðbrögðum nágrannaríkja okkar eða hverjir eigi 

eða eigi ekki að borga skuldir bankanna.  

 

Mótmælin. Flestir þessara hópa fjalla um viðhorf fólks til mótmæla og mótmælenda en hluti 

þeirra halda utan um mótmælaaðgerðir og samskipti mótmælenda. Stærstu hóparnir eru 

Appelsínugulur (20.020 meðlimir) og Fordæmum mótmælendur sem beita ofbeldi og ógnandi 

aðferðum (17.467 meðlimir). Báðir þessir hópar eru myndaðir um viðhorf fólks sem er fylgjandi 

friðsömum mótmælum en gegn því að mótmælendur beiti ofbeldi eða skemmdarverkum.  

 

Pepp. Hópar sem fjalla um kreppuna með jákvæðum formerkjum. Sparnaðarráð, 

endursölumarkaðir, þakklæti til þjóða sem hafa rétt Íslendingum hjálparhönd, stuðningshópar og 

jákvætt viðhorf. Stærstu hóparnir eru Iss, þetta reddast! (5.466 meðlimir) og Vinir Færeyja 

(7.081 meðlimur).  

 

Prófkjör. Hópar stofnaðir utan um prófkjör einstaklinga. Þar inni eru líka hópar sem stofnaðir 

eru utan um einstaklinga í kjöri til stjórnar VR.  

 

Skipting auðsins. Þessir hópar eru kröfur eða viðhorf varðandi það hvar á eða á ekki að skera 

niður í ríkisútgjöldum og annað sem viðkemur rekstri ríkisins, þjónustu opinberra stofnana eða 

annarra aðila sem spila stórt hlutverk í hagkerfi samfélagsins. Stærstu hóparnir eru Ókeypis 

tannlækningar og tannréttingar fyrir börn yngri en 18 ára (12.708 meðlimir) og Berjumst fyrir 

því að aðgangur að geðdeild verði betri! (3.176 meðlimir).  

 

Skoðanir. Þessir hópar þjóna því eina hlutverki að koma skoðunum meðlima sinna á framfæri. Í 

flestum tilfellum er um að ræða skoðanir á pólitískum flokkum og stefnum en einnig er um 

almennar skoðanir að ræða. Stærstu hóparnir eru Ég hef aldrei kosið Sjálfstæðisflokkinn! (2.386 

meðlimir) og Kjósum ekki X-D! (617 meðlimir).  

 

Stjórnmál. Snúast um áskoranir, viðhorf, kröfur, tillögur og samtök sem varða stjórnkerfi og 

stjórnun landsins. Stærstu hóparnir eru Virkjum 24.grein stjórnarskrárinnar (4.546 meðlimir) og 

Ákall til þjóðarinnar (3.247 meðlimir).   



 - 18 - 

 

Stjórnmálapersónur. Hópar stofnaðir utan um áskoranir, viðhorf, skoðanir, stuðning og mótmæli 

í garð einstakra stjórnmála- eða embættismanna eða embætta. Stærstu hóparnir eru Óskum Geir 

H. Haarde góðs bata (9.735 meðlimir) og Nýjan Seðlabankastjóra (5.574 meðlimir).  

 

5. Niðurstöður 

Spurningakönnun var lögð fyrir alla einstaklinga í úrtakinu alls 196 og af þeim voru 149 sem 

svöruðu, svo svarhlutfallið var 76%. Könnunin samanstóð af 19 spurningum. Fyrst var spurt 

almennra spurninga um Facebook notkun og svo almennra spurninga um fjölmiðlanotkun. Síðar 

var spurt nánar um fjölmiðlanotkun og viðhorf til fjölmiðla og svo áfram nánar um notkun á 

Facebook varðandi upplýsingaöflun og Facebook hópa. Síðastar voru bakgrunnsspurningar til að 

fá upplýsingar um aldur, kyn, búsetu og stöðu. Spurningalistann í heild má sjá í viðauka 1. 

5.1. Facebook notkun einstaklinga 

Til að fá mynd af Facebook notkun einstaklinga í úrtakinu voru þeir spurðir spurninga á borð við 

„Hvað hefur þú lengi notað Facebook?“, „Hversu oft ferðu inn á Facebook svæðið þitt?“, 

„Hvaða möguleika notar þú á Facebook?“ og „Hvað af eftirtöldu lýsir viðhorfi þínu til Facebook 

best?“. Það er skemmst frá að segja að mjög misjafnt er hversu lengi þátttakendur hafa notað 

Facebook en flestir eru á bilinu fjórir til 24 mánuðir eða 86,9%. Tíðasta gildi var 7-12 mánuðir. 

Dreifinguna má sjá á mynd fjögur.  

 
Mynd 4. Hvað hefur þú lengi notað Facebook? 
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79% svarenda sögðust fara inn á Facebook síðuna sína einu sinni á dag eða oftar og 13,2% 

sögðust fara inn oftar en sex sinnum á dag. 2% sögðust fara inn vikulega eða sjaldnar. Ekki var 

spurt um hversu miklum tíma fólk verði á Facebook.   

Spurt var lokaðrar spurningar um viðhorf fólks til Facebook þar sem hægt var að velja milli 

fimm valkosta um hver lýsti best viðhorfi viðkomandi einstaklings til Facebook. Þar voru flestir 

sem völdu orðalagið „Skemmtileg afþreying“ eða 66%. en 24,1% valdi orðalagið „Tímaþjófur“. 

Vegna þess hversu erfitt getur verið að svara lokaðri spurningu um viðhorf voru nokkrir sem 

nýttu sér valkostinn „Annað“ og settu eftirfarandi útskýringatexta:   

• „Fíkn. Að minnsta kosti hjá mér vegna þess mér finnst ég oft vera að 

missa af einhverju ef ég fer ekki inn á facebook. Það er orðið partur af 

rútínunni að fara inná Fabebook!“ [svo] 

• „merkilega öflugt tæki þegar maður vill fylgjast með og koma hlutum á 

framfæri“[svo] 

• „Frábært tæki til að halda sambandi við vini erlendis“ 

• „Góð leið til að halda sambandi“ 

• „Skoðanaskipti á status-report fólks sem hefur eitthvað að segja um 

þjóðmálin eða sjónvarpsþætti.“ [svo] 

 

Þegar spurt var út í möguleika sem fólk nýtti sér á Facebook voru helstu möguleikar listaðir upp 

og þátttakendur máttu merkja við eins marga og þeir vildu. Flestir völdu fleiri en einn möguleika 

og á mynd fimm sést dreifingin.  

 
Mynd 5. Hvaða möguleika notar þú á Facebook? 
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Íslendingar voru nokkuð fljótir að grípa Facebook æðið því eins og áður sagði var vefurinn fyrst 

opnaður almenningi í september 2006 og á þeim 30 mánuðum sem liðnir eru virðist vefurinn 

vera orðinn stór hluti af lífi landsmanna. Greinilegt er að vefurinn hefur mikið afþreyingargildi 

hjá notendum og skemmtunin virðist helst felast í því að deila persónulegum upplýsingum, til 

dæmis myndum, með vinum og kunningjum og hafa samskipti við þá sömu.  

Fyrir utan þessi persónulegu samskipti eru það hópar sem eru mest notaði möguleikinn 

og verður sjónum beint nánar að því fyrirbæri síðar í ritgerðinni.  

5.2. Til hvers notar fólk Facebook? 

Þegar spurt var til hvers fólk notaði Facebook merktu 94,4% við valkostinn „Til að halda 

sambandi við fólk sem ég þekki“. Þetta var lang mest afgerandi svarið en þátttakendur máttu 

velja fleiri en einn kost og næst flestir merktu við valkostinn „Til að fylgjast með því sem fólk er 

að gera“. Greinilegt er að Facebook er mest notað til að halda sambandi við og fylgjast með 

þeim vinum og kunningjum sem viðkomandi á fyrir. Athygli vekur þó að 26,6% merkja við „Til 

að afla mér upplýsinga (t.d. um viðburði, vörur, þjónustu, þjóðmál)“ og 28% merkja við „Til að 

taka þátt í almennum samræðum (t.d. um viðburði, fréttir, þjóðmál)“. Á mynd sex má sjá yfirlit 

yfir svörunina við þessari spurningu.  

 
Mynd 6. Til hvers notar þú Facebook? (leyfilegt er að velja fleiri en einn svarmöguleika) 

 

Vegna þess hversu fjölbreytilega hluti hægt er að taka sér fyrir hendur á Facebook voru 

þátttakendur spurðir hvað þeim þætti vera mikilvægasti hluti Facebook. Spurningin var lokuð og 

svarmöguleikar sex auk þess sem hægt var að velja „annað“ og útskýra. 81,1% þáttakenda völdu 
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svarmöguleikann „Að halda sambandi við fólk“ og þetta var því mjög afgerandi það sem fólki 

þótti mikilvægast. Næst flestir, en þó aðeins 8,4%, völdu „Að fylgjast með almennri umræðu“ 

og 7,7% völdu „Að fylgjast með persónulegu lífi fólks“.  Innan við 2% völdu aðra 

svarmöguleika.  

 Þegar spurt var hversu sammála eða ósammála fólk væri fullyrðingum um að á Facebook 

fengi það upplýsingar sem það fengi ekki annarsstaðar voru svörin mismunandi eftir því hvaða 

efni spurningin tengdist. Varðandi upplýsingar um stjórnmál kváðust aðeins 13% fá upplýsingar 

á Facebook sem þau fengju ekki annarsstaðar en þegar spurt var um viðburði voru 77% sem 

svöruðu því til að á Facebook fengju þau upplýsingar sem þau fengju ekki annarsstaðar. Þegar 

spurt var um upplýsingar um samfélagsmál annars vegar og vörur og þjónustu hins vegar 

skiptust svarendur mjög í afstöðu sinni. Niðurstöður þeirra spurninga má sjá á myndum sjö og 

átta.  

 
Mynd 7. Á Facebook fæ ég upplýsingar um samfélagsmál sem ég fæ ekki annarsstaðar. 
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Mynd 8. Á Facebook fæ ég upplýsingar um vörur og þjónustu sem ég fæ ekki annarsstaðar.  

 

5.3. Fjölmiðlanotkun 

Til að fá upplýsingar um viðhorf þátttakenda til fjölmiðla og notkun á fjölmiðlum voru settar 

fram fimm spurningar sem varða efnið. Sérstaklega var spurningum beint að notkun fólks á 

fjölmiðlum vegna frétta og þjóðmálatengds efnis.    

Fyrst var spurt að því hversu mikinn tíma fólk notaði til að fylgjast með slíku efni í 

fjölmiðlum og þar voru langflestir sem merktu við 1-6 klukkustundir á viku en nánari 

sundurliðun má sjá á mynd níu.  
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Mynd 9. Hversu mikinn tíma notar þú að meðaltali til að fylgjast með fréttum og þjóðmálum?  

 

Það lítur því ekki út fyrir að margir innan úrtaksins séu það sem stundum er kallað fréttafíklar 

enda meðalaldur ekki hár og rannsóknir hafa sýnt að áhugi á að fylgjast með fréttum eykst með 

aldrinum (Patterson, 2007).   

Næst voru þátttakendur beðnir um að meta hversu mikið þeir notuðu nokkrar gerðir 

fjölmiðla til að fylgjast með fréttum og þjóðmálum. Þar voru settir fram sex valkostir og fólk 

beðið um að raða þeim með því að gefa stig á bilinu einu til sex þar sem sex var gefið þeirri gerð 

fjölmiðils sem viðkomandi notar mest og eitt gefið þeim sem minnst er notaður. Þegar búið er að 

reikna meðaltal sést að flestir nota formlega netmiðla mest en sjaldnast er notast við tölvupóst. 

Mynd 10 sýnir niðurstöðurnar.  

 

 
Mynd 10. Hvernig færð þú fréttir og upplýsingar sem þú hefur áhuga á? 



 - 24 - 

 

Einnig var spurt hversu mikið fólk notaði nokkrar gerðir fjölmiðla til að fylgjast með fréttum og 

þjóðmálum og var þá flokkunin gerð samkvæmt þremur helstu dreifileiðum fjölmiðlanna, 

ljósvaka-, prent-, og netmiðlar en undirflokkar hverrar leiðar voru tveir. Langflestir, eða 69% 

sögðust nota netmiðla mest en fáir virðast nota tímarit og blogg til að fylgjast með fréttum og 

þjóðmálum. Skoðanir eru mest skiptar um sjónvarp og dagblöð eins og sjá má á töflu eitt. 

 
Tafla 1. Hversu mikið notar þú eftirtaldar gerðir fjölmiðla til að fylgjast með fréttum og þjómálum? 

  Mikið eða mjög mikið Nokkuð Lítið eða mjög lítið 

Útvarp 18% 34% 48% 

Sjónvarp 47% 31% 22% 

Dagblöð 27% 42% 31% 

Tímarit 4% 11% 85% 

Netmiðla 69% 26% 5% 

Blogg 7% 13% 80% 

  

 

Þegar niðurstöðurnar eru greindar eftir aldri svarenda kemur í ljós að ekki er mikill munur á 

svörum ef þátttakendum er skipt í hópa yngri en þrítugir og þrítugir og eldri. Þó má sjá á töflu 

tvö að skiptingin liggur aðeins öðruvísi og greinilegt er að eldri þátttakendur nota útvarp mun 

meira en þeir yngri.  
Tafla 2. Hversu mikið notar þú eftirtaldar gerðir fjölmiðla til að fylgjast með fréttum og þjóðmálum? (greint eftir 

aldri). 

  Útvarp Sjónvarp 
Dag-

blöð 
Tímarit 

Net-

miðlar 
Blogg 

Yngri en 30 ára             

Mjög mikið eða mikið 11% 41% 27% 4% 73% 5% 

Nokkuð 33% 35% 40% 9% 20% 12% 

Lítið eða mjög lítið 56% 24% 33% 86% 7% 82% 

              

Eldri en 30 ára             

Mjög mikið eða mikið 31% 57% 30% 4% 63% 11% 

Nokkuð 35% 27% 44% 13% 33% 13% 

Lítið eða mjög lítið 35% 16% 26% 83% 4% 77% 
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Ef tilgátan um að Facebook sé að ryðja sér til rúms á markaði fjölmiðla á við rök að styðjast þarf 

að leiða hugann að ástæðum þess að fólk breytir upplýsingaöflun sinni. Til þess að fá hugmynd 

um viðhorf þátttakenda til efnistaka fjölmiðla voru fjórar spurningar þess efnis lagðar fyrir þau.  

 Fyrsta spurning snéri að því hvaða fréttir þau teldu vera mikilvægt að fá í fjölmiðlum. 

Spurningin var í 14 liðum og þátttakendur beðnir um að meta mikilvægi hvers liðs fyrir sig. 

Flestum fannst flestir liðirnir vera mikilvægir nema fréttir af frægu fólki. Mjög skiptar skoðanir 

voru um íþróttir. Tafla þrjú sýnir svörin í öllum liðum. 
 

Tafla 3. Hversu mikilvægt finnst þér að fá fréttir af eftirfarandi þáttum í fjölmiðlum? 

  

Frekar  eða mjög 

mikilvægt Hvorki né 

Frekar eða mjög 

lítilvægt 

Veður 76% 15% 9% 

Fréttir af Alþingi 58% 23% 19% 

Fréttir af sveitarstjórnarmálum 38% 39% 23% 

Fréttir af atvinnulífinu 77% 16% 7% 

Fréttir af hagkerfinu 72% 19% 9% 

Fréttir af tækni og rannsóknum 61% 27% 12% 

Fréttir af komandi viðburðum og 
samkomum 51% 37% 12% 

Fréttir af liðnum viðburðum og 
samkomum 23% 51% 26% 

Fréttir af Norðurlöndunum 62% 25% 14% 

Fréttir úr Evrópu 67% 23% 10% 

Fréttir af heiminum utan Evrópu 62% 27% 11% 

Fréttir af frægu fólki 18% 24% 58% 

Fréttir úr þínu hverfi/sveitarfélagi 69% 22% 9% 

Fréttir af Íþróttum 47% 15% 38% 

 

 

Til þess að fá nánari upplýsingar um þarfir þátttakenda fyrir fjölmiðlaefni voru þau spurð um 

hvernig umfjallanir, fyrir utan fréttaflutning, þau vildu sjá og heyra í fjölmiðlum. Spurningin var 

lokuð en í 14 liðum þar sem hver þátttakandi var beðinn um að svara því í hve miklu magni 

hann vildi fá umfjöllun um hvern lið. Flestir vildu mikla umfjöllun um fréttir bæði ítarlega og 

almenna en annað var ekki afgerandi í svörunum. Þó nokkur munur reyndist vera á svörum eftir 
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aldri í sumum liðum. Sem dæmi voru 77% svarenda yfir þrítugu sem vildu mikla eða mjög 

mikla ítarlega umfjöllun um fréttir en af þrítugum og yngri voru aðeins 42% á þeirri skoðun. 

Mestur munur var milli aldurshópanna þegar kom að umfjöllun um íþróttir en flestir í eldri 

hópnum vildu litla eða enga umfjöllun um þær en flestir í yngri hópnum vildu mikla eða mjög 

mikla. Tafla fjögur sýnir yfirlit yfir valkostina og hlutfall svara greint eftir aldurshópum. 
Tafla 4. Hversu mikilvægt finnst þér að fá fréttir af eftirfarandi þáttum í fjölmiðlum? 

Efnistök 
aldur Mjög mikið eða 

mikið 
Í meðallagi 

mikið 
Frekar lítið eða 

ekkert 
>30 77% 19% 4% Ítarlega umfjöllun um fréttir 
<31 42% 44% 14% 

       
>30 74% 24% 2% Almenna umfjöllun um fréttir 
<31 56% 34% 10% 

       
>30 51% 32% 17% Umfjöllun um fréttir á léttu nótunum 
<31 56% 23% 21% 

       
>30 53% 32% 15% Ítarlega umfjöllun um pólitík 
<31 27% 36% 36% 

       
>30 54% 37% 9% Almenna umfjöllun um pólitík 
<31 38% 37% 24% 

       
>30 38% 47% 15% Umfjöllun um pólitík á léttu nótunum 
<31 38% 33% 28% 

       
>30 47% 43% 11% Ítarlega umfjöllun um þitt 

hverfi/sveitarfélagi <31 33% 45% 22% 
       

>30 51% 43% 6% Almenna umfjöllun um þitt 
hverfi/sveitarfélag <31 41% 47% 12% 
       

>30 36% 40% 23% Umfjöllun um tækni og rannsóknir 
<31 49% 38% 13% 

       
>30 28% 49% 23% Umfjöllun um komandi viðburði og 

samkomur <31 42% 36% 22% 
       

>30 17% 40% 43% Umfjöllun um liðna viðburði og 
samkomur <31 25% 48% 27% 
       

>30 30% 21% 49% Umfjöllun um íþróttir 
<31 42% 28% 29% 

       
>30 38% 34% 28% Umfjöllun um tónlist 
<31 55% 27% 18% 

       
>30 30% 44% 26% Umfjöllun um náttúru og dýralíf 
<31 31% 47% 22% 
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Því næst var spurt um ýmis viðhorf til efnistaka og umfjöllunar fjölmiðla, bæði almennt og á 

fréttum. Helmingur þátttakenda var mjög eða frekar sammála því að það væri of mikið fjallað 

um pólitík í fjölmiðlum en 22% voru mjög eða frekar ósammála. Þetta er í samræmi við svörin í 

fyrri spurningu um óskir um efnistök. 

Í fjölmiðlafræðum er gjarnan talað um að hver frétt fái of stutta umfjöllun til að gera 

efninu sæmilega góð skil og setja það í samhengi. Fjölmiðlar óttast að missa athygli fólks sé 

farið of djúpt í efnið og á það sérstaklega við um ljósvakamiðla (Bennett, 2007). Til að afla 

upplýsinga um viðhorf þátttakenda til þessa máls voru þeir spurðir hvort þeim fyndist hver frétt 

fá of stutta umfjöllun í fréttatímum ljósvakamiðla, á síðum dagblaðanna og í netmiðlum. Það 

voru heldur fleiri sammála því en ósammála, eða 28% á móti 18%, en mikill meirihluti merkti 

þó við valkostinn hvorki né, eða 54%. Það virðist því sem þátttakendur séu nokkuð sáttir við 

lengd frétta í fjölmiðlum. Einnig var spurt um hvort fólki þætti fréttir sagðar með of flóknu 

orðalagi en því svöruðu 42% neitandi en 34% játandi. 24% sögðu hvorki né.  

 Vegna þess að meðalaldur Facebook notenda, er undir meðalaldri íslensku þjóðarinnar, 

sem samkvæmt Hagstofu Íslands er 36,2 ár, var ákveðið að reyna að komast að því hvort 

hefðbundnir íslenskir fjölmiðlar fullnægðu þörfum þátttakenda, sem allir eru Facebook 

notendur, um fjölmiðla. Spurt var um upplifun á möguleikum til að koma sínum skoðunum á 

framfæri í gegnum fjölmiðla, hvort þátttakendur fengju þær upplýsingar sem þeir hefðu þörf 

fyrir úr íslenskum fjölmiðlum auk fleiri spurninga til að mæla viðhorf þátttakenda til fjölmiðla. 

Skiptingu svaranna má sjá á töflu fimm.  
 

Tafla 5. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um fjölmiðla? 

  
Mjög eða frekar 

sammála Hvorki né Mjög eða frekar 
ósammála 

Ég hef góða möguleika til að koma mínum 
skoðunum á framfæri í gegnum hefðbundna fjölmiðla 

18% 44% 38% 

Ég fæ þær upplýsingar sem ég hef þörf fyrir úr 
íslenskum fjölmiðlum 

55% 22% 23% 

Áhugamál mín fá góða umfjöllun í íslenskum 
fjölmiðlum 

27% 40% 34% 

Efnistök íslenskra fjölmiðla eru fjölbreytileg 29% 38% 33% 

Íslenskir fjölmiðlar endurspegla mína kynslóð vel í 
sinni umfjöllun 

19% 47% 34% 

Íslenskir fjölmiðlar endurspegla mín eigin viðhorf vel 
í sinni umfjöllun 

11% 57% 32% 

 

Þarna sjáum við að viðhorfið er frekar á þá leið að hefðbundnir fjölmiðlar séu ekki að fullnægja 

þörfum svarenda að undanskilinni spurningunni um hvort viðkomandi fái þar þær upplýsingar 
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sem hann/hún hefur þörf fyrir. Það gæti þó vel hugsast að svarendur séu ekki að hugsa svarið við 

spurningunni nógu gagnrýnið miðað við þau svör sem á eftir fylgja sem lýsa áhugaleysi eða 

neikvæðni hjá 70-89% þátttakenda gagnvart íslenskum fjölmiðlum. Ekki reyndist munur milli 

svarenda eftir aldri en munur reyndist á svörum milli kynja við fjórum neðstu spurningunum. 

Þegar spurt var um hvort áhugamál fengju góða umfjöllun í fjölmiðlum voru 36% karla mjög 

eða frekar sammála því að svo væri en aðeins 19% kvenna. Konur svara í mun meira mæli 

hvorki né, eða 47% á móti 30% karla. Rétt rúmlega 30% af báðum kynjum eru frekar eða mjög 

ósammála fullyrðingunni. Tafla sex sýnir mismunandi svörun kynjanna við þessum fjórum 

spurningum.  

 
Tafla 6. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? (svör greind eftir kyni) 

  Kyn Mjög eða 
frekar sammála Hvorki né Frekar eða 

mjög ósammála 
Konur 19% 47% 32% Áhugamál mín fá góða umfjöllun í 

íslenskum fjölmiðlum Karlar 36% 30% 34% 

          

Konur 25% 43% 32% Efnistök íslenskra fjölmiðla eru 

fjölbreytileg Karlar 34% 34% 32% 

          

Konur 13% 56% 31% Íslenskir fjölmiðlar endurspegla mína 

kynslóð vel í sinni umfjöllun Karla 27% 36% 38% 

          

Konur  10% 65% 25% Íslenskir fjölmiðlar endurspegla mín 

eigin viðhorf vel í sinni umfjöllun Karlar 13% 46% 41% 

 

5.4. Notkun Facebook hópa 

Þar sem önnur tilgáta rannsóknarinnar snýr beint að Facebook hópum voru þátttakendur spurðir 

um viðhorf sitt til notkunar á þeim.  

68% þátttakenda voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni um að hópar sem þau 

væru skráð í endurspegluðu skoðanir þeirra og 80% voru sammála eða mjög sammála því að 

hópar sem þau væru skráð í endurspegluðu áhugamál þeirra. Af þessu má ráða að skráning í 

hópa segir heilmikið um viðkomandi notanda.  
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Þegar þátttakendur voru beðnir um að svara hversu sammála eða ósammála þeir væru 

fullyrðingum um að hópar gæfu þeim tækifæri til að taka þátt í umræðum sem þau fengju ekki 

annarsstaðar eða væru uppspretta upplýsinga sem viðkomandi fengi ekki annarsstaðar voru 

svörin ekki jafn afgerandi en gefa þó ágætar upplýsingar um hvernig stór hluti þátttakenda notar 

hópana. Það er augljóst að hóparnir þjóna að einhverju leyti því hlutverki að miðla upplýsingum 

og vera vettvangur samræðna. Skiptingu svara þátttakenda á fyrrgreindum tveim spurningum má 

sjá á myndum 11 og 12.  

 
Mynd 11. Hóparnir gefa mér tækifæri til að taka þátt í umræðum sem ég gerði annars ekki. 

 

 
Mynd 12. Í hópnum fæ ég upplýsingar sem ég fæ ekki annarsstaðar. 
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6. Greining á Facebook hópum 

Eins og áður hefur verið skýrt frá var hópum skipt í níu gerðir og innihald þeirra greint. 

Langflestir hópar á Facebook eru opnir öllum og allir þeir hópar sem voru hluti af rannsókninni 

voru öllum opnir. Af þessum sökum er hægt að greina hópana út frá þýðinu þegar um er að ræða 

fjöldatölur og þess háttar en hóparnir sem teknir eru inn í rannsóknina eru þó eingöngu valdir út 

frá úrtakinu.   

6.1. Facebook hópar – þýðið 

Heildarfjöldi þátttakenda í þeim 382 hópum sem eru hluti af rannsókninni er 440.578. Þegar 

skoðað er eftir flokkun hópanna eru það hópar sem tengjast mótmælunum sem hafa flesta 

meðlimi eða 81.805, næst koma hópar sem tengjast stjórnmálum með 68.132 meðlimi, hópar 

sem tengjast stjórnmálapersónum með 64.043 meðlimi og hópar sem tengjast hruninu 63.033 

meðlimi. Mun fámennari eru hópar sem tengjast fjölmiðlum með 22.933 meðlimi, prófkjörum 

með 17.769 meðlimi, svokallaðir pepphópar hafa 56.745 meðlimi en hópar sem snúast um 

viðhorf og skoðanir hafa aðeins 4.241 meðlim. Á mynd 13 má sjá hlutfallslega skiptingu 

meðlima milli hópa.  

 
Mynd 13. Hlutfall eftir tegundum hópa – Þýðið.  
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6.2. Facebook hópar – úrtakið 

Þegar þessar tölur yfir þátttöku einstaklinga innan þýðisins eru bornar saman við tölur um 

þátttöku einstaklinga í úrtaki rannsóknarinnar sést að einstaklingar í rannsókninni hegða sér ekki 

alveg nákvæmlega eins og þýðið. Á mynd 14 sést að hærra hlutfall af úrtakinu eru meðlimir í 

hópum sem varða stjórnmál, stjórnmálapersónur og prófkjör en lægra hlutfall í öðrum hópum. 

Þetta bendir til þess að einhver bjögun sé í úrtakinu og meðaleinstaklingurinn í úrtakinu sé 

áhugasamari um pólitík en meðaleinstaklingurinn í þýðinu.  

 
Mynd 14. Hlutfall eftir tegundum hópa – Úrtak.  

 

6.3. Facebook hópar – greining 

Fjöldi hópa á Facebook er mikill og eins og áður hefur verið greint frá er fjöldi þeirra hópa sem 

falla inn í þessa rannsókn 382. Af þeim eru 78% mjög litlir. Þeir innihalda innan við eins 

prósenta hlut þýðisins. Í stærsta hópinn eru 15.6% þýðisins skráð en í þann næst stærsta eru 

13,7% þýðisins skráð. Það er algengt að til séu tveir eða fleiri hópar sem stofnaðir eru utan um 

sama málefni, til dæmis eru níu hópar sem fjalla um stuðning við lögregluna í átökum við 

mótmælendur í búsáhaldabyltingunni. Það er því greinilegt að hóparnir eru ekki fjöldahreyfingar 

heldur frekar fámenn samfélög Facebook vina, og Facebook vina þeirra enda ganga boðin 

manna á milli yfir tengslanetið.  

 Þegar hópur er stofnaður á Facebook er það einhver einn aðili sem framkvæmir það. 

Skilaboð um stofnun hópsins birtast svo á veggnum hjá viðkomandi, sem í flestum tilfellum 

einungis vinir hans/hennar geta séð og þá geta þeir ákveðið að slást í hópinn. Venjulega sendir 
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stofnandinn þó einhverjum hluta vina sinna eða öllum bein skilaboð með boð um að ganga í 

hópinn. Hver sá sem gengur í hópinn getur svo boðið vinum sínum hið sama. Einnig birtir 

Facebook yfirlit yfir það í hvaða hópa vinir hvers og eins notanda hafa gengið nýlega og þannig 

getur hann fengið vitneskju um hópa og ákveðið að ganga í þá án þess að hafa fengið formlegt 

boð. Það er því frekar ólíklegt að einhver gangi í hóp sem enginn vina hans er í, einfaldlega 

vegna þess að ekki eru miklar líkur til að viðkomandi frétti af slíkum hópi, þó er hægt að leita að 

hópum með því að slá leitarorð inn í leitarstiku Facebook.    

 

7. Umræður 

Íslendingar voru fljótir að taka við sér við tilkomu Facebook og greinilegt er að vefurinn er stór 

þáttur daglegs lífs þeirra sem á annað borð nota hann. Facebook er hannað sem samskiptavefur 

og eðli sínu samkvæmt býður hann upp á mikla möguleika til samskipta en kjarninn í allri 

fjölmiðlun hlýtur alltaf að vera samskipti. Það er ljóst að fjölbreytileiki Facebook notkunar er 

mikill. Fjölmargir nota vefinn með þeim hætti að það styður tilgátur um að hann sé meira en 

afþreyingarmiðill og vettvangur persónulegra samskipta, sem er þó greinilega mikilvægasta 

hlutverk vefjarins vefsins í hugum notenda.  

Mikið hefur verið talað um hnignun dagblaðanna og minnkandi notkun ungs fólks á 

fjölmiðlum. Stundum má jafnvel greina einskonar heimsendatón í slíkum umræðum, eins og 

fólk haldi að ekkert komi í staðinn ef hefðbundnir fjölmiðlar leggja upp laupana. Það er þó 

næsta víst að eitthvað mun koma í staðinn, því harla ólíklegt er að fólk hætti að hafa áhuga á 

umheiminum og sínu samfélagi. Áfram verður að sjálfsögðu þörf fyrir blaðamenn og 

blaðamennsku til að taka saman upplýsingar, vinna úr þeim og setja í samhengi en helsta 

vandamál fjölmiðla í nánustu framtíð verður að finna út hvernig á að afla fjár til að standa undir 

fjölmiðlarekstri á Netinu. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er óhætt að draga þá 

ályktun að Facebook getur að einhverju leyti talist fjölmiðill í þeim skilningi sem skilgreindur 

var í upphafi. Það eru vissulega engir formlegir hliðverðir á Facebook nema að því leyti að 

upplýsingar berast í gegnum tengslanet hvers og eins og því má segja að Facebook vinir séu 

einskonar hliðverðir. Þetta kallast vel á við framtíðarsýn Varnelis (2008), sem skýrt er frá í 

inngangskafla en hann og Beckett (2008) setja báðir fram þá skoðun að tengslanet sé 

mikilvægasti þáttur upplýsingaöflunar í nútímanum.  

Það form samskipta sem Facebook býður upp á með notkun hópa minnir um margt á 

lýsingar Habermas á kaffihúsamenningu í borgum Evrópu á 18. og 19. öld. Þeir eru öllum opnir, 

af viðráðanlegri stærð svo auðvelt er að hafa yfirsýn yfir samskiptin sem þar fara fram og meira 
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máli skiptir hvað fólk hefur að segja heldur en staða hvers og eins í þjóðfélaginu. Þarna fer 

greinilega fram almenn umræða sem ekki finnst annarsstaðar, samanber svör þátttakenda í 

rannsókninni við þar að lútandi spurningum. Líkt og dagblöðin voru nauðsynleg fyrr á öldum 

sem uppspretta upplýsinga sem ræddar voru og túlkaðar á kaffihúsunum eru hefðbundnu 

netmiðlarnir greinilega mikið notaðir til upplýsingaöflunar sem síðan eru ræddar í þaula á 

völlum Internetsins. Finna má ýmsan annan vettvang sem svipar til Facebook hópa. Þar má 

nefna kaffistofur vinnustaða, fermingaveislur og jólaboð. Á öllum þessum mannfundum kemur 

fólk saman og þekkist mis mikið innbyrðis. Þar fer fram mikilvæg umræða um þjóðmál og ef 

gerð væri sama rannsókn á þessum samskiptum er ekki fráleitt að hugsa sér að svörin yrðu 

keimlík því sem hér hafa birst. Það er þó einn mikilvægur þáttur sem þessar samkomur skortir til 

að gera fallið undir skilgreininguna á almannarými en það er sá að vera opnar og aðgengilegar 

öllum. 

Sú tilgáta sem lagt var upp með, og hljómaði á þann hátt að fólk sæki sér almennar 

upplýsingar á Facebook, er því studd með þessari rannsókn og einnig tilgátan um að Facebook-

hópar séu vettvangur samræðna og upplýsingamiðlunar á þann hátt að hægt sé að skilgreina þá 

sem almannarými samkvæmt skilgreiningu Habermas.  

 Það ber þó að hafa í huga að greinilega er einhver bjögun í úrtakinu, eins og minnst var á 

hér að ofan, og líklegra hefði verið betra ef rannsakandi hefði aðeins tekið einn af sínum eigin 

vinum (í stað fimm) og svo tvo af vinum þeirra (í stað fimm), þrjá af þeirra vinum og svo 

framvegis. Þannig hefði líklega verið hægt að auka breidd úrtaksins og koma í veg fyrir að það 

bæri keim af uppruna sínum.  

Það er niðurstaða þessarar rannsóknar að Facebook geti verið ákjósanlegur völlur fyrir 

almannarými en það ber þó að hafa í huga að hlutirnir breytast hratt í netheimum og allt eins er 

líklegt að það sem er vinsælast í dag verði orðið gamalt fyrr en varir. Facebook er í raun aðeins 

framhald af samskiptavefnum Myspace sem var mjög vinsæll fyrir um það bil ári síðan og engin 

leið er að segja til um hvort vinsældir Facebook haldast eða hvort þessi gerð samskipta flyst yfir 

á nýjan vef. Það verður þó að teljast líklegt að samskiptaformið haldi sér að einhverju leyti enda 

er þörfin augljóslega til staðar. 
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9. Viðauki 

Spurningar um Facebook notkun þína 

1. Hvað hefur þú lengi notað Facebook? 
 3 mánuði 
 4 - 6 mánuði 
 7 - 12 mánuði 
 13 - 18 mánuði 
 19 - 24 mánuði 
 lengur en 24 mánuði 

2. Hversu oft ferðu inn á Facebook svæðið þitt? 
 Sjaldnar en einu sinni í mánuði 
 Einu til þrisvar sinnum í mánuði 
 Einu sinni í viku 
 Einu til fimm sinnum í viku 
 Einu sinni á dag 
 Tvisvar til fimm sinnum á dag 
 Sex sinnum á dag eða oftar 

3. Til hvers notar þú Facebook? (leyfilegt er að velja fleiri en einn svarmöguleika) 
 Til að kynnast nýju fólki 
 Til að halda sambandi við fólk sem ég þekki 
 Til að leyfa fólki að fylgjast með því sem ég er að gera 
 Til að fylgjast með því sem fólk er að gera 
 Til að afla mér upplýsinga (t.d. um viðburði, vörur, þjónustu, þjóðmál) 
 Til að koma almennum upplýsingum á framfæri (t.d. um viðburði, vörur, 
þjónustu, fréttir, þjóðmál) 

 Til að taka þátt í almennum samræðum (t.d. um viðburði, fréttir, þjóðmál) 
 Annað (vinsamlega útskýrið) 

4. Hvaða möguleika notar þú á Facebook? (Leyfilegt er að velja fleiri en einn 
svarmöguleika) 
 Myndir 
 Glósur 
 Hópa 
 Viðburðadagatal 
 Tengla 
 Vegginn 
 Einkaskilaboð 
 Leiki 
 Taka spurningapróf (quisses) 
 Annað (vinsamlega útskýrið) 

5. Hvað af finnst þér mikilvægasti hluti Facebook? 
 Að fylgjast með persónulegu lífi fólks 
 Að halda sambandi við fólk 
 Að koma skoðunum mínum á framfæri 
 Að fylgjast með almennri umræðu 
 Að taka spurningapróf (quisses) 
 Að spila leiki 
 Annað (vinsamlega útskýrið) 

6. Hvað af eftirtöldu lýsir viðhorfi þínu til Facebook best? 
 Skemmtileg afþreying 
 Tímaþjófur 
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 Nauðsynlegt til að fylgjast með því sem fólk er að gera 
 Ég er utanveltu ef ég er ekki á Facebook 
 Mikilvægur hluti af lífi mínu 
 Annað (vinsamlega útskýrið) 

 

Spurningar um fjölmiðlanotkun þína 

7. Hversu mikinn tíma notar þú að meðaltali í að fylgjast með fréttum og 
þjóðmálum? 
 Minna en 1 klst á viku 
 1 - 6 klst á viku 
 1 - 2 klst á dag 
 2 - 4 klst á dag 
 4 - 6 klst á dag 
 Meira en 6 klst á dag 

8. Hversu mikið notar þú eftirtaldar gerðir fjölmiðla til að fylgjast með fréttum og 
þjóðmálum? 
Mjög mikið, Mikið, Nokkuð, Lítið, Mjög lítið 

 Útvarp 
 Sjónvarp 
 Dagblöð 
 Tímarit 
 Netmiðlar 
 Blogg 

9. Hvernig færð þú fréttir og upplýsingar sem þú hefur áhuga á? 
Raðaðu inn tölum á bilinu 1-6 þar sem 6 er það sem þú notar mest, 5 það sem 
þú notar næst mest og svo áfram niður í 1 fyrir það sem þú notar minnst. 
 Í hefðbundnum fjölmiðlum (t.d.sjónvarp, útvarp, dagblöð) 
 Á formlegum netmiðlum (t.d. mbl.is, pressan.is, monitor.is) 
 Á óformlegum netmiðlum (t.d. blogg og youtube) 
 Á samskiptavefjum (t.d.myspace, facebook, spjallvefjum) 
 Í tölvupósti 
 Í beinum samskiptum við vini og kunningja (á netinu, í síma eða augliti til 

auglitis) 
10. Hversu mikilvægt finnst þér að fá fréttir af eftirfarandi þáttum í fjölmiðlum? 

Mjög mikilvægt, Frekar mikilvægt, Hvorki né, Frekar lítilvægt, Mjög lítilvægt 
 Veður 
 Fréttir af Alþingi 
 Fréttir af sveitarstjórnarmálum 
 Fréttir af atvinnulífinu 
 Fréttir af hagkerfinu 
 Fréttir af tækni og rannsóknum 
 Fréttir af komandi viðburðum og samkomum 
 Fréttir af liðnum viðburðum og samkomum 
 Fréttir af Norðurlöndunum 
 Fréttir úr Evrópu 
 Fréttir af heiminum utan Evrópu 

11. Hvernig umfjallanir, fyrir utan fréttaflutning, vilt þú sjá og heyra í fjölmiðlum? 
Mjög mikið, Mikið, Í meðallagi mikið, Lítið, Ekkert 
 ítarlega umfjöllun um fréttir 
 Almenna umfjöllun um fréttir 
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 Umfjöllun um fréttir á léttu nótunum 
 ítarlega umfjöllun um pólitík 
 almenna umfjöllun um pólitík 
 umfjöllun um pólitík á léttu nótunum 
 ítarlega umfjöllun um þitt hverfi/sveitarfélagi 
 almenna umfjöllun um þitt hverfi/sveitarfélag 
 umfjöllun um tækni og rannsóknir 
 umfjöllun um komandi viðburði og samkomur 
 umfjöllun um liðna viðburði og samkomur 
 umfjöllun um íþróttir 
 umfjöllun um tónlist 
 umfjöllun um náttúru og dýralíf 
 Annað (vinsamlega tilgreinið) 

 

Sammála/ósammála – um fjölmiðla og Facebook hópa 

12. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um fjölmiðla? 
Mjög sammála, Frekar sammála, Hvorki né, Frekar ósammála, Mjög ósammála 
 það er of mikið fjallað um pólitík í fjölmiðlum 
 hver frétt fær of stutta umfjöllun í fréttatímum ljósvakamiðla 
 hver frétt fær of stutta umfjöllun á síðum dagblaðanna 
 hver frétt fær of stutta umfjöllun á netmiðlum 
 fréttir eru sagðar með of flóknu orðalagi 

13. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um fjölmiðla? 
Mjög sammála, Frekar sammála, Hvorki né, Frekar ósammála, Mjög ósammála 
 ég hef góða möguleika til að koma mínu skoðunum á framfæri í gegnum 

hefðbundna fjölmiðla 
 ég fæ þær upplýsingar sem ég hef þörf fyrir úr íslenskum fjölmiðlum 
 áhugamál mín fá góða umfjöllun í íslenskum fjölmiðlum 
 efnistök íslenskra fjölmiðla eru fjölbreytileg 
 íslenskir fjölmiðlar endurspegla mína kynslóð vel í sinni umfjöllun 
 íslenskir fjölmiðlar endurspegla mín eigin viðhorf vel í sinni umfjöllun 

14. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um Facebook? 
Mjög sammála, Frekar sammála, Hvorki né, Frekar ósammála, Mjög ósammála 
 Á Facebook fæ ég upplýsingar um stjórnmál sem ég fæ ekki annarsstaðar 
 Á Facebook fæ ég upplýsingar um samfélagsmál sem ég fæ ekki 

annarsstaðar 
 Á Facebook fæ ég upplýsingar um viðburði sem ég fæ ekki annarsstaðar 
 Á Facebook fæ ég upplýsingar um vörur og þjónustu sem ég fæ ekki 

annarsstaðar 
15. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum um Facebook 

hópa? 
Mjög sammála, Frekar sammála, Hvorki né, Frekar ósammála, Mjög ósammála 
 Hóparnir sem ég er í endurspegla skoðanir mínar 
 Hóparnir sem ég er í endurspegla áhugamál mín 
 Hóparnir gefa mér tækifæri til að taka þátt í umræðum sem ég gerði annars 

ekki 
 Ég kynnist nýju fólki í gegnum hópana 
 Í hópunum fæ ég upplýsingar sem ég fæ ekki annarsstaðar 

 

Almennar bakgrunnsspurningar 
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16. Kyn 
 Karl 
 Kona 

17. Fæðingarár 
18. Staðsetning - settu inn póstnúmer dvalarstaðar þíns ef þú býrð á Íslandi en 

heiti landsins ef þú ert búsett/ur erlendis 
19. Staða 

 Er í fullu starfi 
 Er í hlutastarfi 
 Er atvinnulaus 
 Er í háskólanámi 
 Er í framhaldsskólanámi 
 Er í námi og starfi 
 Annað (vinsamlega tilgreinið) 

20. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi þessa rannsókn? 

 

 

 


