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Formáli 

Þessi ritgerð er áfangi á leið minni um heim félagsfræðinnar sem hófst í Fjölbraut við 

Ármúla árið 2004. Þá var ætlun mín að mennta mig til starfa innan heilbrigðisgeirans, 

en þar í skólanum var félagsfræðikennari sem átti eftir að hafa mikil áhrif á framtíð 

mína. Tímarnir hjá honum voru líflegir og ögrandi og smámsaman fór ég að sjá heiminn 

í öðru ljósi. Þegar ég útskrifaðist sem sjúkraliði og stúdent árið 2007 var ég kolfallin 

fyrir félagsfræðinni. Ég ákvað því að venda kvæði mínu í kross í náminu og hef aldrei 

séð eftir því. Í Félagsvísindadeild Háskóla Íslands er margt gott fólk sem hefur reynst 

einstæðri fjögurra og svo fimm barna móður vel og ég er afar þakklát fyrir það. Margir 

góðir kennara og áhugaverð námskeið hafa skilið eftir sig sín spor. Að kennurum öllum 

ólöstuðum, þá náði leiðbeinandi þessarar ritgerðar, Ingólfur V. Gíslason,  hvað best til 

mín og vakti áhuga minn á nánast hverju því sem hann kenndi. Honum og Hannesi 

Ísbergi Ólafsyni kann ég miklar þakkir fyrir að veita mér fyrirmynd sem félagsfræðingar 

og hvetja til frumlegra og óhefðbundinna nálgana við þau verkefni sem tekin voru fyrir. 

Að auki þakka ég Svavari Jónatanssyni fyrir þá þolinmæði sem hann sýndi við yfirlestur 

ritgerðarinnar og Jóhanni Frímann íslenskufræðingi sem veitti mér ómetanlega aðstoð í 

mikilli tímaþröng. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð var greiningalíkan Erving Goffman notað til þess að skoða rafræn 

samskipti og sjónum sérstaklega beint að samskiptavefnum Facebook. Markmiðið var 

að kanna hvort kenningar Goffman um leikræn samskipti ættu við í þeim 

samskiptaferlum sem tíðkast þar. Rannsóknir sem tengjast efninu voru skoðaðar og út 

frá þeim var meðal annars hugtakið „fjölpersónulegt“ (e. mass-personal) kynnt til 

sögunnar. Einnig var skoðaður samskiptavefurinn Formspring.me sem nýtur nokkurra 

vinsælda á meðal unglinga á Íslandi og eðli vefjarins sett í samhengi við greiningalíkan 

Goffman. 

Nota mátti greiningarlíkan Goffman til þess að skýra hluta þessara samskipta, en 

líkamleg fjarvera einstaklinga sem eiga í þessum samskiptatengslum kemur í veg fyrir 

það að stórir hlutir kenningarammans séu nýtanlegir. Þeir hlutar sem byggjast á 

félaglegri nánd og samvinnu allra hlutaðeigandi er ekki til staðar á Internetinu. Þeir 

ólíku hópar sem voru viðtakendur persónulegra upplýsinga einstaklinga eru ólíklegri til 

þess að meðtaka þær allir á sama hátt með sinn mismunandi tengslagrunn. Þessar 

félagslegu aðstæður lúta ekki lögmálinu um það að allir hlutaðeigandi vinni að sama 

raunveruleika. Niðurstaðan varð sú að nýtt form tjáskipta undir hugtakinu 

„fjölpersónulegt“ sé að mótast á Facebook og Formspring.me. Mætti þó bæta 

samskiptavefjum inn í greiningaramma Goffman, því enn er of snemmt að spá fyrir um 

endanlega umbyltingu samskipta eða í hvaða átt fjöleinkasjálfið muni þróast. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð verða kenningar Erving Goffman notaðar til þess að skoða tegundir og 

eðli persónulegra samskipa á Internetinu. Í því augamiði verður sérstaklega fjallað um 

samskiptavefinn Facebook. Lítillega verður sagt frá Goffman og helstu kenningum 

hans. Skoðað verður hvort greiningarlíkan hans og kenning um hið leikræna sjálf eigi 

við í þeim nútíma rafsamskiptaheimi sem er á Internetinu.   

Goffman heldur því fram í kenningum sínum að fólk móti framkomu sína og 

lagi að því umhverfi sem það er í hverju sinni. Hið raunverulega val tengist 

ákvörðuninni um það hvaða gríma sé valin. Samskiptakenningar hans fjalla að verulegu 

leyti um samvinnu einstaklinganna í umhverfinu sem miði að því láta aðstæður og 

hlutverk allra hlutaðeigandi ganga upp. Þannig skapi fólk og endurskapi 

raunveruleikann í virku samstarfi sína á milli.  

Internetið hefur haft í för með sér byltingu í samskiptum fólks undanfarna tvo 

áratugi og innan þess hafa nýjar tegundir samskiptaferla þróast. Þar, í fjarveru 

líkamlegrar nándar, hefur ýmiss konar hegðun orðið viðtekin sem áður þótti óhugsandi 

innan ríkjandi samfélagslegra viðmiða. Það er því tímabært að velta upp þeirri 

spurningu hvort umskipti hafi orðið í leikhúsi Goffman. Í því augnamiði að reyna að 

svara spurningunni verða samskiptaferlar á Facebook skoðaðir.  

Samskiptavefurinn hefur á tiltölulega stuttum tíma breitt úr sér á undraverðum 

hraða innan vestrænna samfélaga og hafa Íslendingar þar síst verið eftirbátar annarra 

þjóða. Óhætt er að segja að með tilkomu samskiptavefjarins séu hin reglubundnu og 

skýru hlutverk í nokkru uppnámi. Jafnt í hversdagslegum umræðum sem og í 

fjölmiðlum hérlendis er alvanalegt að vitnað sé í stöður (e. status), og umræður sem 

eiga sér stað á Facebook. Rammar ýmissa hlutverka skarast nú á nýjan hátt og fólk 

meðtekur upplýsingar um hvort annað sem ekki hafa verið aðgengilegar áður. Fólk af 

öllum stigum samfélagsins opinberar einkamál sín á áður óþekktan hátt fyrir marga 

hópa samtímis og hefur lítil tök á því að setja upp viðeigandi grímu fyrir hvern og einn. 

Í tengslum við þetta verður hugtakið fjölpersónulegt (e. mass-personal) kynnt og sett í 

samhengi við þennan tjáningarmáta. Rannsóknir sem skýra umfang notkunar og 

félagslegrar gagnsemi Facebook út frá persónugerðum eru skoðaðar og fjallað verður 

um eðli þeirra ímynda sem fólk setur fram. Einnig verður tæpt á tilveru vefjarins 

Formspring.me sem virðist njóta vinsælda á meðal íslenskra unglinga og saga hans 

kynnt. Vefurinn byggist upp á spurningum um einkalíf notenda sem er þá svarað og er 

notkun hans skoðuð út frá kenningum Goffman og sett í samhengi við þann 

tjáningarmáta sem er að þróast innan samskiptavefja.   
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1 Kenningalegar forsendur 

1.1 Erving Goffman 

Hið almenna mannlega eðli, er ekki mjög mannlegt fyrirbæri. 

(Erving Goffman, 1955). 

 

Erving Goffman fæddist þann 11. júní árið 1922 í Kanada. Hann útskrifaðist með 

doktorsgráðu í félags- og mannvísindum frá Chicagoháskólanum árið 1953. 

Doktorsritgerð Goffman var rannsókn á lífi fólks á hinu afskekktu Shetlandseyjum en 

þangað fór hann til dvalar í smáu og fámennu samfélagi á eyjunni Unst í lok ársins 

1949. Hann tjáði eyjarskeggjum að hann væri nemandi í landbúnaðartækni, en í raun var 

hann að fylgjast með og rannsaka félagsleg samskipti eyjabúa. Þó svo að eyjabúar 

grunuðu hann um græsku í byrjun, þá féll hann fljótlega inn í samfélagið og dvaldist þar 

við rannsóknir og skriftir fram á mitt ár 1950 (Lemmert. C. Branaman, A., 2007). 

Fullyrða má að þarna hafi grunnurinn verið lagður að hans óhefðbundna rannsókna- og 

frásagnastíl, sem síðar varð tilefni nokkurra deilna innan vísindasamfélagsins.  

Eftir að hafa lokið doktorsgráðu sinni fékk Goffman stöðu við California 

Berkeley háskólann og starfaði þar frá árinu 1958 til ársins 1968 og sem prófessor frá 

árinu 1962. Goffman endaði svo starfsæfi sína við Pennsylvania háskólann, þar sem 

hann var prófessor allt til dauðadags árið 1982 (Lemmert. C. Branaman, A., 2007).  

Goffman gaf út rúman tug bóka og birti fjölda greina á ferli sínum. Eitt 

þekktasta verk hans varð bókin The presentation of every day life (1959), þar sem hann 

fjallar á myndrænan hátt um tilurð sjálfsins og hvernig það mótast í félagslegum 

samskiptum.Goffman greindi félagslegar reglur sem stjórna sögðum og ósögðum 

samskipum einstaklinga og þróaði hlutverkakenningar sínar út frá þeim. Hann útskýrði 

hversdagslega hluti, svo sem líkamsstöðu, svipbrigði, augnhreyfingar sem og aðrar 

líkamshreyfingar fólks, sem hluta af leikrænni framkomu þess.  

Kenning Goffman um hið leikræna líkan byggist á því að hin leikræna 

framkoma sé grunnur allra mannlegra samskipta. Öll samskiptamynstur megi rekja til 

þessara reglna, allt frá hinum minnstu sviðum mannlegra samskipta upp í 

samskiptamynstur stofnana og hópa. Reglurnar birtist í leikrænum samskiptum og þeim 

aðstæðum sem þar eru skapaðar og endurskapaðar (
1
Goffman, 1959).  

                                                 
1 Bls. 17-76. 

2 Bls. 208-238. 

3 Úthverfur persónuleiki.  Samkvæmt Íslenskri orðabók er úthverfa skýrð  svo: „Einhver sem snýr 
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Goffman var afar umdeildur sem fræðimaður á sínum tíma og er það að nokkru 

leyti enn í dag. Telja sumir að Goffman hafi verið meiri rithöfundur en félagsfræðingur. 

Listamaðurinn hafi verið ofar fræðimanninum í verkum hans, sannleikurinn sem við 

leitum í verkum hans sá sami og við leitum í heimi skáldsagna (Lemert og Branaman, 

1997). Goffman afneitaði ýmsum sjálfgefnum aðferðum vísindasamfélagsins við 

undirbúning og rökstuðning rannsókna sinna. Rannsóknir hans snúast ekki um 

staðreyndir og efaðist hann um það að hægt væri að finna þær í hefðbundnum skilningi 

þess orðs. Af þessum ástæðum er ekki auðvelt að staðsetja kenningar hans innan 

hefðbundinnar vísindaheimspeki.  

Kenningar Goffman eru þó almennt viðurkenndar og þá flokkaðar undir 

kenninguna um táknræn samskipti (e. symbolic interaction) (Lemert og Branaman, 

1997). Pierre Bourdieu, sem er þekktur fyrir að fara ótroðnar slóðir kenningalega, sækir 

margt til Goffman sem hann vísar til sem eins af helstu kenningasmiðum fágætra og 

frumlegra aðferðafræða félagsvísindanna (Bourdieu,P. 1983). Goffman tókst vel að nýta 

sér hið ritaða mál til þess að koma athugunum sínum og niðurstöðum á framfæri, enda 

afburða góður penni. Hafa kenningar hans haldið áfram að þróast og hafa áhrif innan 

félagsvísindanna. 

1.2 Helstu hugtök sem notuð verða 

Goffman lýsir samskiptum fólks myndrænt með líkingunni við hina leikrænu tjáningu. 

Þar gefur hann fólki hlutverk leikara og líkir hversdagslegum athöfnum þeirra og 

aðstæðum þeirra við leik og leiksvið. Hver einstaklingur fær þá merkingu og skilning út 

frá þeim félagslegu aðstæðum sem hann ert í hverju sinni. Það fólk sem einstaklingar 

eiga í samskiptum við, á svo sinn þátt í því að gefa persónunni þau persónueinkenni sem 

hún álítur sjálfsprottin og sín eigin.  

Helstu hugtök kenningar Goffman um hið leikræna sjálf eru til að mynda fram- 

og baksviðs framkoma (e. front stage/back stage) og sú framkoma sem á sér stað utan 

sviðs (e. outside stage). Hægt er að sjá persónur leika sín hlutverk bæði á fram- og 

baksviði með mismunandi áhorfendahópa. Hlutverk sem eru útfærð eftir því handriti 

sem einstaklingar skapa eru leikin og túlkuð út frá þeim raunveruleika sem hópurinn 

skynjar hverju sinni. Einstaklingar geta meðvitað stýrt áhorfendum í áttina að þeirri 

niðurstöðu sem þeir óska eftir og þar með verið eigin spunameistarar. Þeir geta ofið 

þráð á milli ótrúverðugleika til trúverðugleika, eða mistigið sig og farið öfuga leið. 

Athafnir geta einnig verið ómeðvitaðar. Fólk hreyfist þá ósjálfrátt með hópnum og þeim 

reglum sem hann setur. Í gegn um hina leikrænu athöfn (e. performances) gefa 
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leikendur sjálfum sér, öðrum og aðstæðum hlutverk og merkingu. Baksviðs fer fram sú 

undirbúningsvinna sem þarf fyrir framsviðs framkomuna. Mætti segja að þar sé tekið á 

öllu því amstri sem fylgir hinni fullkomnu leiksýningu. Ýmsar lagfæringar eiga sér stað 

og ósætti á milli baksviðsleikara er jafnað út, samstaða og hlutverk æfð. Allt er gert í 

því augnamiði að viðstaddir fái það á tilfinninguna að tjáskiptin sem fara fram fyrir 

opnum tjöldum séu raunveruleikinn sjálfur. Bæði leikendur og áhorfendur gera sitt besta 

til þess að láta sem svo sé og í því augnamiði eru ójöfnur sléttaðar út eins lengi og 

mögulegt er. Áhorfandinn er utan sviðs og hefur því óbeinan aðgang að því sem á sér 

stað innan þess (Goffman,1959) 

Annar mikilvægur hluti af kenningu Goffman snýst um þörf fólks til þess að 

halda  andlitinu (e. saving face) og helst sú kenning í hendur við kenningu hans um 

ímyndarstjórnun (e. impression management)
2
 (Goffman, 1959). Fólk reynir að halda 

andliti með því tengja persónu sína við félaglega jákvæða stöðu í hugum annarra og 

þarf því að vernda orðspor sitt og sjálfsímynd í takti við þá stefnu með hegðun sinni og 

atferli. Takist að stjórna því vel (ímyndastjórnun), þá öðlast manneskjan samþykki frá 

áhorfendum og það forðar henni frá vandræðalegum uppákomum og neikvæðum 

dómum umhverfisins. Jákvæð viðbrögð umhverfisins við ákveðinni hegðun og athöfn 

eru því líkleg til þess að styrkja þann þátt í fari einstaklinga sem viðbrögðunum veldur. 

Fólk leita allra leiða til þess að forðast misræmi í upplýsingaflæði sínu til annarra og 

staðfestir hlutverk sitt þannig. Misfellur í félagslega samþykktu hlutverki eru upp að 

ákveðnu marki hundsaðar eins lengi og hægt er. Áhorfendur reyna í lengstu lög að 

komast hjá óþægilegum uppákomum sem stefna stöðugleika samskiptanna í hættu 

(Goffman, 1959).  

Fólk hefur samkvæmt Goffman ríka innri þörf til þess að staðfesta þau ríkjandi 

samfélagslegu gildi sem þykja eftirsóknarverð og eðlileg. Þrátt fyrir að fólk sé jafnvel 

að hluta til ósammála ríkjandi gildum, líkt og efnishyggju eða félagslegri uppröðun 

þjóðfélagsins, þá er þörfin fyrir samþykki umhverfisins oftast yfirsterkari (Hosseini, S., 

2005). Hegðun sem fær jákvæð viðbrögð nægjanlega margra, mótar þannig framkomu 

fólks. Hið lagalega regluverk sem opinberlega ætti að móta hegðun fólks, og gerir það 

að hluta, má sín lítils gegn hinu raunverulega valdi og getur andóf gegn ríkjandi 

regluverki öðlast félagslega samþykkt og því orðið eftirsóknarverð afstaða. Þannig 

liggur sköpun ríkjandi samfélagsgilda og valds í því sem vekur jákvæð viðbrögð sem 

                                                 
2 Bls. 208-238. 
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flestra. Útskýrir það að hluta til sterka þörf fólks fyrir að staðfesta með ímyndastjórnun 

það andlit sem það telur eftirsóknarverðast. 

 

1.3 Leikræn samskipti 

 Í gegnum aldirnar hafa samskipti þróast út frá beinni tengingu við annað fólk. Ósjálfrátt 

er lesið í látbragð, andlitsdrætti og líkamsstöðu viðmælenda og taka samskiptin stefnu í 

takt við heildarmyndina. Goffman tókst að kortleggja slík samskipti og gefa þeim nafn 

og eru lýsingar hans jafn viðeigandi í dag og þá. Í hversdagslífinu er fólk vant að eiga í 

samskiptum við ólíka hópa fólks og leikstýrir framkomu sinni í takt við hvern hóp fyrir 

sig. 

Eins og áður sagði bendir Goffman á tvö ólík svið sem einstaklingar hreyfast á. 

Framsviðið þar sem framkoman er undir stífri leikstjórn til þess að uppfylla fyrirfram 

gefnar stöður samfélagsins. Fylgir fólk þar því siðferði sem það ákvarðar viðeigandi 

hverju sinni. Á baksviðinu er öðruvísi umhorfs. Þar kemur fram hegðun sem þætti oft 

óviðeigandi út á við. Bældar tilfinningar koma gjarnan upp á yfirborðið og grímur sem 

bornar eru út á við eru lagðar til hliðar. Sá þrýstingur sem þjóðfélagið setur á 

einstaklinga hefur að líkindum hvað minnst áhrif á því sviði, þó að hann komi fram að 

hluta til í formi foreldrahlutverks og gagnvart maka (Goffman, 1962).  

Í grunninn gefa kenningar Goffman okkur leiðarvísi um það hvernig fólk þróar 

kerfi í hversdagslegum samskiptum. Þessi vísir útskýrir bein samskipti sem eiga sér stað 

auglitis til auglitis. Hvernig áhrif hefur það svo þegar samskipti færast svo frá auglitinu, 

yfir í samskipti sem eiga sér stað án beinnar nærveru? Ef litið er til dagsins í dag má sjá 

hvernig slík samskipti hafa jafnvel snúist við.  

1.4 Sjálfið 

Goffman skoðar mannlegar verur á sama hátt og líffræðingur myndi skoða fugla eða 

önnur dýr í hópum. Hann gerir ráð fyrir því að fólk taki alltaf eftir öðrum aðilum í 

návist þess, að hver og einn skoði hinn, þó ekki nema til þess að meta hvort óhætt sé að 

hundsa viðkomandi. Reglur leiksins krefjast þess að fólk komi til dæmis með viðeigandi 

upphrópanir, kurteislegan hlátur og hópurinn hjálpast svo að við uppfyllingu á 

vandræðalegum þögnum og aðstæðum (Goffman.1959).  

Goffman hélt því fram að í raun væru margir raunveruleikar í gangi samtímis 

sem skærust hárfínt (Goffman, 1974) og sjálfið væri ekki til innan einstaklinga. Sjálfið 

væri því skapað af opinbert viðurkenndri framkomu, einungis gríma sem fólk bæri í 



 

5 

félagslegum aðstæðum, en undir henni væri einstaklingur sem ákvæði hvaða grímu bæri 

að hafa uppi hverju sinni. Einstaklingar gegna því virku hlutverki í því að sníða sig til 

en eru takmarkaðir við þá ímynd sem hefur fengið félagslegt samþykki annarra.  

Hversu vel einstaklingnum tekst að halda í virðingaverða stöðu í samfélaginu er 

tengt þeim samböndum eða völdum sem þeir hafa. Samkvæmt Goffman er sjálfið því 

félagsleg afurð sem styðst við viðurkenningu samfélagsins og stjórnast af því hvað telst 

viðurkennd/samþykkt hegðun hverju sinni. Sú hegðun sem fellur í kramið styrkist, en 

einstaklingurinn heldur aftur af eða bælir niður það sem ekki þykir ásættanlegt. Fólk 

spilar því og skipuleggur leiki sjálfsins innan þess félagslega ramma sem það finnur sig 

í hverju sinni. Kenningar Goffman setja því fram sjálfið sem félagslega ákvarðað með 

ákveðnum möguleika á handstýringu (Lemert og Branaman, 1997) 

1.5 Tæknisjálfið 

Á Internetinu eiga sér stað samskipti þar sem fólk frá mismunandi bakgrunni, 

menningu, stöðu og þjóðerni kemur saman á sama sviði, án þess að hafa jafnvel 

nokkurn tímann átt í beinum samskiptum auglitis til auglitis. Í raun mætti segja að mörk 

bak- og framsviðs hafi nokkuð máðst út og ný tegund af samskiptamynstri orðið til 

(Danowsky, J. Zywica, J., 2008).  

Sjálfið sem við sýnum á netinu er formað við allt önnur skilyrði en áður hafa 

þekkst. Líkamleg nærvera annarra kemur í veg fyrir að persónur eigni sér eiginleika sem 

ekki hafa stoð í raunveruleikanum, svo sem er varða kyn, húðlit og líkamseinkenni. Í 

þeim aðstæðum sem einstaklingar deila persónulegum upplýsingum er erfitt til langs 

tíma að leyna bakgrunnsupplýsingum og því umhverfi sem þeir eru sprottnir úr, án þess 

að hafa nokkuð fyrir því. Hið tæknivædda sjálf býr við annars konar skilyrði í leikhúsi 

nútímans. Þar eru ný svið og hin hefðbundna framsetning leikrita er fyrir bý að mestu 

leyti. Mögulegt er nú að setja á svið leikrit sem eiga sér jafnvel enga stoð í 

raunveruleikanum og hin földu og duldu sjálf sem hafa haft takamarkað sviðsaðgengi 

geta í skjóli nafnleyndar farið með aðalhlutverkin (Suler, J. R., 2002).  

Fólk virðist hafa tilhneigingu til þess að kasta þeim grímum fyrir róða sem það 

ber dags daglega í slíku umhverfi. Nafnleysið hvetur til opinberunar hins dulda sjálfs, 

sem er jafnvel sett fram ásamt ýmiss konar bældri frávikshegðun. Í fyrsta sinn í sögu 

samskipta er fólki nokkuð óhætt að haga samskiptum sínum nákvæmlega eins og því 

sýnist, án þess að óttast útskúfun þess samfélags sem það tilheyrir. Goffman (1963) 

fjallar um hina útskúfuðu (e. stigmatized) í bók sinni Stigma. Þeir fá nú sitt pláss á 
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sviðinu í fyrsta sinn, án þess að vera dæmdir í annan leikflokk, kjósi þeir að fela það 

sem fellur ekki undir norm samfélagsins í samskiptum sínum á netinu.  

Í rannsókn sinni skoðuðu þeir (Grasmuk, S., Martin, J. og Zhao, S., 2008) 

birtingamynd sjálfsins út frá fyrri rannsóknum í nafnlausu netumhverfi og báru saman 

við rannsókn sína á samskiptavefnum Facebook. Kom þá í ljós að nokkur munur 

reyndist þar á. Sú mynd sem fólk gaf af sér í umhverfi þar sem það kom fram undir 

eigin nafni, reyndist millistigs afhjúpun. Fólk reyndi fremur að stýra ímynd sinni 

sjónrænt í takti við þær kröfur sem neytenda- og þrýstihópar setja fram, sýna sjálft sig 

fremur en segja. Internetið virðist bjóða upp á klæðskerasniðið umhverfi að þeirri 

birtingamynd sem einstaklingurinn kýs helst, þó misjafnlega opinberandi. Allt frá villta 

vestri nafnleysis, þar sem allt getur viðgengist, til samskiptavefja þar sem 

einstaklingurinn opinberar persónulega hluti til nafnlausra einstaklinga, svo sem 

Formspring.me.  

Svo eru það samskiptavefir líkt og Facebook, þar sem allir hlutaðeigandi koma 

fram undir nafni, sem setur einstaklingum ákveðnar hömlur. Fólk hefur þó það frelsi að 

geta úthugsað þá mynd sem aðrir fá af þeim. Rafræn samskipti veita aukið skjól frá 

þeim skjótu viðbrögðum sem nærvera auglitis til auglitis inniber. Þetta er nýtt 

samskiptaform sem Goffman sjálfur gat ekki séð fyrir og er því áhugavert að sjá hvernig 

kenningar hans aðlagast nýjum leiksviðum sjálfsins.  
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2 Tæknileg saga og framgangur samskiptavefja 

2.1 Tæknileg þróun 

Internetið er hlekkur í langri sögu tæknilegra samskipta sem breytt hafa heimsmyndinni 

verulega síðustu tvær aldirnar. Ritsíminn og talsíminn gerðu það að verkum að fólk gat 

þrátt fyrir miklar fjarlægðir nánast samstundis átt í samskipum hvort við annað. Þegar 

sjónvarp og útvarp bættust svo við, þá varð mögulegt að nýta miðlana til þess að ná til 

fólks með beinum boðskap af misgóðum rótum sprottinn, auglýsingaiðnaðurinn sprakk 

út og blómstraði (Bargh, J. A., McKenna, K. Y. A, 2003).  

Þessari framþróun tæknilegra samskipta hefur jafnan verið mætt með áhyggjum 

um veiklun samfélagslegra banda. Menn hafa um leið gert sér miklar væntingar um 

áhrif tækninnar á heimsvísu og jafnvel vonast eftir því að hún færði heiminum þá 

einingu, skilning og frið sem hann þarfnaðist. Hafa sum stjórnvöld frá upphafi lítið 

tæknina hornauga, talið hana færa almúganum óhamið vald og sett stífar hömlur á 

almenna notkun hennar (Spar D. L., 2001). Slíkar væntingar og ótti eru að sumu leyti 

enn ríkjandi í dag varðandi Internetið víðs vegar um heim.  

Fyrsta bónorð tækninnar var borið fram af Tomas Edison, þegar hann starfaði 

sem ritsímavörður og bað konu sinnar, Minu, yfir línuna (Standage, T., 1998). Í dag 

mætti líkja þessum gjörningi við textaskilaboð (SMS) og vekti það að líkindum ekki 

eins mikla hrifningu hjá viðtakanda í dag og þá hefur verið. Þegar síminn kom fram á 

sjónarsviðið heyrðust úrtöluraddir sem töldu hann verða til þess að einangra fólk inni á 

heimilunum, jafnvel sundra heimilisfólki og fækka heimsóknum vinafólks (Fischer, C.,  

1992).  

Sömu umræðu fékk svo útvarpið á sínum upphafsdögum, framþróun sem leiddi 

til bættra lífsgæða í afskekktum bæjum sem og sæfarenda. Fyrsta útvarpinu sem barst til 

Englands var til að mynda fargað í tollinum af ótta við það að útvarpið hvetti til ofbeldis 

og uppreisna (Spar, D. L., 2001).  

Þegar sjónvarpið kom fram hækkuðu enn hinar neikvæðu raddir. Útvarpið 

myndi ná til milljóna og yrði því öflugt vopn Satans til þess að dreifa klámi, gera fólk 

að fíklum og myndi skapa hjarðir þunglyndra, einmana notenda. Miðillinn yrði því til 

þess að vekja hin traustu bönd samfélagsins. Ekki voru þó allir svo svartsýnir. 

Viðskiptajöfrar og stjórnvöld litu á þessa tækninýjung sem stjórntæki til þess að þjóna 

málstað sínum og fordæma andstæð sjónarmið, beint heim í stofu viðtakenda.  



 

8 

Helsta breytingin sem sjónvarpið gat af sér var sú að nú þurfti fólk ekki lengur 

að sækja alla afþreyingu út af heimilinu. Fjölskyldan gat nú sameinast fyrir framan 

sjónvarpið og fengið sjón- og hljóðræna skemmtun beint inn í stofu. Í kjölfarið hrundu 

meðlimatölur ýmiss konar félagasamtaka og leik- og bíóhús fundu fyrir samdrætti 

(Bargh, J. A., McKenna, K. Y. A., 2003). 

Nú á tímum Internetsins höfum við í fyrsta sinn miðil sem samtvinnar alla þá 

miðla sem raktir voru hér að ofan. Nú býðst flestum ótakmörkuð samskipti, samstundis 

við einn eða milljónir í senn. Tækniframfarir fortíðarinnar hafa vissulega komið af stað 

samfélagslegum breytingum í gegnum tíðina. Ef til vill mætti líkja tilkomu Internetsins 

við iðnbyltinguna, því á örskömmum tíma hafa sam- og tjáskiptamöguleikar sem snerta 

flest svið mannlegrar tilveru sprottið fram. Hraði tækninnar og framþróun er slík að hún 

úreldir sjálfa sig stöðugt. Fólk þarf vart að laga sig að tækninni, því hún lagar sig að 

þeim.  

Til skilnings á þeirri aðlögunarhæfni má líta til kenningalegs ramma sem 

byggður er á notendum og fullnægju þeirra (e. users and gratifications). Hann er 

notaður til þess að afla upplýsingar um það hvernig félagslegir miðlar eru að standa sig í 

því að fullnægja kröfum og væntingum notenda sinna.  

Þessi kenningarlegi rammi greinir félagslegar og sálfræðilegar rætur þeirra þarfa 

sem notendurnir hafa og er í stuttu máli notaður í tvenns konar samhengi. Annars vegar 

til þess að rannsaka hvernig viðkomandi miðlar fullnægja þörf einstaklinga og hins 

vegar til þess að rannsaka hvernig sú fullnægða þörf skapar nýjar þarfir (Ellison, N. B., 

Lampe, C., Smock, A. D., 2011).  

Þessi rammi gefur góða sýn á það hvernig samskiptavefirnir myndast og er 

framþróun Facebook byggð á sterkum viðbrögðum fólks við þeim samskiptaferlum sem 

settir voru fram í upphafi samskiptavefjarins. Þróun hans hefur síðan verið stöðug 

svörun við þörfum notenda. Samskiptavefir á borð við Facebook hafa nokkra sérstöðu 

því þeir gera fólki kleift að koma sjálfu sér á framfæri á þann hátt sem aldrei hefur verið 

mögulegur fyrr í sögu samskiptatækni. 

Innan samskiptavefjarins er hægt að leikstýra ímynd sinni á nýjan hátt. Í 

daglegum athöfnum högum við okkur á mismunandi hátt eftir því hverja við 

umgöngumst og hverjar aðstæður okkar eru í það og það skiptið. Samskipti okkar 

auglitis til auglitis krefjast þess að við lögum persónuleika okkar að væntingum 

umhverfisins. Samskiptavefir bjóða hins vegar upp á leiksvið þar sem hægt er að stilla 

vandlega upp þeirri ímynd sem fólk kýs að aðrir hafi af þeim. Á nýju leiksviði sjálfsins 
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verða mörk fram- og baksviðsframkomu óljós og má ætla að þetta sé í fyrsta sinn í sögu 

samskipta sem fólk sýnir mismunandi hópum sömu grímuna eða grímuleysið samtímis 

(Danowsky, J., Zywica, J., 2008). 

2.2 Saga Facebook 

Samskiptavefurinn Facebook var stofnaður í byrjun árs 2004 undir nafninu 

thefacebook.com. Mark Zuckerberg var aðalstofnandi vefjarins en naut aðstoðar þriggja 

félaga sinna úr Harvard háskólanum í Bandaríkjunum. Vefurinn var upphaflega 

einungis með aðgengi fyrir nemendur skólans, en fljótlega var einnig opnað á aðgengi 

nemenda í háskólunum Stanford, Yale og Columbia. Í kjölfarið varð notkun vefjarins 

afar útbreidd og í desember það sama ár urðu notendur hans um það bil ein milljón að 

tölu, þó vefurinn hafi verið einskorðaður við bandaríska framhaldsskóla og háskóla. Í 

október árið 2005 var skólum utan Bandaríkjanna boðin þátttaka í tengslanetinu og óx 

það þá á ógnarhraða og í lok ársins var fjöldi notenda komin yfir fimm og hálfa milljón. 

Um mitt ár 2006 var vinnustöðum bætt við tengslanetin og í september það ár var 

samskiptavefurinn opnaður og öllum gert það mögulegt að stofna aðgang.  

Virkir notendur Facebook voru orðnir 12 milljónir í lok ársins 2006. Viðmótið 

var í kjölfarið  þýtt á fjölda tungumála og jókst þá fjöldinn afar hratt á skömmum tíma 

og á fyrsta ársfjórðungi ársins 2009 voru notendur samskiptavefjarins orðnir 200 

milljónir og þar af fóru rúm 50% inn á sitt heimasvæði daglega. Í júlí 2011 voru virkir 

notendur (notendur sem hafa heimsótt síðuna á síðustu 30 dögum) um 750 milljónir í 

um 190 löndum en helmingur virkra notenda heimsækir síðuna sína daglega. Fyrirtækið 

Facebook er nú með yfir 2.000 starfsmenn og skrifstofur í flestum heimsálfum 

(Facebook.com, e.d.). 70% Íslendinga eru nú skráðir á vefinn og er Ísland með hæsta 

hlutafall Facebook notenda í heiminum miðað við höfðatölu (Hagstofan 2011). 
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Mynd 1.  Hér má sjá vöxt Facebook á heimsvísu. Vefurinn var opnaður almenningi seinnihluta árs 2006 

og tók strax að vaxa hratt. Nýjustu notendatölur eru frá því í júlí 2011 og eru þá notendur um 750 

milljónir. Miðað við öran vöxt samskiptavefsins má búast við því að hann nái einum milljarði fyrr en 

varir.  70% Íslendinga eru notendur eða um 215.000 af 320.000. 

Mynd 2. Hér má sjá notkunartölur samskiptavefjarins á Íslandi. 62% allra karla eru notendur vefjarins og 

79% kvenna. Flestir notendur eru í aldurshópnum 16-24 ára eða 92%. Hafa þarf þann fyrirvara á að 13 ára 

aldurstakmark er á vefnum og töluvert um það að börn undir aldri skrái sig í rangan aldursflokk til þess að 

fá aðgang að síðunni. Minnka hlutfallstölur jafnt og þétt með hækkandi aldri. Ekki reyndist mikill munur 

eftir menntun fólks, þar sem 76% þeirra sem einungis hafa lokið skyldunámi eru notendur á móti 73% 

háskólamenntaðra. Munur eftir búsetu reyndist heldur ekki marktækur, þar sem 71% íbúa 

stórhöfuðborgarsvæðisins reyndust notendur á móti 68% landsbyggðarbúa. 
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Notkun og áhrif Facebook á íslenskt samfélag hafa lítið verið rannsökuð og fáar 

heimildir var að hafa sem nýst gátu í þessari ritgerð. Þó eru að koma fram lokaritgerðir á 

allra síðustu misserum í ýmsum fögum, þar sem samskiptavefurinn er viðfangsefni í 

tengslum við viðeigandi greinar. Má búast við aukningu á umfjöllun og rannsóknum í 

takti við það umfang sem samskiptavefurinn hefur í samfélaginu.  

Ekki hafa allir góða innsýn í uppbyggingu Facebook vefjarins og verður því hér 

í framhaldinu farið í helstu þætti sem skapa notendaumhverfið þar.  

2.3 Innviðir Facebook 

 

Mynd 3. Facebook forsíðumynd einstaklings . A. Spjallgluggi. Þar kemur fram hvaða vinir eru tengdir, 

hægt er að smella á nafn og hefja einkaspjall, mögulegt er að hafa marga spjallglugga opna í einu. B. 

Veggur. Þarna er hægt að skrifa stöðuuppfærslu sem aðrir geta gert athugasemd við. C. Einnig er hægt að 

smella á möguleikann „líkar“ við þá virkni sem fer fram á veggnum og þannig er velþóknun látin í ljós. 

 

Samskiptavefurinn býður upp á margs konar virkni. Þegar síða er stofnuð eru fyrstu 

skrefin að færa inn persónuupplýsingar sem eru flestar valkvæðar. Fólk setur þó yfirleitt 

kyn og fæðingadag. Einnig er hægt að tilgreina hjúskaparstöðu, helstu áhugamál og 

áhrifavalda, til hvors kynsins viðkomandi hneigist og einnig er hægt að setja inn stutta 

lýsingu á viðkomandi.  

Næsta skref væri væntanlega að velja mynd sem verður forsíðumynd síðunnar. 

Flestir kjósa mynd af sjálfum sér, þó börn viðkomandi séu einnig vinsælt 

forsíðumyndaefni, svo eitthvað sé nefnt. Mikilvægur þáttur þeirrar ímyndar sem fólk 

skapar sér innan síðunnar, hvílir á forsíðumyndinni. Hún er einkennismark eigandans og 
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skapar sjónræna upplifun annarra af honum. Þegar leitarvélar samskiptavefsins eru 

notaðar, þá stendur myndin ein sem fulltrúi notandans.  

Því næst hefst vinasöfnunin sem samskiptasíðan byggist á. Hægt er að slá inn 

vinnustað og/eða skóla sem viðkomandi hefur tilheyrt á einhverjum tímapunkti lífs síns 

og birtir þá síðan alla þá sem tilheyra tengslanetum þeirra stofnanna sem slegnar voru 

inn. Loks er einstaklingur eða einstaklingar valdir og vinabeiðni send. Einnig er hægt að 

slá inn nöfn á vinum og kunningjum eða þjóðþekktum einstaklingum, svo sem 

stjórnmálamanna eða dægurstjarna. Algengt er að vinasafnið samanstandi af einhvers 

konar blöndu af þessum tegundum hópa, þó í mismunandi hlutföllum. Hægt er að flokka 

vinina niður í skilgreinda hópa sem hafa aðgang að mismunandi svæðum síðunnar undir 

möguleikanum öryggisstillingar.  

Mögulegt er að hlaða inn myndum af flestu tagi og stofnuð eru albúm utan um 

þær og hægt er að skrifa athugasemd við hverja mynd eða albúm. Einnig er mögulegt að 

merkja aðra á eigin myndum til deilingar eða sjálfan sig hjá öðrum og birtast þá 

myndirnar á vegg þess sem er merktur.  

Veggurinn er svo helsti tjáskiptamáti notanda og birtir fólk hugleiðingar, eða 

hvað sem er í raun sem það vill koma frá sér. Mögulegt er að gera athugasemd við það 

sem skrifað er eða að ýta á svo kallaðan líkar hnapp neðan við færslu og getur fólk 

einnig sent athugasemdir á vegg annarra, myndir eða myndbönd. Fyrir lengri skrif er 

mögulegt að skrifa svo kallaða glósur sem fólk getur farið inn á lesið og gert 

athugasemdir við. Einkaskilaboð er sá máti sem boðið er upp á til persónulegra 

tjáskipta, þó hægt sé að senda fjöldaskilaboð á hvaða hóp fólks sem er. Ef afmæli er 

fyrir höndum er hægt að stofna viðburð og senda boð til þess fólks sem við á og getur 

það svo ýmist staðfest komu sína, neitað boðinu, notað „kannski“ valmöguleikann 

og/eða skrifað á vegg viðburðarins.  

Hópar af ýmsu tagi eiga sér sinn stað innan vefjarins og geta þeir verið opnir 

öllum eða stofnaðir í sérlegum tilgangi fyrir útvalda og því læstir öðrum. Á 

fréttaveitunni, sem fellur undir heimasvæðið, birtist svo allt sem vinirnir setja á síður 

sínar, nema að þeir kjósi að hafa sín innlegg hulin eða eigandinn feli innlegg eftir aðra 

sérstaklega.  

Spjallið er vettvangur fyrir bein samskipti við einstaklinga á Facebook og hægt 

er að vera skráður inn á síðuna án þess að virkja það sérstaklega. Í boði er líka þátttaka í 

tölvuleikjum af ýmsu tagi. Þeir ganga oftar en ekki út á samspil við aðra vini, hægt er að 

vera saman í liðum eða huga að bústofni og uppskeru hvors annars, svo dæmi séu nefnd. 

Hvor er heitari (e. compare hotnes) er dæmi um viðbót sem byggir á því að gefa 

forsíðumyndum annarra einkunn og er mögulegt að senda daðurskilaboð til þeirra sem 
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litist er vel á, óháð vinskaparstöðu. Þannig er mögulegt að kynnast nýju fólki sem vekur 

áhuga og stofna til vinskapar sem væri næsta skref í hefðbundnum kynnum á Facebook. 

Kannanir og spurningalistar af fjölbreyttu tagi eru líka í boði sem viðbætur og þar er 

hægt að bera sig saman við útkomu vina og sjá hverjir líkjast þér helst. Pot-hnappurinn 

er einnig gjarnan notaður í þeim tilgangi að sína að viðkomandi sé áhugasamur um 

nánari kynni og potið er því tilraun til þess að fá viðbrögð við sýndum áhuga. Saklaus 

hnappur og áhættulítill, því hann má jafnframt túlka sem vinalega áminningu um tilvist 

potarans.  

Hér hefur verið tæpt á helstu innviðum samskiptavefjarins. Hafa ber í huga að 

stöðug framþróun á sér stað og eru möguleikar hans án vafa fleiri en taldir eru hér upp 

(Facebook.com.e.d).  

 

 

Mynd 4. Fréttaveita á heimasvæði einstaklings. Til vinstri má sjá þá hópa sem notandinn er skráður í, 

einnig viðbætur og þeir valmöguleikar sem eru í uppáhaldi. Fyrir miðju er svo fréttaveitan sjálf, þar sem 

athafnir vina birtast. Hægra megin við fréttaveituna kemur fram hverjir hafa potað í eiganda síðunnar sem 

og uppástungur um vini sem byggðar eru á fjölda sameiginlegra vina. Einnig er hægt að stofna viðburð og 

skoða á hvaða viðburði notandanum hefur verið boðið. 

2.4  Formspring.me - Vefur sem afhjúpar 

Formspring.me er aðgangsfrír samskiptavefur sem byggir á spurningum og svörum 

notenda. Hægt er að senda nafnlausar/nafnkenndar spurningar á einstaklinga sem svara 

þeim eftir kostum.  
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Mynd 5. Dæmi um spurningar og svör á heimasvæði notanda. Í þessu tilfelli svarar einstaklingurinn 

spurningum um kynferðislegar skoðanir og hegðun. Þessar spurningar eru settar fram undir nafnleysi. 

 

Nafnlaus skrif á Internetinu hafa almennt átt undir högg að sækja, en kjarni þessa vefjar 

byggist á nafnleynd spyrjandans. Í skjóli leyndarinnar finna spyrjendurnir sig frjálsa til 

þess að spyrja grímulausra spurninga af ýmsu tagi. Mætti líkja vefnum við játningaklefa 

kaþólsku kirkjunnar, þar sem að beinskeyttar spurningar, sem þættu jafnvel ruddalegar 

og óviðeigandi í öðru samhengi, fá oft einlæg svör.  

Notendur Formspring.me hérlendis virðast flestir vera í efri bekkjum grunnskóla 

og virðist notkunin fjara út með hækkandi aldri (sett fram í ljósi þess að engin rannsókn 

hefur verið gerð á Formspring.me hérlendis). Á þessum aldri má leiða líkur að því að 

þörfin til þess að fá samþykki frá jafningjum sé hvað sterkust og mætti skoða innihald 

vefjarins í því samhengi.  

Í ljósi kenninga Goffman má velta því upp hvort þetta sé styttri og tæknivæddari 

leið til þess að stýra því hvað aðrir hugsa um viðkomandi aðila. Hægt er á 

formálalausan hátt að komast beint að því hvað aðrir hugsa um notandann og hvaða 

þættir persónu hans eru dregnir í efa. Þessi vefur virðist gefa unglingunum tækifæri til 

þess að svara slúðursögum og þannig bjarga því andliti sem upp er sett og ýta undir þá 

ímynd sem þykir jákvæð innan hópsins.  

Áhugavert væri að rannsaka Formspring.me í aldurstengdu ljósi og þá hvort 

afhjúpun af þessu tagi hafi mótandi áhrif til lengri tíma litið, hvað viðkemur tjáningu 
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einkamála á opinberan hátt. Spurningarnar ættu vart að koma á óvart fremur en önnur 

nafnlaus skrif á Internetinu. Svörin eru hins vegar áhugaverð og óútskýranlegri.  

Vefurinn Formspring.me hefur lítið verið rannsakaður innan 

vísindasamfélagsins og því er erfitt að segja til um hvers vegna unglingarnir kjósa að 

afhjúpa sig á þennan hátt. Yfirskrift persónusíðnanna er Ask me anything  eða Spurðu 

mig að hverju sem er og fer fram heilmikil naflaskoðun í kjölfarið, þar sem spurningum 

af öllu tagi er svarað. Hægt er að hafa aðganginn að heimasíðunum læstan og eignast 

svo „fylgendur“ sem hafa aðgang að viðkomandi og hann að þeim. Sumir kjósa þó að 

hafa aðgang sinn opinn öllum og getur þá hver sem er skoðað spurninga- og svarlista 

einstaklinganna.  

 

Mynd 6. Dæmi um spurningar og svör á heimasvæði notanda. Í þessu tilfelli svarar einstaklingurinn 

spurningum um daglegar athafnir. Þessar spurningar koma fram undir notandanafni. 

 

Ade Olonoh, frá Indianapolis í Indiana, stofnaði samskiptavefinn Formspring.me í 

nóvember 2009. Markmið vefjarins var að útvega fólki nýja skemmtilega leið til þess að 

kynnast öðru fólki.  

Ade skapaði Formspring.me eftir að hafa tekið eftir daglegri notkun 

samstarfsmanna á vef hans, sem upphaflega var hannaður sem samskiptatæki á milli 

viðskiptavina og fyrirtækja. Í gegn um vefinn gátu viðskiptavinirnir sent spurningar til 

fyrirtækja sem þá svöruðu. Í lok nóvember 2009 stofnaði Ade síðan samskiptavefinn 
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Formspring.me sem mætti þýða sem Skjóttu á mig. Átti nafnið að endurspegla 

notkunargildi vefjarins sem fólst í tækifæri til þess að varpa fram spurningu til valins 

aðila. Vefurinn átti að virka á skjótan og flæðandi hátt, líkt og um raunverulegar 

samræður væri að ræða og var yfirskrift heimasíðu hans: Formspring hjálpar fólki að 

fræðast um hvort annað í gegnum áhugaverð og persónuleg svör.  

Vefurinn sem var skapaður sem viðskiptalíkan færðist þannig yfir á svið 

persónulegra félagstengsla. Á 45 dögum hafði um ein milljón skráð sig sem notendur 

Formspring.me. Fyrirtækið flutti sig um set til San Francisco árið 2010, þar sem það 

hélt áfram að vaxa hratt og telur í dag yfir 24 milljónir virkra notenda. Notendur svara 

um 10 milljón athugasemdum eða spurningum á dag og berar þannig persónuleika sinn 

til annarra. Fyrirtækið er með 20 milljónir notenda og kveðst fá heimsóknir frá hverju 

einasta landi veraldar og að auki berast þeim þrjár og hálf milljón 

athugasemda/spurninga frá aðilum utan sjálfs notendahópsins. Samanlagður 

athugasemda-/spurningafjöldi frá upphafi telur nú þrjá milljarða og eyðir fólk að 

meðaltali ellefu og hálfri mínútu inni á vefnum á dag (Formspring.me.com). 

 

Mynd 7. Dæmi um spurningar og svör á heimasíðu einstaklings. Ekki eru allar spurningar ágengar. Mikið 

er um spurningar sem byggðar eru á einhvers konar húmor og svörin eru í stíl við það. 

 

Ítrekað skal að erfitt er að fá upplýsingar um notendafjölda hérlendis og engin formleg 

rannsókn hefur verið gerð á notendahóp Formspring.me. Í ljósi afhjúpandi eðlis 
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vefjarins væri verðugt að skoða tengsl hans við það að má út landamæri fram- og 

baksviðsframkomu einstaklinga. Samskiptavefurinn gengur enn lengra heldur en 

Facebook í afhjúpun sjálfsins í skjóli nafnleyndar og hvetja svarendur spyrjendur áfram, 

meðal annars með því að auglýsa Formspring.me síður sínar á öðrum samskiptavefjum. 

Það er því full ástæða til þess að gefa vefnum nánari gaum í framtíðinni, lifi hann af 

hraða tæknisamfélagsins. 

2.5  Goffman, Facebook og hitt 

Vegvísir Goffman er vel nothæfur á samskiptasíðunni Facebook, þó að ófyrirséð þróun 

hafi átt sér stað frá hans tíma. Sviðsmyndir og leikmunir eru vandlega útfærð atriði á 

samskiptavefnum, fólk setur upp ákveðna leikmynd til þess að auka á trúverðugleika 

sinn. Uppgefnar persónuupplýsingar eru studdar í gegnum viðbætur, færslur og 

myndefni. Einstaklingur sem lýsir sig aðdáanda ákveðinnar tónlistastefnu getur styrkt þá 

yfirlýsingu með því að „líka“ við síður tengdum stefnunni, sett inn tónlistarmyndbönd 

og fleira í þeim dúr. Notendur geta þannig dregið fram mikilvægi útvalinna þátta og 

mótað á þann hátt í hugum annarra sitt óskasjálf.  

Persónulegar upplýsingar hafa fram að þessu hafa staðið afmörkuðum hópi 

einstaklinga til boða. Á Facebook eru þær settar fram samtímis fyrir fjölda mismunandi 

hópa samtímis, hið persónulega er orðið fjölpersónulegt (e. mass-personal) (Ellison, N. 

B., Lampe, C., Smock, A. D., 2011). Upplýsingar eins og: Fór í ræktina og bakaði 

brauð eru ekki einungis í vitund nánustu fjölskyldu og vina, heldur gæti fólk allt frá 

Bubba Morthens til fjarskylds frænda í Danmörku rekið augun í yfirlýsinguna. 

Einstaklingar nota vegginn sinn fyrir fjölpersónuleg samskipti. Reglur eru þó enn í 

mótun varðandi hvað þykir ásættanleg tjáning og hversu mikið manneskjan má opinbera 

sig án þess að stíga út fyrir þægindahring áhorfenda sinna. Þó að engar beinar 

rannsóknir hafi verið gerðar á þeim reglum sem eru í myndun, mætti ætla að fólk vilji fá 

samþykki og viðbrögð við því sem það setur fram. Hægt er að fá umbun á tvennan máta 

á Facebook, í gegn um athugasemdakerfið og með því að ýta á „líkar“ hnappinn. Má 

leiða að því líkur að yfirlýsingar sem fá engin slík viðbrögð séu ekki eftirsóknarverðar 

til endurtekningar og þannig mótist æskileg lína.  

Áhugavert væri að fylgjast með því hvernig fólk aðlagast þegar einkasjálfið 

verður komið fram fyrir auglit fjölbreyttra hópa áhorfenda. Ef til vill er í mótun 

fjöleinkasjálf með nýjum mörkum og í því þarf fólk að finna fótum sínum stað. 

Internetið virðist því vera nýtt leiksvið mannlegrar framkomu, þar sem múrar 

utanaðkomandi aðstæðna falla niður að hluta og nýjar reglur verða til. Rannsóknir hafa 
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til að mynda sýnt að fólk sem kynnist fyrst á netinu er líklegra til þess að opinbera sitt 

sanna sjálf (e. true self) fyrr í kynningarferlinu en annars (Bargh, J.A., McKenna, 

K.Y.A, Fitzsimons, G.M., 2002).  

Bargh og félagar gerðu rannsókn þar sem fólk hittist bæði auglitis til auglitis 

sem og á netinu, óafvitandi um það að þau væru að hitta sömu manneskjuna í báðum 

tilfellum. Niðurstöður þeirra sýndu fram á að fólki líkaði betur við aðilann í rafheimum 

en síður auglitis til auglitis.  

Þegar virkni Facebook er skoðuð, þá er ljóst að hún fjarlægir marga þá tálma 

sem halda aftur af samskiptum á milli fólks. Fjarlægð líkamlegrar nándar gefur kost á 

vandlegri framsetningu þess sjálfs sem kosið er að gefa út á vefnum. Ekki er hægt að 

lesa í líkamleg viðbrögð, sem gefur fólki svigrúm til þess að sýna sjálft sig án þrýstings 

umhverfisins. Hægt er að taka sér sinn tíma í það að svara á hnyttinn hátt eða gefa 

óskasjálfinu sviðspláss. Áhorfendur hafa flestir hverjir einhverjar staðreyndir um 

viðkomandi á hreinu og miðast ramminn við það.  

Í rafheimum er hægt að sníða framkomu að vild. Virðist slíkt veita nokkurt skjól 

gegn félaglegri fordæmingu einstaklinga og getur því unnið beint gegn ótta 

einstaklingsins um það að verða sér til skammar eða tapa andlitinu (e. loose face). Fólk 

sem ekki er í líkamlegri návist hvors annars virðist því tilbúnara að fella niður 

framsviðsgrímur sínar en annars. Sá tími sem fer í lestur andlitsdrátta, líkamstöðu, 

blæbrigðahlustunar og annars þess háttar er skorinn frá.  

Rannsókn var gerð sem sýndi fram á það að þau tengsl sem mynduð eru rafrænt 

virtust jafn traust og tengslamyndanir í persónulegri nálægð (Ellison, N. B., Lampe, C., 

Smock, A. D., 2011). Þó er það dregið í efa af sumum fræðimönnum. Sen og Williams 

(2011) vilja flokka tengsl sem mynduð eru á netinu í grynnri flokk en önnur. Telja þeir 

að áhætta slíkra sambanda sé mun minni og þó auðveldara sé að mynda slík samskipti, 

þá sé álíka auðvelt að slíta þeim. Því sé fólk tilbúnara til þess að opna sig fyrr og tekur 

með því skref sem það telur öruggara en annars. Sambönd sem verði til á þennan hátt 

byggi því brýr á milli einstaklinga, án þess að raunverulegur samruni eigi sér stað. Það 

kann svo vissulega að breytast þegar samböndin eru tekin út fyrir rafheima og haldið 

áfram að þróa þau auglitis til auglitis (Sen, C. og Williams, D., 2011).  

Facebook er kjörinn vettvangur til þess að setja fram þá mynd af sjálfinu sem 

einstaklingar kjósa helst og hafa rannsóknir verið gerðar sem styðja þá ályktun 

(Manago, Graham, Greenfield og Salimkhan, 2008). Þó sýna aðrar rannsóknir að sú 
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birtingamynd sjálfsins sem kemur fram á Facebook sé raunsönn og ekki byggð á 

óskhyggju.  

Rannsókn var gerð þar sem hópur fólks sem átti síðu á samskiptavefnum var 

settur í sálfræðimat, þar sem teknir voru fyrir ýmsir þættir persónuleika þeirra. 

Þátttakendur lýstu sínu óskasjálfi og var svo fengið mat fólks sem hafði fylgst með 

ákveðnu úrtaki úr hópnum og loks voru  Facebook síður þeirra skoðaðar. Sýndu 

niðurstöður að þau persónueinkenni sem sálfræðimat og mat þess sem fylgdist með 

úrtakinu stemmdi við þær upplýsingar sem lesa mátti af síðunni. Samkvæmt þessari 

rannsókn er hið raunverulega sjálf sýnt grímulaust á Facebook (Back, M. D., Egloff, B., 

Gaddis, S. o.fl., 2010).  

Út frá kenningum Goffman mætti segja að þessi niðurstaða brjóti í bága við 

almenna samskiptaferla. Óhugsandi væri að standa grímulaus frammi fyrir fjölda fólks 

úr mismunandi hópum. Að 70% Íslendinga séu að opinbera sitt innsta sjálf á vefnum 

virðast fjarstæðukenndar aðstæður út frá leikrænni tjáningu Goffman. Ef svo væri 

reyndin, þyrfti að endurhugsa leikreglur kenningarinnar að hluta, hið minnsta að bæta 

við hluta um fjölpersónulega eiginleika sjálfsins.  

Ef til vill er sá rammi sem líkamleg nálægð skapar, ákveðin forsenda fyrir 

kenningum Goffman, enda byggðist kjarni þeirra á þeim grunni sem var til staðar þegar 

þær voru settar fram. Hér verður ekki efast um það að þær gildi enn á því sviði, en þó 

virðist ljóst að sú tjáning sem fer fram á Facebook er að líkindum viðbót sem byggir á 

nýjum samskiptareglum. Þróun þeirrar sjálfstjáningar sem þar fer fram, virðist fá 

samþykki fjöldans, eins og notendatölur samskiptavefjarins gefa til kynna. Verður 

fróðlegt í ljósi þess valds sem fylgir jákvæðum viðhorfum fjöldans að fylgjast með því 

hvort sá samskiptamáti eigi eftir að teygja anga sína út fyrir netheima og hafa þar með 

áhrif á aðrar tegundir samskipta í framtíðinni.  

Vissulega eru rannsóknir af þessu tagi ennþá fremur takmarkaðar, líkt og ólíkar 

niðurstöður þeirra sýna. Þeir mismunandi notkunarmöguleikar sem Facebook býður upp 

á gera það erfitt að setja fram eindregnar niðurstöður byggðar á rannsóknum sem ekki 

taka til allra þátta samskiptavefjarins. Smámsaman mun væntanlega byggjast upp 

leiðandi heildarmynd á þessu nýja fyrirbæri, en enn sem komið er virðist nokkuð í land í 

þeim efnum. Þær rannsóknir sem sýna fram á vandlega ímyndastjórnun einstaklinga á 

Facebook ýta undir það að kenningar Goffman séu viðeigandi skoðunartæki á þau 

samskipti sem þar fara fram. Hins vegar ef þær rannsóknir sem halda því fram að 
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einkasjálfið sé birt grímulaust á þessum vettvangi gefa réttari mynd, þá hlýtur ný viðbót 

að vera í mótun. 

2.6  Facebook, notkun og persónugerðir 

Samfélagið hefur skapað aðstæður innan vissra hópa fyrir nafnleysi. Ýmiss konar 

stuðningshópar og heimildaöflun fjölmiðla eru dæmi um kerfi þar sem grunnurinn er 

byggður á þeirri leynd. Fyrir tíma samskiptavefja var nafnleysi á Internetinu viðtekið 

norm. Fólk gat prófað sig áfram í hlutverkum sem samsvöruðu lítið raunheimum og án 

mikillar áhættu. Þó að því gefnu að samskiptin færu eingöngu fram á því sviði og væru 

ekki rekjanleg til viðkomandi aðila.  

Rannsóknir sem tengjast persónusköpun á Internetinu hafa hingað til að mestu 

fjallað um viðfangsefnið út frá nafnlausu umhverfi  (Garsmuck, S., Martin, J., Zhaco, 

S., 2008). Það er þó að breytast með tilkomu samskiptavefja líkt og Facebook. Vefurinn 

hefur þá sérstöðu að notendur þekkjast fyrir utan netheima og eru tengsl sem hafa 

myndast í hinu daglega lífi yfir æviskeið fólks færð inn á netið.  

Notendur eru misvirkir, líkt og í öðrum samfélagslegum aðstæðum, og sýndi 

rannsókn (Ross, C., Orr, E.S, Sisic, M o.fl., 2009) fram á það að persónugerðir fólks 

gegni stóru hlutverki í notkun þess á Facebook. Sú samfélagslega mótun sem þegar 

hefur átt sér stað stýrir því hvers konar persónugerðir nýta sér Facebook og hvernig sú 

notkun á sér stað. Fólk með úthverfan
3
 persónuleika eða sem er félagslega virkt, 

tilheyrir fleiri hópum á Facebook, en þó er vinahópur þeirra ekki endilega umfangsmeiri 

en annarra persónugerða. Draga þau þá ályktun að úthverft fólk haldi sinni félagslegu 

virkni eftir sem áður og noti því Facebook sem viðbót við sín félagstengsl. 

Samskiptavefurinn komi því ekki í stað annars konar samskipta, heldur auki og dýpki 

þau sem fyrir eru.  

Í ljósi kenninga Goffman má ætla að þeir persónuleikar sem eru félagslega virkir 

séu vanir því að halda því andliti út á við og hafi fengið jákvæða styrkingu fyrirfram. 

Það sé þeim því eðlilegra að nota Facebook sem hluta af ímyndastjórnun sinni og því 

aðlagist þeir fljótt þeim samskiptaleiðum sem vefurinn býður upp á.  

Aðrar rannsóknir sýna að fólk sem á við félagslega hömlur að stríða, svo sem 

feimni eða er félagslega innhverft
4
,  sé síður virkt á síðunni. Þetta fólk virðist hafa 

                                                 

3 Úthverfur persónuleiki.  Samkvæmt Íslenskri orðabók er úthverfa skýrð  svo: „Einhver sem snýr 

innhverfunni út“ (Íslensk orðabók). Í þessu tilfelli notað yfir einstakling sem á auðvelt með að tengjast og 

opna sig félagslega. 
4  Innhverfur persónuleiki væri þá einstaklingur sem er lokaðri og á erfiðara með félagsleg tengsl en sá 

úthverfi. 
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neikvæðari upplifun af félagslegu samneyti og er því varkárara í samskiptum (Ong, 

Eileen Y.L. Ang, Rebecca P. Ho, Jim C.M. o.fl., 2011).  

Samkvæmt kenningunum Goffman um félagslega styrkingu (e. social 

confomation), þá óttast það neikvæð viðbrögð í ljósi fyrri reynslu og er því tregara til 

þess að taka upp þá hröðu samskiptahætti sem Facebook byggir á. Skjólið sem líkamleg 

fjarvera annarra veitir og möguleikinn á leikstýrðum samskiptum er slíkum 

persónugerðum ekki nægur hvati til aukinna samskipta á vefnum. Til þess er fyrri 

samskiptareynsla of ríkur mótunarvaldur og þörfin fyrir það að vernda æskilega 

samfélagstöðu öðru yfirsterkari. Samskiptavefurinn hefur því aðallega verið notaður til 

þess að viðhalda félagslegri stöðu fremur en að breyta henni. Möguleikar síðunnar 

virðast því vera þeir að bjóða upp á styrkingu og dýpkun þeirra tengsla sem fyrir eru 

fremur en að mynda ný (Ong, Eileen Y.L. Ang, Rebecca P. Ho, Jim C.M. o.fl., 2011).  

 

Rannsóknum á netnotkun fólks hefur í gegn um tíðina mikið verið beint að þeim tíma 

sem fólk ver inni á netinu. Hefur umfjöllun snúist um áhrif þess þáttar á lífshætti fólks 

og hefur ýmist útskýrt persónugerðir út frá tímanum eða tímann út frá persónugerðum.  

Sen og Williams (2010) gerðu sálfélagslega rannsókn á notendum 

hlutverkaleikja á netinu sem tók til margra þátta sálarlífs og umhverfistengsla 

notendanna. Leiddu niðurstöður þeirra í ljós að tímalengd væri takmörkuð skýring á 

afleiðingum netnotkunar á fólk. Studdi hún þær niðurstöður að fólk sem hefði úthverfan 

persónuleika, sterk félagsleg tengsl og deildi leiknum með fjölskyldu eða vinum, gildi 

þess ekki félagslega að verja umtalverðum tíma við spilunina. Fremur yrði þessi tími til 

þess að styrkja þau félagslegu bönd sem fyrir væru, líkt og fyrri rannsóknir sýndu. Hins 

vegar ef tíminn væri notaður til þess að spila við ókunnuga, þá hefði það afar neikvæðar 

afleiðingar fyrir aðilana sem yrðu meira einmana og fjarlægðust fjölskyldur sínar. 

Innhverft fólk og einstaklingar sem ættu við félagslegar hömlur að stríða einangruðust 

enn frekar.  

Ef þessar niðurstöður eru settar í tengsl við kenningu Goffman um félagslega 

styrkingu (e. Social conformation), þá er eðlilegt að einstaklingar sem hafa jákvæð 

félagsleg tengsl leitist við að halda þeim áfram þannig, með því að nota leikinn til þess 

að skapa tækifæri til frekari samveru og styrkja þannig stöðu sína. Á hinn bóginn gætu 

þeir sem hafa veika félagslega tengingu leitað eftir viðurkenningu frá öðrum spilurum 

leiksins og skapað sér þannig ákveðinn flóttaheim. Þörfin fyrir viðurkenningu frá 
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umhverfinu er því yfirfærð inn í leikinn, þar sem auðveldara er fyrir þessar 

persónugerðir að ná fram því félagslega samþykki sem leitað er eftir.  

Þessar niðurstöður mætti yfirfæra á Facebook, þar sem kjarni samskiptavefjarins 

er samskipti við fjölskyldu vini og kunningja. Skiptir hugafar notenda og tilgangur 

meginmáli þegar horft er til þess félagslegs ágóða sem samskiptavefurinn hefur upp á að 

bjóða. Samsetning vinahóps á Facebook gæti því skipt máli. Náin tengsl einstaklings 

við meirihluta vinahóps gæfu jákvæðari niðurstöður í styrkingu félagsbanda. Að sama 

skapi gæti sundurleitur vinahópur, tengdur notandanum á yfirborðskenndan hátt, orðið 

til þess að einangra hann sálrænt og félagslega á kostnað fjölskyldu og vina.  

Facebook er fjölnota samskiptamiðill og því ekki hægt að flokka notendur hans í 

einn flokk, þar sem hvati fólks er mismunandi þegar viðkemur notkun hans. Rannsóknir 

hafa sýnt að skipta má notendum í nokkra hópa. Þeir nota hann t.d. sem  uppfyllingu í 

frítímanum, sem afslappandi skemmtun, til þess að deila og ræða upplýsingar, sem 

flóttaleið, vegna félagsskapar, í faglegum tilgangi, félagslegum tilgangi og af því það er 

svalt og nýtískulegt (Ellison, N. B., Lampe, C., Smock, A. D., 2011).  

En í hvaða tilgangi sem fólk kemur að vefnum, þá virðist tilvera hans hafa áhrif 

á fjölmörg svið mannlegra tilveru, eins og rannsókn Amy et.al sýndi fram á varðandi 

afbrýði og vantraust innan ástarsambanda í tengslum við notkun á Facebook. Þau 

stjórnuðu fyrir persónuleika og félagslegum þáttum þátttakenda. Meirihluti fólksins 

kvað maka sína vera með fólk sem þau þekktu ekki sjálf í vinahóp sínum, sem og 

fyrrverandi kærasta/ur eða fólk sem þau hefðu átt í kynferðislegu samneyti við. 

Jarðvegurinn er því frjór gagnvart tortryggni og afbrýðisemi á milli para.  

Þátttakendur áttu það til að lenda í vítahring afbrýðisemi þegar þeir upplifðu það 

að makinn sýndi tilhneigingu til þess að ganga fulllangt í samskiptum sínum við 

ákveðna aðila. Varð það til þess að einstaklingarnir fóru að vakta síður maka sinna og 

þannig ýta undir þær tilfinningar sem mynduðust. Rannsakendur komust að þeirri 

niðurstöðu að hinn opni máti samskiptavefjarins gæfi fólki aðgang að upplýsingum um 

maka sinn sem að öðrum kosti væru ekki aðgengilegar. Hér skal vitnað í orð eins 

þátttakandans í rannsókninni: ... „þá breytir vefurinn fólki í forvitna snuðrara“ ... „allar 

þessar persónulegu upplýsingar eru í raun ónauðsynlegar, en enginn getur haldið aftur af 

sér“.  

Tekið skal fram að þátttakendur rannsóknarinnar voru ungt háskólafólk og fyrri 

rannsóknir benda til þess að sá aldurshópur opinberi meira af sínum persónulegu 

málefnum á Facebook en þeir sem eldri eru. Á móti kemur að eldri einstaklingar hafa 
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lengri fortíð og þar með fleiri fortíðardrauga sem gætu komið upp á yfirborðið á 

samskiptavefnum og þannig valdið sambandsálagi (Christofides, E. Desmarais, S. 

Muise, A., 2008).  

Líkamleg fjarvera í samskiptum sem þessum gerir fólki auðvelt að lesa inn í 

aðstæður samkvæmt grunsemdum sínum. Goffman leggur áherslu á mikilvægi þess 

ósagða sem lesið er úr umhverfinu. Líkamsstaða, þagnir og blæbrigði raddar eru jafn 

mikilvæg tjáskiptatæki og orðin sjálf. Allir þessir þættir gefa samskiptum fyllingu og 

mikilvægan skýrleika. Þegar þessi hluti er skorinn frá athöfnum og orðum, ofan á 

greiðara aðgengi að fólki sem hefur átt í rómatískum eða kynferðislegum tengslum við 

maka einstaklinga, þá er komin upp staða sem gæti reynst samböndum erfið.  

Samskiptasagan, með sína aldalöngu þróunarsögu sem Goffman gerir góð skil í 

kenningum sínum, virðist standa frammi fyrir áður óþekktu landsvæði. Hugtakið 

fjölpersónulegt virðist grípa kjarna þessa svæðis ágætlega. Jákvætt samfélagslegt 

viðmót fjöldans til þessa tjáskiptamáta er líklegt til þess að festa persónuleg samskipti af 

þessu tagi í sessi til lengri tíma. Hægt er að líta til vinsælda samskiptaformsins út frá 

hinni sterku þörf til fyrir viðurkenningu umhverfisins. Þarna er hægt á aðgengilegan hátt 

með ýmsum hætti að koma sjálfinu á framfæri með hraði, frammi fyrir mörgum hópum 

í einu.  

Eðli málsins vegna hlýtur að vera óhjákvæmilegt að þessi áður óþekkta nánd við 

náungann skapi á sumum sviðum nýja tegund tengsla, gerir fólki kleift að upplifa dýpri 

nálægð við mun fleiri einstaklinga en áður hefur þekkst. Hvernig áhrif þessi 

persónulegu tjáskipti til ólíka hópa birtast við annars konar aðstæður á enn eftir að koma 

fram, svo nýir eru samskiptavefir af þessu tagi. Vitund fólks um persónuleg málefni 

mistengdra einstaklinga skapa stöðu sem hingað til hefur verið bundin þekktu fólki og 

þeim upplýsingum sem fjölmiðlar færa fram. Á þann hátt hefur fólk tekið þátt í lífsferli 

opinberra einstaklinga og upplifað kunnugleika án nándar. Af hvaða tagi þau tengsl eru 

sem myndast svo til einhliða þegar gömul bekkjarsystir talar til þín daglega um sín 

myndskreyttu einkamál, hefur vafalítið áhrif sem þarf að skilgreina.  

Það eru breytingar í leikhúsi Goffman. Hversu rótækar mun koma í ljós. 

Grunnþarfir fólks fyrir jákvæða viðurkenningu samfélagsins birtast sterkar á Facebook, 

ímyndastjórnun einstaklinga hefur öðlast nýjar víddir sem fólk er að læra á. Of snemmt 

er að draga ályktanir á þessu stigi um það hver staða kenninga Goffman verður þegar 

upp er staðið. Fjölpersónulegur samskiptamáti birtist sem nýr kenningalegur kafli í ljósi 

þess valds sem fjöldinn hefur. Stór hluti Íslendinga og tæpur milljarður jarðabúa hefur 
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tekið að sér að skrifa þann kafla. Það er vart annað hægt en að taka sér stöðu og fylgja 

með. 
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3 Umræður 

Sú öra tækniþróun sem hefur átt sér stað síðastliðna öld hefur óumdeilanlega valdið 

miklum breytingum á samskiptaleiðum fólks. Allt frá upphafi samskiptatækninnar hafa 

heyrst úrtöluraddir sem tala um hættu vegna breyttra samskiptahátta. Í dag myndu 

líklega fæstir taka undir þær raddir sem töluðu á móti símasamskiptum og 

útvarpsmiðlun sem eru órofinn hluti að því tæknisamfélagi sem við búum við í dag. 

Internetið hefur opnað á möguleika sem ekki sér fyrir endann á. Innan þess hafa sprottið 

upp áður óþekktar leiðir til samskipta og tengslamyndana og eru samskiptavefir á borð 

við Facebook nýr kimi í þeim efnum.  

Í gegnum aldirnar hafa reglur tjáskipta mótast í takti við ríkjandi samfélagsgildi 

og einstaklingar hafa ósjálfrátt fylgt með án mikillar eftirtektar, þó að setningar á borð 

við: „Unga fólkið í dag sýnir ekki sömu kurteisi og þegar ég var ungur“ hafi fylgt 

sögunni langt aftur í aldir. Kynslóðir hafa talað sama tjáskiptatungumál þó eldri 

kynslóðir hafi litið með eftirsjá til gamalla gilda.  

Þetta tungumál mannlegra samskipta kortlagði Goffman í kenningum sínum, af 

slíkri nákvæmni að erfitt er að líta samfélagið sömu augum eftir lestur þeirra. Þegar litið 

er til þess að kenningarammi hans er um hálfrar aldar gamall, þá er merkilegt að upplifa 

hvað hann eldist vel að flestu leyti. Mannlegt eðli er samt við sig og flest leitum við eftir 

jákvæðri staðfestingu frá umhverfinu á einn eða annan hátt.  

Ímyndastjórnun hefur líklega aldrei verið jafn stór hluti af mannlegri tilveru og 

nú. Nútíminn kastar stöðugt yfir samfélagið æskilegum ímyndum af flestum sviðum 

mannlegrar tilveru og er leikstýring á lífsháttum og sjálfi fólks orðin nokkuð nákvæm. 

Einstaklingar hafa úr gríðarstóru leikmunasafni að velja og kröfurnar um hlaðna 

sviðsmynd eru miklar. Helst þarf arkitekt til þess að tryggja bestu mögulegu útkomu og 

áreitið er mikið. Kenningar Goffman virðast í þessu tilliti enn gefa góða mynd af því 

afli sem keyrir fólk áfram í athöfnum sínum. Notkun á samskiptavefnum Facebook í 

íslensku samfélagi hefur aukist gríðarlega undanfarin fjögur til fimm ár.  

Þó brjóstvitið sé ekki vísindalegur mælikvarði, þá var skynjun margra sú að um 

verulegt nýmæli í samskiptaháttum væri að ræða. Áhrif vefjarins hafa lítið verið 

rannsökuð hérlendis, þó vísindasamfélög á heimsvísu hafi tekið vel við sér á 

undanförnum árum í þeim efnum.  

Í ljósi þess hve vel mér þótti Goffman takast til með greiningu á mannlegum 

samskiptum og þá hve vel þær kenningar virtust eldast, lék mér forvitni á að vita hvort 

greiningatæki hans gætu skýrt þá ferla sem eiga sér stað á samskiptavefnum.  

Niðurstöður mínar eru tvíþættar. Annars vegar má finna rannsóknir sem sýna 

fram á mikla leikstýringu sjálfsins á Facebook, að komið sé fram öflugt tól til 
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ímyndastjórnunnar. Fólk getur nú á yfirvegaðan hátt valið inn viðbætur, myndir og 

fleira þess háttar til þess að styrkja það andlit sem það vill að aðrir meðtaki sem sitt 

eigið. Hins vegar kom það á óvart að mun fleiri rannsóknir virtust leiða það í ljós að sú 

ímynd sem fólk gefur af sér á Facebook sé í raun grímulausari en ætla mætti í ljósi þess 

hve fjölbreyttur hópur viðtakenda er.  

Goffman setur fram þá kenningu að einstaklingar velji mismunandi grímur eftir 

aðstæðum, í ljósi þeirra tengsla sem mótleikarar hafa við hann. Á Facebook er vissulega 

hægt að möndla með öryggisstillingar og þannig skipta fólki í hópa sem hafa mismikinn 

aðgang að því efni sem sett er fram. Þeir sem hvað virkastir eru á samskiptavefnum 

virðast þó hafa minnstar áhyggjurnar af því hverjir sjái það sem þeir setja fram. Kannski 

tengist það persónugerðinni, þar sem rannsóknir sýna fram á að félagslega opið fólk 

með mikla félagslega virkni notar vefinn hvað mest til tjáskipta.  

Innan kenninga Goffman er fátt sem getur útskýrt opinberun einkamála frammi 

fyrir mörgum ólíkum hópum samtímis. Þar virðist vera í mótun nýtt hugtak innan 

vísindaheimsins sem kallað hefur verið fjölpersónulegt. Hvort hið fjölpersónulega eigi 

eftir að skáka kenningum Goffman, eða verða viðbót við þær, er ekki tímabært að meta 

á þessu stigi. Til þess er hugtakið of nýlegt og áhrifin eru enn að koma í ljós.  

Þessi ritgerð er með þeim annmörkum að greinagóðar rannsóknir á íslenskum 

notendum Facebook hafa ekki verið gerðar og er full ástæða til þess að hvetja til þeirra. 

Fjöldi notenda samskiptavefjarins bendir til þess að ný viðmið séu að verða til í 

samskiptaferlum einstaklinga og er fólk enn að fóta sig innan þeirra eins og rannsóknin 

á Facebook um afbrýði og ástarsambönd bendir til. Forvitnilegt verður að sjá hvort 

samskiptavefirnir lagi sig að þörf fólks fyrir mismunandi opinberun sjálfsins eftir 

hópum. Viðbætur skjóta stöðugt upp kollinum sem eiga að gera það aðgengilegra og 

einfaldara að fela stöðuuppfærslur og aðrar athafnir fyrir völdum aðilum vefjarins. Sú 

staða sem uppi er í dag gæti því greinst niður í það sem við þekkjum sem eðlilegt. Þó 

gæti hið fjölpersónulega sjálf verið komið til þess að vera.  

Kynslóðir sem nú eru að vaxa upp við notkun vefja á borð við Facebook og 

Formspring.me kunna að líta á þennan tjáskiptamáta sem eðlilegan hluta af þeirra 

samskiptaferlum. Eldri kynslóðir sitja þá uppi með setningar á borð við þessa: „Unga 

fólkið í dag bera enga virðingu fyrir einkalífi sínu og annarra.“ Þær eru jafn áhrifalitlar 

og fyrri kynslóðir gagnvart því að halda í gildi sem renna út með breyttu 

samfélagsumhverfi. Hver niðurstaðan verður mun koma fram í öðrum rannsóknum og  

ritgerðum en þessari sem hér hefur verið skrifuð. 
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4 Í hnotskurn 

Greiningarlíkan Goffman tekur vel á þeim mannlegu samskiptaferlum sem hafa verið í 

gildi til langs tíma. Sú hegðun sem á sér stað auglitis til auglitis er vel skilgreind innan 

kenninga hans.  

Með tilkomu samskiptavefja riðlast sú leikmynd sem er grunnurinn í kenningum 

Goffman. Fjarvera líkamlegrar nándar kemur í veg fyrir mörg lítil en mikilvæg atriði 

leikrænna samskipta. Þær mismunandi grímur sem valdar eru með tilliti til mótleikara-

og áhorfendahóps eru ónothæfar þegar allir hópar standa samtímis á sviði og verða vitni 

að sömu tjáskiptunum.  

Kenningar Goffman um óttann við það að tapa andliti og verða sér til skammar 

myndu líklega gera ráð fyrir því að fólk veldi þá grímu sem hentaði fjarlægsta hópnum á 

svo félagslega opnum vettvangi og verja þannig einkasjálfið og ímynd sína hnjaski. 

Reyndin er önnur, þar sem einstaklingar virðast fremur kjósa að bjóða hópum af öllu 

tagi inn í sitt einkalíf og þannig virðast mörk fram- og baksviðs vera óljós. Þennan 

fjölpersónulega tjáningarmáta er hvergi að finna innan greiningalíkans Goffman, en þó 

er of snemmt að afskrifa það.  

Enn eru samskiptavefirnir tiltölulega nýr samskiptavettvangur og þau áhrif sem 

þeir hafa, eiga eftir að koma betur í ljós. Hvort hinn fjölpersónulegi tjáningarmáti verði 

bundinn netheimum og muni því að verða viðbót við kenningar Goffman, eða færa áhrif 

sín út í raunheima og valda umbyltingu þar, mun tíminn leiða í ljós. Frekari rannsókna 

er því þörf og kjörið að hefjast handa í þeim efnunum hér á landi. 
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