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Útdráttur	

Markmið	ritgerðarinnar	er	að	skoða	hvort	hægt	sé	að	samræmar	kenningar	Habermas	

um	 almannarýmið	 við	 notkun	 Íslendinga	 á	 Twitter.	 Almannarýmið	 er	 svæði	 þar	 sem	

almenningur	kemur	saman	og	rökræðir	 í	þeim	tilgangi	að	komast	að	bestu	niðurstöðu.	

Habermas	 fjallaði	 um	 að	 almannarýmið	 ætti	 sérstaklega	 heima	 á	 rakarastofum	 og	

kaffihúsum	 en	 þær	 staðsetningar	 eru	 að	 vissu	 leyti	 barn	 síns	 tíma.	 Til	 þess	 að	 skoða	

tengslin	 á	 milli	 samfélagsmiðilsins	 Twitter	 og	 almannarýmiskenninga	 Habermas	 var	

framkvæmd	rýnihóparannsókn	þar	sem	leitast	var	eftir	viðhorfum	háskólanema	sem	eru	

virkir	á	Twitter,	á	tilgangi	hans	og	eðli.	Þá	var	stuðst	við	kenningu	Tim	Highfield	og	Axel	

Bruns	 sem	útfærðu	 kenningar	Habermas	 og	 beittu	 henni	 á	Twitter.	Megin	 niðurstaða	

verkefnisins	er	að	almannarýmið	 í	sinni	upprunalegu	mynd	falli	ekki	að	Twitter	notkun	

Íslendinga.	Hins	 vegar	 gerir	 kenningin	 það	 í	 útfærslu	Bruns	 og	Highfield.	 Íslendingar	 á		

Twitter	skapa	ákveðið	hóprými	á	samfélagsmiðlinum.	
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Formáli		

Alltaf	hefur	blundað	í	mér	ákveðin	forvitni.	Það	kom	því	engum	sérstaklega	á	óvart	að	ég	

tæki	upp	gríðarlegan	áhuga	á	samfélaginu.	Ég	var	spurnarótt	barn	og	vildi	vita	svörin	við	

öllu.	 Í	dag	er	ég	spurnaróð	kona	og	verulega	þakklát	 fyrir	Google.	 Fljótlega	óx	áhugi	á	

tækni	og	framþróun	í	samfélaginu	en	lýðræði	hefur	einnig	verið	mér	hugleikið	lengi.	Því	

átti	vel	við	að	skrifa	ritgerð	þar	sem	viðfangsefnið	er	bæði	tækni	og	hugsanlegt	lýðræði.	

Ég	vil	þakka	 leiðbeinanda	mínum,	Arnari	Eggert	 sérstaklega	vel	 fyrir	að	hvetja	mig	

áfram	við	skrif	á	ritgerðinni.	Það	var	einstaklega	skemmtilegt	að	fá	að	glíma	við	ritgerð	

um	Twitter.	 Ef	 að	einhver	heldur	 að	það	eigi	 að	 vera	 leiðilegt	 að	 skrifa	BA	 ritgerð,	þá	

hefur	sá	sami	rangt	fyrir	sér.	

Sérstakar	 þakkir	 renna	 einnig	 til	 vina	 minna,	 sem	 eru	 hetjur	 upp	 til	 hópa.	 Sumir	

pössuðu	 upp	 á	 að	 ég	 héldi	mér	 við	 efnið,	 aðrir	 prófarkarlásu	 fyrir	mig	 og	 síðan	 voru	

nokkrir	sem	drógu	mig	frá	efninu	svo	að	ég	myndi	ekki	lesa	yfir	mig.	Takk	fyrir	það.	
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1 Inngangur	
Nú	á	dögum	er	ekki	 lengur	þörf	á	því	að	 fólk	deili	 sama	tíma	og	rými	til	þess	að	ræða	

málefni	 líðandi	 stundar.	 Einstaklingar	 geta	 setið	 hver	 í	 sínu	 horni	 og	 átt	 samræður	 í	

gegnum	 netið.	 Forsendur	 samræða	 þurfa	 því	 ekki	 að	 vera	 staður,	 stund	 eða	

kunningjaskapur	heldur	getur	forsendan	verið	aðeins	aðgangur	að	netinu.		

Samkvæmt	 orðabók	 Merriam	 skilgreinist	 samfélagsmiðill	 sem	 gerð	 rafrænna	

samskipta	þar	 sem	notendur	hafa	 aðgang	að	 rafrænu	 samfélagi.	 Þar	 er	hægt	 að	deila	

hugmyndum,	 upplýsingum,	 persónulegum	 skilaboðum	 og	 allskyns	 öðru	 efni.	

Samfélagsmiðlarnir	geta	meðal	annars	verið	gerðir	til	að	halda	úti	„smábloggi“	(e.	micro	

blog).	1		

Samfélagsmiðlar	 í	heild	sinni	eru	tiltölulega	ný	 leið	 fólks	 til	þess	að	eiga	samskipti.	

Virkni	 þeirra	 hefur	 að	 einhverju	 leyti	 verið	 rannsökuð	 (sjá	 kafla	 1.3.	 Er	 Habermas	 á	

Twitter?)	 en	mörgum	 spurningum	er	 enn	 ósvarað.	 Viðfangsefnið	 sem	 kynnt	 verður	 til	

sögunnar	 hér	 er	 tenging	 almannarýmishugmynda	 Habermas	 við	 samfélagsmiðilinn	

Twitter.	Habermas	hélt	því	fram	að	almannarými	væri	vettvangur	þar	sem	að	fólk	kæmi	

saman,	 rökræddi	 sín	 á	milli	 og	 kæmist	 að	 sameiginlegri	 niðurstöðu.	 Þá	 hélt	 hann	 því	

fram	að	slíkar	samræður	hafi	fyrst	um	sinn	átt	sér	stað	á	rakarastofum	og	á	kaffihúsum	á	

18.	og	19.	öld.	2				

Rannsóknarspurningin	hljómar	svo:	„Er	hægt	að	samræma	kenningar	Habermas	um	

almannarýmið	 við	 notkun	 Íslendinga	 á	 Twitter?“	 Þrír	 meginstólpar	 verkefnisins	 eru:	

kenningar	 Habermas,	 fræðin	 og	 rýnihóparannsókn.	 Fyrst	 verður	 samfélagsmiðlinum	

Twitter	gerð	góð	skil,	því	næst	verða	kenningar	Habermas	reifaðar	ásamt	þeirri	gagnrýni	

sem	hann	hefur	hlotið	á	hugmyndir	sínar	um	almannarýmið.	Þar	á	eftir	verður	lögð	fram	

rannsókn	Axel	Bruns	og	Tim	Highfield	um	samræmingu	almannarýmisins	og	Twitter.	Að	

lokum,	fyrir	umræður,	verða	niðurstöður	rýnihóparannsóknarinnar	útlistaðar.		

																																																								
1Merriam.	(2004).	Social	media.		
2Habermas,	Jürgen.	(1989).	The	Structural	Transformation	of	the	Public	Sphere:	An	Inquiry	into	a	Category	
of	Bourgeois	Society	(Thomas	Burger	þýddi).	Cambridge	Massachusetts:	The	MIT	Press.	
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1.1 Hvað	er	Twitter?		
Twitter3	er	dæmi	um	„smáblogg-síðu“,	samfélagsmiðil	þar	sem	notendur	geta	tjáð	sig	í	

allt	að	140	slögum.	Því	verða	notendur	að	vera	hnitmiðaðir,	vilji	þeir	ná	einhverju	efni	

fram	með	einni	færslu.	Á	Twitter	er	hægt	að	deila	myndum,	myndskeiðum	og	tenglum	á	

aðrar	síður	með	færslu.	Allir	geta	 fylgst	með	notendum	Twitter,	nema	 í	þeim	tilfellum	

þar	sem	fólk	hefur	aðgang	sinn	lokaðan	almenningi.	Þá	geta	einvörðungu	þeir	aðilar	sem	

notandi	velur	sérstaklega,	séð	hvað	hann	setur	inn	á	miðilinn.4		

Orðaforðinn	 sem	 fylgir	 Twitter	 getur	 reynst	 utankomandi	 aðilum	 heldur	

óskiljanlegur.	 „Fylgjendur“5	 	 (e.	 followers)	 eru	 þeir	 einstaklingar	 sem	 velja	 	 að	 fá	

reglulegar	uppfærslur	af		ákveðnum	aðila	á	Twitter.	Þá	kallast	þeir	fylgjendur	þess	aðila.	

Sögnin	að	tísta	(e.	tweet)	er	notuð	yfir	það	að	setja	færslu	inn	á	miðilinn.	Endurtíst	(e.	

retweet)	 kallast	 það	 þegar	 aðili	 deilir	 áfram	 efni	 sem	 upprunalega	 var	 deilt	 af	 öðrum	

notanda	Twitter.6	

Myllumerki	 (e.	hashtag,	 #)	eru	 feikivinsæl	á	Twitter.	Hugtakið	er	 talið	 rekja	 rætur	

sínar	 til	 þess	þegar	 tveir	 aðilar	 keppa	 í	myllu,	þar	 sem	 tilgangurinn	er	 sá	að	ná	 röð	af	

sama	litnum.	Myllumerki	á	Twitter	eru	sett	fram	í	þeim	tilgangi	að	festa	niður	ákveðna	

umræðu	á	 einn	 stað.	 Þau	 fela	 í	 sér	 skipulagða	umræðu	og	 rauðan	þráð	 í	 samræðum.	

Ýmis	dæmi	eru	um	vinsæl	myllumerki	hér	á	landi,	þar	má	meðal	annars	nefna	#12stig,	

#Frelsungeirvörtunnar,	#Sexdagsleikinn	og	#Égerekkitabú.	Þeir	notendur	sem	vilja	tjá	sig	

um	 viss	 málefni	 og	 skoðað	 umræður	 annarra,	 geta	 með	 þessum	 hætti	 komið	 upp	

samræðuvefi	sem	fer	ekki	fram	á	að	umræða	fari	fram	á	ákveðnum	stað	eða	stund.7				

Ef	mikið	er	rætt	um	ákveðið	málefni	undir	sama	myllumerki,	þá	getur	það	orðið	að	

„margræddu	málefni“	 (e.	 trending	 topic).	 „Margrædd	málefni“	birtast	öllum	á	Twitter	

hverju	sinni.	Þá	geta	flestir	tekið	þátt	í	þeim	málefnum	sem	ná	talsverðri	umræðu	inni	á	

miðlinum.	Málefnin	geta	verið	háð	því	í	hvaða	landi	þú	býrð	en	einnig	eru	málefni	sem	

																																																								
3	 Við	 þýðingu	 á	 sértækum	 orðum	 frá	 samfélagsmiðlinum	 Twitter	 var	 sérstaklega	 stuðst	 við	 BA	 ritgerð	
Hólmfríðar	Dagnýar	Friðjónsdóttur	Títlenskan	-	Íslenskt	málfar	á	samfélagsmiðlinum	Twitter.	Hún	er	eftir	
því	sem	ég	best	veit	sú	eina	á	Íslandi	sem	hefur	þýtt	svo	greinilega	orðaforðann	af	samfélagsmiðlinum	og	
hlýtur	mikið	lof	af	minni	hálfu	fyrir	það. 	
4	Twitter.	(2017).	Getting	started	with	Twitter.		
5	Orðið	„fylgjendur“	verður	mikið	notað	 í	ritgerðinni	og	því	 framvegis	ekki	haft	 inni	 í	gæsalöppum,	þrátt	
fyrir	að	vera	nýyrði.		
6	Twitter.	(2017).	Getting	started	with	Twitter.	
7	Sama.	
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verða	vinsæl	víðsvegar	um	heiminn	undir	vissum	myllumerkjum.	Þar	má	til	dæmis	nefna	

#Oscars,	#Trump,	#Blacklivesmatter	og	#Brexit.8		

Það	er	ekki	full	ritskoðun	á	samfélagsmiðlinum	heldur	bregðast	starfsmenn	Twitter	

við	 athugasemdum	 notenda	 um	 óæskilegt	 efni	 á	 miðlinum.	 Notendur	 ráða	 því	 sjálfir	

hvað	þeir	setja	 inn	á	aðgang	sinn	en	þurfa	að	hlúta	ýmsum	lögum	Twitter.	Starfsmenn	

samfélagsmiðilsins	hafa	lokaorðið	um	það	hvað	telst	óæskilegt	og	hvað	ekki.9		

	 Samkvæmt	 tölum	 frá	 Hagstofu	 Íslands	 voru	 um	 28.3%	 Íslendinga	 sem	 notuðu	

Twitter	árið	2016.	Einungis	5,8%	landsmanna	virtust	nota	það	daglega,	8%	nota	það	einu	

sinni	 til	 sex	 sinnum	 í	viku	og	14,5%	nota	það	þrisvar	 í	mánuði	eða	sjaldnar.	Þá	er	það	

misjafnt	 eftir	 árum	 hve	 mikið	 samfélagsmiðillinn	 er	 notaður.	 Íslenskum	 notendum	 á	

Twitter	 hefur	 fjölgað	 frá	 árunum	 2013	 til	 2016,	 en	 árið	 2013	 voru	 einungis	 14.5%	

þjóðarinnar	á	Twitter.10	

Twitter	á	Íslandi	er	þó	ekki	eingöngu	notað	með	þeim	hætti	að	einstaklingar	skrái	sig	

inn	 á	 samfélagsmiðilinn	 og	 deili	 efni	 á	 sín	 milli.	 Fjölmiðlar	 eru	 æstir	 í	 að	 taka	 upp	

umræður	af	Twitter	og	búa	til	fréttir	úr	þeim.	Einnig	getur	þetta	verkað	öfugt,	það	er	að	

segja,	fjölmiðlar	birta	fréttir	sem	verða	til	umræðu	á	Twitter.	Þær	umræður	geta	síðan	

birst	 í	næstu	umfjöllun	fjölmiðla	um	málefnið.	Þar	má	meðal	annars	nefna	fjölmiðlana	

Morgunblaðið,	 Fótbolti.net	 og	 kaffid.is	 sem	 gjarnan	 birta	 sérstakar	 fréttir	 um	 Twitter	

umræðu	líðandi	stundar.11	Nútíminn,	RÚV	og	Vísir	nýta	einnig	Twitter	töluvert	sem	kjöt	

á	beinin	í	fréttaumfjöllun	sinni.		

1.2 Kenningar	um	almannarými	

1.2.1 Jürgen	Habermas	

Jürgen	Habermas	er	þýskur	félagsfræðingur	og	heimspekingur,	fæddur	árið	1929.	Hann	

kom	 meðal	 annars	 fram	 með	 veigamiklar	 kenningar	 þar	 sem	 hann	 deildi	 ólíkum	

vettvöngum	 samfélagsins	 niður	 í	 þrjár	 megingerðir.	 Einkarýmið	 (e.	 private	 sphere),	

opinbera	 rýmið	 (e.	 sphere	 of	 public	 authority)	 og	 almannarýmið	 (e.	 public	 sphere).	

Einkarýmið	 nær	 yfir	 fjölskylduna,	 efnahagsstöðu	 og	 atvinnu	 einstaklinga	 en	 opinbera	

																																																								
8	Sama.		
9	Twitter.	(2017).	Twitter	Privacy	Policy.	
10	Hagstofa	Íslands.	(2017).	Notkun	samfélagsmiðla	á	Íslandi.		
11	Sjá	dæmi	hér:	http://fotbolti.net/fullStory.php?id=142098	
	og	hér:	http://www.kaffid.is/twitter-dagsins-kommunisk-kvennahreyfing-kulkisa/.	
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rýmið	 á	 sér	 stað	 í	 dómskerfinu	 og	 löggjafarvaldinu.	 Almannarýmið	 er	 síðan	

vettvangurinn	á	milli	hinna	tveggja,	þar	sem	að	borgarastéttin	ræðir	málefni	núlíðandi	

stundar	 og	 kemst	 að	 bestu	 niðurstöðu.	 Það	 fer	 síðan	 í	 ákveðið	 ferli	 og	 færist	 yfir	 í	

dómskerfið	og	löggjafarvaldið.12				

1.2.2 Almannarýmið	

Kenning	Habermas	um	almannarýmið	 fellur	undir	átakakenningar.	Átakakenningar	eru	

þær	kenningar	sem	fjalla	um	samfélagslega	skiptingu	og	skipulag	innan	samfélaga.	Þær	

fjalla	um	ágreining	innan	samfélagsins	og	mögulegar	lausnir.13	Almannarýmið	skilgreindi	

Habermas	sem	opið,	frjálst	og	óformlegt	rými	þar	sem	almenningur	getur	rætt	hin	ýmsu	

málefni,	 þá	 sérstaklega	 hvernig	 hagsmunum	 þeirra	 sé	 best	 hólpið.14	 Umræður	 í	

almannarými	valda	því	að	ríkjandi	skoðanir	almennings	á	tilteknum	málefnum	mótast	og	

verða	 skýrari.	 Niðurstaða	 umræðanna	 hefur	 gjarnan	 verið	 kölluð	 almenningsálit	 sem	

mætti	 skilgreina	 sem	 upplýsta	 ákvörðun	 byggða	 á	 rökum.	 Habermas	 telur	 að	 ýmsar	

forsendur	þurfi	að	vera	til	staðar	til	þess	að	hægt	sé	að	tala	um	almannarými.	Sú	allra	

mikilvægasta	er	að	almenningur	sé	virkur	í	skoðanaskiptum.15	

Fyrirmyndar	 almannarými	 sækir	 fólk	 á	 eigin	 forsendum	 og	 þar	 er	 umræðan	 á	

jafningjagrundvelli.	 Almannarýmið	 taldi	 hann	 orsaka	 skoðanamyndun	 borgara.	

Samræðan	í	almannarýminu	á	að	vera	gagnvirk,	allir	sem	eru	þáttur	af	almannarýminu	

eiga	að	taka	virkan	þátt	í	samræðunum	og	hafa	eitthvað	fram	að	færa.16	

Habermas	 hélt	 því	 fram	 að	 almannarýmið	 hefði	 fæðst	 frá	 á	 18.	 og	 19.	 öld	 þegar	

valdauppbygging	 samfélagsins	 tók	 að	 breytast	 og	 völd	 færðust	 frá	 háttsettum	

einstaklingum	 innan	 lénskipulagsins	 yfir	 til	 borgarastéttarinnar.	 Á	 sama	 tíma	 þróaðist	

mikil	menning	fyrir	kaffihúsum	í	Evrópu,	þar	sem	borgarar	gátu	komið	saman	og	tekið	

umræðuna.	Habermas	 sá	 fyrir	 sér	 að	almannarýmis	umræða	hefði	 fyrst	um	sinn	helst	

																																																								
12	 Thomas	M.	 (1978).	 The	 Critical	 Theory	 of	 Jürgen	 Habermas.	 Boston:	 The	Massachusetts	 Institute	 of	
Technology.		
13	Dillon,	M.	(2014).	Introduction	to	Sociological	Theory:	Theorists,	Concepts	and	Their	Applicability	to	the	
Twenty-First	Century	(2.	útgáfa).	Sussex:	Blackwell	Publishing.	
14	Habermas,	J.	(1989).	The	Structural	Transformation	of	the	Public	Sphere:	An	Inquiry	into	a	Category	of	
Bourgeois	Society	(Thomas	Burger	þýddi).	Cambridge	Massachusetts:	The	MIT	Press.		
15	Habermas,	J.,	Lennox,	S.,	og	Lennox,	F.	(1974).	The	Public	Sphere:	An	Encyclopedia	Article	(1964).	New	
German	Critique,	(3),	49-55.		
16	Habermas,	J.	(1989).	The	Structural	Transformation	of	the	Public	Sphere:	An	Inquiry	into	a	Category	of	
Bourgeois	Society	(Thomas	Burger	þýddi).	Cambridge	Massachusetts:	The	MIT	Press.		
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farið	fram	á	rakarastofum	eða	kaffihúsum.	Á	stöðum	þar	sem	borgararnir	höfðu	frelsi	til	

þess	að	koma	saman	og	tjá	skoðanir	sínar	á	málefnum	sem	varða	hag	almennings.17		

1.2.3 Gagnrýni	almannarýmis	18.	og	19.	aldar	

Kenningar	 Habermas	 um	 almannarýmið	 hafa	 verið	 gagnrýndar	 af	 ýmsum	 ástæðum.	

Ákveðið	þema	í	gagnrýninni	er	hve	útilokandi	kenning	hans	er	 í	upprunalegri	mynd.	Til	

að	mynda	eru	þau	svæði	sem	Habermas	taldi	almannarýmið	hafa	skapast,	langt	frá	því	

að	 vera	 aðgengileg	 öllum.	 Kaffihúsin	 og	 rakarastofurnar	 sóttu	 sérstaklega	 ríkir	

miðstéttarkarlar	 á	 18.	 og	 19.	 öld.	 Aðrir	 samfélagshópar	 hafa	 því	 líklegast	 ekki	 haft	

aðgang	 að	 slíkum	 stöðum.	 Konur	 voru	mikið	 heima	 fyrir	 á	 þessum	 tíma	 þar	 sem	 það	

þótti	eðlilegt	að	karlar	væru	 fyrirvinnan	og	að	konan	sæi	um	heimilið.	Konurnar	þóttu	

vanhæfar	til	samfélagsumræðu.18		

1.2.4 Fjölmiðlar	og	almannarýmið	

Þegar	fjölmiðlar	komu	til	sögunnar	voru	þeir	hluti	af	umræðuvettvangi	almannarýmisins	

samkvæmt	Habermas.	Þeir	voru	fyrst	og	fremst	farvegur	fyrir	skoðanaskipti	og	rökræður	

almennings	 og	 þjónuðu	 þeim	 tilgangi	 að	 koma	 skoðunum	 almennings	 manna	 á	 milli.	

Blöðin	gerðu	almenning	einbeittan	að	vissum	málefnum.	Þannig	sköpuðust	umræðuefni	

sem	 leiddi	 til	 þess	 að	 fleiri	 fóru	 að	 ræða	 það	 efni	 sín	 á	milli.	 Blaðaútgáfa	 var	 þá	 ekki	

tekjuauðlind	 en	 með	 tímanum	 breyttist	 það	 þó	 og	 hagsmunir	 eigenda	 urðu	 miklir.	

Peningarnir	 fóru	að	 skipta	meira	máli.	 Fólk	 var	 tilbúið	 til	 þess	að	borga	 fyrir	 að	þeirra	

skoðun	kæmi	fram	sem	víðast.	Fyrirtæki	sáu	þar	einnig	tækifæri	til	þess	að	auglýsa	vörur	

sínar	til	einstaklinga	sem	lásu	blöðin.	Fjölmiðlar	urðu	tól	ráðandi	hópa	í	samfélaginu	og	

voru	 einnig	 nýttir	 til	 markaðsetningar.	 Því	 hættu	 þeir	 að	 teljast	 með	 sem	

umræðuvettvangur	 almannarýmis.	 Þeir	 sem	 stjórnuðu	 fjölmiðlum	 réðu	 því	 hvaða	

málefni	væru	í	deiglunni	og	það	færðist	í	aukanna	að	efnahagsleg	og	pólitísk	áhrif	réðu	

því	hvert	umræðunni	var	beint.	Almenningsálitið	réði	ekki	lengur	för.19		

																																																								
17	Sama.	
18	Polletta,	F.,	&	Chen,	P.	(2013).	Gender	and	Public	Talk:	Accounting	for	Women's	Variable	Participation	
in	the	Public	Sphere.	Sociological	Theory,	31(4),	291-317.		
19	 Bruns,	A.	 og	Highfield,	 T.	 (2016).	 Is	Habermas	on	Twitter?	 Social	media	 and	 the	public	 sphere.	 Í	 bók	
Bruns,	A.,	Enli,	G.,	Skogerbø,	E.,	Larsson,	Anders	O.,	og	Christensen.	The	Routledge	Companion	to	Social	
Media	and	Politics.	New	York:	Routledge.	
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1.3 Er	Habermas	á	Twitter?	

Fræðimennirnir	Axel	Bruns	og	Tim	Highfield	 færa	rök	 fyrir	því	að	veraldarvefurinn	hafi	

tekið	stakkaskiptum	frá	því	að	hann	kom	okkur	fyrst	fyrir	sjónir.	Þeir	vilja	meina	að	þrátt	

fyrir	mikla	einokun	fjölmiðla	um	ákveðið	tímaskeið,	hafi	fjölmiðlarnir	orðið	þróast	aftur	

nær	upprunalegri	mynd	sinni	og	orðið	að	lýðræðisvettvangi.	Í	dag	eru	mun	fleiri	miðlar	á	

markaðinum.	Ekki	er	nauðsynlegt	að	hafa	gífurlegt	fjármagn	á	milli	handanna	til	þess	að	

miðla	 upplýsingum	 áfram	 og	 hægt	 er	 að	 fara	 ótal	 leiðir	 til	 þess.	 Mun	 meira	 er	 af	

fjölmiðlum	og	samfélagsmiðlum	sem	hafa	þann	tilgang	að	höfða	til	fjölbreyttra	hópa	út	

frá	félagslegum	einkennum	einstaklinga.	Því	telja	þeir	Bruns	og	Highfield	fjölmiðla	hafa	

mun	 meira	 tilkall	 til	 almannarýmis	 í	 dag	 en	 áður,	 þá	 aðallega	 sökum	 þróunar	

veraldarvefsins.20	

Í	 grein	 sinni	 Is	 Habermas	 on	 Twitter?	 Social	 Media	 and	 the	 Public	 Sphere	 (2016)	

veltu	Bruns	og	Highfield	því	fyrir	sér	hvort	að	kenningar	Habermas	mætti	útfæra	yfir	á	

rafrænan	veruleika.	Twitter	var	aðal	viðfangsefni	þeirra	og	greinin	fjallar	um	hvernig	það	

að	 færast	 frá	 hinni	 hefðbundnu	 almannarýmiskenningu	 Habermas	 og	 yfir	 í	 virkari	 og	

margslungnari	burðargrind,	myndi	hjálpa	okkur	að	skilja	og	skilgreina	þau	samskipti	sem	

eiga	 sér	 stað	 á	 netinu.	 Greinin	 er	 tilraun	 til	 þess	 að	 færa	 kenningar	 Habermas	 í	

nútímalegri	mynd	sem	hægt	væri	að	notast	við	í	þjóðfélaginu	í	dag.21	

Axel	 Bruns	 og	 Tim	Highfield	 ganga	 ekki	 algjörlega	út	 frá	 kenningu	Habermas.	 Þeir	

byggja	á	henni	kenningargrunn	um	starfsemi	almannarýmisins.	Þeir	benda	á	að	stöðug	

þróun	 eigi	 sér	 stað	 í	 fjölmiðlun,	 þar	 má	 meðal	 annars	 nefna	 dvínandi	 áhorf	 fólks	 á	

línulega	dagskrá	í	sjónvarpi.	Fjölbreytni	og	úrval	leiða	til	þess	að	sækja	sér	fréttir	hefur	

aukist	töluvert.	Netið	er	vaxandi	boðleið	upplýsinga	og	fréttir	geta	verið	af	ýmsum	toga.	

Þær	geta	verið	sérstaklega	ætlaðar	einstaka	bæjarfélögum,	löndum	eða	ætlað	að	ná	til	

fólks	hvar	sem	er	á	jörðinni.22	

Á	 sama	 tíma	 og	 fjölmiðlar	 hafa	 orðið	 fjölbreyttari,	 hefur	 rými	 almennings	 í	

umræðunni	aukist	mikið.	Samfélagsmiðlar	eru	líklega	besta	dæmið	um	það	en	þeir	brúa	

bilið	á	milli	almennings	og	fjölmiðla	að	vissu	leyti.	Almenningur	getur	til	dæmis	nýtt	þá	

til	þess	að	vekja	athygli	á	ýmsum	málefnum,	skapa	nýjar	fréttir	eða	skipst	á	skoðunum	

																																																								
20	Sama.	
21	Sama.	
22	Sama.	
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sínum	 um	 samfélagsmál.23	 Samkvæmt	 Bruns	 og	 Highfield	 má	 skipta	 almannarými	

samfélagsmiðla	 í	 tvö	 ólík	 fyrirbæri.	 Það	 eru	 örhópar	 (e.	micro	 publics)	 og	 hóprými	 (e.	

public	sphericules),	en	þau	skarast	á	margvíslegan	hátt.	Hér	á	eftir	verða	flokkarnir	tveir	

skýrðir	frekar.24		

Örhópar	eru	ákveðnir	samfélagshópar	sem	tengjast	margvíslega.	Einn	örhópur	hefur	

viss	sameiginleg	einkenni	sem	gerir	fólkið	að	einni	ákveðinni	heild.	25	Dæmi	um	örhóp	á	

Íslandi	er	meðal	annars	virkir	femínistar.	Þeir	þurfa	ekki	endilega	að	vera	sammála	í	einu	

og	öllu	um	málstaðinn	en	líklegt	þykir	að	þeir	tengist	einhverjum	böndum	á	netinu.	Þau	

bönd	 gætu	meðal	 annars	 verið	 að	 fylgja	 sömu	 aðilum	 á	Twitter.	 Þannig	 fá	 þeir	 sömu	

uppfærslur	og	mögulega	hugmyndir	að	nýjum	málstað.	Einn	aðili	getur	tilheyrt	mörgum	

örhópum	á	sama	hátt	og	fólk	hefur	almennt	fleira	en	eitt	hlutverk	í	samfélaginu.	Á	sama	

hátt	 og	 aðili	 getur	 í	 senn	 verið	 mamma,	 femínisti,	 forritari	 og	 formaður	 Samtaka	

Grænmetisæta	 á	 Íslandi,	 þá	 getur	 aðili	 tilheyrt	 örhópunum	 femínistar,	 forritarar,	

mömmur	á	höfuðborgarsvæðinu	og	grænmetisætur.	Á	Twitter	má	finna	hóprými	undir	

myllumerkjum.	Myllumerkið	stendur	fyrir	rauðan	þráð	í	samræðunum	og	auðveldar	fólki	

að	finna	umræður	sem	farið	hafa	fram	um	tiltekin	málefni.	Myllumerki	á	Twitter	er	eitt	

af	því	sem	gerir	samfélagsmiðilinn	að	ákjósanlegum	umræðuvettvangi.	

Hóprými	eru	svæði	á	netinu	sem	hafa	þann	tilgang	að	fjalla	sérstaklega	um	ákveðin	

efni.	 Líklegt	 þykir	 að	 ákveðnar	örhópar	 sæki	 svæðin	 sérstaklega.	 Svæðin	eru	 stundum	

lokuð	 almenningi	 og	 þjóna	 vissum	 samfélagshópum.	 Á	 svæðunum	 getur	 þó	 skapast	

umræða	 sem	nær	 fyrir	utan	veggi	hóprýmisins.	 Fólk	 sem	er	 inni	 í	 rýmunum	 fer	þá	að	

ræða	málefnin	 í	öðrum	rýmum	og	umræðan	verður	umfangsmeiri.26	Nokkur	dæmi	eru	

um	 slíkt	 hér	 á	 landi	 en	 þar	 má	meðal	 annars	 nefna	 netbyltinguna	 #Þöggun	 þar	 sem	

þolendur	kynferðisofbeldis	skiluðu	skömminni	inni	á	hóprýminu	„Beauty	tips!“,	lokuðum	

hóp,	 á	 samfélagsmiðlinum	 Facebook,	 sem	 hefur	 þann	 tilgang	 að	 vera	 öruggt	 svæði	

umræðu	 fyrir	 stúlkur.	 Innlegg	 stúlku	 varð	 til	 þess	 að	 svo	 mikil	 umræða	 skapaðist	 í	

hópnum	að	stúlkur	sem	orðið	höfðu	fyrir	kynferðisofbeldi	fóru	að	stíga	fram.	Þetta	leiddi	

síðan	af	sér	opna	umræðu	á	samfélagsmiðlunum	Facebook	og	Twitter,	fyrir	augum	allra	í	

																																																								
23	Sama.	
24	Sama.	
25	Sama.	
26	Sama.		
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sumum	tilfellum.	Einnig	tóku	fjölmiðlar	málefnið	upp,	þar	má	meðal	annars	nefna	Vísi.27		

Þá	var	gjörningur	fyrir	framan	Héraðsdóm	Reykjavíkur	stuttu	síðar.28		

Óneitanlega	er	erfitt	að	geta	til	um	það	hve	mikil	áhrif	#Þöggun	netbyltingin	hafði	á	

almannarýmið	 á	 Íslandi,	 en	 auðvelt	 er	 að	 segja	 með	 fullvissu	 að	 umræðan	 í	 dag	 um	

kynferðisofbeldi	er	mikil.	Þar	má	meðal	annars	nefna	umræðuna	um	uppreist	æru.	Sú	

umræða	 byrjaði	 á	 samfélagsmiðlum	 en	 málefnið	 varðaði	 ákvörðun	 stjónvalda	 um	 að	

veita	Robert	Downey	uppreist	æru	sinnar.	Faðir	stúlku	sem	varð	fyrir	kynferðisofbeldi	að	

hálfu	mannsins,	gagnrýndi	þetta	á	Facebook	síðu	sinni.	Umræðan	um	málið	var	mikil	og	

varð	meðal	 annars	 til	 þess	að	 forseti	 Íslands	hlaut	mikla	gagnrýni	 fyrir	 að	hafa	 skrifað	

undir	samþykkisyfirlýsinguna.	Hann	svaraði	henni	 í	 fjölmiðlum	á	þá	vegu	að	undirskrift	

hans	 væri	 formsatriði	 frekar	 en	 nokkuð	 annað.	 Fólk	 tjáði	 sig	 víðsvegar	 á	

samfélagsmiðlum,	meðal	annars	Twitter,	undir	myllumerkinu	#HöfumHátt.	Allsherjar-	og	

menntamálanefnd	 tók	 málefnið	 fyrir	 á	 opnum	 fundi	 þar	 sem	 faðirinn,	 Bergur	 Þór	

Ingólfsson,	 var	 fenginn	 til	 þess	 að	 tjá	 sig	 um	málið.	 Það	 er	 nú	 til	 umræðu	 að	 breyta	

lögunum	sem	olli	því	 að	Robert	 fékk	uppreist	æru.29	Umræðan	 fór	 frá	því	 að	vera	ein	

færsla	á	samfélagsmiðli,	yfir	í	málefni	á	formlegum	fundi	stjórnvalda.		

Einstaklingur	 getur	 tekið	 þátt	 í	 ýmsum	 örhópum	 og	 hóprýmum.	 Sjaldnast	 eru	

einstaklingar	einungis	partur	af	einu	samfélagi	á	netinu	en	fólk	ber	með	sér	vitneskju	frá	

einum	stað	 til	 annars.30	Þannig	varð	 til	dæmis	 færsla	Bergs	að	 samfélagsumræðu	sem	

fjölmiðlar	greindu	frá	og	endaði	uppi	á	borði	stjórnvalda.		

	

	

	

																																																								
27	Anna	Sóleyjar	og	Björvinsdóttir.	(2015).	Hundruð	kvenna	segja	frá	ofbeldi.	Vísir.	
28	 Lára	Halla	Sigurðardóttir.	 (2016).	Þrifu	og	öskruðu	 fyrir	 framan	Héraðsdóm	Reykjavíkur,	 tölur	 fólksins	
vöktu	athygli.	Nútíminn.		
29	Alþingi.	(2017).	Opinn	fundur	um	reglur	um	uppreist	æru	-	bein	útsending.		
30	 Bruns,	A.	 og	Highfield,	 T.	 (2016).	 Is	Habermas	on	Twitter?	 Social	media	 and	 the	public	 sphere.	 Í	 bók	
Bruns,	A.,	Enli,	G.,	Skogerbø,	E.,	Larsson,	Anders	O.,	og	Christensen.	The	Routledge	Companion	to	Social	
Media	and	Politics.	New	York:	Routledge.	
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2 Rýnihóparannsókn	

2.1 Aðferðir	og	verklag	
Notast	 var	 við	 eigindlegar	 aðferðir	 við	 gerð	 rannsóknarinnar.	 Rýnihóparannsókn	 var	

framkvæmd	 11.	 apríl	 2017	 til	 þess	 að	 öðlast	 meiri	 dýpt	 á	 notkun	 samfélagsmiðilsins	

meðal	ungra	háskólanema	á	Íslandi	sem	hafa	áhuga	á	samfélagsmálum.	Við	rýniviðtöl		er	

sérstaklega	leitast	eftir	samræðum	á	milli	þátttakenda	sem	valdir	eru	vegna	sérþekkingu	

sinnar	á	tilteknu	málefni.	Æskilegt	er	að	áherslan	sé	á	vel	afmörkuðu	efni.31		

Við	 þetta	 tilfelli	 var	 tekinn	 einn	 rýnihópur	 sem	 samanstóð	 af	 þremur	 stúlkum	 og	

tveimur	 strákum,	 en	 boðaðir	 voru	 fjórir	 strákar	 og	 fjórar	 stúlkur.	 Öll	 áttu	 þau	 það	

sameiginlegt	 að	 vera	 virk	 á	 Twitter	 og	 að	 hafa	 tekið	 virkan	 þátt	 í	 hagsmunabaráttu	 í	

stúdentahreyfingunum	við	Háskóla	Íslands.	Þátttakendur	fengu	ekki	greitt	fyrir	þátttöku	

sína.	

Þátttakendur	 tóku	allir	 virkan	þátt	 í	 samræðunum	og	 lögðu	allir	 sitt	af	mörkum	til	

umræðunnar.	Haft	 var	 samband	 við	 formann	beggja	 stúdentahreyfinga	 innan	Háskóla	

Íslands	 en	 einungis	 annar	 þeirra	 fékkst	 til	 þess	 að	 aðstoða	 við	 leit	 að	 þátttakendum.	

Formaðurinn	 var	 valin	 við	 að	 aðstoða	 því	 hann	 þekkir	 einkar	 vel	 til	 þess	 hverjir	 hafa	

verið	virkir,	bæði	 innan	hreyfingarinnar	og	á	Twitter.	Nöfnum	þátttakenda	hefur	verið	

breytt	í	algengustu	karl-	og	kvennanöfn	samkvæmt	tölum	frá	Hagstofu	frá	árinu	2016.32	

Það	helsta	 sem	kom	 fram	 í	 rýnihóparannsókninni	 var	 sú	 skoðun	 að	Twitter	væri	 í	

senn	 upplýsingaveita	 og	 umræðuvettvangur	 sem	 réði	 ekki	 allri	 samfélagsumræðu	 en	

hefði	talsverð	áhrif	á	hana.	Takmörkun	samfélagsmiðilsins	fælist	helst	í	því	að	sumir	hafi	

þar	meiri	völd	en	aðrir	og	að	fólk	heyrði	oftar	í	þeim	sem	þau	eru	sammála	en	fólki	sem	

er	á	öðru	máli	en	þau	sjálf.	

2.2 Framkvæmd	

Byrjað	var	á	því	að	spyrja	almennra	spurninga	um	samfélagsmiðilinn	og	hvað	hann	fæli	í	

sér.	 Þátttakendur	 virtust	 almennt	 frekar	 sammála	 um	það	 að	Twitter	 væri	 vettvangur	

þar	sem	fólk	kastar	frá	sér	hugsunum	sem	geta	snúist	um	nánast	hvað	sem	er,	allt	frá	því	

að	vera	brandarar	og	í	að	vera	alvarlegar	vangaveltur	eða	gagnrýni	á	samfélagið.	Anna	

																																																								
31	Hennink,	M.,	Hutter,	I.,	Bailey,	A.	(2011).	Qualitative	research	methods.	London:	SAGE.	
32	Hagstofa	Íslands,	2016.	
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kom	 inn	á	það	að	þú	getur	 í	 raun	ekki	 sagt	allt	 inn	á	 samfélagsmiðlinum,	heldur	 segir	

hún	 það	 háð	 stærð	 og	 gerð	 fylgjendahópsins.	 Hún	 fjallaði	 um	 að	 litast	 mikið	 af	

fylgjendahópi	sínum	sem	hefur	orðið	til	þess	að	hún	passar	hvað	hún	setur	út.	

Ég	man...	afþví	að	ég	hef	alltaf	geðveikt	mikið	skrifað	í	dagbækur,	en	svo	tók	Twitter	
bara	við	af	því	og	ég	bara	svona...	fór	að	vella	upp	úr	mér	hugmyndum	og	eitthvað	
svona	 bull,	 en	 svo	 einmitt	 fór	 ég	 þúveist,	 eftir,	 oft	 þá	 hef	 ég	 bara	 svona	 sagt	
eitthvað	sem	ég	er	ekkert	að	vanda	mig	mikið	að	setja	fram	og	fæ	þvílíkt	bakslag	frá	
fólki	og	fer	bara	í	einhvern	algjöran	mínus	í	alveg	viku.	Þá	líka	svona,	síðan	þá,	líka	
eftir	að	fylgjendahópurinn	minn	stækkaði,	þá	hef	ég	geðveikt	mikið	þurft	að	vanda	
mig	við	allt...	hvað	ég	segi	og	hvernig	ég	segi	það...	og	hætt	oft	við	sko.	En	þetta	er	
einmitt	 svona,	einhvernvegin	vettvangur	einmitt	 til	 að	 segja	bara	eitthvað.	Dálítið	
merkilegt.	-	Anna	

2.2.1 Sjálfið	á	netinu	

Greina	mátti	 sterkt	þema	 í	 rýnihópnum	um	ólíka	 ímynd	fólks	á	mismunandi	vettvangi.	

Þátttakendur	 komu	 reglulega	 inn	 á	 þá	 ímynd	 sem	 þeir	 höfðu	 skapað	 sér	 á	

samfélagsmiðlinum	og	hvernig	sú	ímynd	inni	á	miðlinum	er	ólík	ímynd	þeirra	í	raunheimi	

eða	á	öðrum	samfélagsmiðli.		

Kristín	fjallaði	meðal	annars	um	það	að	sú	ímynd	sem	hún	hefur	skapað	sér	á	netinu	

hamli	henni	í	því	að	koma	fram	með	ákveðnar	hugmyndir	eða	skoðanir	sem	hún	hefur.	

Staða	hennar	og	persóna	inni	á	samfélagsmiðlinum	hefur	þau	áhrif	að	hún	sleppir	því	að	

tjá	sig	um	ákveðna	hluti	á	umræðuvettvanginum	Twitter.			

Já	maður	myndar	sér	soldið,	svona	einhvernvegin	karakter	þarna	og	þúveist,	ég	er	
að	upplifa	stundum	að	mig	langar	að	segja	eitthvað	en	svo	það	æj,	það	er	stundum	
svo	úr	karakter	fyrir	mig	eins	og	ég	er	á	netinu,	en	er	eitthvað	sem	ég	myndi	alveg	
segja	bara	í	alvöru.	-	Kristín	

Sigurður	bendir	á	það	sama	og	Kristín	gerði	fyrr	í	samræðunum.	Hann	myndi	ekki	setja	

allt	á	Twitter	sem	hann	myndi	þó	 langa	til	þess	að	tjá	sig	um.	Almannarýmið	á	opnum	

Twitter	aðgöngum	virðist	því	veita	fólki	ákveðið	skoðana	aðhald.	Lausn	hans	við	því	var	

ekki	 að	 fara	 inn	 á	 annan	 umræðuvettvang,	 heldur	 að	 skapa	 sér	 leyndan	 vettvang	 á	

Twitter,	hið	svokallaða	leyni-Twitter.		

Það	 eru	margir	 af	 þeim	 sem	 eru	 vinsælir	 á	 Twitter	 sem	 gera	 það	 sem	mig	 hefur	
mjög	oft	langað	til	að	gera,	það	er	að	vera	með	svona	leyni-twitter	við	hliðiná,	þar	
sem	 þú	 ert	 kannski	 að	 skrifa	 hluti	 þar	 sem	 að	 þú	 sem	 þessi	 Twitter	 persóna,	
þúveist...	með	svona	marga	„followers“...	myndir	ekki	vilja	setja	út	í	samfélagið,	að	
þá	kannski	ertu	með	þitt	leyni-twitter	þar	sem	þú	getur	valið	nokkra	og	þar	sem	þú	
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getur	leyft	þér	að	segja	eitthvað	sem	að	þú	myndir	ekki	vilja	deila	með	öðrum.	Það	
er	 líka	einhvernvegin,	nú	er	 fólk	kannski	að	upplifa	að	þegar	að,	 fjöldi	„followera“	
verður	 of	mikill,	 þegar	 þetta	 verður	 svona	 of	mikið,	 svona	 inn	 í	 þitt	 persónulega	
„space“	 einhvernvegin,	 að	 þá	 þarftu	 að	 fá	 einhvern	 annann	 vettvang	 þar	 sem	þú	
kannski	svona	handvelur	svona	þína	nánustu.	-	Sigurður	

Það	 sem	 þátttakendur	 setja	 út	 opinberlega	 á	 Twitter	 er	 ekki	 endilega	 það	 sem	 þau	

myndu	segja	eða	gera	annarsstaðar.	

Eins	 og	 ég	 „póstaði“	 mynd	 af	 mér	 berri	 að	 ofan	 og	 var	 bara	 eitthvað	 „free	 the	
nipple“	en	ég	myndi	aldrei	vera	bara	eitthvað...	taka	mynd	af	brjóstunum	á	mér	og	
vera	eitthvað	‘Mamma	og	pabbi,	sjáið	hvað	ég	náði	flottri	mynd’.	 -	Guðrún	

Þátttakendur	 voru	 afar	 sammála	 um	 að	 ímynd	 þeirra	 á	 netinu	 væri	 önnur	 en	 ímynd	

þeirra	í	raunheimi.		

2.2.2 Upplýsingaveita	

Þegar	 spurt	 var	 hvaða	 tilgangi	Twitter	þjónaði	 voru	 svörin	 á	 þá	 leið	 að	miðillinn	 væri	

meðal	annars	upplýsingaveita	um	málefni	líðandi	stundar.	Þá	sérstaklega	fyrir	fólk	sem	

fer	 ekki	 reglulega	 inn	 á	 fréttamiðla.	 Þó	 virðist	 samfélagsmiðillinn	 ekki	 taka	 við	 af	

fréttamiðlum	 heldur	 fremur	 þjóna	 þeim	 tilgangi	 að	 veita	 öðruvísi	 nálgun.	 Upplifun	

þátttakenda	var	sú	að	Twitter	notendur	veittu	aðra	sýn	á	fréttir	heldur	en	þær	sem	sjást	

í	 hefðbundnum	 fjölmiðlum.	 Þeir	 upplifðu	 umræðuna	 léttvægari	 á	 samfélagsmiðlinum	

heldur	en	hjá	hefðbundnum	fréttamiðlum.	

Það	einhvernvegin	svona	varpar	svona	öðru	ljósi	á	þúveist	fréttir,	heldur	en	kannski	
fréttamiðlar,	þeir	eru	kannski	meira	í	svona	alvarlegum	hlutum	og	eitthvað	svoleiðis	
en	 Twitter	 gerir	 það	 svona,	 stundum	 soldið	 skondna	 og	 gerir	 þá	 kannski	 aðeins	
skemmtilegri	heldur	en	venjulegir	fréttatímar	sko.	-	Sigurður	

Já,	ég	líka	viðurkenni	sko,	ég	fer	aldrei	inná	Vísi.is,	ég	fer	alltaf	bara	inná	Twitter	og	
ef	það	er	eitthvað	áhugavert,	þá	er	það	inná	Twitter.	Ef	það	er	eitthvað	fréttnæmt,	
þá	er	það	þar.		 -	Anna	

Þrátt	 fyrir	það	að	Twitter	virðist	ekki	koma	algjörlega	 í	 stað	hefðbundinna	fréttamiðla,	

kjósa	sumir	þátttakenda	frekar	að	skoða	fréttir	þar	heldur	en	á	almennum	fréttasíðum.	

Þá	 virtist	 það	 vera	 algeng	 skoðun	 að	 fréttnæmt	 efni	 færi	 inn	 á	 miðilinn.	 Að	 sögn	

þátttakenda	koma	því	helstu	málefni	líðandi	stundar	reglulega	fyrir	á	Twitter.	

Við	 lok	umræðunnar	um	 Twitter	og	 fjölmiðla	 var	því	 varpað	 fram	að	 sniðugt	 væri	

fyrir	fréttafólk	að	nýta	sér	samfélagsmiðilinn	til	þess	að	öðlast	ólík	sjónarhorn	fólks.	Þau	
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gætu	síðan	komið	þeim	áfram	í	gegnum	fréttasíður.	Með	því	móti	fær	almenningur	að	

heyra	 fjölbreyttar	 skoðanir	 fólks	 á	 málefnum	 líkt	 og	 þau	 töldu	 að	 ætti	 sér	 stað	 á	

samfélagsmiðlinum.	 Twitter	 gæti	 þannig	 reynst	 sem	 ágætis	 miðill	 til	 þess	 að	 auka	

skoðanabreytni	í	fréttum	hjá	hefðbundnum	fréttamiðlum.		

2.2.3 Umræðuvettvangur	

Samkvæmt	 þátttakendum	 hefur	 samfélagsmiðillinn	 skoðanamótandi	 áhrif.	 Bæði	 töldu	

þau	Twitter	veita	fólki	nýja	innsýn	á	þætti	sem	það	hefði	annars	ekki	kynnt	sér,	en	einnig	

veita	nýtt	sjónarhorn	á	málefni	sem	voru	þeim	vel	kunnug	fyrir.		

Þó	nokkrum	sinnum	fjölluðu	þátttakendur	um	fjölbreytni	innnan	samfélagsmiðilsins.	

Twitter	 þjónar	 ekki	 einni	 ákveðinni	 umræðu	 heldur	 veður	 umræðan	 úr	 einu	 í	 annað.	

Samfélagsmiðillinn	er	þannig	í	senn	vettvangur	staðhæfinga,	frétta,	fyndna	brandara	og	

samfélagsumræðu.	Þátttakendur	í	rýnihópnum	töluðu	mikið	um	að	þau	nýttu	Twitter	til	

þess	að	skoða	umræður	um	málefni	líðandi	stundar.	

Það	 sem	 ég	 geri	 kannski	 helst	 á	 Twitter	 er	 að	 lesa	 alveg	 mikið	 af	 þessu	 dóti....	
Stundum	 bara,	 þá	 skoða	 ég	 það	 því	 mig	 langar	 að	 vita	 hvernig	 umræðan	 er	 um	
einhverja	hluti....	og	þá	svona	tjékka	ég	alveg	sérstaklega	á	því.	-	Kristín	

	
Það	virðist	ekki	alltaf	vera	ásetningur	virkra	notenda	á	samfélagsmiðlinum	að	taka	þátt	í	

umræðunni,	 ef	 marka	 má	 svör	 þátttakenda.	 Stundum	 eru	 þau	 einungis	 þöglir	

áhorfendur,	komnir	til	þess	að	sjá	það	sem	aðrir	eru	að	setja	inn.	Þá	tengist	það	gjarnan	

núlíðandi	umræðu.	Anna	nefnir	 til	 dæmis	daginn	þar	 sem	mikið	 var	 rætt	um	ákveðna	

auglýsingarherferð	Íslandsbanka.	

Ég	fæ	alltaf	fréttirnar	fyrst	á	Twitter,	ég	fer	þangað	fyrst,	á	morgnanna	þúveist,	þá	
t.d.	 sá	 ég	 fyrst	 þarna	 auglýsinguna	 frá	 Íslandsbanka.	 Og	 það	 er	 fyrst	 þar	 og	 þá	
svona,	 úú,	 þetta	 verður	 spennandi,	 eitthvað	 svona...	 þetta	 verður	 skemmtilegur	
dagur....	Og	þá	fer	ég	svona	að	tjékka	bara	á	þeirri	umræðu	yfir	daginn,	þótt	ég	færi	
mögulega	ekki	að	taka	þátt	í	henni	sjálf	sko.	-	Anna	

Áhugaverð	umræða	spratt	upp	um	tilgang	þess	að	eiga	Twitter	aðgang	en	vera	óvirkur	

notandi.	Óvirkur	notandi	væri	þá	einstaklingur	sem	nýtir	ekki	samfélagsmiðilinn	 í	þeim	

tilgangi	að	deila	frá	sér	efni.	Notandinn	fylgist	með	umræðum	sem	hann	hefur	áhuga	á	

en	fer	ekki	oft	inn	á	miðilinn.		



18	

Ég	held	að	þau	séu	þarna	bara	kannski,	til	þess	að	fylgjast	með	umræðunum.	Af	því	
að	 þúveist,	 það	 er	 mjög	 oft	 þar	 sem	 umræðan	 um	 eitthvað	 svona	 þúveist...	
Júróvisjon	 eða	 bara	 einhver	 stór	 viðburður,	 Panama	 skjölin	 eða	 eitthvað.	 Það	 fer	
rosa	mikið	fram	á	Twitter	og	fólki	finnst	kannski	alveg	gaman	að	skoða	þótt	að	það	
sé	kannski	aldrei	eitthvað	týpurnar	í	það	að	fara	í	einhverjar	netumræður	á	Twitter	
þar	sem	þú	getur	bara	haft	140	stafabil....		-	Sigurður	

Sigurður	kom	inn	á	sérstöðu	Twitter	sem	opinn	vettvangur.	Aðilar	geta	kynnst	nýju	fólki	

á	miðlinum	ef	viljinn	er	fyrir	hendi	beggja	megin.		Í	þeim	tilfellum	þar	sem	prófílar	fólks	

eru	opnir,	þá	geta	allir	sem	eiga	aðgang	að	miðlinum	tekið	þátt	í	samræðum.	Kristín	tók	í	

sama	 streng	 en	 nefndi	 þó	 ákveðna	 takmörkun	miðilsins.	Twitter	væri	æskilegur	miðill	

fyrir	 stuttar	 umræður	 sem	 auðvelt	 er	 að	 afgreiða.	 Það	 krefðist	 hins	 vegar	 mikillar	

hugsunar	að	skrifa	hnitmiðað	um	ákveðin	málefni.	 Í	 framhaldi	kom	Sigurður	 inn	á	sína	

skoðun	á	takmörkun	samfélagsmiðilsins.	Hann	segir	það	erfitt	að	eiga	djúpar	samræður	

inn	á	miðlinum.		

2.2.4 Miðstýring	

Til	 þess	 að	 hafa	 mikil	 áhrif	 í	 gegnum	 miðilinn	 virtist	 hjálpa	 að	 vera	 með	 mikið	 af	

fylgjendum.	Þau	sem	hafa	marga	fylgjendur	á	samfélagsmiðlinum	eru	líklegri	til	þess	að	

ná	til	fjölda	fólks	með	tístum	sínum.	Þátttakendur	töldu	þá	sem	hafa	mikið	af	fylgjendum	

á	 samfélagsmiðlinum	geta	 haft	mjög	 skoðanamótandi	 áhrif.	 Það	 var	 þó	 ekki	 talið	 það	

eina	sem	skiptir	máli	þegar	kemur	að	því	að	fanga	athygli	annarra	á	Twitter.		

Hver	 sem	 er	 fær	 rödd	 á	 Twitter,	 eða	 þúveist,	 getur	 fengið	 rödd,	 ef	 hann	 tvítar	
einhverju	gáfulegu	eða	nógu	sjokkerandi.	 -	Anna	

Þegar	 spurt	 var	 út	 í	 það	 hvort	 að	 Twitter	 hefur	 áhrif	 á	 samfélagsumræðuna	 virtust	

þátttakendur	vera	 sammála	því	að	áhrifin	væru	meiri	þegar	einstaklingur	hefur	marga	

fylgjendur	á	samfélagsmiðlinum	eða	þegar	fjölmiðill	tekur	umræðuna	upp	og	gerir	hana	

fréttnæma.	 Þá	 virðast	 það	 helst	 vera	 þekktir	 aðilar	 í	 samfélaginu	 sem	 verða	 að	

skotmarki	 fjölmiðla.	 Út	 frá	 þessu	má	 því	 segja	 að	mögulega	 stýri	 fjölmiðlar	 og	 frægir	

aðilar	umræðuvettvangi	Twitter	að	hluta.		

Það	 þurfa	 að	 vera	 nokkrir	 sterkir	 með	 marga	 „followera“	 sem	 byrja...	 og	 síðan	
þúveist,	 æj,	 ég	 veit	 ekki,	 ef	 að	 einhver	 stelpa	 með	 30	 „followers“	 myndi	 byrja	
eitthvað	„hashtagg“,	þá	myndi	ég	aldrei	taka	þátt	í	því,	þannig	að	það	þurfa	að	vera	
einhverjir	svona	frekar	sterkir	sem	byrja.		 -	Kristín	
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Mikil	umræða	spratt	upp	um	markaðsetninguna	á	Twitter	sem	 telst	heldur	 frábrugðin	

markaðsetningu	annarsstaðar	að	þerira	mati.		

Mér	finnst	áhugavert	þegar	maður	sér	svona	markaðsdót	á	samfélagsmiðlum,	af	því	
að	það	er	svo	öflugt	þúveist,	að	vera,	 í	staðinn	fyrir	að	vera	fyrirtæki	eða	eitthvað	
svona	rosa	sterkt	„trademark“...	að	þá	er	trademarkið	bara	þú	sjálf.	Nafnið	þitt	er	
bara	eitthvað	 svona	öflugt...	 afþví	 að	það	kemur	 frá	einstaklingi	en	ekki	 fyrirtæki,	
þannig	að	fólk	leggur	miklu	meira	traust	í	það.	-	Anna	

Möguleg	áhrif	 fólks	með	marga	fylgjendur	var	mjög	sterkt	þema	 í	allri	umræðunni	um	

markaðsetningu	á	miðlinum.	

Fólk	leggur	einhvernvegin	traust	á	einhverja	manneskju	sem	það	er	kannski	búið	að	
vera	að	„followa“	kannski	þúveist,	í	þrjú	ár	eða	eitthvað	svoleiðis,	frekar	en	eitthvað	
svona	fyrirtæki	sem	er	að	kaupa	sér	auglýsingu.	-	Sigurður	

Þá	 kom	 upp	 umræða	 um	 pizzastað	 á	 Íslandi	 sem	 hefur	 mikið	 notfært	 sér	 Twitter	 í	

markaðsetningarskyni.	 Þátttakendur	 voru	 ekki	 allir	 meðvitaðir	 um	 það	 að	 fyrirtækið	

borgaði	 fólki	 fyrir	 auglýsingar,	 enda	 geta	 þær	 verið	 faldar.	 Dæmi	 um	 slíkt	 var	 nefnt	 í	

rýnihópnum,	 þar	 sem	 einstaklingur	 fékk	 gjafabréf	 upp	 á	 50	 þúsund	 fyrir	 að	 koma	

fyrirtækinu	í	umræðu.	

Hægt	 er	 að	 kalla	 þetta	 ákveðna	 miðstýringu.	 Manneskja	 sem	 er	 vinsæl	 á	

samfélagsmiðlinum	er	 fengin	 til	 þess	 að	 auglýsa	 fyrirtæki	 á	 sínu	nafni.	 Fólk	 sem	 fylgir	

manneskjunni	sér	síðan	tístin,	umræða	verður	til	og	sumir	gætu	viljað	prófa	vöruna.		

2.2.5 Samfélagsleg	áhrif	

Þá	kom	að	umræðum	um	samfélagsleg	áhrif	Twitter.	Þátttakendur	 fjölluðu	aðeins	um	

baráttur	sem	byrjað	hafa	þar,	til	dæmis	#FreetheNipple.	Meðlimir	virtust	allir	trúa	því	að	

Twitter	hefði	ákveðin	samfélagsleg	áhrif	en	gerðu	mismikið	úr	því.		

Sko	ég	hugsa	soldið	oft	um	þetta,	afþví	að	mér	líður	eins	og	að	Twitter	sé	að	stjórna	
samfélagsumræðunni	 og	 að	 við	 höfum	 ótrúlega	 mikil	 áhrif	 þarna	 inni	 en	 síðan	
hugsa	ég	 líka	að...	það	er	kannski	ekkert	rétt	og	kannski	er	ég	bara	ótrúlega	mikið	
að	ofmeta	hlutverk	Twitter	umræðunnar.	-	Kristín	

Mhm,	mér	fannst	þetta	til	dæmis	mjög	aulgjóst	 í	kringum	forsetakosningarnar,	að	
þá	bara	50%	var	bara	Andri	Snær	og	40%	Guðni	og	þúveist....	-	Anna	

Elísabet	Jökuls	var	rest	-	Sigurður	

Já	nákvæmlega.	Og	svo	bara	þúveist,	endurspeglaðist	það	alls	ekki	eftir	niðurstöður	
kosninga.	-	Anna	
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Þarna	 er	 sérstaklega	 vitnað	 í	 forsetnakosningarnar	 árið	 2016,	 þar	 sem	 umræðan	 á	

Twitter	gaf	 til	 kynna	 að	Andri	 Snær	myndi	 ná	 kjöri.	 Raunin	 var	 síðan	 önnur.	 Fólkinu	 í	

rýnihópnum	fannst	Twitter	hafa	skoðanamótandi	áhrif	en	fundu	fyrir	því	á	sama	tíma	að	

þau	 áhrif	 endurspegluðu	 ekki	 endilega	 samfélagið	 í	 heild	 sinni	 heldur	 miklu	 frekar	

samfélagið	á	Twitter.		

2.2.6 Samfélag	

Sundlaugarmenning	 á	 Íslandi	 er	 afar	 mikil.	 Því	 hefur	 stundum	 verið	 velt	 upp	 að	

séríslenskt	 almannarými	 finnist	 í	 sundlaugum	 landsins,	 þar	 sem	 fjölbreytt	 flóra	

landsmanna	kemur	saman	í	heita	pottinum	og	spjallar	um	daginn	og	veginn.	Í	umræðum	

um	virkni	samfélagsmiðilsins	var	menningu	Twitter	líkt	við	menninguna	í	heitum	pottum	

á	 Íslandi.	 Þátttakendur	 héldu	 því	 fram	 að	 í	 heitum	 pottum	 væri	 rými	 þar	 sem	

almenningur	kæmi	saman	og	spjallaði	þrátt	fyrir	að	þekkjast	ekki,	líkt	og	gerist	á	Twitter.	

Mér	 finnst	 ég	einmitt	upplifa	eitthvað	 svona,	 að	ég	er	 að	 spjalla	 við	eitthvað	 fólk	
sem	 ég	 þekki,	 bara	 afþví	 að	 það	 er	 þarna.	 sem	 er	 pínku	 svona	 eins	 og	
heitipotturinn,	þú	hittir	alltaf	sama	fólkið,	þetta	eru	ekki	endilega	vinir	þínir,	en	þið	
verðið	samt	einhversskonar	vinir.	-	Anna	

Jón	vann	kenninguna	um	heitu	pottanna	ögn	lengra.	Hann	hélt	því	fram	að	margir	hafi	

rödd	inni	á	miðlinum	en	þó	sé	ákveðin	stór	klíka	inn	á	samfélagsmiðlinum	sem	er	aðal.	

Flestir	virðast	tengjast	einhverjum	böndum	inn	í	þann	hóp	samkvæmt	Jóni.			

Það	 eru	 náttúrulega	 svona	margir	 hópar	 sko,	 en	 það	 er	 samt	 þúveist	 svona	 einn	
svona	aðal	einhvernvegin...	ég	vil	ekki	segja	svona	Twitter	elíta	en	þúveist...	það	er	
svona	eins	og	við	vorum	að	tala	um	áðan,	það	er	einhver	hópur	í	Vestmannaeyjum	
sem	birtist	stundum...	það	er	einhver	hópur	í	Keflavík	skiluru	og	þúveist...	það	eru	
svona	nokkrir	litlir	pottar	og	svo	er	svona	einn	stór	pottur	þar	sem	að	svona	flestir	
eru	svona	einhvernvegin	tengdir	 inn	 í,	þar	sem	að	þetta	er	klárlega	einhver	svona	
heitur	pottur...	-	Jón	

Jón	 telur	 samfélagið	 í	 vinnunni	 vera	 öðruvísi	 en	 samfélagið	 á	 Twitter.	 Þar	 umgengst	

hann	fólk	sem	hefur	ekki	þann	sameiginlega	reynsluheim	að	vera	á	samfélagsmiðlinum	

og	segir	það	tala	um	allt	aðra	hluti.	Samkvæmt	honum	er	því	viss	hópur	sem	er	á	Twitter	

og	sá	hópur	talar	um	öðruvísi	hluti	heldur	en	til	dæmis	samstarfsfélagarnir.		

Ef	ég	er	í	vinnunni	á	kaffistofunni	skiluru,	þá	bara...	það	er	enginn	þar	á	Twitter	og	
þau	 eru	 bara	 eitthvað	 að	 tala	 um	 eitthvað	 allt	 annað	 og	 þúveist...	 það	 er	 allt	
öðruvísi	einhvernvegin.	-	Jón	
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2.2.7 Samskiptamynstur	

Þeirri	 spurningu	 var	 beint	 til	 þátttakenda,	 hvort	 að	 þau	 teldu	Twitter	hafa	 á	 einhvern	

hátt	 breytt	 eða	 bætt	 við	 þeirra	 samskiptamynstur.	 Upplifun	 þátttakenda	 á	

samskiptaháttum	inn	á	Twitter	var	afar	margbreytileg.	Fjallað	var	um	samfélagsmiðilinn	

sem	einhversskonar	byrjunarpunkt	í	samskiptum	við	fólk,	því	að	á	miðlinum	þarftu	ekki	

að	þekkja	þá	sem	þú	fylgir	og	það	þykir	eðlilegt	að	líka	við	tíst	hjá	þeim	sem	þú	þekkir	

ekki	persónulega.	Þátttakendur	 litu	á	Twitter	sem	viðbót	 í	samskiptaflórunni,	frekar	en	

breytingu	 á	 samskiptamynstri.	 Þeir	 upplifðu	 samskiptahætti	 inni	 á	 Twitter	 á	 talsvert	

ólíkan	hátt	en	í	raunheimi.	

Anna	nefndi	 til	 dæmis	 að	 samfélagsmiðillinn	 kræfist	 ekki	 sérstaklega	 samskipta	 af	

hálfu	beggja	aðila.	Þannig	þyrftu	samskiptin	ekki	að	vera	gagnvirk,	sem	dæmi	getur	Anna	

verið	að	fylgja	Jóni	á	miðlinum	en	Jón	þarf	ekki	að	fylgja	henni	til	baka.	Þá	sér	Anna	allt	

sem	Jón	gerir	en	Jón	sér	hins	vegar	ekki	hvað	hún	gerir.	Samskiptin	geta	þannig	verið	í	

aðra	áttina.	

Mér	finnst	þetta	oft	dáldið	erfitt	sko	afþví	að...	Í	fyrsta	lagi	þá,	er	ég	ekkert	að	pæla	í	
öllu	 fólki	 á	 Twitter,	 ég	 sé	 aldrei	 myndir	 af	 þeim	 og	 þau	 heita	 ekki	 einusinni	
raunverulega	 nafninu	 sínu,	 þau	 heita	 bara	 eitthvað...	 allt	 öðru	 nafni	 og	 svo	
einhvernvegin	ætlast	 það	 til	 þess	 að	 ég	 þekki	 það	 í	 raunheimum...	 þá	 er	 ég	 bara	
eitthvað	...	“já,	ert	þú	Kolvetni?”	[allir	hlæja,	taka	undir],	en	hef	ég	líka	lent	í	að,	þú	
veist...	ég	er	með	fleiri	„followers“	en	ég	„followa“	sjálf...	fólk	upplifir	samt	að	ég	sé	
í	samskiptum	við	þau	allan	daginn,	en	ég	hef	ekki	hugmynd	um	hver	þau	eru...	og	
svo	lendi	ég	oft	í	því	að	fólk	er	að	brosa	til	mín	og	ég	brosi	til	baka,	og	ég	veit	ekki	
hver	þetta	 er,	 veit	 ekki	 hvort	 að	 við	þekkjumst	og	það	er	 svona	erfið	 staða	 til	 að	
vera	í	stundum...	 -	Anna	

	
Anna	kom	síðar	aftur	inn	á	þennan	punkt	þar	sem	hún	hélt	því	fram	að	það	sem	ætti	sér	

stað	inn	á	samfélagsmiðlinum	væru	ekki	alltaf	raunveruleg	samskipti.	Anna	vill	meina	að	

fólk	upplifi	sig	í	samskiptum	við	aðra	inn	á	miðlinum	þó	svo	að	það	sé	ekki	raunin.	Þegar	

aðili	er	með	marga	fylgjendur	breytist	ýmislegt	á	miðlinum.		

Ég	 las	 einusinni	 grein	 um	 svona	 vinasambönd	 á	 samfélagsmiðlum,	 afþví	 að	 þú	
upplifir	 að	 þú	 sért	 að	 sinna	 vinum	 þínum	 en	 þúveist,	 við	 erum	 ekkert	 að	 eiga	 í	
samskiptum	og	vinkona	mín	upplifir	ekkert	„contact“	við	mig....	og	þegar	maður	er	
að	 fá	 mörg	 „læk“,	 þá	 pælir	 maður	 ekkert	 í	 því	 hver	 er	 að	 „læka“	 þetta.	 Maður	
nennir	ekki	að	pæla	í	því	og	þá	sér	maður	ekki	neitt	af	þessum	samskiptum,	nema	
bara	eitthvað	þúveist,	ég	fékk	70	„læk“,	bara	talan	en	ekki	fólkið	á	bakvið	töluna.	-	
Anna	
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Jón	lagði	mikla	áherslu	á	að	samskipti	út	frá	Twitter	gætu	skeð	eftir	ákveðinn	tíma.	Það	

væri	mismunandi	 eftir	 tilfellum	hvort	 að	þau	ættu	 sér	 stað	eða	ekki.	 Jón	hefur	 sjálfur	

persónulega	 reynslu	 af	 því	 að	 kynnast	 fólki	 í	 kjölfar	 þess	 að	 „fylgja“	 þeim	 á	

samfélagsmiðlinum.	

Það	 eru	 náttúrulega	 svo	margir	miðlar	 sem	 er	 hægt	 að	 hafa	 samskipti	 í	 gegnum	
núna,	þannig	að	kannski	upplifir	maður	að	einhvernvegin...	að	maður	 læki	 tvít	 frá	
einhverjum	öðrum,	að	þá	sé	maður	að	eiga	samskipti	en	fyrir	Twitter	eða	eitthvað	
...	þá	kannski	væri	maður	að	spjalla	við	viðkomandi	á	„MSN	“33	eða	eitthvað...	Svo	
náttúrulega	kynnist	maður	fólki	sem	að	maður	byrjar	að	spjalla	við,	afþví	að	maður	
kynnist	 virkilega	 fólki	 á	Twitter	 og	 hittir	 það	 í	 fyrsta	 skipti	 í	 bænum.	Og	 svo	 eftir	
fimm	mínútur,	að	þá	einhvernvegin...	byrjar	það	að	tengjast	einhvernvegin.	-	Jón	

Þróun	sambanda	virðast	vera	frábrugðin	eftir	atvikum.	Þátttakendur	áttu	að	vissu	 leyti	

erfitt	með	að	skilgreina	nákvæmlega	á	hvaða	stigi	samskiptin	væru.	

Ef	maður	lækar	hjá	einhverjum,	þá	er	maður	svona	eiginlega	í	samskiptum	en	samt	
eiginlega	 ekki	 sko,	 en	 það	 er	 samt	 þúveist,	 kannski	 einhver	 byrjunarpunktur	 á	
einhverjum	svona	samskiptum	við	einhvern	sem	þú	þekkir	ekki	neitt.	-	Sigurður	

2.2.8 Bergmálsklefi	

Samkvæmt	þátttakendum	áttu	skoðanir	inn	á	Twitter	aðganginum	þeirra	það	til	að	vera	

mjög	einhliða.	Það	skýrist	meðal	annars	af	því	að	fólk	ræður	því	að	sjálft	hvaða	aðilum	

það	fylgir	á	samfélagsmiðlinum.	Auk	þess	hefur	 fyrirtækið	ákveðnar	reikniforskriftir	 (e.	

algorithms)	 sem	 sýna	 fólki	 það	 sem	 þau	 reikna	 með	 að	 það	 vilji	 sjá.	 Twitter	 sýnir	

hverjum	einstaklingi	það	efni	sem	þau	telja	hvað	æskilegast	fyrir	hann.		

Þátttakendur	voru	meðvitaðir	um	það	hve	auðvelt	er	að	gera	Twitter	aðganginn	sinn	

að	bergmálsklefa	og	töluðu	allir	um	mikilvægi	þess	að	sporna	við	því.	Þátttakendur	tóku	

það	fram	að	þau	velji	sérstaklega	að	fylgja	einstaklingum	sem	þau	vita	að	eru	ósammála	

þeim.		

Mér	finnst	það	mikilvægt,	það	er	ákveðin	manneskja	sem	að	ég	til	dæmis	þoli	ekki,	
því	að	hún	er	alltaf	ósammála	mér,	og	mig	langar	svo	mikið	að	„unfollowa“	hana	en	
svo	 er	 ég	 bara	 þúveist,	 nei.	 Afþví	 að	 ég	 verð	 að	 fá	 líka	 einhvern	 sem	 er	 ekki	
sammála	mér.	-	Kristín	

	

																																																								
33	MSN	er	samskiptaforrit	sem	var	vinsælt	á	Íslandi	fyrir	tíma	Facebook.				
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2.3 Niðurstöður	rýnihópa	
Fram	 kom	 að	 notkun	 samfélagsmiðilsins	 Twitter	 væri	 fjölbreytt	 eftir	 einstaklingum.	

Þátttakendur	 fjölluðu	 um	 að	 helsti	 tilgangur	 Twitter	 væri	 í	 senn	 að	 vera	 opin	

upplýsingaveita	 og	 umræðuvettvangur.	 Þar	 kæmu	 inn	 fregnir	 um	 málefni	 líðandi	

stundar	út	frá	sjónarhorni	ólíkra	einstaklinga.	Þá	hefði	samfélagsmiðillinn	þá	sérstöðu	að	

setja	 fréttir	 í	 skemmtilegri	búning	en	 fjölmiðlar	almennt.	Kímni	væri	mikil	 á	miðlinum.	

Þátttakendur	 töldu	 Twitter	 geta	 haft	 áhrif	 á	 ýmsa	 aðra	 vegu	 en	 meðal	 notenda	 á	

samfélagsmiðlinum.	Þá	nefndu	þeir	meðal	annars	að	fjölmiðlar	séu	duglegir	við	að	taka	

upp	 umræður	 af	 miðlinum.	 Það	 töldu	 þátttakendur	 afar	 æskilegt	 svo	 að	 mörg	

sjónarhorn	fái	að	heyrast	í	fjölmiðlum.	

Ekki	voru	þátttakendur	 rýnihópsins	 sammála	hvort	að	um	raunveruleg	 samskipti	á	

milli	 einstaklinga	 væri	 að	 ræða,	 vegna	 þess	 að	 samskiptin	 á	 samfélagsmiðlinum	þurfa	

ekki	 að	 vera	 gagnvirk.	 Þátttakendur	 töldu	 samfélagsmiðilinn	 skapa	mikla	 umræðu	 og	

vera	 að	 einhverju	 leyti	 til	 þess	 fallin	 að	 hafa	 samfélagsleg	 áhrif.	 Þó	 settu	 þau	 þann	

varnagla	á	að	Twitter	eigi	það	til	að	sýna	bjagaða	heimsmynd,	það	er	að	segja,	ráðandi	

skoðun	á	samfélagsmiðlinum	endurspeglar	ekki	endilega	ráðandi	skoðanir	meirihlutans	

á	Íslandi	eða	annarsstaðar.		

Þátttakendur	 komu	 reglulega	 inn	 á	 þá	 ímynd	 sem	 þeir	 höfðu	 skapað	 sér	 á	

samfélagsmiðlinum.	 Það	 kom	 ljóst	 fram	 að	 persóna	 þátttakenda	 á	 Twitter	 væri	 ekki	

alveg	 sú	 sama	 og	 í	 raunheimi.	 Þau	 hefðu	 ýmsar	 skoðanir	 sem	 einstaklingar	 sem	 þau	

gætu	ekki	opinberað	á	samfélagsmiðlinum.	Að	sama	skapi	væri	ýmislegt	sem	þau	gerðu	

á	Twitter	sem	þau	myndu	ekki	endilega	gera	annarsstaðar.	

Þátttakendur	héldu	því	fram	að	það	væri	til	ákveðið	samfélag	á	Twitter	en	þó	gætu	

hóparnir	þar	inni	verið	afar	ólíkir.	Fjallað	var	um	ráðandi	hópa	inni	á	samfélagsmiðlinum.	

Talað	 var	 um	 einn	 aðalhóp	 sem	mögulega	 hefur	 hvað	mest	 áhrif	 á	 umræðuna	 inni	 á	

miðlinum.	Sá	hópur	væri	virkur	og	þekktist	innbyrðis.	Einnig	töldu	þátttakendur	fyrirtæki	

borga	 sérstaklega	 aðilum	 með	 marga	 fylgjendur	 fyrir	 persónulegar	 auglýsingar	 á	

miðlinum.	

Mikið	 var	 rætt	 um	 völd	 inn	 á	 samfélagsmiðlinum	en	 þátttakendur	 töldu	 fólk	 hafa	

mismikil	 umráð	 inni	 á	 miðlinum.	 Til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	 honum	 töldu	 þátttakendur	

meðal	 annars	 mikilvægt	 að	 hafa	 ákveðið	 marga	 fylgjendur.	 Því	 fleiri	 fylgjendur,	 því	
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líklegra	fannst	þeim	að	skoðun	einstaklings	hefði	vægi	 í	samfélagsumræðunni.	Þó	kom	

það	 fram	 að	 hver	 sem	 er	 gæti	 í	 rauninni	 fengið	 áheyrn	 ef	 að	 einstaklingurinn	 tístar	

einhverju	nógu	sjokkerandi	eða	gáfulegu.	Rætt	var	um	ákveðin	fyrirtæki	sem	hafa	fengið	

fræga	einstaklinga	af	 samfélagsmiðlinum	til	þess	að	markaðssetja	 fyrir	 sig.	Ekki	 virtust	

allir	vera	meðvitaðir	um	þær	leiðir	fyrirtækja,	en	þátttakendur	voru	sammála	um	að	slík	

markaðssetning	væri	áhrifarík.	

Þátttakendur	voru	meðvitaðir	um	að	viss	bergmálsklefi	myndaðist	í	kringum	þau	inni	

á	 samfélagsmiðlinum.	Bergmálsklefinn	 lýsir	 sér	 þannig	 á	Twitter	að	 fólk	með	 svipaðar	

skoðanir	 fylgist	 sérstaklega	 með	 hvort	 öðru	 en	 fylgir	 ekki	 mörgum	 sem	 hafa	 ólíkar,	

jafnvel	andhverfar	skoðanir.	Því	er	hætt	við	að	einstaklingar	sjái	aldrei	skoðanir	fólks	á	

öðru	máli	en	þeir	sjálfir	á	miðlinum.	Þau	 fjölluðu	öll	um	að	reyna	að	sporna	við	þessu	

með	því	að	fylgja	fólki	sem	þau	vita	að	er	ósammála	þeim.		
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3 Umræður	
Hugmyndir	Habermas	um	almannarýmið	eiga	að	einhverju	 leyti	heima	meðal	 íslenskra	

Twitter	 notenda	 en	 þó	 er	 ýmislegt	 sem	 veldur	 efasemdum	 um	 að	 hægt	 sé	 að	 kalla	

samfélagsmiðillinn	almannarými	að	hætti	Habermas.		

Samfélagsmiðillinn	 Twitter	 er	 kjörinn	 vettvangur	 til	 þess	 að	 vekja	 upp	 gagnvirka	

umræðu	meðal	einstaklinga.	Í	rýnihópnum	kom	fram	að	fólk	hefur	jafnvel	farið	að	nota	

miðilinn	 í	 stað	 dagbóka.	 Þá	 fá	 þær	 skoðanir	 fólks	 sem	 áður	 voru	 fáum	 sýnilegar,	 að	

heyrast	 á	 vettvangi	 sem	 flestir	 aðilar	 í	 vestrænu	 samfélagi	 geta	 haft	 aðgang	 að.	 Eina	

forsendan	fyrir	því	er	aðgangur	að	neti.	Til	þess	að	fylgjast	með	aðila	inni	á	miðlinum	er	

ekki	nauðsynlegt	að	þekkja	hann	fyrir,	en	miðillinn	getur	skapað	ný	sambönd	á	milli	aðila	

sem	ná	út	fyrir	rafræna	veggi	samfélagsmiðilsins.		

Twitter	er	 hvorki	 háð	 stað	 né	 stund.	 Einstaklingar	 geta	 verið	 á	 sitt	 hvorum	 stað	 í	

heiminum	og	samt	rætt	málin	á	samfélagsmiðlinum.	Fólk	er	heldur	ekki	háð	ákveðnum	

tímaramma	til	þess	að	svara	eða	taka	þátt	 í	umræðum.	Twitter	veitir	 fólki	upplýsingar	

um	þær	umræður	 sem	eiga	 sér	 stað	 í	 samfélaginu.	Þar	er	 auðvelt	 að	 fylgjast	með	því	

sem	mikið	er	rætt,	undir	„margræddum	málefnum“.	Það	gefur	einstaklingum	einnig	færi	

á	 að	 skapa	 sínar	 eigin	 nýju	 umræður,	 til	 dæmis	 í	 gegnum	 myllumerki.	 Með	

myllumerkjum	eru	umræðurnar	 sérstaklega	 flokkaðar	og	allir	 geta	auðveldlega	 séð	þá	

umræðu	sem	safnast	hefur	undir	þeim.		

	 Í	 skilgreiningu	 Habermas	 er	 almannarýmið	 einn	 af	 þremur	 ólíkum	 vettvöngum	

samfélagsins.	 Einkarýmið	 og	 opinbera	 rýmið	 eru	 óumdeilanlegra	 en	 það	 þriðja,	

almannarýmið.	Opinbera	rýmið	fer	stendur	af	dómskerfinu	og	löggjafarvaldinu	á	meðan	

einkarýmið	nær	yfir	fjölskyldu,	atvinnu	og	efnahagsstöðu.	Almannarýmið	á	svo	að	brúa	

bilið	þarna	á	milli.	Það	er	ansi	margt	sem	á	ekki	við	um	opinbera	rýmið	eða	einkarýmið,	

því	 skyldi	 engan	undra	að	almannarýmið	 sé	umdeilt.	 Það	þarf	 að	ná	 yfir	 ansi	mikið	af	

fyrirbærum	í	samfélaginu.		

3.1 Gallar	almannarýmis	

Hægt	er	að	færa	rök	fyrir	því	að	í	raun	uppfylli	ekkert	rými	þær	forkröfur	sem	þurfa	að	

vera	 til	 staðar	 til	 þess	 að	 um	 almannarými	 sé	 að	 ræða.	 Meira	 að	 segja	 í	 sinni	

upprunalegu	mynd	að	hætti	Habermas,	þar	 sem	karlmenn	 í	borgarastétt	komu	saman	

yfir	kaffibolla,	þá	er	hægt	að	draga	í	efa	að	um	raunverulegt	almannarými	hafi	verið	að	
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ræða.	Því	þegar	fólk	sækir	kaffihús	er	það	oft	í	þeim	tilgangi	að	spjalla	við	kunningja	og	

vini.		

Algengt	er	að	vinskapur	myndist	á	milli	aðila	sem	hafa	nokkuð	svipaðar	skoðanir	á	

málefnum.	Vissulega	getur	verið	að	ákveðinn	ágreiningur	myndist	vina	á	milli	en	þó	er	

vel	 hægt	 að	 ímynda	 sér	 að	 rökræðurnar	 verði	meiri	 þegar	 fólk	með	 alveg	 andstæðar	

skoðanir	ræðir	málin.	Hins	vegar	er	líklegt	að	fólk	hafi	ekki	mikið	fyrir	því	að	umgangast	

slíka	aðila	og	hvað	þá	í	dagsins	önn	inni	á	kaffihúsi.		

Þá	má	benda	á	að	bæði	á	kaffihúsum	og	rakarastofum	þurfa	aðilar	að	eiga	pening	

fyrir	þeirri	þjónustu	sem	þar	er	veitt.	Vel	er	hægt	að	setja	spurningamerki	um	það	hve	

sannar	rökræðurnar	eru	á	þessum	vettvöngum.	Rakarinn	sjálfur	og	aðrir	þjónustuaðilar	

eru	háðir	peningagreiðslum	kúnnans	og	því	er	ekki	hægt	að	útiloka	að	þeir	sleppi	því	að	

deila		raunverulegu	skoðunum	sínum	með	viðskiptavinum	sem	hafa	andstæðar	skoðanir	

þeirra.	

3.2 Gallar	almannarýmis	á	Twitter	

Twitter	verður	aldrei	eina	almannarýmið	á	Íslandi.	Það	getur	í	besta	falli	þjónað	sem	eitt	

af	 mörgum.	 Það	 er	 einungis	 viss	 hluti	 landsmanna	 sem	 nýtir	 sér	 miðilinn	 og	 það	

misreglulega.	Samtals	notuðu	28,3%	 Íslendinga	Twitter	árið	2016.	Án	Twitter	geta	allir	

vel	lifað	og	fólk	myndi	einfaldlega	tjá	skoðanir	sínar	á	öðrum	vettvangi	ef	ekki	væri	fyrir	

samfélagsmiðilinn.	 Komið	 var	 inn	 á	 þetta	 í	 rýnihópnum	 þar	 sem	 þátttakandi	 taldi	

hugsanlegt	að	hann	væri	að	notast	við	samskiptamiðilinn	MSN	ef	ekki	væri	fyrir	Twitter.		

	 Það	 verður	 að	 þykja	 afar	 ólíklegt	 að	 Habermas	 finnist	 Twitter	 kjörið	

almannarými.	 Ýmislegt	 sem	 hann	 taldi	 mikilvægt	 við	 slík	 rými	 á	 mjög	 illa	 við	 um	

samfélagsmiðilinn.		

Habermas	 taldi	 fjölmiðla	 vera	 almannarými	 þar	 til	 þeir	 urðu	 að	 tekjuauðlindum	

eigenda.	Þá	var	ekki	 lengur	hægt	að	treysta	því	að	raunverulegar	skoðanir	almennings	

fengju	að	heyrast.	Samfélagsmiðillinn	Twitter	er	fyrirtæki,	rekið	af	fólki	sem	hefur	mikla	

hagsmuni.	Þá	er	meira	að	segja	hægt	að	borga	miðlinum	fyrir	að	auglýsa	þjónustu.	Það	

verður	að	þykja	galli	á	Twitter	sem	almannarými.		

Þátttakendur	í	rýnihópnum	fjölluðu	mikið	um	að	þau	væru	mis	virk	inni	á	miðlinum.	

Það	færi	eftir	aðstæðum	þeirra	og	vilja	hverju	sinni.	Stundum	fyndist	þeim	nóg	að	skoða	
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það	sem	aðrir	segja.	Habermas	fannst	mikilvægt	að	þátttakendur	í	almannarýminu	taki	

virkan	þátt	 í	öllum	samræðum	sem	eiga	sér	þar	stað.	Hins	vegar	er	auðvelt	að	komast	

hjá	því	að	taka	þátt	í	samræðum	á	Twitter.	Því	má	velta	því	fyrir	sér	á	þeim	forsendum	

hvort	að	samfélagsmiðillinn	standist	það	að	vera	gott	almannarými.		

Aðalforsenda	 almannarýmis	 er	 sú	 að	 rökræður	 eigi	 sér	 stað.	 Í	 rýnihópum	 kom	 sú	

skoðun	 viðmælenda	 skýrt	 fram	 að	 rökræður	 þrífist	 ekki	 vel	 inni	 á	 miðlinum	 í	 beinu	

formi.	Þau	 töldu	Twitter	æskilegan	miðil	 fyrir	 stuttar	og	hnitmiðaðar	umræður	en	 sáu	

það	helst	sem	galla	að	erfitt	er	að	eiga	djúpar	samræður	inni	á	miðlinum	með	140	slaga	

takmarkinu.	 Djúpar	 samræður	 krefjast	 þess	 að	 einstaklingar	 skrifi	 meira.	 Ef	 um	

almannarými	að	hætti	Habermas	væri	að	ræða	þá	ættu	ítarlegar	rökræður	sér	stað	þar	

sem	fólk	leitast	eftir	því	að	komast	að	bestu	niðurstöðu.	

Habermas	 taldi	 nauðsynlegt	 að	 jafnræði	 ríkti	 í	 almannarými.	 Samfélagsmiðillinn	

Twitter	virðist	ekki	standa	þær	kröfur.	Fólk	sem	hefur	marga	fylgjendur	hefur	meiri	áhrif	

á	miðlinum	samkvæmt	þátttakendum	í	rýnihópnum.	Þau	ná	til	fleiri	aðila	og	eru	líklegri	

en	 aðrir	 til	 þess	 að	 hafa	 mikinn	 stuðning	 að	 baki.	 Þá	 má	 einnig	 benda	 á	 að	

samfélagsmiðillinn	 býður	 upp	 á	 þann	 valkost	 fyrir	 fyrirtæki	 að	 borga	 pening	 fyrir	

auglýsingar	inni	á	miðlinum.	Auglýsingarnar	eru	síðan	birtar	á	síðum	aðila	sem	nýta	sér	

miðilinn,	að	þeim	óspurðum.	Þannig	hafa	sumir	einstaklingar	og	fyrirtæki	meira	völd	á	

miðlinum	en	aðrir,	sem	bendir	ekki	til	jafnræðis.	

Habermas	taldi	umræður	í	almannarýmum	verða	að	ríkjandi	skoðunum,	svokölluðu	

almenningsáliti,	 sem	 að	 borgarar	 höfðu.	 Þátttakendur	 í	 rýnihópunum	 fjölluðu	

sérstaklega	um	það	hve	bjagaða	mynd	Twitter	 veitir	þeim	af	 skoðunum	fólks.	Ríkjandi	

skoðun	 fólks	 sem	 þau	 fylgja	 á	 miðlinum,	 endurspegla	 sjaldnast	 skoðun	 almennings	 á	

Íslandi.	Það	fer	því	algjörlega	eftir	samfélagshópi	hvaða	skoðun	verður	ríkjandi.	Almennt	

séð	er	nokkuð	erfitt	að	segja	til	um	ráðandi	skoðun	Íslendinga	á	vissum	málefnum,	þar	

sem	 þjóðin	 er	 fjölbreytileg	 og	 hóparnir	 margir.	 Það	 væru	 einna	 helst	 kosningar	 sem	

kæmust	nálægt	því,	en	þær	eru	háðar	þeirri	takmörkun	að	almenningsálitið	er	þegar	til	

fyrir	kosningar,	þótt	erfitt	sé	að	átta	sig	á	því.		
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3.3 Almannarými	sem	kjörgerð	

Að	ofangreindu	virðist	almannarýmið	vera	fátt	annað	en	kjörgerð,	mælistika	sem	skýrir	

ákveðin	einkenni	rýmis	en	á	sér	ekki	neinar	stoðir	 í	raunveruleikanum	í	sinni	hreinustu	

mynd.	 Öll	 almannarými	 eru	 háð	 vissum	 takmörkunum.	 Til	 þess	 að	 nýta	 Twitter	 sem	

almannarými	þarf	aðgang	að	neti	og	 til	þess	að	nýta	kaffihús	og	 rakarastofur	 sem	slík	

þarf	að	eiga	pening,	svona	mætti	lengi	áfram	telja.		

Hvað	 stendur	 þá	 eftir?	 Enn	 þarf	 að	 brúa	 bilið	 á	 milli	 opinbera	 rýmisins	 og	

einkarýmisins.	Almannarýmið	er	því	til	í	einhverri	mynd	en	líklega	er	það	fjölhæfara	en	í	

fyrstu	var	áætlað.	

Kenningargrunnur	 Highfield	 og	 Bruns,	 sem	 byggir	 á	 kenningu	 Habermas	 um	

almannarými,	 veitir	 okkur	 innsýn	 í	 flókin	 veruleika	 skoðanamyndunar	 í	 gegnum	

samfélagsmiðla.	 Þeir	 beita	 kjörgerðinni,	 almannarýminu	 og	 skoða	 hvernig	 málefni	

færast	á	milli	svæða.	Þá	færa	þeir	fram	þann	rökstuðning	að	samfélagsmiðlarnir	valdefli	

almenning	með	því	að	vera	vettvangur	umræðu.	Þar	getur	fólk	komið	áfram	skoðunum	

sínum	og	sagt	hvað	þeim	liggur	á	hjarta.	Það	getur	síðan	orðið	til	umræðu	meðal	fólks	

sem	fylgir	þeim	á	tilteknum	samfélagsmiðli	og	jafnvel	endað	uppi	á	borði	stjórnvalda	líkt	

og	dæmi	eru	um	hér	á	landi.		

3.4 Örhópar	og	hóprými	á	Twitter	

Highfield	 og	 Bruns	 greindu	 almannarýmið	 á	 milli	 örhópa	 og	 hóprýma,	 en	 bæði	 kom	

bersýnilega	 fram	 í	 rýnihópnum.	 Hóprými	 og	 örhópar	 finnast	 inni	 á	 Twitter.	 Til	

upprifjunar	eru	hóprými	svæði	á	netinu	sem	fjalla	um	ákveðið	efni	en	örhópar	eru	hópar	

fólks	 á	 netinu	 sem	 hafa	 sameiginleg	 einkenni.	 Ein	 manneskja	 getur	 tilheyrt	 mörgum	

hóprýmum	og	örhópum	í	senn.	

Íslendingar	á	Twitter	mynda	ákveðið	hóprými	þar.	Þegar	þátttakendur	voru	spurðir	

um	tilgang	samfélagsmiðilsins	fannst	þeim	hann	aðallega	vera	að	veita	upplýsingar	um	

málefni	 líðandi	 stundar.	 Þau	málefni	 eru	blanda	 af	 innlendu	og	 erlendu	efni.	Mikið	 af	

tístum	frá	Íslendingum	er	einungis	sett	inn	á	íslensku	og	hentar	því	bara	þeim	sem	hana	

skilja.	Því	geta	tístin	einungis	verið	ætluð	öðrum	Íslendingum.		

Viss	málefni	eru	margrædd	hér	á	landi	og	birtast	þau	einungis	á	notendum	á	Íslandi.	

Margrædd	málefni	á	Twitter	birtast	á	síðum	fólks	og	skapa	þannig	ákveðinn	brennidepil	í	

umræðu	hóprýmisins	„Íslendingar	á	Twitter“.	Þessu	má	að	vissu	 leyti	 líkja	við	fjölmiðla	
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sem	draga	gjarnan	athygli	fólks	að	ákveðnum	málefnum,	segja	fólki	hvað	það	á	að	hugsa	

um.	

Ólíklegt	er	að	ráðandi	skoðanir	 Íslendinga	á	Twitter	 samræmist	 ráðandi	skoðunum	

almennings	 á	 Íslandi.	 Þetta	 var	 rætt	 í	 rýnihópnum,	 þar	 sem	þátttakendur	 upplifðu	 að	

ráðandi	skoðanir	á	miðlinum	gefi	afar	skakka	mynd	af	áliti	almennings	 í	 landinu.	Þetta	

bendir	 enn	 og	 aftur	 til	 þess	 að	 Íslendingar	 myndi	 ákveðið	 hóprými	 inni	 á	

samfélagsmiðlinum.	Fólk	í	hóprýminu	er	alls	ekki	meðvitað	að	vera	partur	af	því	en	það	

einkennist	 þó	 af	 ákveðnum	 skoðunum	 samfélagshópsins.	 Hóprýmin	 meðal	 Íslendinga	

geta	verið	mörg	 inni	á	miðlinum	en	þó	tengjast	þau	öll	 saman	 í	eina	heild.	Þessu	 líktu	

þátttakendur	 við	 heita	 potta	 í	 sundlaugum.	 Ef	 horft	 er	 á	 hóprýmin	 sem	 heita	 potta	

mætti	 kannski	 segja	 að	 staðsetningin,	 Ísland,	 væri	 sundlaugin	 sjálf	 sem	 sameinar	

pottanna.		

Þegar	þemað	„Bergmálsklefi“	úr	rýnihópnum	er	greint	má	sjá	að	þátttakendur	voru	

meðvitaðir	 um	 að	 skoðanir	 inni	 á	 aðganginum	 þeirra	 áttu	 það	 til	 að	 vera	 einhliða.	

Orðtiltækið	 „líkur	 sækir	 líkan	heim“	 á	 afar	 vel	 við	 í	 þessu	 tilfelli.	 Fólk	 sækir	 í	 skoðanir	

aðila	sem	eru	þeim	sammála	og	kemur	sér	 í	örhópa	án	þess	að	reyna	það	sérstaklega.	

Aðgangur	 þeirra	 á	 Twitter	 verður	 því	 litaður	 af	 þeim	 örhópum	 sem	 þau	 tilheyra.	

Þátttakendur	í	rýnihópnum	sögðust	reyna	að	sporna	sérstaklega	gegn	þessu	með	því	að	

fylgja	 nokkrum	 aðilum	 sem	 þau	 telja	 sig	 ósammála.	 Hins	 vegar,	 með	 því	 að	 velja	

sérstaklega	þá	einstaklinga	sem	þau	fyrirfram	vita	að	þau	eru	venjulega	ósammála,	má	

efast	um	að	það	geri	raunverulegt	gagn.	Þá	má	benda	á	að	Twitter	hefur	ýmsar	leiðir	til	

þess	að	komast	að	því	hvað	aðili	vill	sjá	á	miðlinum.	Samfélagsmiðillinn	Twitter	flokkar	

fólk	eftir	örhópum	sem	það	 tilheyrir	og	markaðsetur	þannig	efni	 sérstaklega	sniðið	að	

einstaklingum.	Þátttakendur	í	rýnihópnum	fjölluðu	um	að	fyrirtæki	hér	á	landi	stunduðu	

þetta	einnig,	 til	dæmis	með	því	að	borga	 frægum	aðilum	af	miðlinum	 fyrir	að	auglýsa	

notkun	á	ákveðnum	vörum.	

Ýmislegt	 fleira	 bendir	 til	 þess	 að	 örhópar	 eigi	 vel	 við	 Twitter.	 Fólki	 sem	 notar	

samfélagsmiðilinn	 var	 skipt	 niður	 í	 ákveðnar	 klíkur	 af	 þátttakendum	 í	 rýnihópnum.	 Sú	

skoðun	 kom	 fram	að	það	 væri	 ein	 stór	 klíka	 sem	hefur	 viss	 yfirráð	 á	miðlinum	meðal	

Íslendinga	og	síðan	nokkrar	minni	sem	eru	síður	áberandi.	Mögulegt	er	að	þátttakendur	

upplifi	örhópinn	sinn	sem	aðal	klíkuna,	vegna	þess	að	mest	megnis	fylgja	þau	fólki	sem	
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uppfyllir	skilyrði	örhópsins,	en	einstaka	sinnum	fylgja	þau	öðrum	sem	gera	það	ekki.	Þá	

sjá	 þau	 aðallega	 lífshætti	 og	 skoðanir	 sem	þau	 tengja	 við	 en	 sjá	 af	 og	 til	 færslur	 sem	

passa	ekki	alveg	inn.	Þau	taka	mögulega	meirihluta	færslanna	sem	þau	samræma	sig	við	

sem	hinu	ráðandi	og	rest	sem	hinu	víkjandi.	Áhugavert	væri	að	kanna	þetta	nánar.	

Sjálfið	 á	 netinu	 var	 mikið	 rætt	 í	 rýnihópnum	 og	 styður	 sérstaklega	 vel	 við	 þá	

kenningu	 að	 Twitter	 síða	 fólks	 myndi	 ákveðið	 hóprými	 sem	 sérstakir	 örhópar	 sækja.	

Þátttakendur	fjölluðu	allir	um	að	upplifa	sjálfsímynd	sína	öðruvísi	á	samfélagsmiðlinum	

en	í	raunheimi.	Þrátt	fyrir	að	hafa	vissar	skoðanir,	kjósa	sum	þeirra	að	sleppa	því	að	deila	

þeim	á	Twitter	vegna	þess	að	það	passar	ekki	 inn	 í	þá	 ímynd	sem	þau	hafa	komið	sér	

upp	á	miðlinum.		
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4 Lokaorð	
Markmið	ritgerðarinnar	var	að	skoða	hvort	hægt	væri	að	samræma	kenningar	Habermas	

um	almannarýmið	við	notkun	Íslendinga	á	Twitter.	Fjallað	var	sérstaklega	um	kenningar	

Habermas	 um	 almannarýmið	 í	 sinni	 upprunalegu	mynd	 en	 einnig	 í	 útfærslu	 Bruns	 og	

Highfield.	Þá	voru	kenningarnar	bornar	saman	við	upplifun	háskólanema	sem	virkir	eru	á	

Twitter.	Viðhorfum	háskólanemanna	um	tilgang	og	virkni	samfélagsmiðilsins	var	leitað	í	

gegnum	rýnihóparannsókn.		

Samfélagsmiðlar	eru	farnir	að	skipta	sköpun	í	lífi	fólks.	Í	rýnihópnum	komu	fram	átta	

þemu	sem	öllum	væri	hægt	að	gefa	meira	pláss	og	skrifa	ritgerð	um	hvert	efni	fyrir	sig.	

Að	beita	 félagsfræðilegu	 sjónarhorni	 á	 samfélagsmiðla	er	 verulega	áhugavert	og	 veitir	

aukin	 skilning	 á	 tilgangi	 þeirra.	 Þó	 er	 afar	 erfitt	 að	 ná	 utan	 um	 þá	 með	 einum	

kenningarlegum	 grunni	 að	 vopni.	 Samfélagsmiðlar	 eru	 flókin	 fyrirbæri	 sem	 verður	 að	

skoða	 frá	 ýmsum	 ólíkum	 sjónarhornum.	 Vonandi	 mun	 samfélagsmiðlafræði	 ryðja	 sér	

rúms	á	næstu	áratugum.	

Það	 kom	 sérstaklega	 á	 óvart	 hve	 mikið	 þátttakendur	 rýnihóparannsóknarinnar	

fjölluðu	um	ímynd	sína	á	samfélagsmiðlinum.	Samkvæmt	þeim	er	hún	heldur	frábrugðin	

þeirri	ímynd	sem	þau	hafa	í	raunheimi.	Athyglisvert	væri	að	rannsaka	þetta	nánar	og	þá	

jafnvel	með	 tilliti	 til	 ólíkra	 samfélagsmiðla.	Ætli	 það	 sé	 til	 dæmis	munur	 á	 því	 hvernig	

ímynd	fólks	er	á	Twitter	og	Instagram?	

Helstu	niðurstöður	ritgerðarinnar	eru	að	almannarýmiskenningar	Haberms	eigi	ekki	

við	um	samfélagsmiðla	á	borð	Twitter	frekar	en	nokkuð	annað	hugsanlegt	almannarými.	

Því	 samræmast	 kenningarnar	 ekki	 notkun	 Íslendinga	 á	 Twitter.	 Höfundur	 styður	

hugmyndir	Habermas	um	almannarými	sem	kjörgerð,	það	er	hugsjón	og	mælistika	sem	

ómögulegt	 er	 að	 fyrirfinnist	 í	 samfélaginu	 í	 sinni	 hreinustu	mynd.	 Þó	er	 hægt	 að	nýta	

það	 á	 ýmsan	 hátt	 til	 greininga	 á	 fyrirbærum	 í	 samfélaginu.	 Það	 gerðu	 þeir	 Bruns	 og	

Highfield,	 en	 úr	 varð	 kenningagrunnur	 þeirra	 um	 örhópa	 og	 hóprými.	 Þær	 kenningar	

samræmast	 einkar	 vel	 notkun	 Íslendinga	 á	 samfélagsmiðlinum	 Twitter.	 Íslendingar	 á	

Twitter	skapa	sérstakt	hóprými.	

	

____________________________________	
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