
Ut-dagur 

Samfélagsvefir - facebook



Samfélagsnet - hvað?

Myspace.com

Facebook.com

Youtube.com

Secondlife.com

Eveonline.com



Útbreiðsla - hvað?

Útvarpið náði 50 milljón notendum á 38 
árum

Sjónvarpið náði 50 milljón notendum á 
16 árum

Facebook náði 50 milljón notendum á 2 
árum



Íbúafjöldi - hvað?

200 milljónir manna um allan heim nota 
Facebook í dag og fer hraðvaxandi.

Ef Facebook væri land væri það meðal 5 
fjölmennustu ríkja heims. Stærra en Brazilía 
og étur í hælana á Indónesíu. Með sama 
hraða verður íbúafjöldi Facebook kominn í 
þriðja sætið fyrir áramót.



Samskiptahættir - hvað?

Í heimi alþjóðlegrar fjármálakreppu og

alheimstengsla krefjumst við framsýnna og

skapandi starfsmanna. Hraðra samskipta og æ

meiri upplýsinga.

Sköpun og frumleiki krefjast sömu 
grunneininga. 

Þekkingar! 

Nothæfa þekkingu og nauðsynlega þekkingu.



Samskipti og þekking - hvað?

Bréfaskriftir 

Símtöl

Samtöl í kaffistofunni 

Hugmyndakassi

Uppsláttartafla 



Samskipti og þekking - hvað?

Fax

E-mail 

Internet, chat, messenger, vefsíður, 
intranet

Samskiptasíður (mail, chat, 
fréttastreymi, myndir, vídeó)



Intranet - hvað?

Mörg fyrirtæki hafa fjárfest í dýrum innri 
netum til að auðvelda samskipti og tappa af 
sköpunarmætti starfsmanna.

Innri netin hafa reynst mörgum ónothæf.

Upplýsingar á við matseðil og símaskrá er 
mest skoðað af upplýsingum innri neta.

Þetta þýðir að e-mail er það samskiptaform, 
sem fyrst og fremst nýtist til innri samskipta.



Intranet - hvað?

E-mail upplifist sem persónuleg samskipti.

E-mail liggur í innbakka einstaka starfsmanna 
og er aðgengileg einum eða fáum aðilum.

Af hverju ekki að tryggja að þekkingin liggi 
þannig í fyrirtækinu - stofuninni að hún sé 
aðgengileg öllum starfsmönnum?



Samskiptasíða sem innra net -
hvernig?

Þú getur séð hvað samstarfsmenn eru að 
gera, hvað þeir eru að vinna með núna og 
jafnvel deilt út af þínum eigin viskubrunni, 
þeim til hjálpar.

Þú getur haft yfirlit yfir þín eigin verkefni, 
síðustu skjöl, einkunnagjöf frá 
samstarfsfélögum um hversu mikið þú hefur 
hjálpað til við þeirra verkefni, síðustu e-mail, 
tengt myndir við hugmyndir, linka og leyst úr 
bráðavanda með chatti.



Samskiptasíða sem innra net -
hvernig?

Hægt er að mæla samstarfsvilja og nota þá 
þekkingu til að fá starfsfólk til að vinna enn 
betur saman og deila þekkingu.

Samskiptanet sem innra net leysir af hólmi 
endalausar e-mail sendingar, gerir samskiptin 
auðveldari, skemmtilegri, gagnsærri. Lítið 
frækorn þekkingar verður að nýrri lausn þar 
sem allir leggja sitt af mörkum.



Facebook - hverjir?



Facebook - hverjir?



Facebook - hverjir?



Facebook - hverir?



Facebook - hverjir?



Facebook - hverjir?



Facebook - hvernig?

Stofnanir - fyrirtæki

1. Innra net - lokuð persónuleg síða, sem 
býður upp á innri samskipti og 
samvinnu

2. Síður (Pages) - ytri kynning á 
starfsemi og gagnkvæm samskipti við 
viðskiptavini



Facebook - hvernig?



Facebook - hvernig?

Viljum við auka framlegð starfsmana 
um 9%?

Viljum við auka samskipti, 
hugmyndaflæði og þekkingu?



Facebook - hvernig?



Facebook - hvernig?

Fyrstu fyrirtækin til að nýta facebook til 
samskipta starfsmanna voru:

Microsoft

Apple



Facebook - hvernig?

Dæmi um fyrirtæki, sem nýta facebook 
til samskipta starfsmanna og 
viðskiptavina - til ytri og innri sköpunar 
og samvinnu:

Hewlet Packard

Serena



Facebook - hvernig?

Forstjóri HP í Danmörku, Kjeld Jersild Olsen:

"Facebook er þegar hluti af samskiptaferli

starfsmanna. Þess vegna er fráleitt að

banna not af Facebook í vinnutímanum. Við

höfum í staðin valið að kenna starfsfólki að

umgangast facebook. Kennslan gefur

starfsfólki betri skilning á nýjum

samskiptaleiðum, sem m.a. vaxandi fjöldi

viðskiptavina okkar nýtir sér."



Facebook - hvernig?

Facebook nýtist m.a. stofnun og 
fyrirtækjum til að nálgast þá þekkingu 
sem býr í samskiptaneti hvers 
starfsmanns. Hægt er t.d. að þjálfa 
starfsmenn til að nýta sér sína eigin 
facebook til að spyrjast fyrir um nýja 
þekkingu á ákveðnum sviðum. Þannig 
stækkar samskiptanet fyrirtækisins.



Facebook - hvernig?

Notkun af facebook á ekki að vera 
varnarleikur, heldur sóknarleikur.

Fyrirtæki eða stofnun, sem nýtir sér 
facebook sendir merki til viðskiptavina 
um gagnsæi. Að gagnkvæm samskipti 
séu í hávegum höfð. Að fyrirtækið eða 
stofnunin setji markið hátt hvað varðar 
samfélagsleg og fagleg úrræði.



Facebook - hvernig?

1. Taktu samskiptasíðum fagnandi og nýttu þér 
kosti þeirra bæði hvað varðar rekstrarkostnað 
og samskipti innra og ytra.

2. Samskipti eru persónuleg og hver og einn 
hefur sinn stíl

3. Þjálfaðu starfsfólk í að nýta samskiptanetið 
rétt og á uppbyggilegan hátt fyrir það sjálft 
og fyrirtækið eða stofnunina. Haltu námskeið 
í samskiptum.



Facebook - hvernig?

4. Skapaðu samskiptastíl, sem allir í stofnuninni 
eða fyrirtækinu þekkja og fara eftir.

5. Gagnkvæmnisreglan gildir í samskiptanetum 
- legðu fyrst eitthvað af mörkum

6. Vertu nálægur og með fulla athygli þegar þú 
hlustar og nákvæmur og áhugaverður þegar 
þú segir frá.

7. Vertu heiðarlegur og kurteis í máli og fasi



Facebook - hvernig?

8. Ef þig vantar hjálp, leitaðu eftir henni, flestir 
hjálpa af fúsum hug. Mundu að þakka fyrir 
þig

9. Þjálfaðu samskipti þín við fólk og fylgdu 
hugmyndum eftir

10. Vertu ekki of ákafur í byrjun - hugsaðu langt 
fram í tímann

11. Byggðu brýr - sjáðu tengingar milli þeirra 
sem þú þekkir, skapaðu sambönd og 
samskipti á milli þeirra.

12. Taktu frumkvæði 



Facebook

Marianna Friðjónsdóttir

Mariannafridjonsdottir@gmail.com

http://www.facebook.com/srch.php?nm=Marianna+Fridjonsdottir
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