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Útdráttur 
Með tilkomu Internetsins getur fólk átt í daglegum samskiptum við vini í öllum heimshornum. 
Þessi samskipti geta farið fram með margvíslegum hætti eins og í gegnum félagslega 
samskiptamiðla á borð við Facebook, Twitter, tölvupóst og svo kölluð spjallborð. Spjallborðin 
eru af mörgum gerðum með mismikinn fjölda notenda og mörg hafa verið til í fjölda ára. Ég 
skoða spjallborð á Internetinu út frá kenningum Benedict Anderson um hið ímyndaða 
samfélag og spyr hvort Internet spjallborð séu samfélög í skilningi Anderson. Kenningar hans 
felast í því að flest samfélög séu ímynduð og fólk geti upplifað sig sem hluti af samfélagi þrátt 
fyrir að vita að það muni aldrei eiga samskipti við alla sem tilheyra því. Spjallborðið /b/ er 
sérstaklega skoðað í þessu samhengi.  Því er haldið fram að mörg Internet samfélög bjóði 
notendum sínum uppá sömu tilfinningu og ímynduð samfélög Anderson. Notendur ákveðinna 
Internet samfélaga tilheyra sama heimi með svipuð gildi og aðrir einstaklingar sem það hefur 
aldrei hitt og mun aldrei hitta en veit samt af tilvist þess og að líf þeirra heldur áfram. Lagt er 
til að líta megi á Internet samfélög sem sjálfstæðar einingar sem lúta eigin lögmálum. 
  



4 

Efnisyfirlit 

Inngangur.......................................................................................................................... 5 

1. Yfirlit yfir rannsóknir á Internetinu.............................................................................. 6 

2. Benedict Anderson og hið ímyndaða samfélag.......................................................... 12 

3. Twitter sem ímyndað samfélag.............……….......................................................... 19 

4. Spjallborð á Internetinu og 4chan.org........................................................................ 22 

5. 4chan.org skoðað út frá kenningarlegu samhengi...................................................... 26 

Niðurstöður .................................................................................................................... 29 

Heimildaskrá................................................................................................................... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Inngangur 

Ég man vel eftir því þegar ég fór á Internetið í fyrsta sinn og hvað ég hugsaði. Þetta var árið 

1995. Ég var 14 ára og horfði á þennan yndislega heim og hugsaði að þarna gæti ég sótt alla 

þá tölvuleiki sem mig langaði í. Ég er heppinn að því leytinu til að ég er af þeirri kynslóð sem 

hefur séð Internetið fæðast,vaxa og dafna og verða að því sem það er í dag. Mér finnst ég hafa 

setið í fremstu röð og horft á Internetið breyta og hafa áhrif á marga þætti í lífi fólks út um 

allan heim. Það sem gerir Internetið svo merkilegt er að það hefur smækkað heiminn en í dag 

getur fólk átt í daglegum samskiptum við vini í öllum heimshornum og skoðað myndir sem 

það tekur nokkrum sekúndum eftir að smellt er af. Internetið hefur ekki bara áhrif á samskipti 

einstaklinga sín á milli heldur er áhrif þess að finna á flestum sviðum mannlífs í hinum 

vestræna heimi og víðar ef því er að skipta. 

Þessi samskipti geta farið fram með margvíslegum hætti eins og í gegnum félagslega 

samskiptamiðla á borð við Facebook, Twitter, tölvupóst og svo kölluð spjallborð. Notendur 

samskiptasíðan á borð við Facebook eru margir en samkvæmt upplýsingum frá Facebook 

voru virkir notendur síðunnar (notuðu hana einu sinni í mánuði eða oftar) í desember 2011 

845 milljónir (Facebook.com, 2012). Notendur Twitter eru töluvert færri eða 140 milljónir í 

mars 2012 (Twitter.com, 2012).  Á Internetinu er að finna svokölluð spjallborð um nánast 

hvað sem er. Spjallborðin eru af mörgum gerðum og hafa mismikinn fjölda notenda. Þau 

bjóða upp á þann möguleika að ræða við fólk sem hefur svipaðar skoðanir og um leið er hægt 

að ræða um sameiginleg málefni við þúsundir einstaklinga í mismunandi hornum heimsins. 

Sum spjallborð hafa verið til í fjölda ára og eru með samhentan hóp fólks sem hefur stundað 

þau lengi og eru búin að skapa sér ákveðið samfélag, með ákveðnum viðmiðum og gildum 

sem finnast ekki utan þess. Spjallborð eru oft sköpuð í kringum einhvern ákveðin málaflokk 

og sem dæmi má nefna spjallborðið á Manutd.is sem er búið til fyrir stuðningsmenn 

Manchester United á Íslandi og pokecommunity.com þar sem unnendur Pokemon 

teiknimyndahetjunnar geta rætt um flest sem tengist þeim heimi. Einnig eru til spjallsvæði 

sem innhalda mörg spjallborð um marga mismunandi málarflokka sem tengjast ekki 

innbyrðis. Dæmi um slík spjallsvæði er Hugi.is sem er spjallsvæði sem skipt er upp í mörg 

spjallborð með mismunandi málaflokkum eins og dýr og tónlist.  

Í ljósi þessa breytinga og möguleika til samskipta á Internetinu er áhugavert að velta 

því fyrir sér hvort slíkur félagsskapur  og samskiptamátar geti flokkast sem samfélög? Bera 

hann  merki þess sem algengt er að skilgreina sem samfélög eða eru þau með einhverjum 

hætti að slá nýja strengi í því sem kalla má samfélag? Í þessari ritgerð er ætlunin að velta 
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þessum spurningum fyrir sér. Ég mun sérstaklega fjalla  spjallborð á Internetinu og  með 

kenningar Benedict Anderson að leiðarljósi um hið ímyndaða samfélag. Kenningarnar hans 

felast í því að flest samfélög séu ímynduð og fólk getur upplifað sig sem hluti af samfélagi 

þrátt fyrir að það viti að það muni aldrei eiga samskipti við alla sem taldir eru að  tilheyri því. 

Markmiðið er því að skoða hvort það sé gagnlegt að nota kenningar Anderson um hið 

ímyndaða samfélag til þess að rannsaka Internet spjallborð.  

Með tilkomu Internetsins opnast nýir möguleikar á að skoða samskipti og samfélög 

fólks. Skilgreining á hugtakinu samfélag hefur t.d. hingað til miðast við landfræðilega 

afmörkun, sameiginlega menningarlega þætti, félagsgerðir og tungumál. Internetið og þeir 

möguleikar sem það hefur í för með sér hefur riðlað þessum myndum og varpað gagnrýnu 

ljósi á hugtök á borð við samfélag. 

Hugmyndin um að nota kenningu Anderson um hið ímyndaða samfélag til þess að 

skoða Internet fyrirbæri er ekki ný af nálinni og mun ég greina frá rannsóknum á því sviði hér 

á eftir. Spjallborð eru áhugaverð viðfangsefni fyrir félagsvísindin því þar fer fram umræða um 

allt milli himins og jarðar og oft á tíðum myndast ákveðin viðmið og gildi á þessum 

spjallborðum. Umræður á spjallborðum fara þannig fram að einhver einstaklingur býr til þráð 

og svo geta aðrir svarað honum eftir því sem spjallborðið býður upp á. Spjallborð á 

Internetinu eru mörg og mismunandi og eru til í ýmsum formum og gerðum og skapast því 

mismunandi hefðir, menning, viðmið og gildi eftir hverju spjallborði fyrir sig. Helmingurinn 

af öllu efni á netinu er á ensku sem gefur þeim sem tala ensku ákveðna forgjöf þegar það 

kemur að því að nota Internetið.  Þar sem helmingurinn er á ensku þýðir það að annað eins er 

á öðrum tungumálum (Eriksen, 2002, bls: 105). Samskiptin á netinu eru landamæralaus og er 

það aðallega tungumálið sem kemur í veg fyrir að tveir einstaklingar geti haft samskipti. Ég 

ætla að byrja á að skoða hvað hefur verið rannsakað í sambandi við Internetið og hvernig það 

var gert en sú upptalning verður þó ekki tæmandi þar sem Internetið býður upp á fjölmarga 

rannsóknarmöguleika.  

 

1. Yfirlit yfir rannsóknir á Internetinu 

Saga Internetsins á sér rætur allt til 1950 þegar vísindamenn byrjuðu á að reyna tengja tvær 

tölvur saman. Upp úr 1960 höfðu vísindamenn þróað með sér tölvu net, þar sem tvær eða 

fleiri tölvur gátu átt samskipti yfir ákveðna vegalengd. Fyrst voru það eingöngu vísindamenn 

sem höfðu aðgang að þessa neti en upp úr 1975 fór Bandaríski herinn að koma upp sínu eigin 

neti til samskipta. Internetið sjálft kom ekki fram á sjónarsviðið fyrr en 1982 en það var þó 
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gjör ólíkt því sem við þekkjum í dag. Það var ekki fyrr en 1990 sem Internetið fór að líkjast 

því sem við þekkjum í dag með bættara notenda viðmót (DiMaggio, Hargittai, Neuman og 

Robinson, 2001, bls: 307-308). 

 Spámennskan um tækni,  þróun hennar og áhrif hefur verið til staðar lengi í 

vísindaskáldskap og hefur það oft verið raunin að fjarstæðukenndar hugmyndir 

vísindaskáldskapar verða að raunveruleika. Cyberpunk er einn angi vísindarskáldskapar sem 

gerist yfirleitt í post-industrial samfélögum þar sem maðurinn er að takast á við tækni og 

stöðu hans gagnvart henni. Úlfhildur Dagsdóttir fjallar um í bók sinni, Sæborgin hvernig 

cyberpunkið svokallaða kannar hvaða áhrif tækni og líftækni hafa á samfélög og einstaklinga 

(Úlfhildur Dagsdóttir, 2011, bls: 64).  Hún talar um hvernig cyberpunkið fjallar um 

tölvusamfélög, sýndarheima og möguleikana sem cyberpunkið býður uppá í umbreytingu og 

stökkbreytingu einstaklinga og samfélaga gagnvart þessum hlutum (Úlfhildur Dagsdóttir, 

2011, bls: 64).  Úlfhildur telur að líta megi á cyberpunkið sem rannsókn á tæknimenningu 

(Úlfhildur Dagsdóttir, 2011, bls: 64).  Í bókinni Neuromancer sem skrifuð var 1984 lýsir og 

skilgreinir höfundur sýndarheim (cyberspace) fyrir lesendum sínum. Í þessum samfélögum 

gerist stór hluti samskiptanna í sýndarheimi og er hann hluti af hinum eðlilegu lífsháttum 

(Wilson og Peterson, 2002, bls: 451). Wilson og Peterson benda á að ákveðnar breytingar hafi 

átt sér stað varðandi sýndarheim (cyberspace). Þeir vilja meina að sýndarheimurinn sé nú 

orðinn samofinn raunveruleika samtímans og því orðinn hluti af því sem talið er eðlilegt og 

venjulegt (Wilson og Peterson, 2002, bls: 451). 

Daniel Bell skrifaði árið 1977 um félagsleg áhrif stafrænna samskiptamiðla og er 

væntanlega fyrsti félagsfræðingurinn sem gerir það. Bell spáði því að tvö atriði myndu hafa 

mikil félagsleg áhrif á samfélög. Fyrra atriði Bell er að hann sagði að með aukinni tækni væri 

hægt að miðla upplýsingum með áður óþekktum hraða í gegnum netkerfi. Bell spáði að aukin 

tæknivæðing í sambandi við tölvur og samskipti myndi hafa mikil áhrif. Með þessu aukna 

upplýsingaflæði og auknum samskiptum og samskiptaleiðum í gegnum tækni myndi þetta 

mynda lykilatriði (DiMaggio o.fl., 2001, bls: 309). Eftir 1980 og 1990 einkenndust skrif um 

Internetið af því að tækniframfarir myndu breyta samfélaginu, innihaldi þess og formgerðum 

(Wilson og Peterson, 2002, bls: 450). Manuel Castells hélt því til að mynda fram að nú væri 

heimurinn að fara inn í upplýsingaöld, að heimurinn væri við það að breytast með tilkomu 

Internetsins og myndi hafa svipuð áhrif og stafrófið hafði á sínum tíma. Castells taldi að þessi 

nýja heimsmynd myndi koma af stað nýju sjálfi hjá manneskjunni, nýju ójafnrétti og koma af 

stað nýrri mynd á félagslegt skipulag (DiMaggio o.fl., 2001, bls: 2001, bls: 309).  
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Í grein sinni „Welcome to Cyberia“ reynir Escobar að kortleggja ýmsa rannsóknarfleti 

Internetsins en áherslur hans beinast þó fyrst og fremst að sýndarmenningu (cyber culture).  

Escobar vill meina að sýndarmenning feli í sér tilvísun í tvennskonar tækniþróun, gervigreind 

(artificial intelligence) og líftækni (biotechnology). Internetið og megin þorri rannsóknarefna 

tengdu því myndi falla í fyrri flokkinn sem einskorðast þó ekki við Internetið heldur er hann 

mun stærri og víðtækari. Escobar bendir á hugtakið raffélagsfræði (technosociality) sem nota 

má yfir rannsóknir tengdum upplýsingartækni og tölvum og jafnvel menningarlega þætti 

tengdum þeim (Escobar, 1994, bls: 214). Escobar segir okkur frá Sæborg mannfræði (cyborg 

anthropology), sem byrjaði formlega árið 1992 á mannfræðiráðstefnu. Sæborg mannfræði 

tekur vísindi og tækni sem útgangspunkt í rannsóknum sínum. Markmið Sæborg mannfræði 

er að nota etnógrafískar rannsóknir til þess að skoða afmörkun manneskju og vélar sem er 

sértæk fyrir 20. öldina (Escobar, 1994, bls: 216). Escobar bendir á möguleg rannsóknarsvið 

sem hægt er að skoða með etnógrafískum aðerðum. Rannsóknir á framleiðslu og nýrri tækni 

er eitt þessara rannsóknarsviða. Undir það falla rannsóknir þar sem etnógafískum aðferðum er 

beytt til þess að skoða hvernig nýjar sjálfsmyndir verða til í tengslum við nýja tækni. Við 

höfum ennþá lítinn skilning á því hvernig tölvur eru að breyta því hvernig við horfum á okkur 

sjálf og okkar sjálfsmynd. Escobar nefnir fleiri rannsóknarsvið og má þar nefna tilkomu 

sýndarsamfélags og áhrif vísinda og tækni á hversdagslega menningu (Escobar, 1994, bls: 

218).  

Í grein sinni „Online communities“ setur Robert Plant fram skilgreiningu á net 

samfélögum sem hljóðar svo: ,,define an online community as a collective group of entities, 

individuals or organizations that come together either temporarily or permanently through an 

electronic medium to interact in a common problem or interest space” (Plant, 2004, bls: 53). 

Skilgreiningin er mjög víð og ætti megin þorri svokallaðra netsamfélaga að geta fallið undir 

hana. Netsamfélög eru stór hluti af Internetinu og árið 2001 tilheyrðu 84% Internet notenda í 

Bandaríkjunum einhvers konar hópi á Internetinu (Plant, 2004, bls: 55). ). Skilgreiningar og 

flokkanir fræðimanna eru verkfæri þeirra til þess að skilja og bera saman þau fyrirbæri sem 

eru til rannsóknar  hverju sinni. Internetið hefur hins vegar ákveðnar takmarkanir þegar það 

kemur að því að flokka það og skilgreina. En fyrirbæri tengd Internetinu hafa tilhneigingu til 

þess að úreldast fljótt og geta því hugtök og kenningar tengdar Internetinu farið sömu leið. En 

sem dæmi má nefna að með tilkomu nýrrar tækni eins og snjallsímann svokallaða væri hægt 

að flokka sem tölvu og síma þar sem hann getur sinnt báðum hlutverkum. Þessi þróun setur 

fræðimenn í ákveðin vandræði með flokkun og skilgreiningar, ef þær eiga að standast tímans 

tönn verða skilgreiningarnar að vera mjög víðar sbr skilgreiningin hér að ofan á 
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netsamfélögum og flokkunin verður að vera breið og almenn. John Hagel og Arthur G. 

Armstrong skiptu Internetsamfélögum í fjóra flokka til þess að reyna að kortleggja 

netsamfélög. 

 

1. Samfélag um áhugamál (Communities of interest).  

2. Samfélag fyrir samband (Communities of relationship).  

3. Samfélag ímyndunarafls (Communities of fantasy).   

4. Samfélög um skipti (Communities of transaction) (Plant, 2004, bls: 55). 

 

Samfélag um áhugamál er flokkur sem öll samfélög sem snúa að ákveðnu og sérhæfðu 

áhugamáli notandans falla undir. Í flokkinn samfélag um samband fara þau samfélög sem 

einblína á samskipti milli fólks. Í samfélag ímyndunarafls fara samfélög sem einblína á 

notkun ímyndunaraflsins eins og í fantasíu tölvuleikjum, sem dæmi í því samhengi má nefna 

tölvuleikinn World of Warcraft. Samfélög sem einblína á t.d. vöruskipti eins og ebay.com 

færu í flokkinn samfélög um skipti. Ég kem  þá aftur að galla flokkunar á Internetfyrirbærum. 

Flokkun Hagel og Armstrong er of nákvæm og geta mörg Internetfyrirbæri auðveldlega 

flokkast í marga flokka sem dregur úr gildi flokkunarinnar. Þegar við skoðum tölvuleikinn 

World of Warcraft sem dæmi þá fer hann í þriðja flokk. World of Warcraft er samt 

auðveldlega hægt að setja einnig í flokk eitt, tvö og fjögur. Spilarar leiksins tilheyra ákveðnu 

samfélagi sem nær út fyrir leikinn. Þeir tala um og skiptast á skoðunum um hluti ótengda 

leiknum. Spilararnir eignast vini og giftast jafnvel sín á milli í raunheimi (Miss Razz, 2010). 

Þeir selja hvor öðrum hluti í leiknum fyrir peninga í raunheimi. Hluti spilara hefur það 

jafnframt sem atvinnu sína að selja öðrum spilurum sýndarpeninga fyrir raunverulega 

peninga. Það er erfitt að setja leik sem hefur svona marga fleti í einhvern ákveðinn flokk sem 

tegund sýndarsamfélags. Hugtökin eru oft erfið þegar þau snúa að Internetinu vegna þessara 

öru tæknibreytinga. 

 Tölvuleikir hafa verið vinsælt rannsóknar efni hjá þeim sem rannsaka Internet tengd 

fyrirbæri allt frá byrjun slíkra rannsókna. Rannsóknir á netleikjum byrjuðu á rannsóknum á 

MUD leikjum (Multi-user domain) upp úr 1980. Leikirnir voru mjög frumstæðir og voru til 

að byrja með bara textaleikir. Algengasta form þessara leikja var í ætt við Dungeons & 

dragons spilið þar sem notandinn barðist við skrímsli og aðra vætti í miðaldastíl (DiMaggio 

o.fl., 2001, bls: 2001, bls: 317).  Rannsóknir á tölvuleikjum er hægt að framkvæma með mjög 

margvíslegum hætti enda snúa þær að mjög mismunandi viðfangsefnum og fer hver 

rannsóknarstíll auðvitað best eftir því hvað skal rannsaka. Dæmi um rannsóknaraðferðir á 
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tölvuleikjum eru ethnógrafískar rannsóknir þar sem rannsakandinn framkvæmir slíka 

rannsókn með því að spila leikinn og taka þátt í því sem þar fer fram. Bonnie Nardi skrifar 

einmitt um slíka rannsókn í bók sinni My Life as a Night Elf Priest: An Anthropological 

Account of World of Warcraft. Þar skoðar rannsakandinn heiminn og samfélagið tengt 

tölvuleiknum World of Warcraft. Ethnógrafískar rannsóknir einskorðast þó ekki bara við 

tölvuleiki (Nardi, 2012). Í bók sinni Coming of age in Second life skrifar Tom Boellstorff um 

ethnógrafíska rannsókn sem hann framkvæmdi í sýndarheiminum Second life. Second life er 

einskonar blanda af tölvuleik, spjallborði og einhverju öðru,  það er því erfitt að flokka 

fyrirbærið þegar  það hefur svona marga fleti. En það má spyrja sig að því hvort að Second 

life sé ekki það sem nafnið gefur til kynna, annað líf (Boellstroff, 2008, bls: 60-65).  

Félagsfræðin hefur sína sýn og sína helstu kenningasmiði eins og aðrar fræðigreinar og 

ætla ég að nefna örfá dæmi um hvernig nokkrir kenningaskólar horfa mismunandi augum á 

tækni og tækninýjungarnar. Áhersluatriði helstu skóla félagsfræðinnar eru mismunandi þegar 

það kemur að stafrænum miðlum. Þeir sem aðhyllast Emile Durkheim hugsa um síma og aðra 

tækni sem býður upp á bein samskipti milli tveggja einstaklinga, sem eitthvað sem staðfestir 

þörf fólks til samskipta sín á milli í flóknari samfélögum. Marxistar líta á miðlunina sem tæki 

sem hægt sé að nota til þess að ná valdi yfir og stýra hinni stjórnmálalegu hugsun og stýra 

þannig umræðu um menningararf og framleiðslu á ýmsum neysluvarningi. Miðlar eru líka 

gott tæki til þess að nota til eftirlits. Fylgismenn Max Weber telja að miðlun milli tveggja 

einstaklinga hafi áhrif á það hvernig við hugsum um tíma og rúm. Þeir telja að miðlar sem 

miðla til margra í einu sé hægt að nota til þess að sjá einkenni í menningu okkar (DiMaggio 

o.fl., 2001, bls: 308-309). Mismunandi kenningaskólar horfa á gildi og gagn Internetsins út frá 

mismunandi sjónarhornum. Út frá sjónarhornum Weber og Karl Marx er hægt að skoða 

Internetið út frá valdardreifingu og ójafnræðinu sem skapast með aðgangi að Internetinu 

(DiMaggio o.fl., 2001, bls: 309). Þar eru þeir sem búa í hinum vestræna heimi skrefinu á 

undan öðrum bæði hvað varðar aðgang að netinu og hraða tenginga (DiMaggio o.fl.,  2001, 

bls: 312-313). Þetta gefur Vesturlandabúum ákveðið forskot á þriðja heiminn í þessari 

tækniþróun, að mati DiMaggio o.fl.. Félagsleg staða innan hins vestræna heims hefur líka 

áhrif á aðgang fólks að Internetinu. Þeir sem búa við verri félagslegar aðstæður hafa síður 

aðgang að Internetinu (DiMaggio o.fl., 2001, bls: 311). Þetta eykur það forskot sem hinir 

efnuðu hafa nú þegar. Forskotið felst m.a. í því að leita sér að vinnu og afla sér menntunar 

(DiMaggio o.fl., 2001, bls: 310). Internetið er þar með út frá þeim sjónarmiðum ekki sú 

jafnræðis útópía sem það gæti verið. Með öðrum orðum má segja það sé of mikil einföldun að 

halda að Internetið geti gefið öllum jafnan aðgang að upplýsingatækni og því sem henni 
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fylgir. Það er nauðsynlegt að skoða muninn út frá félagslegri stöðu, kyni og kynþætti til þess 

að sjá hverjir sitja eftir og af hverju (Wilson og Peterson, 2002, bls: 452). Þegar Internetið er 

skoðað út frá kenningum Durkheim þá eru áhrif þess á samfélagið sjálft og félagsauðinn í 

forgrunni. Hinar ýmsu Internetþjónustur eru hannaðar til þess að spara tíma og hægt er að 

sækja ýmsa þjónustu án þess að fara út úr húsi. Dæmi um slíka þjónustu er greiðsla á 

reikningum í svokölluðum heimabönkum og fer fólk því ekki sjálft í útibú bankans. Með 

breyttum samskiptum fólks vegna aukinna notkunar Internetsins hefur verið deilt um hvort 

Internetið veiki eða styrki félagsauð (DiMaggio o.fl.,  2001, bls: 314).  Áhrif Internetsins á 

félagsauð er mjög umdeildur málaflokkur og deila fræðimenn um hvort Internetið hafi slæm 

eða góð áhrif á hann (DiMaggio o.fl.,  2001, bls: 315). Hvernig Internetið hefur áhrif á 

félagsauð einstaklinga og aðra þætti í lífi þeirra skilyrðist fyrst og fremst hvernig 

einstaklingurinn notar Internetið það er að segja með hvaða hætti. Ákveðinn hluti einstaklinga 

einangrast og missir tengsl sín við þá hópa sem standa þeim næst vegna mikillar 

Internetnotkunar. Aðrar rannsóknir sýna hins vegar öfug áhrif, að mikil netnotkun hafi góð 

áhrif á félagsauð. Internetið styrki sambönd fólks bæði við fjölskyldu og vini sérstaklega ef 

góð samskipti voru til staðar fyrir (DiMaggio o.fl., 2001, bls: 316). Samkvæmt rannsókn, sem 

gerð var árið 1998, var því haldið fram að Internet hefði slæm áhrif á samskipti fólks við 

fjölskyldu sína, tengsl sín við vinahópa minnkuðu og einstaklingar sem notuðu Internetið 

mikið urðu frekar einmana og þunglyndir. Þessi áhrif breyttust þó eftir því sem fleiri af 

fjölskyldumeðlimum og vinum notuðu netið meira. Þar sem niðurstöðurnar eru komnar til ára 

sinna væri áhugavert að sjá niðurstöður í rannsókn sem framkvæmd væri í dag með tilliti til 

félagsmiðla á borð við  Facebook (DiMaggio o.fl., 2001, bls: 315-316). Internetið býður uppá 

nýjar samskiptaleiðir sem fáir höfðu aðgang að fyrir tveimur áratugum. Það er hins vegar 

óumdeilt að félagsleg tengsl fólks eru að breytast og form samskipta þar með. 

Internetsamfélög eru partur af þessu viðfangsefni og áhugavert væri að skoða hvernig 

mismunandi Internetsamfélög hafa mismunandi áhrif á félagsauð. 

 

2. Benedict Anderson og hið ímyndaða samfélag 

Árið 1983 kom út bókin Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread 

of Nationalism eftir Benedict Anderson.  En í bókinni gerir hann tilraun til þess  að útskýra 

hvernig og afhverju fólk ímyndar sér sig  sem hluta af því sem kallað samfélagi og þjóð. 

Kenningin var ekki búin til með Internetið í huga eða þau samfélög sem hafa myndast þar. 
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Það er þó áhugavert að skoða þessa kenningu Anderson með tilliti til þess hvort hægt sé að 

nota hana til að skoða Internet tengd samfélög. 

Markmið Anderson er að bjóða uppá bráðarbirgða tillögur til þess að túlka frávikið 

þjóðernishyggja betur. Anderson vill meina að þjóðerni og þjóðernishyggja séu menningarleg 

fyrirbæri af ákveðinni tegund. Til þess að skilja þetta að einhverju marki þurfum við að skoða 

hvernig þessi fyrirbæri urðu hluti af sögunni, hvernig þau hafa breyst í tímans rás og hvers 

vegna þau hafa svona djúpt tilfinningalegt lögmæti. Anderson segir að þessi fyrirbæri hafi 

orðið til um miðja níundu öld þegar sögulega öfl skarast. Þegar þessi fyrirbæri voru orðin til 

þá urðu þau breytileg og sameinuðust mörgum pólitískum og heimspekilegum 

hugmyndarfræðum og vill Anderson sýna hvernig þessi fyrirbæri skutu svona sterkum rótum í 

samfélaginu (Anderson, 1991, bls: 4). 

Anderson veltir fyrir sér hugtakinu þjóð og kemur með þrjár þversagnir (paradox) sem 

kenningarfræðingar þjóðernishyggju hafa átt í erfiðleikum með.  

1) Hin hlutlausa og nútímalega sýn sagnfræðingsins á móti hinni hlutdrægu og gamaldags sýn 

þjóðernissinnans. 

2) Hin formlega algilda regla að allir eigi að hafa þjóðerni eins og allir hafa kyn. 

3) Hinn pólitíski máttur þjóðernishyggju á móti hinni heimspekilegu fátækt og samhengisleysi 

(Anderson, 1991, bls: 5). 

 

Anderson vill ekki staðsetja þjóðernishyggju til hægri eða vinstri á vettvangi 

stjórnmálanna því að þjóðernishyggja er lituð bæði af hægri og vinstri stefnum. Hann vill 

frekar setja þjóðernishyggju í flokk með trúarbrögðum (Eriksen, 2002, bls: 106). 

 Anderson segir því að í mannfræðilegum skilningi sé skilgreiningin á þjóð ímyndað 

pólitískt samfélag. Samfélagið er ímyndað því meðlimir jafnvel smæstu þjóðanna munu aldrei 

þekkja alla hina meðlimina, hitta þá eða heyra af þeim. Þrátt fyrir það lifir í hugum þess þessi 

tilfinning um ákveðið samneyti. Anderson talar um Gellner og hvernig hann segir að 

þjóðernishyggja verði ekki til þegar þjóð vaknar og öðlast vitund heldur verði hún til þegar 

hún býr til þjóð þar sem hún var ekki fyrir. Öll samfélög sem eru ekki það lítil að allir 

meðlimir þeirra hittist augliti til auglitis eru því ímynduð. Þegar þú aðgreinir samfélög átt þú 

því ekki að gera það eftir því hvort þau eru fölsk eða sönn heldur hvernig þau eru ímynduð 

(Anderson, 1991, bls: 6). Anderson segir að öll samfélög sem eru stærri en þorp séu ímynduð 

en á hvaða hátt þau séu ímynduð sé mismunandi (Eriksen, 2002, bls: 91). Þegar Anderson 

talar um ímyndun á hann ekki við eitthvað sem er búið til eða óraunverulegt heldur á hann við 

að fólk hugsi sig sem hluta af einhverju stærra eins og þjóð. 
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 Ímyndunin er hugsuð sem samfélag vegna þess að þrátt fyrir ójafnræði og ósanngirni 

innan samfélagsins er alltaf litið á hana sem djúpan félagsskap með þeim böndum sem því 

fylgja. Anderson veltir því fyrir sér hvers vegna svo margir hafi verið tilbúnir, ekki bara til að 

drepa fyrir þessar hugmyndir, heldur einnig að deyja fyrir þær (Eriksen, 2002, bls: 98). Hvað 

lætur fólk færa slíkar fórnir? Anderson telur að svarið liggi í rótum þjóðernishyggjunnar 

(Anderson, 1991, bls: 7). 

 

Þjóðernishyggja var ekki búin til vegna hnignunar kirkjunnar á 19. öldinni og 

þjóðernishyggju á ekki að raða með pólitískri hugmyndafræði þess tíma. Það á að skoða 

þjóðernishyggju með menningarlegri hugmyndarfræði. Þessi meningarlega hugmyndafræði 

saman stendur af tveimur fyrirbærum. Þau eru trúarlega samfélagið og sú hugmyndafræði sem 

gefur konungum og öðru stigveldisskipulagi vald sitt. Bæði þessi fyrirbæri eru eitthvað sem 

tíðkaðist lengi og enginn efaðist raunverulega um réttmæti þess eða gildi í langan tíma 

(Anderson, 1991, bls: 12).  Öll gömlu samfélögin litu á sig sem miðju alheimsins og í gegnum 

hið heilaga tungumál þeirra miðluðust upplýsingar frá almættinu. Þessi gömlu klassísku 

samfélög höfðu eitt mjög afgerandi einkenni frá ímynduðum samfélögum nútímans. Þau töldu 

öll að tungumál þeirra væri einstakt að því leyti að það væri heilagt og þannig var tungumálið 

leið til þess að verða meðlimur í þeirra samfélagi (Anderson, 1991, bls: 13).  Tungumálið var 

því eins konar miðill sem stóru menningarsamfélög fortíðarinnar voru ímynduð í kringum 

(Anderson, 1991, bls: 14). Stigveldis samfélögin stækkuðu og uxu, ekki bara með hernaði 

heldur spilaði ýmis pólitík þar inn í. Fólk gifti sig innan konungsætta og óx konungsveldið 

þannig (Anderson, 1991, bls: 20). Allt fram til ársins 1914 var flestum  áhrifaríkjum stjórnað 

af einhvers konar stigveldi en það hvarf smám saman og lögmæti stigveldisins dofnaði 

(Anderson, 1991, bls: 22). Sagan er þó ekki svo auðveld að ímynduð samfélög þjóða væru að 

koma algjörlega í staðinn fyrir trúarleg samfélög og stigveldis ríki. Ákveðnar grundavallar 

breytingar áttu sér stað í því hvernig heimurinn var hugsaður með hnignun trúarlegra 

samfélaga, tungumála og valdaætta sem gerði það mögulegt að hugsa þjóð (Anderson, 1991, 

bls: 22).  Anderson talar um tímann og hvernig breytingar á skynjun á tímanum hafi haft áhrif 

á að skapa þann grundvöll sem þarf til þess að ímynduð samfélög geti orðið til. Í samfélögum 

fortíðarinnar hafi tíminn og hugmyndin um tíma verið ólík því sem við höfum í dag. 

Tímaskynjun fortíðarinnar er því meira einsleit og tóm, þar sem fortíðin og framtíðin eru 

meira samofnar en við skynjum í dag. Þessar breytingar á skynjun á tíma milli fortíðar og 

framtíðar eru mikilvægar til þess að skapa grundvöll þar sem ímynduð samfélög verða til 

(Anderson, 1991, bls: 24).  Anderson lýsir tímanum sem einhvers konar félagslegri lífveru 
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sem ferðast eftir árhringnum (calendrically) í hinum einsleita og tóma tíma sem samsvarar því 

hugmynd um þjóð sem ferðast upp og niður tímalínu sögunnar sem heilsteypt samfélag. Sem 

dæmi um þetta tekur Anderson Bandaríkjamann sem mun aldrei hitta eða vita nöfnin á nema 

litlu hlutfalli af öllum Bandaríkjamönnum. Þessi Bandaríkjamaður er þó fullviss um að allir 

hinir sem hann þekkir ekki eða hefur engin kynni af muni halda áfram sínu nafnlausu 

venjulegu gjörðum samtímis hans eigin gjörðum (Anderson, 1991, bls: 26).  Anderson 

ímyndar sér dagblað með ýmsum fyrirsögnum hvaðanæva að úr heiminum sem tengjast ekki 

neitt innbyrðis og þátttakendur atburðanna vita ekki hver af öðrum. Að þessir atburðir séu allir 

saman á þessum stað er því tilviljun og tenging þeirra á milli er ímynduð. Hin ímyndaða 

tenging milli þessara atburða á forsíðu blaðsins er studd af tveimur tengdum þáttum. Hinn 

fyrri er dagsetningin á blaðinu, það er fjallað um atburðina á sama degi og er tengingin því 

tákn um hinn einsleita tóma tíma sem hreyfist um tímalínu sögunnar og innan tímans færist 

heimurinn svo áfram (Anderson, 1991, bls: 33). Ef við tökum dæmi um að ein fyrirsögn 

dagblaðsins hafi verið um snjóflóð í Bergen í Noregi og að sú frétt hafi haldist á forsíðu 

blaðsins í tvo daga eða jafnvel í heila viku. Þegar okkur hætta að berast fréttir frá Bergen þá 

ályktum við ekki að staðurinn sé ekki lengur til eða að íbúarnir séu fluttir eða látnir. Þvert á 

móti gerum við frekar ráð fyrir að nú sé hið daglega líf í Bergen komið í sinn vanalega farveg 

og við fáum aftur fréttir þaðan ef eitthvað markvert gerist þar. Seinni þáttur hinna ímynduðu 

tengsla fréttanna á forsíðunni liggur í tengslum dagblaðsins, sem er einskonar bókarform og 

markaðarins (Anderson, 1991, bls: 33).  Bækur eru framleiddar í miklum mæli eins og aðrar 

vörur en bókin er ólík öðrum vörum þar sem hún er sérstök, sjálfum sér næg og notkunargildi 

hennar er töluvert meira en t.d. kíló af korni þótt hún sé fjöldaframleidd eins og kornið. Út frá 

þessu sjónarhorni er hægt að líta á dagblaðið sem öfgakennda útgáfu af bók. Þar er fjallað um 

það sem gerðist frá því að síðasta blað kom út. Hegel líkti dagblaðalestri á morgnana sem 

eitthvað sem kom í staðinn fyrir morgunbænir fyrir hinn nútíma mann. Hver og ein manneskja 

sem les blað veit að athöfnina er endurtekin af miklum fjölda fólks og  einstaklingurinn efast 

ekki um tilvist þessa fólks sem er þó alveg ókunnugt honum. Þessi athöfn er svo endurtekin 

dag frá degi af fjölda fólks sem veit að aðrir framkvæma sömu athöfn. Að sama skapi vita þeir 

sem tilheyra hinni ímynduðu þjóð af tilvist hvors annars og eins og dagblaðslesandinn gerir 

(Anderson, 1991, bls: 33-36). 

Anderson heldur því fram að það séu þrír sögulegir þættir sem  skipta mestu máli í að 

skapa aðstæður til þess að hið ímyndaða samfélag geti orðið til. Þegar þessir þrír þættir misstu 

grip sitt á mannshuganum smám saman í tímanna rás hafi grundvallarforsendur hins 

ímyndaða samfélags myndast. Fyrsti þátturinn er ritmálið. Ritmál og læsi var ekki takmarkað 
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við yfirstéttirnar og með auknu læsi og vegna þess að ritmálið væri það sama og talmálið 

opnaðist ákveðinn heimur upplýsinga fyrir lægri stéttirnar. Þáttur númer tvö felst í því að 

samfélagið sé skipulagt í kringum konung eða aðra sambærilega valdastofnun. Þetta fólk fær 

vald sitt frá almættinu sem gerir það að mörgu leyti ósnertanlegt frá sjónarhorni almúgans. 

Þriðji þátturinn er hugmyndin um skammlífi þar sem ekki er hægt að þekkja söguna frá 

heimsmyndinni (Anderson, 1991, bls: 36). Þegar allir þrír þættirnir eru sameinaðir  á þeim 

tímapunkti sem þeir eru allir mjög ráðandi þá verður til samfélag sem bindur einstaklinginn í 

hversdagsleikanum.  Einstaklingurinn sér ekkert að þessu fyrirkomulagi og heldur að svona sé 

eðlilegt að hlutirnir séu. Þetta skipulag gefur harmleik eins og dauða, missi og því að vera í 

stöðugu þjónustuhlutverki ákveðið gildi og jafnvel frelsun frá ömurleika lífsins. Hnignun 

þessara þátta sem átti sér stað fyrst í  Vestur-Evrópu og síðar í öðrum heimshlutum er til 

komin vegna mikilla þjóðfélagsbreytinga á efnahagslegu sviði og með framförum í raun- og 

félagsvísindum ásamt framförum í samskiptum. Þessi hnignun átti þátt í að slíta í sundur 

heimsmyndina og söguna Prentvæðingin er mjög áhrifamikill þáttur í þessu verki þar sem 

dreifing á upplýsingum átti sér stað hraðar og urðu um leið aðgengilegri fyrir fleiri. Þessi 

þróun gerði fjölda fólks  kleift að tengjast öðrum á nýjan hátt (Anderson, 1991, bls: 36).  

Prentmiðlar eru lykilatriði í þessari þróun um að miðla upplýsingum og örva nýjar 

hugmyndir. Upp úr 1500 fóru bóksalar í Evrópu að gefa út bækur í auknum mæli á öðrum 

tungumálum en latínu og ná þannig til mun fleira fólks en þeir gerðu áður. Vegna fátæktar í 

Evrópu á þessum tíma var mikið gefið út af litlum ódýrum útgáfum til þess að auka 

lesendahópinn sem hafði bæði kost á að kaupa útgáfurnar og gat lesið þær (Anderson, 1991, 

bls: 38).  Með þessu móti hafði fjöldi fólks aðgang að nákvæmlega sama efninu, ólíkt því sem 

gerist þegar fólk ber fréttir sín á milli með orðunum einum, án þess að hafa bein samskipti við 

aðilann sem flytur fréttirnar(Eriksen, 2002, bls: 105). Prentbyltingin lagði grunn að 

þjóðernisvitund á þrjá ólíka vegu. Sú mikilvægasta verður að teljast að með prentuðum 

miðlum á þjóðtungunni skapaðist sameiginlegur farvegur til tjáningar, samskipta og 

skoðanaskipta sem var neðar en Latína og fleiri höfðu þar af leiðandi aðgang að og ofar en hið 

talaða mál. Með dreifingu prentmiðlanna gat fólk skilið,  jafnvel átt samskipti við og var 

meðvitað um tilvist þúsunda annarra og jafnvel milljóna. Þarna urðu til ákveðin tengsl í 

gegnum prentmiðlana sem skapaði grundvöll fyrir þjóðernisvitund og ímyndað samfélag 

(Anderson, 1991, bls: 44).  Prentmiðlarnir gáfu tungumálinu sem slíku ákveðinn stöðugleika 

sem til langs tíma litið bjó til huglæga mynd af þjóð. Í dag gefa prentmiðlar, útvarp og 

sjónvarp tungumálinu sama stöðugleika sem og aðeins prentmiðlarnir gerðu fyrr á tímum 

(Eriksen, 2002, bls: 105).  Á 18. öld höfðu tungumál í Evrópu komist í fast form og var það 
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prentmál sem nokkurn veginn skilgreindi hvernig þetta form var. Sumar mállýskur voru líkari 

prentmálinu en aðrar og tóku þær því yfirhöndina fram yfir hinar (Anderson, 1991, bls: 45). 

 

 Að mati Anderson voru það þrjár valdastofnanir sem breyttu formi  sínu og virkni frá 

því sem fyrir var. Þessar þrjár valdastofnanir voru manntalið (census), kortið og safnið. Í 

sameiningu mótuðu þær hvernig nýlenduríki hugsaði og skipulagði yfirráð sín. Í þessu felst 

hvernig nýlenduríkið hugsaði um eðli þeirra sem þeir stjórnuðu, landsvæði yfirráða þeirra og 

lögmæti uppruna þess (Anderson, 1991, bls: 163). 

 Anderson bendir á að eftir því sem lengra leið á nýlendutímann varð 

samfélagsflokkunin sýnileg og tengdist nær eingöngu kynþætti. Trúarleg samfélagsflokkun 

hvarf nánast sem aðal-kvarði samfélagsflokkunar. Anderson  bendir einnig á að eftir sjálfstæði 

ríkja í Asíu var kynþáttaflokkun nýlendutímans haldið áfram en var endurskilgreind sem t.d. 

Kínverjar og Malasíubúar. Á tímum nýlendustefnunar voru það nýlenduherrarnir sem bjuggu 

til, skilgreindu og flokkuðu samfélag innfæddra. Þeir skiptu þeim upp í hópa sem innfæddir 

myndu jafnvel ekki sjálfir skilja eða flokka sig með því móti. Nýlenduherrarnir bjuggu því til 

manntalið (census) (Anderson, 1991, bls: 165). 

Kortið er mikilvægur þáttur í því hvernig horft er á heiminn  og hann skynjaður.  

Anderson tekur Kairó og Mekka sem dæmi. Þessar heilögu borgir í augum múslima eru ekki 

lengur aðeins svæði í heilagri islamskri landafræði heldur líka punktar á korti eins og svo 

margar aðrar borgir sem hafa gott sem enga þýðingu fyrir múslima a.m.k. ekki í heilögum 

skilningi (Anderson, 1991, bls: 170-171).  Þessi hugmynd um landamæri sem er svo eðlislæg í 

dag hefur því ekki alltaf talist eðlileg.  
  Á nýlendutímanum voru söfn og söguritun notuð  í pólitískum tilgangi. Með því að 

standa vörð um t.d. mannvirki eða hluti með sagnfræðilegt gildi gátu nýlenduherrarnir réttlæt 

veru sína í þeim samfélögum sem þeir réðu yfir. Nýlenduherrarnir gátu því litið á sig sem 

einskonar verndara menningarverðmæta og staðbundinna hefða. Fornleifafræði fór í meiri 

mæli að snúast um ferðamenn og að skapa umhverfi og staði sem þeir hefðu áhuga á. 

Nýlenduríkin voru því safnavædd. Gömul mannvirki með trúarlegt gildi voru oft á tíðum tekin 

yfir af nýlenduherrunum og tæmd af upprunalegu íbúunum og þar áttu ekki lengur heima t.d. 

trúarlegar athafnir heldur var þeim breytt með þeim hætti að aðgengið var sniðið fyrir gesti og 

ferðamenn. Bækur voru gefnar út með staðsetningum á merkilegustu stöðunum og ljósmyndir 

af fornleifum og öðru sem vesturlandabúum þótti áhugavert. Það fór því fram ákveðin 

safnavæðing fyrir ferðamenn þar sem lögð var áhersla á það sem þeim þótti merkilegt. Þessi 

safnavæðing bjó til veraldlegt nýlenduríki (Anderson, 1991, bls: 181-182). Tilgangur með 
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söfnum er sá að hafa til sýnis hluti sem einhver vill sjá og skoða. Hvaða hlutir þetta eru og af 

hverju við viljum skoða þá en ekki einhverja aðra getur verið hægt að svara með 

margvíslegum hætti. Söfn og safnvæðing ímyndarinnar getur þar með verið með mjög 

pólítískum hætti. Því þar eru ákveðnir einstaklingar að velja hvað á að vera á safni og getur 

tilgangurinn verið pólitískur Með því hafa þeir líka ákveðið vald sem endurspeglast í því að 

þeir ráða hvað þykir merkilegt og um leið hvað aðrir fá að sjá (Anderson, 1991, bls: 178).   

Nýlenduveldin höfðu þann sið að nefna staði í fjarlægum löndum ,,nýja” og svo 

borgarnafn sem nú þegar var til í þeirra löndum t.d. New York. Þeir bjuggu því til nýja útgáfu 

af því sem til var í þeirra heimalandi. Þeir staðir sem fengu ný nöfn voru þó ekki endilega nýir 

sem slíkir heldur áttu þeir sér oft langa sögu og með þessum nafngiftum voru 

nýlenduherrarnir að gefa þeim nýtt upphaf, það nýja tekur við af hinu gamla. Þeir bjuggu til 

ákveðna samhverfu með nýju og gömlu borgunum þar sem þær áttu ekki að taka við hvor af 

annarri heldur átti þeirra tilvist að vera samsíða hinum upprunalegu borgum (Anderson, 

Benedict, 1991, bls: 187).  Það er ekki hægt út frá sögulegu sjónarmiði að fólk gæti litið á að 

það byggi í samsíðum heimi og aðrir nema að stór hluti fólks byggi við þær aðstæður að því 

fyndist það vera að lifa hliðstæðu lífi og aðrir. Þótt þetta fólk hittist aldrei þá er það engu að 

síður að ferðast eftir sömu braut (Anderson, 1991, bls: 188).  Þannig að nýlenduveldin 

sköpuðu ákveðinn grundvöll með t.d. þessum nafngiftum til þess að fólk gæti búið í sama 

samfélagi þrátt fyrir að búa ekki í sömu heimsálfu. Tilfinningin var að þú byggir í svipuðum 

heimi með svipuð gildi og fullt af fólk sem þú hefur aldrei hitt og munt aldrei hitta en engu að 

síður veist þú af tilvist þess og veist að það mun halda áfram sínu lífi. 

Kenning Anderson um hið ímyndaða samfélag hefur verið notuð til þess að skoða 

annars konar samfélög en þau sem snúa að þjóðerniskennd. Í greininni Wispy Communities 

byggja Gary Alan Fine og Lisa-Jo van den Scott á kenningum Anderson til þess að skoða 

samkomur eins og t.d. tónlistarhátíðir og samkomur tengdar kvikmyndum. Þeirra dæmi er 

míkró samfélag sem myndast yfir eina helgi þar sem þemað er kvikmyndin The Big Lebowski 

(Fine og Scott, 2011, bls 1320). Þau nefna fleiri dæmi um mikró og makró samfélög sem hægt 

sé að skoða út frá kenningu Anderson sem eru með svipuðu móti og  The Big Lebowski 

samfélagið, þar að segja samfélag sem myndast út frá einhverju ákveðnu þema í tilturlega 

stuttan tíma (Fine og Scott, 2011, bls 1327). Kenning Anderson er því ekki eingöngu hægt að 

nota til þess að skoða samfélög byggð á þjóðerniskennd eins og höfundar Wispy Communities 

sína fram á. En hvað segir þessi umfjöllun Andersons um ímynduð samfélög okkur um 

spurningar tengdum Internetinu? Eru þær gagnlegar til að skoða svokallaða samfélagsmiðla 

eins og Facebook og Twitter?   
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3. Twitter sem ímyndað samfélag 

Í greininni ,,Imagining Twitter as an Imagined community” er fjallað um rannsókn þriggja 

einstaklinga á Twitter reikningi eins þeirra og skoða þau hvort Twitter geti verið ímyndað 

samfélag þrátt fyrir að skapendur Twitter hafi ekki hugsað það sem slíkt (Gruzd, Wellman og 

Takhteyev, 2011, bls: 1294).  Hugmyndin um samfélag hefur ekki verið samhljóma hjá 

fræðimönnum. Hvort samfélag þurfi að vera eitthvað félagslegt fyrirkomulag eða ímyndun hjá 

fólki sem tilheyrir svipuðum veruleikaheimi. Tilkoma Internetsins inn í samfélagsumræðuna 

hefur komið af stað nýjum spurningum um samfélag en á Internetinu getur fólk átt samskipti 

án þess að hittast nokkurn tímann. Höfundar greinarinnar velta því fram þeirri spurningu hvort 

samskipti á netinu flokkist sem samfélag?  Um það eru auðvitað skiptar skoðanir (Gruzd, 

Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1294-1295).  

Twitter.com var stofnað 2006 og náði miklum vinsældum árið 2009 sem hafa haldist.  

Twitter er eins konar örblogg þar sem einstaklingar geta sagt það sem þeim dettur í hug með 

140 bókstöfum í hverju bloggi. Twitter er byggður upp öðruvísi en flestar samskiptasíður að 

því leyti að þú getur orðið áskrifandi að bloggi fólks án þess að það þurfi að verða áskrifandi 

af þínu. Flestar samskiptasíður bjóða upp á ,,vin‘‘ möguleikann þar sem einstaklingar þurfa að 

samþykka beiðni til þess að verða áskirifendur af síðum hvers annars. Twitter býður sem sagt 

upp á áskriftarmöguleikann í aðra áttina (Gruzd, Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1296). 

Þegar höfundar greinarinnar skoðuðu Twitter út frá hefðbundnum samfélags skilgreiningu þá 

var það augljóst að Twitter flokkaðist ekki þar undir. Samskipti milli einstaklinga voru ekki 

með tíðum hætti og samhugur og samgangur voru með litlum hætti í samanburði við samfélög 

í raunheimi. Twitter er því ekki samfélag eða Twitter net einstaklinga sem tilheyra Twitter. 

Höfundar greinarinnar voru þó ekki alveg af baki dottnir og vildu skoða hverskonar samfélag 

það væri sem myndaðist á Twitter og einkenni samfélaga í Twitter-neti (network) 

einstaklinga. Þeir lögðu því fyrir sig fjórar spurningar sem þeir vildu svara.  

 

1. Er samfélagið byggt upp af notendum sem hittast í eigin persónu og þá reglulega eða með 

reglulega millibili? 

2. Er samfélagið uppbyggt af þyrpingum sem tengjast sín á milli og eru þeir sem tilheyra 

þessum fylkingum fylgjendur sín á milli á Twitter. 

3. Hópast fólk saman út frá viðfangsefni t.d. aðdáendur J. Lo. eða fræðimenn sem rannsaka 

Internetið.  

4. Breiðast upplýsingar um netið með þeim möguleikum sem Twitter hefur upp á að bjóða.  
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 Til þess að fá svör við þessum spurningum notuðu rannsakendur Twitter reikning eins 

rannsakandans, Barry Wellmann. Hann er virkur Twitter-notandi og með því að nota Twitter-

reikning eins rannsakandans auðveldaði það vinnu í að meta og dæma samskipti milli hans og 

annarra Twitter notenda. Til að byrja með skoða rannsakendur tvo fylgjendur Wellmann og 

muninn á þeim. Annar er gamall skólafélagi á meðan hinn er hluti af upplýsinganeti 

Wellmann. Seinni einstaklinginn hefur Wellmann aldrei hitt eða átt nein formleg samskipti 

við. Fyrri einstaklinginn hefur Wellmann augljóslega hitt og átt samskipti við og hann er því 

augljóslega hluti af hans samfélagi og raunheimi. Rannsakendur varpa því fram þeirri 

spurningu hvort seinni einstaklingurinn sé líka hluti af samfélagi Wellmann og hvort það 

samfélag sé raunverulegt eða ímyndað (Gruzd, Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1297).  

 Rannsakendur skoðuðu Twitter út frá kenningu Anderson um hið ímyndaða samfélag 

og hvort það væri hægt að staðfæra þær kenningar yfir á fyrirbæri eins og Twitter. Þegar 

Twitter er skoðað út frá hugmyndum Anderson um hið ímyndaða samfélag vildu 

rannsakendur meina að þær hugmyndir væri vel hægt að færa yfir á Twitter notendur. 

Notendur Twitter skipta milljónum og geta notendur því ekki þekkt eða átt samskipti við alla 

hina notendurna en notendurnir vita engu að síður af tilvist hvors annars (Gruzd, Wellman og 

Takhteyev, 2011, bls: 1298).  Rannsakendur skoðuðu því hvort Twitter notendur hefðu 

sameiginlegt tungumál eða notuðu sameiginlegar aðferðir til þess að tjá sig sín á milli. Twitter 

notendur nota ákveðna aðferð til þess að merkja umfjöllunarefni færsla sinna, svokallað 

hashtag. Það er gert með þeim hætti að  oftast er í enda hverrar færslu  # merki og svo 

málefnið sem um var fjallað t.d. ef ég myndi skrifa færslu um Háskóla Íslands og 

bílastæðamálin þar gæti hún verið eitthvað á þessa vegu: ,,Ég er staddur í Háskóla Íslands og 

bílastæðamálin eru í góðu lagi #Háskóli Íslands #Bílastæðamál. Allir þeir sem hafa áhuga á 

Twitter færslum um Háskóla Íslands geta leitað á Twitter að hashtags merktum Háskóla 

Íslands (Gruzd, Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1301).  Annað dæmi um samskipta leið 

sem notuð er á Twitter er þegar þú svarar færslum frá öðrum. Þá setur þú @ merkið og svo 

nafn viðkomandi sem þú ert að svara og þá birtist þín færsla bæði á þinni Twitter tímalínu og 

þess sem þú ert að svara. Rannsakendur fundu fleiri dæmi um afbrigði tungumálsins sem voru 

notuð við Twitter. Þeir telja að Twitter samfélagið hafi mótað og þróað sín eigin 

tungumálaafbrigði sem sé þó ekki nauðsynlegt að kunna til þessa að vera á Twitter en þau séu 

hins vegar nauðsynleg til þess að eiga markviss samskipti á Twitter og að til sýna fram á að 

þú sért hluti af Twitter samfélaginu (Gruzd, Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1302-1303). 

Til þess að ímyndað samfélag geti orðið til þarf ákveðna hugsun meðal fólks sem á að tilheyra 



20 

því. Anderson lýsir þessu þannig að einstaklingar verði að geta ferðast saman í gegnum 

tímann og söguna með því að hafa þá sameiginlegu vitund að það sé til og að hinir séu það 

líka. Einstaklingurinn búi í sameiginlegu samfélagi ásamt öðrum.  

Á Twitter er litið á tímann aðeins öðruvísi en gert er í daglegu lífi. Twitter lifir að 

mörgu leyti í núinu, þar sem eitthvað sem gerðist fyrir viku síðan tilheyrir gömlum og liðnum 

tíma. Það koma tískufyrirbrigði þar sem lýsa í því að mikill fjöldi fer að tala um það sama og 

allt í einu hafa allir skoðanir á ákveðnum málum. Twitter hefur verið notað á alþjóðlegum 

vetvangi til þess að miðla upplýsingum í mótmælum kúgaðra þjóða og til þess að sýna 

stuðning og safna fé fyrir fólk sem gengið hefur í gegnum náttúruhamfarir. Þetta eru dæmi um 

hvernig Twitter hreyfist áfram í gegnum tímann og fjöldi fólks er að hugsa um sama 

veruleikaheiminn á sama tíma og vitundin um að aðrir viti og sjái það sama og þú er til staðar 

(Gruzd, Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1303). Twitter hefur enga leiðtoga sem slíka. Allir 

Twitter notendur hafa samskonar Twitter reikning og aðgang að því sama, allir geta gerst 

áskrifendur að öllum og allir ættu því að vera nokkuð jafnir innan samfélagsins. 

Rannsakendur vilja þó meina að á Twitter sé ákveðið form yfirstéttar sem samanstendur af 

frægu fólki og fyrirtækjum sem hafi marga áskrifendur. CNN er nefnt sem dæmi en Twitter 

reikningur CNN hafði í mars 2010 næstum því eina milljón notenda. Dæmi eru líka um  að 

fólk sé með marga áskrifendur innan tiltekins samfélagshóps sem gerir það að ákveðinni 

yfirstétt innan ákveðins samfélags. Þessi yfirstétt telja rannsakendur að skipti máli í Twitter 

samfélaginu að því leytinu til að hún hópar fólki saman og sé tenging milli fólks sem tilheyri 

mismunandi félagslegum hópum.  

Höfundar greinarinnar þótti ekki nóg að skoða Twitter eingöngu út frá kenningu 

Anderson um hið ímyndaða samfélag og vildu gefa rannsókn sinn meiri dýpt. Þeir notuðu til 

þess kenningu Quenten Jones. Hann setti fram ákveðnar forkröfur sem þurfti að uppfylla til 

þess að fyribæri gæti kallast stafrænt samfélag. Þær eru: Gagnvirkni í samskiptum, 

margbreytni í samskiptum, staður sem allir geta hist og meðlimir yfir langan tíma (Gruzd, 

Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1307). Rannsakendur telja að styrkur hugmynda Jones 

felist í því að hugmyndir hans eru byggðar á mjög breiðu sviði vísinda (Gruzd, Wellman og 

Takhteyev, 2011, bls: 1298).  Til þess að skoða hluti út frá hugmyndum Jones þarf 

rannsakandinn að skoða það sem samfélagið býr til. Rannsakendur telja að þótt stafræn byggð 

samkvæmt Jones sé til staðar þýði það ekki að stafrænt samfélag sé til staðar (Gruzd, 

Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1298).  Gagnvirk samskipti er fyrsta atriðið sem Jones 

nefnir og er þar átt við samskipti í báðar áttir. Twitter er samskiptamiðill og geta samskiptin 

bæði verið á annan veginn og líka tvíþátta og hægt er að svara einstaklingum á einfaldan hátt 
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og er það alls ekki óvanalegt að svo sé gert.  Á Twitter-neti höfundar eru margir sem tilheyra 

sama neti og eiga þar samskipti sín á milli án þess að þau fari í gegnum höfundinn sjálfan og 

fullnægir það því kröfu Jones um margbreytni í samskiptum (Gruzd, Wellman og Takhteyev, 

2011, bls: 1307). Jones sagði að almennur staður þar sem fólk getur hist og átt samskipti væri 

mikilvægur. Höfundar greinarinnar skoðuðu einnig tengsl fólks í raunheimi og komust að því 

að mikið af fólkinu í neti höfundar þekktist innbyrðis og hittist þar af leiðandi eða notaði aðra 

samskiptamöguleika á Internetinu til að þess að hafa samskipti. Rannsakendur hefðu getað 

túlkað þetta svo að Twitter sjálft væri þessi staður þar sem það er almennur staður sem allir 

geta stundað. Jones vildi að til þess að hægt væri að skilgreina stafræna byggð sem stafræna 

byggð væri ákveðinn fjöldi sem myndi þrífast þar yfir ákveðinn tíma. Jones vildi þá ekki að 

hægt væri að skilgreina eitthvað sem stafræna byggð ef það væri aðeins samfélag sem myndi 

staldra við í stuttan tíma. Dæmi um þetta má nefna bloggsíðu sem nær miklum vinsældum í 

stuttan tíma en fjarar svo út á nokkrum dögum eða vikum. Í því dæmi væri ekki um stafræna 

byggð að ræða (Gruzd, Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1308). Þegar rannsakendur 

skoðuðu Twitter-net höfundar á tveimur mismunandi tímapunktum sáu þeir að það hafði 

breyst að mjög litlu leyti og töldu þeir þá óhætt að álykta að meðlimafjöldinn væri nokkuð 

stabíll í Twitter-neti rannsakenda. 

Að lokum vildu höfundar vita hvernig notendur Twitter skynjuðu sig sem hluta af 

Twitter samfélaginu. Höfundar greinarinnar skoða fjögur atriði sem McMillan og Chavis telja 

upp sem þeir telja að séu mikilvæg til þess að einstaklingur skynji sig sem hluta af samfélagi. 

Einstaklingar verða að finnast þeir tilheyra samfélagi  til þess að þeir skynji sjálfan sig sem 

hluta af því. Þeim verður að finnast þeir geta haft áhrif á samfélagið sem þeir tilheyra. 

Stuðningur frá samfélaginu og líka stuðningur sem þeir veita er nauðsynlegur. Sameiginlega 

saga, svipuð reynsla og að deila tímanum saman myndar ákveðin sameiginleg tilfinningaleg 

bönd. Rannsakendur vilja meina að einn helsti kostur þess að nota hugmyndafræði McMillan 

og Chavis um samfélagsskynjun er að þær styrkja margar af þeim tengingum sem Anderson 

gefur í skyn (Gruzd, Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1298-1299). Vegna 

rannsóknaraðferða þótti rannsakendum erfitt að skera úr um það með nákvæmum hætti hvort 

þeir sem voru hluti af Twitter neti rannsakenda fyndust þeir tilheyra ákveðnu samfélagi. Þeir 

sáu samt sem áður ákveðið mynstur í því hvernig net rannsakendans var byggt upp og var það 

í kringum ákveðin áhugamál og þemu. Hóparnir tengjast þó innbyrðis og skara hvorn annan 

að mörgu leyti. 

Þegar Twitter var skoðað út frá kenningum Anderson um ímyndað samfélag kom í ljós 

að Twitter samfélagið er tvíþætt. Annars vegar er það sameiginlegt samfélag Twitter notenda 
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og hins vegar meira persónulegt samfélag. Í sameiginlegu samfélagi Twitter notenda er 

ákveðið tungumál notað, aðferðir og viðmið (Gruzd, Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 

1314). Twitter notendur safnast saman við að fylgja frægum einstaklingum og stór 

fyrirtækjum og mynda eins konar hópa í kringum þau. Þegar persónulegi Twitter reikningur 

rannskandans var skoðaður kom í ljós að Twitter samfélögin sem hann tilheyrði voru bæði 

persónuleg á Twitter og fyrir utan Twitter og að hann tilheyrði ákveðnum hópum sem áttu 

líka samskipti í raunheimi og komust rannsakendur að þeirri niðurstöðu að Twitter samfélag 

hans væri bæði ímyndað og raunverulegt. 

 

4. Spjallborð á Internetinu og 4chan.org 

Internet spjallborð er fyrirbæri sem fólk notar til að tala saman á Internetinu með því að setja 

inn skilaboð sem aðrir geta lesið. Ég skilgreini spjallborð og spjallsvæði ekki á sama hátt. 

Spjallsvæði er vefsvæði með mörgum spjallborðum. Spjallborð getur því verið hluti af 

spjallsvæði en ekki öfugt. Spjallborðinn eru jafn fjölbreytt eins og þau eru mörg og hægt er að 

flokka þau á ótal vegu t.d. eftir innihaldi eða virkni. Mörg sérhæfð spjallsvæði gefa þó þann 

valkost fyrir notendur sína að tala um aðra hluti en nákvæmlega það sem spjallborðið er um 

og er sá hluti spjallborðsins mismikið notaður eftir spjallsvæðum. Bland.is er vinsælt 

spjallsvæði á Íslandi og samanstendur það af mörgum ólíkum spjallborðum. Notendur 

Bland.is hafa  möguleika á að skoða spjallborð um fjölbreytt og sérhæft málefni t.d. bíla og 

handverk. 

Umræðan á spjallborðum fer yfirleitt þannig fram að þú getur annað hvort búið til nýtt 

umræðuefni innan málaflokksins, svokallaðan spjallþráð ef það er eitthvað sem þú vilt tala um 

sem er ekki annars staðar t.d. ef eitthvað nýtt hefur gerst tengt málaflokknum sem er ekki 

verið að ræða annars staðar. Hinn samskiptakosturinn er að svara þræði sem er nú þegar til 

staðar til þess að bæta við þá umræðu sem á sér stað þar. Þannig getur þú átt samskipti við þá 

sem lesa og skrifa á spjallborðinu. 

Spjallborð eru mismunandi hvað nafnleynd varðar. Á flestum spjallborðum þarftu að 

búa þér til notanda aðgang sem þú notar til þess að hafa samskipti og er yfirleitt nóg að gefa 

upp tölvupóstfang. Á öðrum spjallborðum getur þú talað nafnlaust án þess að skrá þig inn eða 

gefa upp nokkrar upplýsingar sem hægt er að rekja til þín. 

 

Í október 2003 var vefsíðan 4chan.org stofnuð. Christopher Poole eða ,,moot” eins og 

hann kallar sig var aðeins 15 ára þegar hann stofnaði 4chan og hélt nafnleynd til ársins 2008 
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(Hesse, Monica 2009). 4chan er svo kallað myndaspjallborð þar sem notendur verða að birta 

mynd að þeirra vali ef þeir búa til nýjan spjallþráð. Það er þó ekki krafa að setja inn mynd 

þegar þræði er svarað. Vefsíðan var búin til sem ensk útgáfa af japönsku síðunni Futaba 

channel sem var eitt vinsælasta spjallborðið á þeim tíma í Japan. Síðan var hugsuð sem staður 

þar sem áhugafólk um anime, sem er japönsk teiknimyndalist, gæti skipst á myndum og 

skoðunum (4chan.org, 2012a). 4chan í dag er mjög frábrugðin þeirri síðu sem hún var í 

upphafi. Í dag er þar að finna 53 spjallborð um hin ýmis málefni tengd öllu mögulega. Síðan 

fær 10,200,000 mismunandi gesti og 650,000,000 uppflettingar í hverjum mánuði sem gerir 

hana að einu allra stærsta ensku mælandi spjallsvæði í heimi (4chan.org, 2012b).  4chan er 

með fremur óheðbundnu sniði sem spjallsvæði því þar þarf ekki að skrá sig inn og er sá 

möguleiki ekki fyrir hendi. Þannig að þar áttu að geta haft samskipti án þess að gefa neitt upp 

um sjálfan þig eða þína persónu t.d. tölvupóstfang. Reglur 4chan eru misjafnar eftir 

spjallborðum og gilda t.d. strangar reglur um klámefni á sumum spjallborðum en ekki á 

öðrum. 4chan náði fyrst einhverri alvöru athygli hjá fjölmiðlum árið 2008 þegar 

grasrótarsamtökin Anonymous lýstu yfir stríði við Vísindarkirkjuna. Málavextir voru þeir að 

Vísindakirkjan vildi láta fjarlæga viðtal við Tom Cruise af Internetinu og þannig ritskoða 

netið að mati Anonymous. Nokkur vefsvæði m.a. 4chan sameinuðust þá í aðgerð sem var 

kölluð Project Chanology  þar sem markmiðið var að valda eins miklum skaða og vakningu á 

kostnað Vísindakirkjunnar og hægt væri. Þó engar sannanir um bein tengsl Anonymous við 

4chan séu til að mér vitandi eru tengslin engu að síður augljós, spurningin er kannski frekar 

hvort kom á undan, hænan eða eggið. Anonymous notar mikið af sömu hugmyndarfræði og 

/b/ spjallborð 4chan.org um Internetið og frelsið þar og það má augljóslega sjá þegar 

Anonymous er í aðgerðum þá er mikið talað um það á /b/ og fólkið þar vill a.m.k. meina að 

það sé hluti af þessum aðgerðum. Þannig að ef Anonymous er ekki hluti af /b/ þá er /b/ a.m.k. 

hluti af Anonymous (Landers, 2008) 

Vinsælasta spjallborð 4chan er /b/ en b-ið stendur fyrir handahófskennt (randome). Á 

þessu spjallborði má notandinn setja nánast hvað sem er, á því eru nánast engar skrásettar  

reglur en þó einhverjar t.d. er barnaklám bannað og ruslpóstur (spam). Að rannsaka eitthvað 

fyrirbæri eins og 4chan er mörgum takmörkunum háð og er mikilvægt að rannsakandinn taki 

það sem stendur á síðunni ekki of hátíðlega. Þegar þú opnar síðuna stendur: ,,The stories and 

information posted here are artistic works of fiction and falsehood. Only a fool would take 

anything posted here as fact.” (4chan.org, 2012c). Það gefur fólki ákveðið frelsi til þess að tjá 

sig án afleiðinga. Þannig að það er margt sem ber að varast en þetta þýðir þó ekki að það sé 

ekki hægt að rannsaka 4chan eða svipaðar síður. Rannsakandinn þarf hins vegar að vera 
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meðvitaður um það að það sem er skrifað þar gæti að miklu leiti verið ímyndun þess sem 

skrifar.  

 Spjallborðið /b/ hefur ákveðið sjálf sem snýr bæði að því hvernig notendur líta á 

sig(eða hinn dæmigerða notanda) og hvernig Internetið lýtur á /b/. Hugmynd um hvernig hinn 

dæmigerði notandi spjallborðsins lítur út er að hann sé karlmaður á aldrinum 16-25, 

einhleypur, yfir meðalgreind, er undir í flestum þáttum lífsins og býr í kjallaranum hjá 

foreldrum sínum. Það er auðvitað ómögulegt að vita hversu margir notendur /b/ falla undir 

hinn dæmigerða notanda eða undir einhvern af þeim þáttum sem einkenna hann. /b/ hefur 

ákveðna hugmynd um hvernig það vill að Internetið sjái sig. /b/ vill skapa ótta og að fólk sé 

hrætt við síðuna og býr sér til ákveðin völd með því. /b/ lítur á sig sem bæði gott afl og slæmt 

afl sem gerir bæði slæma hluti og góða. Hugmyndin er að þeir geti knésett alla og því eigi 

allir að óttast /b/. 

 Þrátt fyrir að 4chan sé það sem hægt er að kalla samfélag ringulreiðar eru þar ákveðnar 

reglur. Síðan knowyourmeme.com sem fjallar um Internet menningu telur að þessar reglur 

hafi byrjað árið 2006 í IRCinu og dreifst þaðan á 4chan (Lolrus, 2010). Reglurnar eru 

breytilegt fyrirbæri og eru alls ekki skrifaðar í stein og eru mismunandi útgáfur af þeim í 

gangi á Internetinu. 

1. Do not talk about /b/.  
2. Do NOT talk about /b/. 
3. We are Anonymous. 
4. Anonymous is legion. 
5. Anonymous does not forgive, Anonymous does not forget. 
6. Anonymous can be a horrible, senseless, uncaring monster. 
7. Anonymous is still able to deliver. 
8. There are no real rules about posting. 
9. Always register with your local service provider. 
10. If you enjoy any rival sites — DON'T. 
11. All your carefully picked arguments can easily be ignored. 
12. Anything you say can and will be used against you. 
13. Anything you say can be turned into something else. - fixed 
14. Do not argue with trolls — it means that they win. 
15. The harder you try, the harder you will fail. 
16. If you fail in epic proportions, it may just become a winning failure. 
17. Every win fails eventually. 
18. Everything that can be labeled, can be hated. 
19. The more you hate it, the stronger it gets. 
20. Nothing is to be taken seriously. 
21. Original content is original only for a few seconds before getting old. 
22. Copy 'n paste is made to ruin every last bit of originality. 
23. Copy 'n paste is made to ruin every last bit of originality. 
24. Every repost is always a repost of a repost. 
25. Relation to the original topic decreases with every single post. 
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26. Any topic can be turned into something totally unrelated. 
27. Always question a person's sexual preferences without any real reason. 
28. Always question a person's gender - just in case it's really a man. 
29. On the internet, all girls are men, and all kids are undercover FBI agents or Perverted 
Justice Decoys. 
30. There are NO girls on the internet. 
31. TITS or GTFO - the choice is yours. 
32. You must have pictures to prove your statements. 
33. Lurk moar — it's never enough. 
34. There is porn of it, no exceptions. 
34b. There are ponies of it, no exceptions. 
35. If no porn is found of it, it will be made. 
36. There will always be more fucked up shit than what you just saw. 
37. You can not divide by zero (just because the calculator says so). 
38. No real limits of any kind apply here — not even the sky 
39. CAPSLOCK IS CRUISE CONTROL FOR COOL. 
40. EVEN WITH CRUISE CONTROL YOU STILL HAVE TO STEER. 
41. Needs moar Desu. No exceptions. 
42. Nothing is Sacred. 
43. The more beautiful and pure a thing is, the more satisfying it is to corrupt it. 
44. Trying to edit the rules of the Internet with Japanese characters is like trying to make “2 
girls, 1 cup” acceptable in society. It only works at A-con. 
45. When one sees a lion, one must get into the car 
46. There is furry porn of it. No exceptions. 
47. The pool is always closed (Lolrus, 2010). 

 

Hver einasta regla á sér forsögu eða eru tilvísun í brandara og því eru þær ekki 

auðskiljanlegar fyrir þá sem ekki þekkja til þessara mála. Reglur eru auðvitað skapaðar af 

einhverjum og það er hægt að fá ákveðna innsýn inn í þau samfélög sem þær voru skapaðar 

fyrir með því að skoða þær. Reglurnar gefa okkur t.d. sýn á hvað sé mikilvægt fyrir 

samfélagið, því ef það er ekki mikilvægt er takmarkaður áhugi fyrir því að búa til reglur um 

það. Fyrstu tvær reglurnar eru teknar úr kvikmyndinni Fight Club (Fincher, 1999) og snúa 

beint að 4chan. Samkvæmt þeim máttu ekki ræða /b/ við neinn. Ástæðan er einföld: nýtt fólk 

er ekki velkomið. Þetta gerir það að verða hluti af  hópnum eftirsóknarverðara og reyna nýir 

notendur því að haga sér eins og þeir séu ekki nýgræðingar. Reglur 3-7 eru tilvísun í 

hugmyndafræði Anonymous, samstöðuna og það hvernig Anonymous sér sjálfa sig sem eina 

heild. Þessi heild er mynduð af mörgum einstaklingum sem standa saman í að ná markmiðum 

sínum og nafnleysið og leiðtogaleysið gerir þá sterkari. Með nafnleysinu geta þeir dulist innan 

samfélagsins og verið þannig óáreittur hluti af hinum venjulega heimi en á meðan unnið að 

markmiðum Anonymous.  Nokkrar af reglunum eru til þess að auðvelda nýjum notendum að 

hegða sér innan /b/ samfélagsins, t.d. reglur 10, 14 og 33. Aðrar reglur eru nokkurs konar 

virðingarvottur um liðna tíð og má þar nefna reglur 47 og 41 sem vísa í brandara sem ekki eru 
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notaðir í dag.  Tilgangur reglnanna er því þríþættur að mestu leyti: Að kenna notendum 

hvernig þeir eigi að haga sér, virðingarvottur við sögu spjallborðsins og að vara notendur við 

hættum sem geta leynst á /b/ sem og annars staðar á Internetinu. 

Það er algengt á spjallborðum sem og á Internetinu öllu að það viðgengist ákveðið 

tungumál eða slangur. /b/ spjallborð 4chan er þar engin undantekning. Þar er bæði að finna 

mikið af almennu Internettungumáli sem notað er í mismiklum mæli á netinu og líka orð og 

slangur sem einskorðast við /b/. Dæmi um þetta er að þeir sem stunda /b/ kalla þá sem eru 

nýir á síðunni newfags á meðan þeir sem eru gamlir notendur eru kallaðir oldfags. Annað 

dæmi er orðið moar sem eru ensku orðin more eða meira og roar eða öskur skeytt saman. 

Orðið moar þýðir því að þú óskir eindregið eftir einhverju sem nú þegar hefur verið birt og ert 

hálfpartinn að öskra þessa bón þína. Dæmi um notkun þess væri ef einhver myndi birta efni á 

/b/ sem ég hefði áhuga á og vildi fá meira af, þá myndi ég skrifa moar til þess að koma fram 

bón minni um að ef einhver ætti meira af tengdu efni mætti hann endilega birta það. Myndir 

eru hluti af tungumáli /b/ og notendur eru duglegir við að tjá sig með myndum sem eiga við 

hverju sinni. Þessar myndir geta verið notaðar til þess að tjá hvaða tilfinningar sem er og eru 

oft skírskotun í einhvern brandara eða hafa ákveðna forsögu. Þessar stöðugu skírskotanir í 

hluti sem nýir notendur hafa ekki þekkingu á, eins og sést á reglunum hér að ofan gerir nýjum 

notendum erfitt fyrir að komast inn í samfélagið og skilja það sem fram fer í umræðunni.  

 

5. 4chan.org skoðað út frá kenningarlegu samhengi 

Í greininni „Imagining Twitter as an Imagined Community“ fjalla höfundar, eins og áður 

sagði, um þrjár kenningar sem þeir skoða Twitter út frá. Þeir byrja á að skoða Twitter út frá 

kenningu Anderson um hið ímyndaða samfélag. Tungumálið og áhrif þess er ein megin 

þungamiðjan í kenningu Anderson um hið ímyndaða samfélag, sem og prentvæðing, tilkoma 

hennar og áhrif. Þessi atriði eru að mínu mati lykilatriðin í  því að skoða Internetspjallborð út 

frá kenningum Anderson um hið ímyndaða samfélag.  Ég  tel að hægt sé að yfirfæra 

hugmyndir Anderson um hið ímyndaða samfélag yfir á /b/. Höfundar Höfundar „Imagining 

Twitter as an Imagined Community“ nota einnig kenningu Jones um forkröfur þess sem hann 

telur að þurfi að vera til staðar til þess að fyrirbæri geti talist stafrænt samfélag. Að lokum 

fjalla þeir um Twitter út frá kenningum McMillan og Chavis til þess að skoða hvernig 

einstaklingar skynji sig sem hluta af samfélagi. Ég ætla í framhaldinu að skoða á markvissan 

hátt /b/ spjallborð 4chan.org út frá kenningum Anderson um hið ímyndaða samfélag ásamt 

þeim kenningum sem notaðar voru í greininni Höfundar „Imagining Twitter as an Imagined 
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Community“ og skoða því hvort /b/ spjallborð 4chan.org sé samfélag samkvæmt þeim 

hugmyndum. 

Á 4chan eru mikið magn notenda eða um 10,000,000 mismunandi gestir á mánuði og 

er /b/ vinsælasta spjallborð 4chan.org. Notendur síðunnar eiga ekki samskipti sín á milli, 

þekkja eða hafa séð hvorn annan nema að takmörkuðu leyti. Þrátt fyrir það vita þeir af tilvist 

hvors annars og að líf beggja halda áfram óháð hvor öðrum. Tíminn á 4chan er frekar 

afstæður. Hann getur liðið hægt og hratt. Málefni getur verið í tísku einn daginn og gleymt 

þann næsta. Málefni getur verið til umræðu um leið og það er gerast eins og t.d. fjöldamorðin 

á Útey í Noregi 2011 þar sem rætt var um atburðina um leið og þeir gerðust. Notendur /b/ 

hreyfast því samferða um tímann og hafa vitund um að aðrir séu að upplifa það sama og þeir á 

sama tíma og tilheyri sama veruleikaheimi.  

Mikilvægi tungumálsins á 4chan og tungumálsins samkvæmt Anderson eru ólík en 

samt lík. Með tilkomu prentmiðla og prentmáls opnaðist fyrr á öldum heimur fyrir fólk til 

samskipta sem áður hefði skilyrtst við þá sem gátu talað Latínu. Tungumálið var því 

einskonar sameiningartákn almúgans og gaf ritmálið fleira fólki tækifæri til þess að nálgast 

upplýsingar og komast í snertingu við nýjar hugmyndir. Tungumálið á /b/ er meira eins konar 

mælitæki til þess að vita hvort þú tilheyrir samfélaginu eða ekki. Til þess að skilja tungumálið 

og þær tilvísanir sem notaðar eru þarftu að hafa eytt tíma þar og jafnvel lesið þér til um hvað 

tilvitnanirnar þýða; þú getur því ekki fæðst inn í þetta samfélag heldur verður að tileinka þér 

það. Þar sem /b/ er nafnlaust spjallborð og ekki hægt að sjá hversu mörg innlegg notandinn 

hefur komið með og hvernig hann sem einstaklingur beitir því, þá er tungumálið notað sem 

eins konar mælitæki til þess að staðsetja notandann í sigveldinu innann /b/. Tungumálið er því 

eitt af grunnstoðum /b/ og að tileinka sér hið sameiginlega tungumál /b/ er því lykilatriði til 

þess að verða hluti af samfélaginu. Höfundar Höfundar „Imagining Twitter as an Imagined 

Community“ vildu meina að Twitter samfélagið hefði einnig sitt eigið. Að þeirra mati var 

hlutverk þess þó ekki jafn veigamikið og ég tel það vera fyrir /b/. Þeir töldu að þrátt fyrir að 

læra ekki Twitter tungumálið gæti einstaklingurinn átt samskipti þar með góðu móti (Gruzd, 

Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1301). Anderson taldi að tungumálið væri veigamikill 

þáttur í að skapa ímyndað samfélag og mikilvægi þess fyrir /b/ sem samfélags er mjög mikið.  

Höfundar Höfundar „Imagining Twitter as an Imagined Community“benda á að 

forkröfur Jones til þess að fyrirbæri geti kallast stafrænt samfélag séu: Gagnvirkni í 

samskiptum, margbreytni í samskiptum, staður sem allir geta hist og að meðlimir séu 

langtíma notendur(Gruzd, Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1298). Á /b/ spjallborði 4chan 

eru gagnvirk þar sem spjallborðið gengur út á að ræða við aðra. Margbreytni í samskiptum er 
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erfitt að skoða á spjallborði eins og /b/ þar sem notendurnir eru nafnlausir. Það er þó ekki 

óalgengt að settir séu hlekkir á aðrar síður þar sem fólk á kost að spjalla saman. Dæmi um 

slíkar síður eru tinychat.com þar sem notendur eiga þess kost að tala saman tveir eða fleiri 

með eða án vefmyndavéla. Jones nefnir að almennur staður sem allir geta komið saman á sé 

mikilvægur. Ég myndi túlka það svo að spjallborðið sjálft á /b/ sé sá staður þar sem allir geta 

tekið þátt í öllum samræðum ólíkt því sem er í raunheimi þar sem einstaklingurinn þarf að 

vera viðstaddur til þess að taka þátt í ef hann notar enga tækni. Jones vildi að notendurnir 

væru langtímanotendur. Á nafnlausu spjallborði þar sem innleggsfjöldi er ekki skráður eins og 

á /b/ er erfitt að meta það hvort notendur séu langtíma notendur eða skammtíma notendur. 

Síðan hefur þó verið virk í rúm 8 ár og hefur notendafjöldinn verið nokkrar milljónir í seinni 

tíð. Þannig að þótt að ekki séu til tölur um hversu lengi notendur síðurnnar séu virkir þá er 

hægt að fullyrða að /b/ spjallborð 4chan.org sé ekki tískufyrirbrigði heldur stafræn byggð eins 

og Jones talar um (Gruzd, Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1308). 

McMillan og Chavis skoða hvernig einstaklingur skynjar sig sem hluta af samfélagi og 

nefna þar fjögur mikilvæg atriði. Einstaklingnum verður að finnast hann tilheyra samfélaginu, 

notendum verður að finnast þeir geta haft áhrif á samfélagið, notendur verða að fá stuðning 

frá samfélaginu og notendur samfélagsins þurfa að mynda ákveðin tilfinningaleg bönd  

(Gruzd, Wellman og Takhteyev, 2011, bls: 1298-1299). Notendur /b/ virðast hafa töluverð 

tengsl við spjallborðið og kalla þeir sig  btards. Tungumálið er líka veigamikill þáttur í því að 

tilheyra samfélaginu eins og áður hefur verið rætt. Það skiptir miklu máli á /b/ að þú getir tjáð 

þig á á þann hátt sem aðrir notendur gera og er það, að geta notað tungumálið, eins konar 

meðlimakort sem sýnir fram á að þú sért einn af hópnum. Notendur /b/ hafa klárlega áhrif á 

samfélagið því með því að svara þræði setur notandinn þann þráð efst á listann yfir þræði og 

hafa notendur síðurnnar því áhrif á hvað er talað um og hvaða efni er sýnilegt. Ef enginn 

svarar þræðinum þínum þá er hann fljótur að hrapa niður listann og eyðast. Það er einnig 

algengt að fólk setji inn gamla þræði. Ástæðurnar fyrir því geta verið margvíslegar t.d. til þess 

að endurvekja umræðu. Hvaða efni verður vinsælt og hvaða efni fellur í gleymsku er því 

algjörlega í höndum notendanna. Á spjallborði eins og /b/ þar sem andfélagslegri hegðun og 

oft einhverju sem jaðrar við siðblindu er gert hátt undir höfði er engu að síður hægt að finna 

stuðning á frá samfélaginu. Reglulega koma upp svokallaðir Baww threads eða grát þræðir 

þar sem fólk deilir vandamálum sínum með notendum og birtir myndir sem tengjast 

sorglegum og tilfinningarlegum stundum. Notendur gefa því hver öðrum tilfinningarlegan 

stuðning á þessum þráðum. Þræðir þar sem fólk biður um ráð við ýmiss konar vandamálum 

eru líka algengir og eru svörin við þeim þráðum bland af gríni og raunverulegum lausnum. 



29 

Þessir þræðir skapa ákveðna samkennd og tilfinningu fyrir.  Spjallborðið /b/ virðist því falla 

vel að kenningum McMillan og Chavis og stenst spjallsvæðið þau atriði sem þeir telja 

mikilvæg til þess að einstaklingar skynji sig sem hluta af samfélagi. 

 

Niðurstöður 

Rannsóknir á Internetinu eru mikilvægar því það er nú þegar orðinn stór hluti af samfélagi 

flestra og með áframhaldandi þróun lítur út fyrir að áhrif Internetsins á líf fólks muni bara 

aukast. Það er mikilvægt að reyna að skilja áhrif þess á samfélagið og félagsmótun 

einstaklinga.  Í því ljósi er sérstaklega mikilvægt að skoða þau nýju samfélög og 

samfélagsmunstur sem Internetið skapar. Þessi nýju samfélög eru margvísleg og má þar nefna 

samfélög tengd tölvuleikjum og á spjallborðum. Þrátt fyrir að Internetið og samfélög tengd 

því séu tiltölulega nýstárleg þá er vel mögulegt að nýta eldri fræðikenningar til þess að 

rannsaka það.  Ég hef lagt áherslu á kenningu Anderson um hið ímyndaða samfélag í því 

samhengi. Anderson taldi að öll samfélög stærri en frumstæð þorp væru ímynduð. Þar sem 

þeir sem tilheyrðu samfélögum sem væru stærri en þorp myndu aldrei hitta alla sem tilheyrðu 

samfélaginu eða vita nafn þeirra en gerðu sér engu að síður grein fyrir tilvist þeirra. Internet 

samfélög eru erfiðari viðfangs þar sem forsendur Anderson um þorpið eru ekki til staðar. 

Hversu stórt til dæmis, eða hvernig uppbyggt þarf fyrirbæri á Internetinu að vera til þess að 

geta skilgreinst sem samfélag?  

Anderson vildi meina að heimurinn allur gæti ekki verið ein þjóð og að allt mannkynið 

gæti því ekki tilheyrt sömu þjóðinni. Engin þjóð myndi ímynda sér sig landamæralausa. Í 

þessu samhengi er vert að velta því fyrir sér hvort Internetið geti þá allt verið eitt ímyndað 

samfélag eða hvort það sama gildi um Internetið sem eitt samfélag og heiminn sem eina þjóð. 

Ég tel að þótt að það séu málefni sem snerti alla sem nota Internetið þá séu alltaf ákveðin 

stafræn landamæri og að Internetið geti ekki verið eitt og sama samfélagið heldur séu þar 

mörg samfélög sem skarast. Ábending Anderson um hvernig prentbyltinginn opnaði ákveðnar 

samskiptaleiðir og með dreifingu prentaðs efnis gat fólk átt samskipti við og vissi um tilvist 

þúsunda og jafnvel milljónir einstaklinga. Það er hægt að yfirfæra þetta á rannsóknir á 

Internetinu og skoða hvernig Internetið opnaði heiminn meira og gaf fólki kost á að eiga 

samskipti milliliðalaust við einstaklinga hvar sem er í heiminum og bjó til ný landamæri á 

nýjum forsendum. Það er erfitt að bera sama áhrif prentbyltingarinnar og Internetsins þar sem 

áhrif Internetsins eru ekki öll komin í ljós. Miðillinn er enn þá í stöðugri þróun og áhrif hans á 

samfélög eru að aukast jafnt og þétt. Anderson vildi meina að prentbyltinginn hefði skapað 
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ákveðinn grundvöll fyrir ímynduð samfélög og þjóðernisvitund. Gæti þá verið að Internetið 

skapi samfélög, ekki tengd þjóðerni eða þjóðernisvitund, heldur öðrum þáttum eins og 

persónuleika hvers og eins eða jafnvel félagslegum aðstæðum. Það gæti því verið hugsanlegt 

að Internetið skapi samfélög út frá nýjum forsendum en prentmiðlarnir gerðu. Á Internetinu 

hefur einstaklingurinn að ákveðnu leyti meira val um hvar hann eyðir tíma sínum á meðan í 

raunheimi eru einstaklingar meira skilyrtir út frá landafræði og samgöngum og voru 

skilyrðingarnar augljóslega mun meiri þegar prentbyltingin átti sér stað. Þetta val hlýtur að 

bjóða uppá ákveðið frelsi til að ákveða hvaða samfélögum einstaklingar vilja tilheyra. 

Í mínu dæmi sést hvernig notendur spjallborðsins /b/ á 4chan.org nota fyrirbæri eins 

og tungumálið til þess að skilgreina sig sem samsetta heild, aðgreina sig frá öðrum. Í þeirra 

huga er tungumálið því mikilvægur samfélagslegur þáttur og órjúfanlegur hluti af þeirra 

samfélagi. Jones kom með ákveðnar forkröfur til þess að netsamfélag gæti skilgreinst sem 

stafræn byggð, /b/ spjallborðið stenst þessar forkröfur Jones að mestu leyti og samkvæmt hans 

kenningum myndi /b/ þá skilgreinast sem slíkt. McMillan og Chavis skoðuðu hvernig 

einstaklingur skynjar sig sem hluta af samfélagi. Þegar /b/ er skoðað út frá þeim atriðum sem 

þeir nefna sést að notendur spjallborðsins líta á sig sem hluta af samfélagi. Ég tel því að mörg 

Internet samfélög bjóði notendum sínum uppá sömu tilfinningu og ímynduð samfélög 

Anderson. Notendur ákveðinna Internet samfélaga tilheyra sama heimi með svipuð gildi og 

fullt af fólki sem það hefur aldrei hitt og mun aldrei hitta en veit samt af tilvist þess og að líf 

þeirra heldur áfram. Ég tel því að Internet samfélög geti talist sem samfélög. Ég tel jafnframt 

að Internet samfélög geti verið sjálfstæðar einingar og þurfi ekki að vera hluti eða viðbót við 

samfélög sem nú þegar eru til staðar. Mér finnst dæmið mitt, Internet spjallborðið /b/, vera 

gott dæmi um samfélag sem er ekki viðbót eða hluti af neinu í raunheimi nema að 

takmörkuðu magni heldur stendur sem einstök eining í samfélagslegum skilningi.  
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