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Facebook: Flagð undir fögru skinni? 

Hilmar Thor Bjarnason 
Guðbjörg Hildur Kolbeins 

Í rúm tvö ár hafa höfundar þessarar greinar verið í hópi þeirra fjölmörgu sem nota 
samskiptavefinn Facebook, en talið er að allt að 195.000 Íslendingar noti vefinn að 
staðaldri. Um miðjan september 2010 voru notendur vefjarins á heimsvísu tæpar 516 
milljónir („Global audience,“ 2010).  

Svo mikil virðist notkunin á Facebook vera hér á landi að sumir vinnustaðir hafa 
lokað fyrir eða takmarkað möguleika starfsmanna sinna á að nota Facebook í 
vinnunni. Má nefna að Seðlabanki Íslands heimilar eingöngu notkun á vefnum í 
matar- og kaffitímum („Seðlabankinn bannar“, 2010) og verkfræðistofan Mannvit 
telur sig spara um 3 milljónir króna á ári í kostnað við rekstur tölvukerfis stofunnar 
eftir að hafa lokað fyrir aðgang á Facebook („Dýrt að“, 2010).  

Þann tíma sem höfundar hafa notað samskiptavefinn hefur hann iðulega orðið 
kveikjan að umræðum þeirra á milli um áhrif hans á samskipti fólks, en þar sem við 
tökum tækninýjungum oft sem gefnum höfum við ef til vill tilhneigingu til að vanmeta 
áhrif þeirra. Fullyrða má að engin uppfinning hafi, á jafn stuttum tíma, haft jafn mikil 
áhrif á félagsleg samskipti fólks eins og Facebook. Samskiptavefnum hefur tekist að 
afmá viðurkennd menningarleg og landfræðileg mörk, orðið uppspretta nýrra orða 
(sbr. ensku sögnina defriend), og gjaldfellt eða breytt merkingu annarra orða (sbr. 
notkun Facebook á orðunum friend og news).  

Þessi grein er afrakstur skoðanaskipta höfunda um Facebook, sem og óformlegra 
samtala þeirra við aðra notendur vefjarins, og heimildaleitar. En enn sem komið er 
hefur notkun Íslendinga á Facebook verið lítt rannsökuð og niðurstöður nýbirtra 
erlendra rannsókna byggja yfirleitt á gögnum frá fyrstu árum vefjarins. Fræðileg 
þekking á notkun fólks á Facebook hefur því verið miklum takmörkunum háð hingað 
til. Vefsíðan CheckFacebook.com safnar upplýsingum um notendur Facebook en taka 
verður þeirri tölfræði sem þar birtist með fyrirvara því líklegt er að hún ýki notkunina. 
Margir eru t.d. með fleiri en eina síðu og einnig hafa mörg fyrirtæki og stofnanir skráð 
sig inn á vefinn sem einstaklingar. Ef marka á CheckFacebook eru 112% Íslendinga á 
þrítugsaldri með síðu á Facebook! („Íslendingar flykkjast“, 2010).  

Í nýlegu viðtali við tímaritið Vanity Fair er haft eftir einum af stofnendum vefjarins, 
Sean Parker: „It’s technology, not business or government, that’s the real driving force 
behind large-scale societal shifts.“ Talar hann um að vilja nýta þekkingu sína á Netinu 
til að endurskipuleggja samfélagið (Kirkpatrick, 2010, bls. 105). Það eru einmitt þessar 
félagslegu breytingar sem Parker ræðir um sem valdið hafa höfundum þessarar greinar 
heilabrotum að undanförnu. Vefurinn hefur t.d. auðveldað aðgengi að fjölmiðlum, 
fyrirtækjum, stofnunum og opinberum persónum, og löngu „týndum“ vinum og 
skólafélögum, ásamt því að auðvelda fólki að stilla saman strengi sína í mótmælum eða 
öðrum fjöldaaðgerðum. Aðalmarkmið greinarinnar er því að fjalla um hvaða áhrif 
formið sem Facebook býður upp á hefur haft á samskiptahegðun fólks, og ræða kosti 
og galla hugsanlegra breytinga á samskiptum fólks.  

 
 
 



Hilmar Thor Bjarnason og Guðbjörg Hildur Kolbeins 

71 

Sameinaðir stöndum vér 

Facebook er svokallaður samskiptavefur (social network) sem á rætur að rekja til 
febrúarmánaðar 2004 er nemandi við Harvard-háskóla, Mark Zuckerberg, setti hann á 
laggirnar ásamt öðrum fyrir samnemendur sína við skólann (Facebook, e.d.-b). Í stuttu 
máli felst máttur vefjarins í að fólk skráir sig sem notendur og tengir síðan síður sínar 
við síður annarra notenda með því að bæta þeim við sem „vinum“. Í gegnum þessa 
sameiginlegu tengingu er fólki gert kleift að deila efni með öðrum.  

Megintilgangur Facebook er að stuðla að vináttu og efla tengsl, eða eins og segir á 
forsíðu vefjarins: „Facebook hjálpar þér að tengjast og deila með fólkinu í lífi 
þínu“ (Facebook, e.d.-a). Stofnandi vefjarins hefur ávallt lagt ríka áherslu á að 
notendur hans deildu sem mestum upplýsingum um sjálfa sig með öðrum. Hann 
virðist þó hafa misreiknað sig að einhverju leyti því sífellt hringl með 
friðhelgisstillingar og opnara aðgengi að síðum fólks olli bylgju óvinsælda vorið 2010. 
Aðstandendur Facebook hafa reyndar verið harðlega gagnrýndir fyrir að ganga of 
nærri einkalífi notenda vefjarins (Memmott, 2010) en til að mæta gagnrýninni hafa þeir 
kynnt til sögunnar sérstök lokuð heimasvæði (groups) þar sem notendur geta skipst á 
efni (Chai, 2010). Áður hafði Facebook gert notendum kleift að takmarka aðgang 
fólks að síðum sínum með því að skipta „vinum“ sínum niður á lista. Í ljós kom, hins 
vegar, að aðeins 5% notenda vefjarins nýtti sér þennan möguleika. Haft er eftir 
Zuckerberg að enginn hafi viljað búa til lista (Swartz, 2010). Það er reynsla höfunda að 
mörgum hafi þótt aðgangsstillingarnar vera flóknar og iðulega segist fólk ekki kunna 
nógu vel á vefinn.  

Þrátt fyrir talsverða gagnrýni virðist Facebook hafa náð því markmiði sínu að 
tengja fólk saman, m.a. með því að brúa bilið milli kynslóða og fá afa og ömmur til að 
nota vefinn til jafns á við barnabörnin og foreldra þeirra. Höfundar vita dæmi þess að 
þrjár kynslóðir sömu fjölskyldu noti samskiptavefinn. Gamlir vinir og kunningjar sem 
hurfu sjónum okkar fyrir áratugum og öll tengsl höfðu rofnað við urðu einnig aftur 
sýnilegir. Þannig hafði annar höfundur þessarar greinar uppi á einum besta vini sínum 
frá bernskuárum sínum í San Francisco. 

Óumdeilt er að á Facebook hefur fólk, sem engin samskipti hefur haft árum og 
áratugum saman, náð saman aftur. Rithöfundurinn Gerður Kristný (2009) lýsti í 
Bakþankagrein í Fréttablaðinu upplifun sinni af því að hafa tengst aftur fyrrum 
skólafélögum sínum. Skipti ekki lengur máli hvernig samskiptunum var háttað í grunn- 
eða framhaldsskóla. Fyrir þennan hóp bauð Facebook upp á nýtt upphaf. „Á 
snjáldurskjóðunni fáum við tækifæri til að byrja upp á nýtt“ (bls. 32). 

Facebook er orðið mikilvægt tæki til að viðhalda og rækta vináttu, sérstaklega við 
þá sem eru fjarri (Pempek, Yermolayeva og Calvert, 2009). Samskipti á vefnum við 
góða vini dregur ekki úr persónulegum samskiptum við þá dags daglega. Því meiri 
tíma sem fólk eyðir á Netinu, því fleiri vini sér það a.m.k. einu sinni í viku. Dregin er 
sú ályktun að samskiptavefir fjölgi tækifærum til að hlúa að og rækta vináttu (Wang og 
Wellman, 2010). Eins og í tilfelli Gerðar Kristnýjar hafa rannsóknir staðfest að 
vefurinn er notaður til að viðhalda veikum tengslum við fólk úr fortíðinni, t.d. gamla 
skólafélaga, en jafnvel þó tengslin séu veik kann fólk að meta að hægt sé að fylgjast 
með gömlum félögum á þennan hátt (Lewis og West, 2008; Pempek o.fl., 2009; 
Subrahmanyam, Reich, Waecther og Espinoza, 2008).  

Einnig hefur verið sýnt fram á að samskiptavefir gefa þeim sem eru feimnir að 
eðlisfari færi á að nálgast fólk á þægilegan hátt. Óframfærið og feimið fólk eyðir meiri 
tíma á Facebook en aðrir og það hefur jákvæðari viðhorf gagnvart samskiptavefnum 
þrátt fyrir að hafa færri nöfn á tengslalistanum sínum en aðrir (Baker og Oswald, 2010; 
Orr o.fl., 2009; Sheldon, 2008). Að sama skapi getur notkun á Facebook hjálpað 
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ungmennum með lágt sjálfsálit til að ná betri tengslum við nærumhverfi sitt (Steinfield, 
Ellison og Lampe, 2008). 

En Facebook styrkir ekki eingöngu tengsl fólks maður-á-mann heldur hefur 
samskiptasíðan einnig reynst öflugt tæki fyrir hópa. Hópar sem upphaflega hafa verið 
stofnaðir af örfáum einstaklingum hafa hlaðið utan á sig eins og snjóboltar. Hópurinn 
Tunnumótmæli fyrir brotinn trúnað er gott dæmi um hvernig fámennur hópur fólks gat 
virkjað Facebook með hópasíðu til að fá nær 8.000 manns til að mótmæla við 
þingsetningu Alþingis mánudaginn 4. október 2010 („Mótmæli við“, 2010). Vert er 
samt að hafa í huga að hefðbundnu fjölmiðlanir vöktu athygli á síðu hópsins og þar 
með einnig fyrirhuguðum mótmælum (t.d. „Tunnumótmæli á“, 2010). Malcolm 
Gladwell, höfundur bókanna The tipping point og Blink, hefur reyndar haldið því fram 
að hlutverk samskiptavefja í að virkja fólk til mótmæla sé stórlega ofmetið. Gallinn sé 
fyrst og fremst sá að tengsl milli fólks í hópum á Netinu séu veik og að afgerandi 
forystu vanti í aðgerðum sem skipulagðar eru í gegnum slíka vefi (Gladwell, 2010). 
Vegna smæðar Íslands er hins vegar ekki ólíklegt að návígið sé frjósamari jarðvegur 
fyrir aðgerðir hópa á Facebook en í stærri samfélögum og því eigi gagnrýni Gladwell ef 
til vill ekki jafn vel við hér á landi.  

Ofangreind umræða um hvernig Facebook hefur auðveldað samskipti fólks bendir 
til að vefurinn samræmist um margt hugmyndum Marshall McLuhan um heimsþorpið 
sem hann setti fram í Understanding media árið 1964: 

 
After three thousand years of specialist explosion and of increasing specialism 
and alienation in the technological extensions of our bodies, our world has 
become compressed by dramatic reversal. As electrically contracted, the globe is 
no more than a village (McLuhan, 2001, bls. 5). 
 

Heimsþorpið hefur iðulega verið heimfært upp á sameiningarafl sjónvarps þó 
McLuhan hafi verið að ræða almennt um áhrif rafmiðla. Hann bætti síðar við í viðtali 
að í heimsþorpinu ríkti hvorki eining né friður ekki fremur en í fjölskyldum (Gordon, 
1997). Segja má að heimsþorps-líking McLuhan hafi sjaldan eða aldrei átt eins vel við 
eins og nú á tímum. Í raun má halda því fram að á Facebook séu jarðarbúar ekki 
eingöngu staddir í sama þorpinu heldur samankomnir inni í sömu stofunni, í einu alls 
herjar hanastéli. Athyglisvert er að á Facebook eru allir vinir skv. sjálfgefnum 
stillingum (default settings) hvort sem um er að ræða nánustu ættingja, æskuvini, gamla 
skólafélaga, samstarfsfólk eða fólk sem við erum eingöngu málkunnug. Þannig virðir 
samskiptavefurinn ekki hefðbundin félagsleg hlutverk, heldur færir fólk mun nær hvert 
öðru en það kann að vera í raun. Facebook býður því öllum heim í stofu, í óeiginlegri 
merkingu.  

Íslendingar hafa löngum gert skýran greinarmun á vinum og kunningjum. Vina-
hópurinn er iðulega lítill þó kunningjahópurinn geti verið stór. Sem dæmi má nefna að 
fyrir 25 árum settist ung bandarísk stúlka óboðin til borðs með öðrum höfundi 
þessarar greinar og bryddaði upp á samræðum við hann. Eftir smá stund var hún 
flogin aftur yfir á næstu borð „to make some more new friends“, eins og hún orðaði 
það. Íslendingurinn starði í forundran á eftir stúlkunni því það var ofar hans skilningi 
hvernig hægt væri að eignast vini eftir nokkurra mínútna samtal við bláókunnuga 
manneskju. Áhugavert væri að rannsaka hvort að notkun Facebook á orðinu 
„vinur“ hafi breytt viðhorfum fólks, og þá aðallega ungs fólks, til þess munar sem 
hingað til hefur verið talinn á milli vina og kunningja.  

Ekki eru allir á eitt sáttir við notkun Facebook á hugtakinu „vinur“ og Carol Stuart 
(2007) nefnir sem dæmi hversu óþægilegt henni hafi fundist að fá vinabeiðnir frá 
nemendum sínum og samstarfsfélögum. Leggur hún áherslu á að margir þeirra sem 
sent hafi henni vinabeiðnir hafi ekki uppfyllt í hennar huga þær kröfur sem hún geri til 
vina. Vissulega hefði hún getað stýrt aðgangi fólks að síðu sinni en það var, að hennar 
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dómi, misnotkun Facebook á hugtakinu „vinur“ sem takmarkaði hverjum hún bætti 
við á tengslalista sinn. Hún taldi mikilvægt að samræmi væri á milli hennar eigin 
skoðunar á hver væri sannur vinur og notkunar Facebook á orðinu.  

Hér að framan hefur verið fjallað um hvernig Facebook hefur náð að styrkja tengsl 
á milli einstaklinga, en ýmsir fræðimenn hafa bent á að samskiptavefurinn riðli 
sambandsslitum og viðhaldi tengslum milli fólks sem undir venjulegum 
kringumstæðum myndi feta ólíkar brautir. Nefna má að nær 80% þátttakenda í 
rannsókn Muise, Christofides og Desmarais (2009), á aldrinum 17 til 24 ára, voru með 
á tengslalistum sínum fólk sem það hafði áður átt í ástarsamböndum við. Væntanlega 
mun tíminn leiða í ljós, og frekari rannsóknir, hvaða langtímaafleiðingar það hefur 
fyrir fólk að slíta ekki samböndum sem fyrir daga Facebook hefði slitnað upp úr.  

 Höfundar þekkja einnig til nokkurra dæma um að hið göfuga markmið stofnenda 
Facebook um að tengja fólk saman hafi snúist upp í andhverfu sína. Áratuga vináttu 
hefur verið slitið með einum smelli (sem er dæmi um defriending og fjallað er m.a. um í 
blaðagrein Considine, 2010). Ástæðan er ekki síst sú að vinátta, jafnvel þó hún sé 
sterk, þolir oft ekki þessi stöðugu samskipti sem Facebook býður upp á. Höfundar 
telja að hefðbundin fjarlægð á milli vina og ættingja sé ekki lengur til staðar, og með 
auknum samskiptum, og auknum kröfum um samskipti, hafi líkurnar á árekstrum og 
misskilningi aukist.  

Það er helst í „fréttum“ 

Samskipti fólks á Facebook fara að miklu leyti fram í gegnum fréttaveituna (news feed) 
og hún hefur því mótandi áhrif á hvernig fólk hefur samskipti á vefnum. Fréttaveitan 
kom fyrst fram á sjónarsviðið hinn 5. september 2006 (Sanghvi, 2006) en hugmyndin 
að henni er fengin beint frá dagblöðunum. Í nýlegu viðtali við The New York Times 
sagði Chris Cox hjá Facebook: 

 
When we started working on the news feed, we had a metaphor of the 
newspaper. It was a way to pull in a bunch of sources and find what the reader 
found interesting. But it’s not just the newspaper, because that fully wouldn’t 
work (Cutler, 2010). 

  
Í ljósi þess að fréttaveitunni var ætlað að líkja eftir dagblaði er ekki skrýtið að 

vísbendingar séu um að með notkun fólks á fréttaveitunni hafi hugtakið „frétt“ einnig 
breyst í huga þess. Nick Bilton (2010), tæknibloggari hjá The New York Times, greinir 
frá því að ung stúlka hafi beðið hann um að fá fartölvuna sína lánaða til að kanna 
fréttirnar. Hann komst þá að því að hennar skilgreining á „fréttum“ var önnur en hans 
eigin. 

Hann segir: 
  

To many in her age group, news is not defined by newspapers, or broadcast 
television stations, or even bloggers or renegades. Instead, news is what is 
relevant to the individual -- in her case, what Facebook calls its "news feed" 
(Bilton, 2010). 

 
Sá reginmunur er hins vegar á dagblöðunum og fréttaveitunni að í stað þess að 

koma einu sinni á dag eða sjaldnar gegnum bréfalúguna, uppfærist fréttaveitan stöðugt 
í rauntíma eftir því sem einstaklingar og skipulagsheildir, sem notendur Facebook hafa 
tengt sig við, setja inn nýjar stöðuuppfærslur (status updates), bæta við nýjum myndum, 
taka þátt í leikjum, skrifa inn á síður annarra, gerast áskrifendur að síðum (pages) eða 
lýsa yfir hrifningu sinni með tilteknar fréttir fjölmiðla með því að smella á líkar-þetta-
hnappinn – svo eitthvað sé nefnt. Hvort að fréttir birtist í fréttaveitu notanda er háð 
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friðhelgisstillingum annarra netverja. Fréttaveitan getur þannig verið suðupottur 
persónulegra hugleiðinga ættingja og vina, upplýsinga frá fyrirtækjum og stofnunum 
og fréttatengla gömlu fjölmiðlanna.  

Mörgum finnst fréttaveitan ganga of langt í að birta upplýsingar um hvað notendur 
Facebook gera á Netinu. Rúmlega helmingur þátttakenda í einni rannsókn á 
Facebook-notkun sagði að með tilkomu fréttaveitunnar myndi hann hugsa sig tvisvar 
um áður en hann deildi upplýsingum með öðrum (Hoadley, Xu, Lee og Rosson, 
2010). Jafnframt hefur verið bent á að fréttaveitan hafi breytt eðli og uppbyggingu 
upplýsingaflæðis (Boyd, 2008) og að sú þróun sem hefur orðið í átt að frjálsari miðlun 
upplýsinga líktist æ meira gömlu sveitasímunum þegar fólk gat hlerað símtöl nágranna 
sinna á öðrum bæjum (Jayson, 2010). Þó svo að í fréttaveitunni birtist upplýsingar sem 
engin sérstök leynd hvílir yfir, hefur mörgum þótt óviðeigandi að megnið af því sem 
þeir gera á samskiptavefnum skuli vera safnað saman á einn stað og gert sýnilegt öllum 
á tengslalista þeirra (Eldon, 2010), en magn upplýsinga sem aðgengilegt er öllum er að 
sjálfsögðu háð friðhelgisstillingum hvers og eins, að einhverju leyti.  

Segja má að fréttaveituformið líkist gömlu símskeytunum og það samræmist því 
þeirri gagnrýni sem Neil Postman (1986) setti fram í bók sinni Amusing ourselves to death 
í umfjöllun sinni um hvaða áhrif símskeytið sem uppfinning hafði á samskipti fólks. 
Símskeytið afmáði landamæri, á sama hátt og Facebook gerir nú, en með tilkomu 
símskeytanna endurskilgreindi fólk hvað teldist til upplýsinga og almenn orðræða 
breyttist. Þetta er áhugavert, sbr. dæmið að ofan sem bendir til að skilgreining ungs 
fólks á hvað sé frétt hafi breyst. Postman telur að símskeytin hafi heimilað að 
upplýsingar væru settar fram án samhengis, og ekki síst að þau hafi krafist þess að fólk 
talaði saman án þess að það hefði í raun nokkuð merkilegt að segja. Postman vitnar í 
Henry David Thoreu sem sagði á sínum tíma: 

 
We are in great haste to construct a magnetic telegraph from Maine to Texas; 
but Maine and Texas, it may be, have nothing important to communicate...We 
are eager to tunnel under the Atlantic and bring the old world some weeks 
nearer to the new; but perchance American ear will be that Princess Adelaide 
has the whooping cough (Thoreau 1957, í Postman, 1986, bls. 65). 

 
Vissulega má spyrja sig, eins og Henry David Thoreau gerði um miðja 19. öld og 

Postman gerði síðar, hvort sú tækni sem Facebook býður upp á hafi tekið öll völd á 
kostnað innihaldsins. Efst á hverri Facebook-síðu er t.d. lítill kassi með spurningunni 
„Hvað liggur þér á hjarta?“? sem bókstaflega heimtar að sé svarað – þó vissulega 
standist margir ákall kassans. Hin mismunandi svör „vinanna“ við þessari spurningu 
mynda síðan straum samhengislausra upplýsinga í fréttaveitunni – upplýsinga um 
smáatriði í lífi þessari sömu „vina“ okkar. Það er misjafnt hvort að þær upplýsingar 
sem birtast í fréttaveitunni hafi þýðingu fyrir okkur eða veki áhuga okkar en samt 
virðumst við sækjast eftir þessum upplýsingum á Facebook. Ef til vill endurspeglar 
það sjálfsást okkar að vilja deila með öðrum því sem við upplifum í lífinu og að sama 
skapi kann það að vera forvitnin sem rekur okkur áfram til að skoða hvað aðrir eru að 
gera.  

Eins og Max van Manen (2010) bendir réttilega á þá myndi okkur yfirleitt leiðast að 
fá að vita um öll smáatriðin í lífi vina okkar. Hann segir:  

 
The absurdity of constantly checking how your friend is doing and feeling right 
now, what he or she is having on his sandwich, that your friend has a third 
coffee by 10:00 a.m., how she hates a certain song on the radio, how he found 
some moldy food in the refrigerator, the clothes your friend is wearing today, 
the disagreement she had with her boyfriend, how she feels tired after shopping 
for groceries – all these trivialities of daily life would bore many people (bls. 
1027). 
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Manen gengur út frá að það sem við deilum með öðrum sé sannleikanum 

samkvæmt, en því hefur stundum verið haldið fram að á samskiptavefjum reyni fólk 
að vera eitthvað annað en það er. Þegar rýnt er í síður fólks á Facebook eru þær 
lýsandi fyrir persónuleika þess (Back o.fl., 2010). Sjálfselskir einstaklingar (narcissistic) 
eiga t.d. fleiri vini en aðrir, þeir eru virkari í að setja innlegg á síður sínar og gæta þess 
að setja inn myndir sem sýna þá sem aðlaðandi (Buffardi og Campbell, 2008).  

Á Facebook komum við til dyranna eins og við erum klædd. En að vera 
samkvæmur sjálfum sér á Facebook býður þeirri hættu heim að það sem fólk segir sem 
einstaklingar samræmist ekki stöðu þess á vinnumarkaði. Nýlega lét t.d. Sveinn Andri 
Sveinsson hæstaréttarlögmaður ummæli falla á Facebook-síðu sinni sem ollu nokkru 
uppþoti („Telur ummæli Sveins Andra“, 2010) og sænskur skólastjóri þurfti að taka 
pokann sinn eftir að hann flíkaði áhuga sínum á kynlífi á Facebook (Arvidsson og 
Broberg, 2009). Í september 2009 tilkynnti Atli Fannar Bjarkason, blaðamaður á 
Fréttablaðinu, á sinni síðu að hann hefði stofnað söfnunarreikning fyrir Jón Ásgeir 
Jóhannesson, þáverandi eiganda fjölmiðlafyrirtækisins 365 sem Fréttablaðið heyrir 
undir. Jón Ásgeir brást ókvæða við og fór fram á að hann yrði rekinn („Hefur 
áhyggjur“, 2009; Jóhann Hauksson, 2010).  

Hinn 11. október 2010 átti Sveinn Andri (e.d.) 4.665 áhangendur og Facebook-síða 
hans var opin. Atli Fannar (e.d.) átti 1.126 „vini“ og hafði lokað síðunni sinni. Líklega 
er of mikil alhæfing að segja að þeir félagar hafi orðið fórnarlömb Facebook, en telja 
má líklegt að þeir hafi séð hjá sér þörf til að segja eitthvað sniðugt – að hið tæknilega 
form fréttaveitunnar hafi krafist þess af þeim að þeir hefðu eitthvað skemmtilegt að 
segja þessum mikla fjölda „vina“ sinna, á sama hátt og símskeytið krafðist þess að fólk 
ætti samskipti þó það hefði frá engu að segja, skv. Postman.  

Í lokin 

Á undanförnum sex árum hefur saga Facebook verið engu lík – sem mun ekki síst 
vera Sean Parker, fyrrum forstjóra Facebook, að þakka en hann var einn af stofn-
endum skráaskiptasíðunnar Napster á sínum tíma (Kirkpatrick, 2010). Aðeins tíminn 
einn getur leitt í ljós hvort að Facebook muni halda vinsældum sínum eða vera skipt út 
fyrir eitthvert annað fyrirbæri sem enginn veit enn hvað muni verða. Fyrirtækið 
Google hefur t.d. reynt mikið að komast inn á markaðinn með vefinn Buzz en hann 
fór fremur illa af stað eftir að fólk áttaði sig á að hann bjó sjálfkrafa til opinberan 
vinalista með því að nota Gmail-tölvupóst þess (McMillan, 2010). Dauða Facebook 
hefur reyndar þegar verið spáð því unglingar á aldrinum 13 til 17 ára séu að missa 
áhugann á samskiptavefnum - ekki síst vegna vinsælda hans hjá eldri kynslóðum. 
Facebook geti orðið eins og draugabær á Netinu (Rundager, 2010).  

Hvað sem því líður er nokkuð ljóst að Facebook hefur nánast umturnað félags-
legum samskiptum okkar. Í titli þessarar greinar er velt upp þeirri spurningu hvort 
Facebook sé flagð undir fögru skinni. Þeirri spurningu er í raun ómögulegt að svara 
því ekki er auðvelt að meta kosti og galla samskiptavefjarins. Sömu þættir geta bæði 
flokkast sem kostir og gallar. Þannig gæti sumum fundist eftirsóknarvert að endurnýja 
kynni við fyrrum ástmenn/ástkonur meðan öðrum gæti fundist það óþægilegt og 
óhugsandi. Þær rannsóknir, sem fjallað hefur verið um í þessari grein, benda samt til 
að fólk kunni að meta að geta viðhaldið og endurnýjað tengsl við vini og ættingja, 
jafnvel þó tengslin séu veik. Notendur vefjarins geta á auðveldan hátt miðlað efni til 
annarra notenda og stýrt, upp að vissu marki, hverju þeir deila með öðrum. Vefurinn 
auðveldar líka feimnu fólki að eiga samskipti við aðra. Að auki getur Facebook verið 
sameiginlegur vettvangur fyrir hóp fólks til að skiptast á skoðunum, samræma aðgerðir 
og ræða við aðra um áhugamál sitt.  
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Facebook getur hugsanlega líka verið afl í lýðræðislegri umræðu og tæki fyrir 
almenning til að hafa áhrif. Hér má t.d. nefna Dagbók borgarstjóra (e.d.) þar sem Jón 
Gnarr, borgarstjóri Reykjavíkur, deilir hugleiðingum sínum og reynslu með þeim sem 
áhuga hafa, og persónulegar síður stjórnmálamanna eins og Jóhönnu Sigurðardóttur 
forsætisráðherra (e.d.).  

Á hinn bóginn má segja að fólk umgangist ekki vefinn alltaf af þeirri varúð sem 
æskilegt væri. Auðvelt er að gleyma hversu margir, og oft misleitur hópur, 
áheyrendurnir eru. Hver „vinur“ túlkar orð manns með sínu nefi, sem getur leitt til 
misskilnings, sérstaklega þegar haft er í huga að fréttaveitan miðlar stöðu-upp-
færslunum, sem Postman myndi telja innihaldslausar, samhengislaust til annarra. 
Höfundar þekkja einnig nokkur dæmi þar sem notendur Facebook hafa gleymt að 
„ósnotr maðr hyggr sér alla vera viðhlæjendr vini“ (Hávamál, e.d.) og brennt sig á að 
oft leynist misjafn sauður í mörgu fé.  

Samskiptavefir eru enn að slíta barnskónum og því eru rannsóknir á þeim fremur 
skammt á veg komnar. Á undanförnum árum hafa fræðimenn samt í auknum mæli 
glímt við rannsóknir á notkun fólks á slíkum vefjum. Hafa menn t.d. beint sjónum 
sínum að persónuleikaþáttum notenda (t.d. Ross o.fl., 2008) og félagslegri færni þeirra 
(t.d. Sheldon, 2008) en einnig hefur verið stuðst við notagildiskenninguna (Bonds-
Raacke og Raacke, 2010; Cheung, Chiu og Lee, 2010; Park, Kee og Valenzuela, 2009). 
Því miður líður ávallt nokkur tími frá því að rannsókn er framkvæmd og þangað til 
niðurstöður hennar eru birtar. Af þeim sökum byggjast nýjustu fræðigreinarnar um 
Facebook á gögnum frá allra fyrstu árum vefjarins, og eins og oft vill verða hafa 
þátttakendur í þessum rannsóknum yfirleitt verið háskólanemendur (t.d. Cheung o.fl., 
2010; Lewis og West, 2009; Steinfield o.fl., 2008), sem ávallt vekur upp spurningar um 
hversu auðvelt sé að heimfæra niðurstöðurnar á almenning.  

Sé haft í huga hvað Facebook leikur stórt hlutverk í lífi margra er brýnt að áhrif 
vefjarins séu rannsökuð nánar. Þörf er á nákvæmum upplýsingum um notkun 
vefjarins, þ.e.a.s. hverjir noti hann og hversu mikið, og hvernig fólk noti hann. Hverju 
er fólk að deila með öðrum? Hægt væri að rannsaka viðhorf fólks til friðhelgis á Face-
book, og að hversu miklu leyti fólk tekur virkan þátt í umræðum á síðum 
stjórnmálamanna, stofnanna og fyrirtækja. Telur það sig geta haft áhrif? Og ekki síst, 
taka opinberir aðilar mark á þeim ummælum sem fólk lætur falla á síðum þeirra? 
Hvernig er orðræðu háttað í athugasemdakerfum? Svona mætti lengi telja því af nógu 
er að taka.  

Facebook er fyrirbæri í stöðugri þróun sem erfitt er að festa reiður á. Því væri 
eðlilegt að framkvæma langtímarannsóknir, en þversniðsrannsóknir á einum tíma-
punkti eru takmarkaðar og næðu líklega aldrei að fanga þá breytingu að fullu sem 
höfundar þessarar greinar telja hafa orðið á samskiptum fólks með tilkomu Facebook.  
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