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Útdráttur 

Undanfarna mánuði höfum við séð allnokkur dæmi um hversu merkilega hluti er hægt 

að gera með samtakamætti og internettengingu. Hér á landi reið hver aldan á fætur 

annarri yfir í formi byltinga þar sem fólk tók að nota samfélagsmiðla á borð við Twitter 

sem pólitískt verkfæri. Fjöldi fólks sameinaðist með hjálp myllumerkja og deildi 

reynslusögum af eigin upplifun í von um að þær fengju nýtt líf. Í ritgerðinni er fjallað um 

möguleika Twitter byltinga á borð við #freethenipple, #égerekkitabú og #6dagsleikinn, 

til þess að hafa áhrif á orðræðu samfélagsins. Það sem byltingarnar eiga sameiginlegt er 

að þátttakendur þeirra hafa galopnað umræður sem áður hefur verið þaggað niður í. Sú 

þöggun hefur gert það að verkum að einstaklingar hafa upplifað sig utangarðs hvað 

varðar staðsetningu þeirra í félagsgerðinni sem má segja að sé samtvinnuð orðræðunni. 

Með kenningar um orðræðu, almannarými, valdatengsl, samfélagsmiðla og hina 

félagslegu persónu að leiðarljósi vonast ég til þess að geta varpað ljósi á í hverju sú staða 

felst og hvernig þátttakendur byltinganna hafa reynt að umbreyta stöðu sinni.  

Lykilorð: samfélagsmiðlar, byltingar, Twitter, orðræða, hin félagslega persóna, 

almannarými, #freethenipple, #6dagsleikinn, #égerekkitabú, valdatengsl 
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Abstract 

Lately we have seen examples of what can be achieved by the strength of many, along 

with an internet connection. Here in Iceland several waves passed the country, using 

Twitter as a political tool in what we can call revolutions. A number of people united 

with the help of hashtags on Twitter and shared their experience with the hope of giving 

their stories a new life. In this paper the potentials of Twitter revolutions such as 

#freethenipple, #égerekkitabú and #6dagsleikinn to influence the society‘s discourse 

will be discussed. What these revolutions have in common is that their participants have 

opened up discussions which have previously been suppressed. That has led to 

individuals experiencing themselves as displaced in the social order which is intertwined 

with the discourse. With the use of theories regarding discourse, public sphere, power 

relations, social media and the social person as guidance I hope to be able to shed light 

on the participants’ current status and how they have tried to convert their status.  

Keywords: social media, revolutions, Twitter, discourse, the social person, public sphere, 

#freethenipple, #égerekkitabú, #6dagsleikinn, power relations 
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Inngangur 

Þetta er ungt fólk sem er að taka við sér og samskipti þess fara að miklu leyti fram í 

gegnum tæknina. Þau vilja fá upplýsingar og fá þær hratt og samfélagsmiðlarnir eru 

fullkomnir í þetta verk. Þetta ber vott af því hvert samfélagið er komið. 

(Jóhann Óli Eiðsson, 2015) 

Þessi orð eru höfð eftir Maríu Lilju Þrastardóttur sem leiddi eina af vinnustofum málþings 

framhaldsskólanema í kynjafræði sem haldin var fyrir rúmu ári. Útkoma málþingsins var 

myllumerkið #6dagsleikinn sem notað hefur verið til þess að vekja athygli á misrétti 

kynjanna í hversdagsleikanum. Hér á landi tók almenningur að nota samfélagsmiðla á 

borð við Twitter sem pólitískt verkfæri og hver byltingin á fætur annarri varð til, líkt og 

öldur í hafi. 2015 var ár aldarafmælis kosningaréttar kvenna og var þeim tímamótum vel 

fagnað með því að raddir ungs fólks heyrðust hærra en áður í jafnréttisbaráttu á Íslandi 

þar sem Twitter var einn vinsælasti vettvangurinn til athafna. 

Undanfarin ár hafa leitt það í ljós að samfélagsmiðlar geta reynst sem hvati 

pólitískra breytinga eða í það minnsta hvatt til pólitískrar þátttöku, líkt og kom 

bersýnilega í ljós í tilfelli arabíska vorsins og með mótmælum Occupy hreyfingarinnar 

svo dæmi séu nefnd (Fuchs, 2014a). Stafrænn heimur veraldarvefsins er gríðar stór og 

um leið góður vettvangur til umræðu. Breytingar hafa átt sér stað síðustu misseri á því 

hvernig Íslendingar nýta á samfélagsmiðla á borð við Facebook og Twitter til þess að 

hvetja til umræðu. Málefni hafa verið dregin upp á yfirborðið í kjölfar þess að fólk hefur 

upplifað félagslegu frelsi sínu hamlað. Þessu má líkja við blöðru sem sprakk sökum 

þrýstings og í kjölfarið fóru af stað veigamiklar umræður varðandi málefni sem hingað til 

hefur ekki þótt gott að ræða um, jafnvel ekki í okkar litla samfélagi. Þetta eru málefni 

sem varða mismunun kynjanna, geðræn vandamál og kynferðislegt ofbeldi svo dæmi 

séu nefnd. Miðillinn Twitter spilaði stóran þátt í að sameina krafta fólks og vekja athygli 

á þessum tilteknu málefnum. Dreifingin fór helst fram í gegnum svokölluð myllumerki 

(e. hashtags) líkt og #freethenipple, #égerekkitabú, #6dagsleikinn, #drusluákall, ásamt 

fleirum og úr urðu byltingar á samfélagsmiðlum. 

Tilurð þessara mörgu byltinga er óljós, mögulega hafa þær sprottið vegna þess 

að við sjáum ljósið við hinn enda gangnanna þar sem jafnrétti má finna. Ísland er nú 

þegar talið besta land í heimi þegar kemur að jafnrétti. Það virðist þó ekki duga til, við 
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viljum vera í ljósinu. Með tilliti til þess hversu mikla athygli áðurnefndar byltingar hafa 

vakið er áhugavert að líta til orðræðunnar í samfélaginu og hvort hún hafi orðið fyrir 

áhrifum byltinganna. Í þessari ritgerð er leitast við að svara hvort byltingar á 

samfélagsmiðlum á borð við #freethenipple, #6dagsleikinn eða #égerekkitabú hafi 

raunveruleg áhrif og hvort árangur þeirra skili sér í orðræðu samfélagsins. 

Þær kenningar sem stuðst er við í ritgerðinnni eru kynntar jafnóðum og fléttaðar 

við efnið. Alls er ritgerðinni skipt í sjö kafla auk inngangs og niðurstöðukafla. Í fyrsta kafla 

geri ég grein fyrir samfélagsmiðlum, tegundum og eiginleikum þeirra, ásamt hugtökum 

sem varða internetið sjálft. Það eru hugtök á borð við vef 2.0 (e. web 2.0) sem Tim 

O‘Reilly (2005) setti fram og efni skapað af notendum (e. user generated content). 

Internetið er skýrt dæmi hnattvæðingarinnar, þar sem það eykur tengsl milli ólíkra 

landssvæða og hefur gert það að verkum að aðgengi að upplýsingum víðast hvar úr 

heiminum er auðfengið með  töluvert meiri hraða en áður þekktist (Appadurai, 2014).  

Má því segja að með samfélagsmiðla í vasanum er hægt að fylgjast með framgangi mála 

víðsvegar um heim upp á mínútu líkt og um beina útsendingu sé að ræða (Vieweg, 

Hughes, Starbird og Palen, 2010). Frá upphafi hefur veraldarvefurinn verið gæddur 

ákveðnum lýðræðislegum eiginleikum sem hafa stigmagnast með tilkomu vefs 2.0 ásamt 

úrvali samfélagsmiðla. Þeir eiginleikar sem um ræðir auka möguleika notenda við gerð 

efnis, styður samvinnu og gerir að verkum að einstaklingar eiga auðveldara með að koma 

skoðunum sínum í almenna umræðu (Bjarki Valtýsson, 2012).  

Til þess að auðvelda okkur að skilja samfélagsmiðla og hlutverk þeirra  enn frekar 

verða kenningar Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx og Ferdinand Tönnies sem 

varða hið félagslega (e. social) ræddar, samhliða því verða hugtök á borð við samfélag, 

þátttöku og samvinnu kynnt til leiks. Þar sem örbloggið (e. microblogg) Twitter hefur 

notið mikilla vinsælda og þjónað sem öflugt pólitískt tæki fyrir hópa til þess að vekja 

athygli á sínum málsstað verða notkunar möguleikar þess ræddir. Ásamt því er þeirri 

spurningu svarað í öðrum kafla hvort á samfélagsmiðlum megi finna nýtt almannarými 

(e. public sphere) út frá kenningum Jürgen Habermas (1991). Við vinnslu þessara 

ritgerðar rak ég mig á að orðið media á ensku er notað á annan hátt en við notum 

þýðingu þess, fjölmiðlar. Oftast nær er orðið media notað sem eins konar regnhlífar 



5 

hugtak fyrir bæði fjölmiðla og samfélagsmiðla. Til að leysa þann vanda er í þessari ritgerð 

stuðst við orðið miðlar þegar bæði er átt við samfélagsmiðla og fjölmiðla. 

Því næst í þriðja kafla er fjallað um kenningar Michel Foucault um orðræðu, 

hvernig orðræða verður til og möguleika hennar til þess að hafa áhrif á formgerðina. Auk 

þess eru möguleikar orðræðunnar sem verkfæri í valdabaráttu kannaðir og valdatengsl 

orðræðunnar skoðuð. Einnig er spurningunni varpað fram hvort samfélagsmiðlar séu 

hluti af fjórða valdinu. Í fjórða kafla fjalla ég um félagslegar persónur út frá 

skilgreiningum Grace Harris og Meyer Fortes. Í kafla fimm eru lýðræðislegir möguleikar 

samfélagmiðla teknir til skoðunar, þá sérstaklega í tilfelli byltinga á samfélagsmiðlum. Þó 

svo það ríki ekki samhugur um samfélagsmiðla sem lýðræðiseflandi tól er ljóst að líkt og 

önnur svið nútímasamfélagsins hefur hið pólitíska svið tekið stakkaskiptum með tilkomu 

þessara nýju miðla (Dahlgren, 2014).  

Í köflum sex og sjö eru byltingar á samfélagsmiðlum teknar sérstaklega fyrir. Þá 

fyrst með tilliti til sögulegs samhengis þar sem varpað er fram dæmum um eldri byltingar 

sem notfærðu sér samtakamátt samfélagsmiðla. Því næst verður fjallað um þær íslensku 

byltingar sem hér eru teknar til skoðunar; #freethenipple, #6dagsleikinn og 

#égerekkitabú.  #freethenipple byltingin var upphaf þessa öldugangs í mars 2015 og í 

kjölfarið héldu hræringar áfram og úr urðu fleiri byltingar. Sú þöggun sem hefur 

viðgengist hefur gert það að verkum að einstaklingar hafa upplifað sig utangarðs hvað 

varðar staðsetningu þeirra í félagsgerðinni, þar kemur hin félagslega persóna til 

sögunnar. Þessar byltingar eiga það sameiginlegt er vonin um að opna umræðuna um 

viðkvæm málefni sem ekki þykir æskilegt að ræða. Undir lok ritgerðarinnar eru möguleg 

áhrif sem og gagnrýni á byltingar á Twitter rædd. 

Áhugi minn á orðræðu kviknaði fljótlega eftir að ég áttaði mig á í hve miklum 

mæli orðræðan mótar tilveru okkar og hvernig skilning við leggjum í umhverfi okkar. Auk 

þess hef ég samhliða mannfræði námi mínu lagt stund á markaðsfræði sem aukagrein. 

Á því sviði fer áhersla á samfélagsmiðla og internetið vaxandi. Alltaf hefur mér þótt 

hlutverk einstaklingsins eða neytandans sem þar er að finna áhugavert og þá sérstaklega 

í ljósi þess hve mikið rými hann hefur til athafna á þessum vettvangi. Byltingar á 

samfélagsmiðlum gefa til kynna hvar samfélagið  er statt og að möguleikar fólks til 

athafna eru miklir. Samfélagsmiðlar virðast hafa orðið að tóli sem fólk nýtir til þess að 
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tjá sig um óréttlæti í nærumhverfinu, tóli sem ekki var til staðar áður. Sjálf er ég á Twitter 

og hef verið lengi, mín upplifun af byltingunum litast þar með af því. Það sem mér hefur 

þótt hvað merkilegast er samstaðan sem myndast, ásamt því hversu vítt og hratt 

upplýsingar dreifast á samfélagsmiðlum. Vissulega hefur mannfræðin sett svip sinn á 

viðhorf mín og með sjónarhorni mannfræðinnar hef ég því velt vöngum yfir þeirri 

spurningu sem ég leitast við að svara hér. Vona ég að svarið felist í því, að jafnvel þó 

orðræðan hafi ekki orðið fyrir áhrifum, þá hafi upplifun fólks á staðsetningu sinni í 

félagsgerðinni breyst til hins betra.  
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I. Hvað eru samfélagsmiðlar? 

Tilkoma samfélagsmiðla og snjallsíma hefur orðið til þess að fólk er sítengt og miðlarnir 

orðnir hluti af daglegu lífi. Fólk getur að öllu jöfnu nýtt sér samfélagsmiðla að 

kostnaðarlausu, eru miðlarnir því aðgengilegir öllum hópum samfélagsins og ekki er 

gerður greinamunur þeirra á milli; hver sem er getur stofnað aðgang á Facebook eða 

Twitter án þess að þurfa greiða fyrir. Engu að síður gera samfélagsmiðlar kröfu um að 

einstaklingur hafi aðgang að interneti sem þykir orðið sjálfsagður hlutur hér á 

Vesturlöndum (Joseph, 2012). Helstu eiginleikar internetsins í dag felast í að deila, vinna 

saman og þátttöku. Þeir eiginleikar eru taldnir vera til grundvallar þess sem bæði 

akademían og almenningur kallar samfélagsmiðla og eru þeir, ásamt öðru, til umræðu í 

þessum kafla (Sandoval, 2014).  

Að öllu jöfnu er upphaf samfélagsmiðla talið hafa verið árið 1979 þegar miðillinn 

Usenet var settur á laggirnar sem eins konar opinber umræðuvettvangur. Margir vilja þó 

rekja upphaf samfélagsmiðla enn lengra, eða aftur til ársins 1960 þegar Brus og Susan 

Abelson stofnuðu Open Diary, samfélagsmiðil þar sem fólk skrifaði dagbækur sínar á 

internetinu undir einum og sama hatti. Í kjölfar þessa fóru blogg að skjóta upp kollinum. 

Vinsældir blogga jukust hratt og frekari notkun þeirra varð til þess að miðlum á borð við 

MySpace, Facebook og Twitter var komið á fót. Slíkir miðlar hafa gjörbreytt merkingu 

orðsins samfélagsmiðlar, til þess sem við þekkum í dag (Kaplan og Haenlein, 2010). 

Miklar breytingar hafa orðið á því hvernig almenningur notar veraldarvefinn en þær 

felast helst í því að notendur taka mun virkari þátt í mótun innihaldsins sem er að finna 

á vefnum en áður (O’Reilly, 2005).  

Daglegir notendur Facebook eru rúmlega einn milljarður og á Twitter er að finna 

um 320 milljónir daglegra notenda (Facebook Newsroom, 2016; Twitter, 2015). Ásamt 

því setja notendur yfir 10 klukkustundir af efni á miðilinn YouTube á hverri mínútu og á 

Flickr er að finna yfir þrjá milljarða ljósmynda sem gerir Louvre safnið í París lítið til 

samanburðar. Margir telja að á bakvið þessa notkun sé mest megnis að finna unglinga, 

raunin er þó önnur þar sem fólk á aldrinum 35-44 ára er í sífellt auknu mæli að nýta sér 

internetið til afþreyingar eða atvinnu (Kaplan og Haenlein, 2010). 
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 Samfélagsmiðlar og vefur 2.0 eru lýsandi hugtök fyrir internetið (e. world wide 

web) (Fuchs, 2014a). Formleg skilgreining á samfélagsmiðlum felur í sér notkun á þeirri 

hugmyndafræði og tæknigrunni sem stendur að baki vefs 2.0 og að þar sé efni sem 

skapað er af notendum (e. user generated content). O’Reilly (2005) kynnti vef 2.0 til leiks 

árið 2005, hugtakið nær yfir þær aðferðir sem fram komu með vef 2.0 til þess að nýta 

sjálfan veraldarvefinn. Þær aðferðir fela í sér samskipti milli notenda og þá staðreynd að 

efni vefsins er nú í sífelldri mótun af hálfu notenda. Hann hélt því einnig fram að 

eiginleikar internetsins yrðu öflugri eftir því sem fleiri notfærðu sér það, til að mynda, 

með því að neyta og endurskapa gögn sem koma úr ýmsum áttum.  

Efni skapað af notendum er hugtak yfir þær leiðir sem notendur geta farið til þess 

að taka þátt í mótun samfélagsmiðla. Með öðrum orðum er það fjölbreytt efni sem er 

aðgengilegt notendum internetsins og skapað af þeim (Kaplan og Haenlein, 2010; 

Joseph, 2012). Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) hefur skilgreint þrjú skilyrði sem 

þarf að uppfylla til þess að efni teljist skapað af notendum. Þau skilyrði felast í því að 

efnið sé á heimasíðu eða samfélagsmiðli sem er aðgengilegur öllum, það þarf að fela í 

sér einhvers konar sköpunargáfu og vera utan launaðrar vinnu (Joseph, 2012). Tilkoma 

vefs 2.0 hefur gert samfélagsmiðlum kleift að þróast og verða að því sem við þekkjum í 

dag. Sjálfur skilgreindi O’Reilly (2005) eiginleika vefs 2.0 sem róttæka valddreifingu, 

traust, þátttöku í stað útgáfu og ritstjórnar, að notendur væru í hlutverki höfundar, því 

fylgdi rík upplifun, þeir hefðu vald yfir eigin efni, endursköpun, sameiginleg þekking eða 

upplýsingaöflun, betri hugbúnaður (e. software) sem fylgir fjölgun notenda og 

ófyrirsjáanleg hegðun eða notkun notenda (Fuchs, 2014a).  O’Reilly vildi því meina að 

með vefi 2.0 fylgdu breytingar með í för og að mikilvægasti þáttur þess væri að notendur 

vinna nú saman í eins konar samfélagi af tengdum notendum við verðmætasköpun 

vettvanga (e. platforms) á við Wikipedia, Amazon og fleiri (Fuchs og Sandoval, 2012).  

 Samfélagsmiðlum má skipta niður í ólíka flokka eftir hlutverki. Elsta og jafnframt 

algengasta form þeirra eru blogg, sem oftast er haldið úti af einstaklingum þar sem aðrir 

geta tjáð skoðanir sínar með ummælum (e. comment). Næsti flokkur inniheldur 

samvinnuverkefni (e. collaborative project) sem fela í sér að einstaklingar vinni saman 

við sköpun innihalds ákveðinna vettvanga. Wikipedia er þekktasta dæmið um slíkt og 

skýrasta mynd efnis sem skapað er af notendum þar sem talið er að útkoman verði betri 
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en ef einungis einn aðili hefði staðið að vinnslunni. Einnig eru til svokölluð efnissamfélög 

(e. content communities) en þeirra á meðal eru miðlar á borð við YouTube þar sem 

notendur geta deilt myndböndum með öðrum og Instagram sem heldur utan um stórt 

safn ljósmynda eftir notendur. Á tengslanetsmiðlum (e. social networking sites) býr fólk 

til sinn eigin prófíl og hefur möguleika til þess að bjóða vinum sínum að taka þátt eða 

tengjast. Dæmi um tengslanetsmiðla eru Facebook, Twitter, MySpace og LinkedIn. Þessir 

miðlar njóta mikilla vinsælda og þá sérstaklega hjá yngri kynslóðum. Síðustu tvær 

tegundir samfélagsmiðla fela í sér sýndarveruleika á borð við EVE online og World of 

Warcraft. Birtingamyndir samfélagsmiðla eru því fjölbreyttar og bjóða upp á ótal margar 

tjáningaleiðir, bæði fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Virkni og hraði samfélagsmiðla er 

gífurlegur og því getur það sem þykir nýtt í dag verið gömul saga á morgun (Kaplan og 

Haenlein, 2010).  

 

Hvað er félagslegt við samfélagsmiðla? 

Samskipti eru einn af kjarna eiginleikum samfélaga. Það er okkur mannfólki ómögulegt 

að lifa af án samskipta, rétt eins og við getum ekki lifað af án vatns og matar. Samskipti 

eru þar að auki einn lykileiginleiki samfélagsmiðla (Fuchs, 2014a). Á samfélagsmiðlum 

hafa notendur möguleika á að skapa ný samfélög, þar sem einstaklingar hafa ákveðna 

vitræna eiginleika sem þeir nýta í samskiptum við aðra og með samskiptum skapast síðan 

eins konar sameiginleg rými. Í sumum tilfellum eru slík rými ekki einungis nýtt til 

samskipta heldur einnig til þess að skapa nýja eiginleika félagslegra kerfa sem og ný 

samfélög (Fuchs og Sandoval, 2012). Bæði vefur 2.0 og samfélagsmiðlar benda til þess 

að internetið sé gagnvirkara en áður þekktist þar sem netið hefur orðið líflegra ásamt 

því að bjóða upp á fjölbreyttari samskipti milli notenda (Olsson, 2014). Virðist því sem 

félagslegur eiginleiki internetsins fái að blómstra með samskiptum. Því hefur einnig verið 

haldið fram að samfélagsmiðlar séu félagslegir vegna þess að þeir eru hluti af stærra 

samfélagi og fyrir þá staðreynd að í þeirri tækni sem við notum má finna einkenni 

samfélaga. Það þýðir að sitji einstaklingur einn fyrir framan tölvu og skrifi niður hugsanir 

sínar, án þess að vera tengdur við internetið, má telja aðgerðir hans félagslegar. Það er 

vegna þess að þær hugmyndir sem viðkomandi hugsar eða skrifar vísa til þess sem er að 

gerast í samfélaginu umhverfis okkur (Fuchs, 2014a). Einnig má færa rök fyrir því að 
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tölvur almennt, ásamt hinum ýmsu miðlum sem þær geyma, séu félagsleg kerfi þar sem 

þau geyma og flytja milli rýma mannlega þekkingu sem á uppruna sinn að rekja í félagsleg 

samskipti. Þar með, í hvert sinn sem viðkomandi notar tölvutækni er sá hinn sami orðinn 

meðvitaður um ákveðna þekkingu sem á rætur sínar að rekja til félagslegra samskipta 

(Fuchs og Sandoval, 2012). 

 Samfélagsmiðlar, þekking og upplýsingatækni spila stórt hlutverk í flestum 

nútíma samfélögum. Þegar verið er að reyna átta sig á hversu félagslegir 

samfélagsmiðlar eða internetið er í raun erum við að velta fyrir okkur mannlegu atbeini 

(Fuchs, 2014a). Þá þarf fyrst að gera grein fyrir því hvað felst raunverulega í því að vera 

félagslegur. Gera þarf grein fyrir hvort fólk sé almennt félagslegt eða einungis ef það á í 

samskiptum við annað fólk (Fuchs og Sandoval, 2012). Fræðimenn á borð við Durkheim, 

Weber, Tönnies og Marx hafa skilgreint hugtakið félagslegur á ólíkan máta. Kenning 

Durkheim (2008) felst í félagslegum staðreyndum (e. social facts) sem ná utan um þau 

svið sem hafa áhrif á atferli fólks, hvort sem það eru trúarbrögð, efnahagsástand eða 

aðrir þættir sem viðkomandi samfélag hefur áhrif á. Með öðrum orðum eru félagslegar 

staðreyndir reglur sem íbúar tiltekins samfélag hafa komið sér saman um að fylgja, reglur 

eða norm er varða hvernig skal hegða sér og svo framvegis. Að því sögðu má ætla að 

hugbúnaður (e. software) og samfélagsmiðlar séu, í þessum skilningi, félagslegir þar sem 

þeir eru afurðir félagslegra ferla og þar sem félagslegur strúktúr er samtvinnaður og 

hlutgerður í slíkum hugbúnaði (Fuchs, 2014a). Önnur nálgun þess að vera félagslegur 

kemur frá Weber (1978), hann taldi hið félagslega felast í félagslegum samskiptum og 

aðgerðum. Kenning Weber skilur á milli einstaklings og félagslegra aðgerða, á hún því 

sérstaklega við umræðu þessara ritgerðar þar sem taki einstaklingur þátt í byltingum á 

Twitter er hann að öllu jöfnu einn við tölvuskjáinn en tekur engu að síður þátt í 

félagslegum aðgerðum. Hann hélt því fram að aðgerð væri ekki félagsleg ef hún einungis 

fæli í sér notkun á lífvana hlut. Þar með eru aðgerðir félagslegar svo lengi sem tveir eða 

fleiri einstaklingar eiga í hlut og skiptast á táknum líkt og fólk gerir á samfélagsmiðlum. 

Þriðja skilgreiningin kemur frá Tönnies (1988) og segir að hið félagslega felist í samvinnu. 

Hann vildi meina að til þess að skapa samfélag þyrfti samvinnu sem gerir kröfu um 

mannleg samskipti. Þar af leiðandi væri hið félagslega líkt og samfélag sem snýst um 

sameiginleg gildi og samkennd. Fjórða og síðasta skilgreiningin kemur frá Marx, sú 
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skilgreining er keimlík skilgreiningu Tönnies. Marx sagði samvinnu vera kjarni samfélaga 

og þar með væri hið félagslega samvinna nokkurra einstaklinga. Marx lagði ríka áherslu 

á mikilvægi hugtaksins sem um ræðir og þá sérstaklega í tengslum við fyrirbæri í 

samfélaginu líkt og  peninga eða markaði sem í dag væru internetið, Facebook, Twitter 

og svo framvegis. Hann sagði þessi fyrirbæri ekki vera sjálf uppsprottin heldur 

einfaldlega til vegna þess að mannfólkið getur haft áhrif og breytt samfélaginu. Má því 

segja að samfélagið og samfélagsmiðlar séu opnir fyrir breytingum og búa yfir 

möguleikum um bjartari framtíð (Fuchs, 2014a). 

 Í þessum skilgreiningum er því að finna þrjár megin hugmyndir sem tengjast hinu 

félagslega. Það er hugmyndin um vitsmuni eða þekkingu (e. cognition) sem tengist 

Durkheim og hans kenningum um félagslegar staðreyndir, kenning Weber um samskipti 

(e. communication) sem felur í sér hugmyndir um félagslegar aðgerðir og tengsl og síðast 

en ekki síst samvinnu (e. co-operation) hugmyndir Marx og Tönnies um að samvinna 

skapi samfélög. Að því sögðu má ætla að fjölmiðlar og aðrir vettvangar sem styðja við 

þekkingu, líkt og veftímarit gera, séu félagslegir. Rétt eins og tölvupóstar, og þar með 

Facebook skilaboð, eru félagsleg fyrirbæri þar sem þau styðja við samskipti fólks. Eins 

má nefna að miðlar sem fyrst og fremst styðja við samfélagsmyndun og 

samvinnuverkefni, líkt og Wikipedia og Facebook, eru félagslegir. Þetta gefur til kynna 

að samfélagsmiðlar séu flókið fyrirbæri og til eru ólíkar tegundir þess (Fuchs og Sandoval, 

2012). 

José van Dijk (2013) sagði að félagslegur þáttur samfélagsmiðla fælist í því að 

notendur eru þar miðlægir og slíkt auðveldi samfélagslega starfsemi, rétt eins og 

hugtakið þátttaka leggur áherslu á samvinnu einstaklinga. Samfélagsmiðla megi því líta 

á sem eflandi fyrir mannleg samskipti sem byggja á félagslegu gildi (e. social value) á 

internetinu. Eins og áður hefur komið fram má segja að á samfélagsmiðlum séu að finna 

nokkurs konar samfélög.Tækni á borð við samfélagsmiðla sem bíður upp á nýja 

möguleika er varða myndun samfélaga er því siðferðislega og pólitískt mikilvæg, þar sem 

innan þeirra túlkar fólk umhverfi sitt og ræðir skoðanir sínar.  Má því segja að nýtt rými 

sé að skapast fyrir orðræðu (Feenberg, 2014) sem gert verður betur grein fyrir hér á eftir. 

Sá eiginleiki internetsins sem felst í að koma fólki saman í nokkurs konar umræðuhópa 

felur í sér nýsköpun. Þetta er í raun fyrsta árangursríka rafræna miðlunin sem skapar 
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rými fyrir aðgerðir hóps en um leið skapar það ný form þess að vera félagslegur, sem 

samfélög á internetinu eru í raun ef við berum þau saman við hópa sem stuðla að 

mannlegum aðgerðum líkt og kennsla, vinna og pólitískar umræður. Má því sem að 

samfélagsmiðlar sé mikilvæg félagsleg nýsköpun (Feenberg, 2014). 

 

Twitter 

Vinsældir örbloggsins (e. microblog) Twitter hafa farið vaxandi hér á landi. Twitter er 

hluti af þeirri félagslegu nýsköpun sem rædd var hér að framan og áframhaldandi þróun 

hefðbundnu blogganna, þar sem einstaklingur deilir örstuttum skilaboðum með 

almenningi (Joseph, 2012). Örbloggin hafa þróast hratt að undanförnu og aðlagast 

nútímalegum aðstæðum (Vieweg, Hughes, Starbird og Palen, 2010). Á þessum miðlum 

hefur hver einstaklingur sinn prófíl og sína fylgjendur (e. followers) sem sjá skilaboð frá 

viðkomandi (Fuchs, 2014a). Twitter leyfir notendum sínum að tvíta (e. tweet) skrifuðu 

efni sem inniheldur allt að 140 stafi. Því gerir Twitter kröfu um að fólk sé nákvæmt og 

hnitmiðað, þó er einnig hægt láta tengla, myndir, myndbönd og fleira fylgja með. Tvít 

notenda verða strax sýnileg fylgjendum þeirra og geta notendur valið hvaða efni þeir sjá 

eftir því hverjum þeir fylgja á Twitter, en hafa ekki eins mikið að segja um það hverjir 

fylgja þeim sjálfum og sjá þeirra eigið efni. 

Miðillinn getur verið merkileg uppspretta upplýsinga, þar sem hann á það til 

tengja saman aðila sem áður voru ókunnugir, því lærir fólk oft frekar af ókunnugum en 

vinum (Joseph, 2012). Ásamt þessu bíður Twitter upp á leiðir til þess að dreifa 

upplýsingum, þar sem auðvelt er að koma tvítum í dreifinu með því að endurtvíta (e. 

retweet) og þannig koma efni til enn fleiri fylgjenda. Einnig er möguleiki á að merkja eða 

tengja saman tvít með myllumerkjum (e. hashtags), sem gefa það til kynna að tvít 

tengjast ákveðinni umræðu (Joseph, 2015; Vieweg, Hughes, Starbird og Palen, 2010). 

Líkt og þau myllumerki sem hafa vakið athygli hér á landi; #égerekkitabú, #6dagsleikinn, 

#freethenipple, #konurtala, #þöggun og #ákall svo eitthvað sé nefnt. Twitter býður því 

upp á leiðir til þess að móttaka, endurskapa og dreifa upplýsingum og er lífshringur 

þessarar framleiðslu og neyslu á upplýsingum mjög hraður og síendurtekinn (Vieweg, 

Hughes, Starbird og Palen, 2010).  
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Þegar kemur að stórum samfélagslegum umræðum geta miðlar á borð við 

Twitter verið öflug tæki fyrir hópa til að vekja athygli á sínum málstað. Það á sérstaklega 

við um hópa sem ekki hafa aðra aðkomu að umræðunni. Almenningur kemst með hjálp 

samfélagsmiðla oft framhjá öðrum fjölmiðlum, þar sem samfélagsmiðlar geta þjónað 

sem hátalari fyrir þá sem ekki hafa aðra leið til þess að láta rödd sína heyrast (Þórhildur 

Guðrún Ólafsdóttir, 2015). Þó notendahópur Twitter sé ekki eins stór og sá á Facebook, 

þá er Twitter að verða mjög áhrifarík uppspretta af fréttum í rauntíma, til að mynda með 

myllumerkjum. Sú þróun á eflaust rætur sínar að rekja í aðgang fólks að internetinu þar 

sem möguleiki til að tengjast internetinu er fyrir hendi í flestum farsímum og 

farsímanotkun í þróunarlöndum er til að mynda mun meiri en tölvunotkun (Joseph, 

2012). Það hefur einnig færst í aukanna að örblogg séu notuð sem samskiptatól í 

neyðartilvikum þar sem samskiptin þar eru hröð og miðlarnir aðgengilegir þvert á aðra 

vettvanga. Twitter hefur til að mynda verið notað sem eins konar rými fyrir söfnun 

upplýsinga þegar krísa á sér stað og til þess að ákvarða eða komast að því hvað sé að 

gerast á vettvangvanginum sjálfum (Vieweg, Hughes, Starbird og Palen, 2010). Skýr 

dæmi um þetta höfum við séð í nýlegum tilfellum hryðjuverka, þar sem fólk kom saman 

á samfélagsmiðlum og upplýsti hvert annað um framgang mála. Þá spilu þeir aðilar sem 

skildu frönsku stórt hlutverk meðal Íslendinga þegar árásirnar í París áttu sér stað og 

upplýstu fólk með fréttum sem bárust frá frönskum fréttamiðlum. Voru því öllu jöfnu 

fleiri upplýsingar fáanlegar á Twitter en í íslenskum fjölmiðlum. 
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II. Almannarými  

Á Twitter eiga sér stað heilmiklar umræður og hefur miðillinn reynst sem góð 

upplýsingaveita, því má velta fyrir sér hvort þar sé að finna nýtt almannarými (e. public 

sphere). Habermas er einn þeirra sem hefur skilgreint hugtakið almannarými. Áður en 

farið er út í þá skilgreiningu er gott að átta sig á hugtakinu opinbert. Samkvæmt 

Habermas eru viðburðir eða tilefni sem opnir eru öllum talin opinber og eru andstæð 

lokuðum rýmum eins og heimili (Fuchs, 2014a). Hugmyndir Habermas (1991) um 

almannarými eru byggðar á marxískum kenningum. Hann skilgreinir almannarými sem 

opinberan vettvang þar sem fólk kemur saman og á samskipti um málefni líðandi stundar 

sem oftar en ekki tengjast því sem fólki þykir að betur mætti fara hjá yfirvöldum. Hann 

lagði áherslu á að almannarými væri pólitískur vettvangur fyrir almenning til þess að 

ræða og koma skoðunum sínum um sameiginleg áhyggjuefni áleiðis. Einnig væri 

lykilatriði þess konar vettvangs að þar er litið framhjá félagslegri stöðu og allir geta tekið 

þátt (Bjarki Valtýsson, 2012). Sem dæmi má nefna við kaffihús, franskar rakarastofur og 

þýskar ölstofur. Þetta eru rými þar sem einstaklingar úr öllum hornum samfélagsins 

koma saman og skiptast á skoðunum (Habermas, 1991). Má því segja að almannarými 

sé rými sem auðveldar aðgerðir og samskipti milli fólks, gerir þeim kleift að mynda 

skoðanir og eru aðgengileg almenningi. Með tímanum hefur almannarýmið verið 

útvíkkaðog kemur nú fram í dagblöðum og öðrum fjölmiðlum auksamfélagsmiðla sem 

líkja má við opinbert þing þar sem menningarlegar, félagslegar og pólitískar umræður 

fara fram (Bjarki Valtýsson, 2012; Habermas, 1991; Fuchs, 2014a). 

 

Endursköpun almannarýmis 

Almenningur og almannarými eru nátengd, þar sem hlutverk almennings er fólgið í því 

að skapa umræðuna. Með öðrum orðum er almannarýmið umhverfi, á meðan umræðan 

er aðgerðir innan þess umhverfis. Teljamá samfélagsmiðla á borð við Facebook og 

Twitter til almannarýmis, stafræns almannarýmis (e. digital public sphere) þar sem 

heilmiklar umræður eiga sér stað og mótast með þátttöku almennings. Þátttaka er 

lykilhugtak í umfjöllun Habermars um almannarými og skiptir þar umfang eða dýpt 

þátttöku og neysla upplýsinga máli, þar sem djúp þátttaka leiði til  sköpunar á nýju rými. 

Í síðari verkum Habermas útskýrir hann almannarými sem flókið net samsett úr ólíkum 
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menningarkimum; alþjóðlegum, innlendum og svæðisbundnum sviðum sem skarast. 

Enn fremur eru þessi svið almannarýmis aðgreind eftir dýpt samskipta. Allt frá 

skipulögðum eða tilviljanakenndum almannarýmum, yfir í staka lesendur, hlustendur 

eða áhorfendur sem dreifðir eru um stórt landssvæði, jafnvel allan heim. Þeim er svo 

komið saman með áhrifum fjölmiðla eða samfélagsmiðla þar sem ný rými skapast (Bjarki 

Valtýsson, 2012). Twitter minnir því helst á íslensku heitu pottana, þar er að finna stóran 

umræðuvettvang sem tengir oft saman áður ókunnugt fólk. Þessir pottur er þó óvenju 

stór, enda eru daglegir notendur Twitter margir. Þar af leiðandi er magn og aðgengi 

upplýsinga töluvert mikið (Fuchs, 2014a).  

Áðurnefndar umræður, merktar með myllumerkjum á Twitter leiddu af sér 

nokkurs konar byltingar, þar á meðal #freethenipple umræðan. Slíkar byltingar gefa í 

skyn að á Twitter sé að finna nýtt almannarými eða öllu heldur gera þær kröfur um 

endursköpun og stækkun almannarýmisins þar sem á miðlinum fara oft fram 

lýðræðislegar umræður sem hafa möguleika á að stuðla að pólitískri þátttöku. 

Almannarými felur í sér skilyrði um að samskiptin sem þar eiga sér stað leyfi 

skoðanamyndanir, slíkar skoðanamyndanir getur orðræða (e. discourse) samfélagsins 

aftur á móti haft áhrif á (Bjarki Valtýsson, 2012; Feenberg, 2014).  
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III. Orðræða og völd 

Kenningar kvennamannfræði undir 1970, sem fela í sér að tungumál og pólitík séu tveir 

óaðskiljanlegir hlutir, er mikilvægur þáttur í tilkomu póstmódernismans. Markmið  

kenninganna er að tryggja að hið kvenlega sé viðurkennt eðli manna rétt eins og hið 

karllæga með því að hafa áhrif á orðræðu. Konur hafa oft verið skilgreindar sem annað 

miðað við karla. Sú aðgerð felur í sér öðrun og yfrráð sem felst í orðræðunni (Macia-

Lees, Sharpe og Cohen, 1989). Það er einmitt sú öðrun og yfirráð sem leiddu til 

#freethenipple, #égerekkitabú og #6dagsleikinn byltinganna. Segja má að 

samfélagsmiðlar séu ein birtingamynd pólitísks atbeinis, þar sem þátttakan er meitluð í 

stein. Þar af leiðandi fela samfélagsmiðlar oftar en ekki í sér einhverskonar tjáskipti eða 

þátttöku í orðræðu (Dahlgren, 2014). 

Orðræða hefur áhrif á umhverfi okkar og er notuð af fólki á hverjum einasta degi. 

Enda er tungumálið og tákn sem við notum það sem aðskilur okkur frá öðrum skepnum 

og einkennir veru okkar í samfélagi (Blommaert, 2005). Orðræða felur í sér hvaða 

merkingu við leggjum í umhverfi okkar, en í orðræðum er ávalt stuðst við ákveðna 

birtingarmynd veruleikans. Franski heimspekingurinn Foucault setti fram kenningu 

varðandi orðræðu sem felur í sér að í þekkingu sé vald og að orðræðan býr, að hluta til, 

til hinn félagslega veruleika. Sá veruleiki sem orðræðan varpar ljósi á verður alltaf til fyrir 

tilstilli einhvers, hefur því sá sem býr yfir þekkingu og er í aðstöðu til þess að láta sinn 

skilning verða ríkjandi mikið vald og getur haft áhrif á ráðandi viðhorf samfélagsins. 

Orðræður skapa viðföng sín og eru skapaðar þeim, enn fremur ákvarðast viðhorf okkar 

til okkar sjálfra og annarra af staðsetningu okkar í orðræðu samfélagsins (Lewellen, 

2003).  

Orðræða getur falið í sér félagslega mismunun, átök og baráttu og þar með haft 

áhrif á félagslega formgerð. Ásamt því er hægt að öðlast innsýn í félagslega, 

menningarlega og pólitíska þætti samfélagsins með því að skoða orðræðu (Blommaer, 

2005). Orðræðan er ferli sem er sköpuð með meðvituðum og ómeðvituðum athöfnum 

og orðum. Hún er ekki einungis sköpuð með töluðum eða rituðum orðum, heldur skapa 

óyrtar hugmyndir einnig orðræðuna, það er það sem ekki er sagt eða hefur verið þaggað 

niður (Ingólfur A. Jóhannesson, 2006). Orðræður taka einnig breytingum eftir því hver 

notar þær, í hvaða tilgangi og merkingu þær eru notaðar. Mikilvægt er að gera sér grein 
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fyrir því að orðræða á sér ávalt stað innan ákveðis umhverfis, þar sem staða ásamt 

sjónarhorni einstaklings getur skipt sköpum (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Pólitísk þátttaka krefst þess að viðkomandi hafi einhvers konar sjálfskilning sem 

pólitískur þátttakandi, slíkur sjálfumleiki (e. identity) getur nært pólitískt atbeini. Margir 

þættir hafa áhrif á mótun slíks sjálfumleika. Að greina orðræðu getur varpað ljósi á 

mótunarferlið og  þá umræðu sem á sér stað í tilteknu samfélagi og merkingu hennar. 

Merkingar orðræðunnar eiga það til að letra sig inn í huglægni okkar eða innri veruleika. 

Þessi innri veruleiki er rými þar sem uppspretta atbeinis á sér stað. Rými þar sem við 

mótum sjálfumleika okkar, tökum ákvarðanir og grípum til aðgerða á grundvelli 

huglægra veruleika okkar. Á hinn bóginn er þetta rými þar sem orðræða menningar og 

samfélags okkar er innprentað í okkur. Þessi eiginleiki gerir okkur ekki einungis mannleg 

heldur hefur einnig áhrif. Má því líta á orðræðu sem þá leið sem samfélagið og menning, 

þá sérstaklega í formi valdatengsla, mótar okkur og á sama tíma er orðræðan auðlind. 

Með öðrum orðum þá notum við orðræðuna og hún notar okkur, á meðan eiginleikar 

valdatengsla eru alltaf til staðar (Dahlgren, 2014). 

 

Valdatengsl innan orðræðunnar 

Lykilþáttur í póstmódernískum hugmyndum varðandi völd felst í því að völd eru ekki 

einungis bundin við afl (e. force) (Lewellen, 2003). Völd eru flókið hugtak og nátengt 

orðræðunni. Völd hafa með það að gera hverjir stjórna innan viðkomandi samfélags, 

hver tekur mikilvægar ákvarðanir, hver er í stöðu til þess að hafa áhrif á skoðanir annarra 

og breyta samfélagi. Völd hafa einnig með yfirráð að gera. Valdhafi eða hafar geta einnig 

haft áhrif á ríkjandi norm, reglur og gildi (Fuchs, 2014a). Innan orðræðna ríkir ákveðið 

stigveldi (e. hegemony), stigveldi samkvæmt Antonio Gramsci felur í sér pólitískt, 

efnahagslegt og hugmyndafræðilegt vald sem ríkjandi hópar nota gagnvart öðrum 

hópum samfélagsins. Stigveldi í orðræðum felur í sér að sumar orðræður eru taldar 

lögmætari en aðrar og hafa meira gildi, í það minnst innan tiltekins hóps eða ákveðinna 

stofnanna. Dæmi um slíkt stigveldi er orðræða sem byggir á ákveðinni þekkingu, til að 

mynda læknisfræðilegri. Stigveldi í orðræðum getur reynst flókið fyrirbæri, það felur í 

sér hver hefur , leyfi á grundvelli þekkingar til þess að tala (Lewellen, 2003). Ríkjandi 
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orðræður endurspegla því valdatengsl (Dahlgren, 2014). Hins vegar má einnig nýta 

orðræðuna gegn ráðandi öflum. Orðræðan er talin vera praxís, þar sem með orðræðunni 

erum við að gera. Það hefur því verið talið vopn þeirra sem minna mega sín að geta haft 

áhrif á orðræðuna (Lewellen, 2003). 

 

Fjórða valdið 

Fjölmiðlar búa yfir miklu valdi en fræðimenn hafa oft bent á að þeir eigi þátt í að viðhalda 

og endurskapa menningarleg gildi sem og hugmyndir, auk þess að endurspegla ríkjandi 

skoðanir og norm (Kristín Loftsdóttir og Helga Björnsdóttir, 2005). Staða fjölmiðla í 

nútímasamfélagi er áhrifamikil, jafnvel svo að vísað hefur verið til þeirra sem fjórða 

valdsins (Þorbjörn Broddason, 2005). Umræðan um fjölmiðla sem fjórða valdið gefur 

skírskotun í hina hefðbundnu þrískiptingu ríkisvalds Charles de Montesquieu (1949); 

dómsvald, löggjafarvald og framkvæmdarvald. Auk þessara opinberu valda má finna 

annars konar völd í samfélaginu sem oft á tíðum koma sínu til leiða með áhrifum 

fjölmiðla (Páll Sigurðsson, 1997). Segja má, líkt og Birgir Guðmundsson (2012) gerir í 

skrifum sínum, að fjölmiðlar gegni ákveðnu varðhundshlutverki sem fjórða valdið þar 

sem þeir eru gagnrýnir á bæði stjórnvöld og vald almennt. Hlutverk fjölmiðla felst einnig 

í að tengja samfélagið með samtali um það sem skiptir fólk máli, með tilliti til 

ofangreindrar umræðu eru fjölmiðlar því almannarými sem límir saman samfélagið með 

tengingum ólíkra sjónarmiða og hagsmuna. Þar af leiðandi má líta á fjölmiðla sem eins 

konar spegil samfélagsins, þeir gefa samfélaginu sjálfsmynd og hafa vald til þess að búa 

til sameiginleg menningarleg og félagsleg viðmið. Ásamt því eiga fjölmiðlar hlut í að móta 

skoðanir samfélagsþegna og eru mikilvægur fréttafarvegur.  

Í umfjöllum John B. Thompson (1995) um fjölmiðla sem fjórða valdið, vísar hann 

til táknrænnar víddar valdsins. Þar sem táknrænt vald felst í því að deila efni með 

almenningi sem getur haft áhrif á skoðanir þeirra. Fjölmiðlar eru einnig vettvangur þar 

sem völd og valdabarátta verður sýnileg, hvort sem það eru efnahagsleg, pólitísk eða 

táknræn völd. Þá reyna valdhafar einnig að stjórna og hafa áhrif á fjölmiðla og leika 

fjölmiðlar því oft pólitískt hlutverk í kosningum og baráttu félagslegra hreyfinga (Fuchs, 

2014a). Að þessu sögðu, skulum við líta til samfélagsmiðla. Á samfélagsmiðlum er að 
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finna almannarými þar sem hópur fólks skapar umræðu og eiga hlut í að móta skoðanir 

fólks. Má því færa rök fyrir því, út frá þessum skilgreiningum, að samfélagsmiðlar teljist 

einnig til fjórða valdsins.  

 

Valdabarátta á internetinu 

Í bókinni Communication Power fjallar Castells (2009) um samfélagsmiðla og segir þá 

vera verkfæri í verkfærakassa valdabaráttunnar, sérstaklega þegar kemur að 

samskiptavöldum og til myndunar á tengslanetum. Bæði fjölmiðar og samfélagsmiðlar í 

nútímasamfélagi eru mótaðir af samsetningu pólitískra, efnahagslegra og 

menningarlegra valda (Fuchs, 2014a). Samkvæmt Castells er internetið mótað af átökum 

milli fyrirtækja sem reyna að hafa áhrif á stefnu internetsins og hinna skapandi notenda 

sem reyna að koma á fót borgaralegri stjórn og viðhalda málfrelsi með notkun 

internetsins (Castells, 2009). Ójöfnuður er á völdum fyrirtækja og annarra valdamikilla 

hópa annars vegar og þeirra sem stunda andóf hins vegar. Þar með stendur pólitísk 

valdabarátta á internetinu frammi fyrir miklum ójöfnuði þar sem ríkjandi völd hafa í 

fórum sínum frekari auðlindir á borð við peninga, ákvörðunarvald, getu til að fanga 

athygli ásamt fleiru. Það er því ekki hægt að tryggja að byltingar verði að veruleika með 

notkun internetsins og geti í raun hreyft við fólki (Fuchs, 2014a). Castells (2009) bendir 

þó á nokkur tilfelli þar sem valdabarátta þeirra sem minna mega sín reyndist tiltölulega 

árangursrík og það með hjálp internetsins. Möguleikinn er því til staðar, þó útkoman sé 

ekki sjálfgefin (Fuchs, 2014a).  

 Samfélagsmiðlar eru rými þar sem almenningi gefst færi á að taka þátt í fjórða 

valdinu og andóf gegn ríkjandi orðræðu getur og fer fram. Ríkjandi vettvangar 

internetsins á borð við Facebook, Google, YouTube og Twitter eru í einkaeigu og þar eiga 

efnahagleg, pólitísk og hugmyndafræðileg völd sér stað; einkaeign, auglýsingar, 

styrkleiki, skemmtun, sýnileiki og athygli sem elítur og frægir einstaklingar skapa, síun 

samskipta þegar kemur að ráðandi samfélagsmiðlum. Á sama tíma er sett 

spurningamerki við ráðandi strúktrúa með aðgerðum á borð við að deila efni, miðlum á 

borð við Wikipedia sem ekki er rekinn í hagnaðir skyni og felst í samvinnu, notkun 

félagslegra hreyfinga á samfélagsmiðlum í pólitískum tilgangi, þróun nýrra 
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samfélagsmiðla, mótmælum gegn ráðandi vettvöngum líkt og Google og svo lengi mætti 

telja. Nútíma samfélagsmiðlar eru vettvangur valdabaráttu þar sem ráðandi leikendur 

hafa yfir að ráða stórum hluta af efnahagslegu, pólitísku og hugmyndafræðilegum 

völdum internetsins sem aðrir notendur með takmarkaðri auðlindir og sýnileika geta 

skorað á (Fuchs, 2014a). 

Lykilatriði í þessari umræðu er aðgangur. Svo lengi sem viðkomandi hefur aðgang 

að internetinu getur sá inn sami deilt efni með öllum öðrum sem eru á internetinu 

(Fuchs, 2014a). Að öllu jöfnu hefur fólk aðgang að internetinu, annað er undantekning 

(Castells, 2009). Sýnileiki er að öllu jöfnu í hag þeirra sem valdameiri eru, jafnvel þó allir 

geti skapað og dreift efni um veraldarvefinn með auðveldum hætti. Internetið er 

dreifstýrt kefi þar sem samskiptin fara milli margra til margra eða frá einum til margra. 

Þó eru ekki allar upplýsingar jafn sýnilegar eða fá jafna athygli. Vandamál internetsins 

felst í því mikla flæði upplýsinga og hvernig notendur dragast að ákveðnum upplýsingum 

sem flæða í því stóra upplýsingahafisem internetið er (Fuchs, 2014a).   
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IV. Hin félagslega persóna 

Þátttakendur í orðræðunni eru félagslegar persónur eða gerendurnir í samfélaginu, sem 

móta og eru mótaðir af orðræðunni. Fortes skilgreinir persónuna sem smækkaða mynd 

af samfélaginu þar sem hún ber öll helstu einkenni þess, félagsgerðarleg og hugræn. Út 

frá skilgreiningu Fortes þróaði Harris hugtakið áfram. Hún aðgreindi hugtökin 

einstaklingur og sjálf sem bæði eru hluti af persónunni. Þar sem einstaklingurinn er hin 

lífræna heild sem myndar líkamann, eitt eintak af mannkyninu. Sjálf, aftur á móti, er 

maðurinn sem sálræn heild. Með öðrum orðum er sjálfið hugmyndir okkar um manninn 

sem samastað sálrænnar reynslu, þar á meðal skynjunar mannsins á því hver hann er. 

Persónan má segja að sé eins konar regnhlífarhugtak þar sem hún inniheldur bæði 

einstakling og sjálf (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994).  

 Enn fremur skilgreinir Harris persónuna sem hugmynd okkar um manninn sem 

geranda og einstakling sem hefur sett sér markmið. Félagslega er persónan viðurkennd 

sem gerandi, persóna er því einhver sem hefur rétt til að gera. Með þessum rétti öðlast 

einstaklingurinn ákveðna stöðu í samfélagsskipaninni. Þessi staða einstaklingsins sem 

gerandi felur í sér bæði réttindi og skyldur og í þeim birtist gerð samfélagsins, bæði 

félagsleg og huglæg. Gerðar þættirnir ganga ekki jafnt yfir alla meðlimi samfélagsins og 

eru þar af leiðandi ekki þeir sömu fyrir ólíkar tegundir persóna í viðkomandi samfélagi. 

Ásamt því gengur persónan í gegnum æviskeið yfir tíma líkt og maðurinn, mismunandi 

gerendaeinkenni eru veitt eða tekin frá manninum á mismunandi tímapunktum á 

æviskeiði hans (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 1994).  

 Innan gerendahæfninnar má gera greinamun milli þriggja megin 

gerendaeinkenna persónunnar sem fylgja ákveðin réttindi og skyldur. Það eru 

dómshæfni (e. judgmental capacities) sem gefur til kynna að persónan er dómbær og 

viðurkennd sem slík. Einnig hefur persónan félagslega hlutverka- og stöðuhæfni (e. 

capacities of social entitlement) sem felur í sér réttindi og skyldu til ákveðinna hlutaverka 

og stöðu í félagsgerðinni. Í þriðja lagi hefur persónan hæfileika sem kallast yfirskilvitleg 

hæfni (e. mystical capacities) og eru ekki endilega sýnilegir, persónan getur til að mynda 

verið klár, skemmtileg eða leiðinleg. Auk þess bendir Harris á lykilþátt persóna með fulla 

gerendahæfni. Þær hafa vald til að breyta menningu sinni og samfélagi en því fylgir sú 

menningarlega og félagslega gerð sem skilgreining þeirra sem persóna hvílir á. Vald 
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þeirra til breytinga getur kallað á endurskilgreiningu á persónunni, á einu hlutverki eða 

fleirum. 

Byltingarnar sem hér um ræðir, #égerekkitabú, #6dagsleikinn og #freethenipple, 

eiga sameiginlegt að þær eru svar við þrengingum að félagslegu frelsi þátttakenda og 

hlutverkum þeirra sem félagslegar persónur. Persónur í samfélagi leitast við að tilheyra 

og fá staðfestingu á að þær skipti máli. Þær vilja öðlast stöðu sem telst einstök, þær hafa 

frelsi til að gera, eru metnar af öðrum, eru elskaðar og geta staðið við skuldbindingar, 

svo dæmi séu nefnd. Hins vegar hefur umhverfið einnig áhrif á mótun sjálfsins með þeim 

sameiginlegum gildum, hugmyndafræði og normum sem eru sköpuð af samfélaginu og 

tjáð með táknum og væntingum sem er að finna í orðræðunni (Adams og Marshall, 

1996). Þeir hópar sem tóku sig saman í áðurnefndum byltingum standa saman af 

einstaklingum sem voru staðsettir á vissum stað í félagsgerðinni til að mynda sem 

minnihlutahópur. Þeir einstaklingar upplifðu sig ekki hafa sömu gerendahæfni fyrir 

tilstilli geðsjúkdóma, kyns og kynferðisofbeldis sökum ríkjandi orðræðu samfélagsins.  
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V. Samfélagsmiðlar sem lýðræðiseflandi tól 

Hefðbundnir fjölmiðlar spila enn mikilvægt hlutverk. Engu að síður hefur það aukist til 

muna að almenningur noti internetið, þá sérstaklega samfélagsmiðla, í pólitískum 

tilgangi, til að mynda til að hafa áhrif á orðræðu (Dahlgren, 2014). Sú nýstárlega tækni 

sem internetið býður upp á hefur opnað ýmsar dyr og gert okkur kleift að skyggnast inn 

í marga hluta heimsins sem áður var ómögulegt vegna takmarkanna af hálfu yfirvalda 

eða landamæra. Einnig hafa samfélagsmiðlar veitt okkur sannanir um mannréttindabrot 

umfram það sem við sjáum frá hefðbundnum fjölmiðlum og frjálsum félagasamtökum 

(e. non-government organizations), sem hylma yfir slíkt með slæðum leyndardómsins 

vegna harðstjórnar. Í dag getur hver sá sem hefur myndavél með í för, fest það sem 

honum ber fyrir sjónir, á filmu og dreift um internetið (Joseph, 2012). 

 Einstaklingar nota samfélagsmiðla í ólíkum tilgangi, til dæmis með því að senda 

skilaboð, deila myndum, heimasíðum, fréttum eða öðru efni. Samfélagsmiðlar eru því að 

verða sífellt stærri hluti af daglegu lífi. Þeir eru hluti af stærri félagslegum og menningar 

heimi; samtvinnaðir aftengdu (e. offline) lífi einstaklinga sem fer fram fyrir utan 

veraldarvefinn. Þar að auki stuðla miðlarnir að virkni hópa, samtaka, fyrirtækja og 

félagslegum valdatengslum (Dahlgren, 2014). Internetið þróaðist á þeim tíma í sögunni 

þegar vestræn lýðræðisríki upplifðu að skortur á þátttöku almennings væri að færast í 

aukanna. Þar af leiðandi hefur internetið frá upphafi verið notað til þess að skapa ný 

form af borgaralegri þátttöku, ekki síst hjá ungu fólki (Olsson, 2014). Aukin notkun á 

bloggum, efnissamfélögum og samfélagsmiðlum hefur skilað sér í pólitíska umræðu. 

Með það í huga sagði Clay Shirky, fyrrum ritstjóri Wired, að með tilkomu heimsaðgengis 

að interneti leiði pólitísk notkun á samfélagsmiðlum til eins konar frelsis. Þar sem með 

notkun internetsins tengist fólk ósjálfrátt öðrum einstaklingum og verður upplýstara 

fyrir vikið. Samfélagsmiðlar líkt og Twitter hafa því gert einkarýmið að rými tenginga í 

stað einangrunar. Þar með sagt hafa samfélagsmiðlar góð lýðræðisleg áhrif (Fuchs, 

2014a).  

 Þegar hlutverk internetsins er skoðað með tilliti til þátttöku í gerð efnis, gefur 

það auga leið að fréttaveitur og fjölmiðlar bjóða upp á takmarkaða möguleika hvað gerð 

efnis varðar. Hins vegar hafa samfélagmiðlar aukið þann möguleika til muna, sem er 

mikilvægt lýðræðislegt skref. Hafa verður í huga að munur er á umfangi og áhrifum 
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framleiðninnar eftir því hvort fyrirtæki, hópar eða einstaklingar eiga í hlut. Líkja má 

fyrirtækjum við nýlenduríkin á sínum tíma. Fyrirtæki í dag reyna að ná yfirráðum á 

samfélagsmiðlum, til að mynda með markaðsherferðum sem hefur mikil áhrif hvað 

valdatengsl á internetinu varða (Dahlgren, 2014). Henry Jenkins vill meina að 

samfélagsmiðlar með sinni gagnvirkni eigi hlut í að skapa nýja og frekari þátttöku í 

menningu þar sem fjölmiðlar og notendur internetsins leika sömu hlutverk. Þetta nýja 

samband milli framleiðenda og notenda hefur komið á fót nýju vistkerfi miðla, sem að 

sama skapi mótar ný pólitísk viðvangsefni, þá sérstaklega meðal yngri kynslóða. Upplifun 

þeirra á þátttöku sinni á internetinu skapar ný borgaraleg sjónarhorn sem eflir 

almenning á nýjan hátt. Þessi nýja þátttöku menning gerir ungu fólki kleift að taka þátt í 

opinberum umræðum, taka þátt í samfélaginu og jafnvel verða pólitískir leiðtogar, þó 

það sé stundum aðeins í gegnum annað líf á veraldarvefnum (Olsson, 2014). 

Stuðningsmenn tækniframfara halda því fram að samfélagsmiðlar hafi mátt til 

þess að ljá hópum ólýðræðislegra ríkja rödd sem þeir ekki höfðu áður. Ásamt því halda 

þeir fram að samfélagsmiðlar bjóði upp á nýjar leiðir fyrir aðgerðasinna til þess að berjast 

fyrir sínum málstað (Olsson, 2014). Milljónir manna um víða veröld hafa tengst fyrir 

tilstilli samfélagsmiðla sem hefur gert það að verkum að auðveldara er að virkja fólk til 

sameiginlegra aðgerða, allt fyrir utan ramma hefðbundinna stofnanna og samtaka. Við 

fyrstu sýn virðist sem þessir miðlar veiti hreyfingum öfluga, hraðvirka og fremur ódýra 

leið til þess að safna mannskap, stunda fjáröflun, ásamt því að dreifa upplýsingum og 

vekja til sameiginlegrar umræðu. Engu að síður hafa ákveðnir hópar efasemdir um gildi 

samfélagsmiðla í slíkum byltingum og halda því fram að notkun á internetinu gefi fólki 

falska sýn á þátttöku sína í mótmælum og beini einstaklingum í raun frá aðgerðum, þar 

sem þeir upplifi sig taka þátt á veraldarvefnum en mæti síður á mótmælin sjálf 

(Feenberg, 2014; Wolfsfeld, Segev og Sheafer, 2013; Joseph, 2012).  

Dahlgren (2014) er þeirrar skoðunar að ný samskiptatækni bjóði upp á möguleika 

til þátttöku á pólitískum vettvangi sem áður voru ekki til staðar, bæði lýðræðislega og 

ólýðræðislega. Shirki, hins vegar, trúir því að samfélagsmiðlar séu mikilvægt nýtt 

verkfæri til þess að stuðla að pólitískum og samfélagslegum breytingum. Þar að auki vill 

hann meina að samfélagmiðlar hafi umbreytt því hvernig fólk mótar pólitískar skoðanir 

sínar, ásamt því að hafa gert upplýsingar mun aðgengilegri. Sem gerir það að verkum að 
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fleira fólk hefur tök á að móta umhugsaða afstöðu (Fuchs, 2014a). Þó svo internetið komi 

ekki byltingum á fót eða auki þátttöku almennings, þá er það engu að síður árangursrík 

samskiptaleið og heldur þátttöku fólks í umræðum á dagskrá (Feenberg, 2014; Olsson, 

2014).  
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VI. Byltingar á samfélagsmiðlum 

Listinn yfir þær pólitísku aðgerðir sem eiga sér stað á veraldarvefnum verður lengri og 

tilkomumeiri með hverju árinu sem líður (Feenberg, 2014). Twitter byltingar virðast 

vekja áhuga ungs fólks og hvetja ungmenni til þátttöku í pólitískri umræðu. 

Efasemdamenn samfélagsmiðlanna hafa bent á að þó samfélagsmiðlar stuðli á einn hátt 

að þátttöku fólks í sameiginlegum aðgerðum þykir erfitt að fullyrða um að þeir hafi áhrif 

á tilurð þeirra yfir höfuð. Þar sem margir aðrir þættir á borð við spillingu, erfiðleika eða 

þrengingar hafi áhrif á einhvern hátt. Mætti því fremur líta á samfélagsmiðla sem auðlind 

heldur en ástæðu aðgerða (Wolfsfeld, Segev og Sheafer, 2013). Á bak við hverja byltingu 

er hópur fólks sem tekur höndum saman og setur fram kröfur varðandi breytingar á 

viðkomandi samfélagi. Byltingar eru því í eðli sínu sjálfssprottnar og erfitt er að stjórna 

algjörlega hvenær og hvernig þær fara fram (Kvenréttindafélag Íslands, 2015).  

 Í bók sinni Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age 

varpar Castells (2012) fram hugmyndinni um samskiptavöld sem nýtast í félagslegum 

hreyfingum nútímans. Sem dæmi því til stuðnings nefnir hann Ísland, Túnis, Spán og 

Bandaríkin þar sem félagslegar hreyfingar hafa notfært sér internetið til þess að skapa 

rými til að tjá reiði, hneykslun eða von, sem er mikilvægur þáttur í að færa sameiginlegar 

tilfinningar í aðgerðir. Castells vill einnig meina að samfélagsmiðlar séu mikilvægir til 

myndunar á slíkum hreyfingum. Markmið byltinga er að skapa meðvitund um tiltekin 

málefni og stuðla að breytingum. Það getur reynst árangursríkara að upplýsa fólk með 

því að deila grein á Facebook fremur en að mótmæla (Steen, 2015). Frá því kreppan hófst 

árið 2008 hefur ójöfnuður í vestrænum löndum aukist sem hefur haft þær afleiðingar að 

opinberar umræður varðandi stéttir, arðrán og mismunun hefur snúið aftur. Slíkar 

umræður hafa oftar en ekki farið fram á samfélagsmiðlum (Fuchs, 2014b). 

 

Arabíska vorið og sambærileg dæmi 

Upphaf byltinga á samfélagsmiðlunum má rekja til Zapatista hreyfingarinnar á tíunda 

áratugnum, sem síðar hélt áfram til dæmis með mótmælum gegn 

Alþjóðaviðskiptastofnuninni (e. World Trade Organization) og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 

(e. International Monetary Fund), ásamt heimsmótmælum gegn stríðinu í Írak og Occupy 
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hreyfingunni (Feenberg, 2014). Segja má að 2011 hafi verið ár mótmæla, byltinga og 

pólitískra breytinga. Það ár reyndi fólk úr öllum heimshornum að gera drauma sína um 

breytt samfélag að veruleika. Það ár hófst til að mynda arabíska vorið þar sem 

þátttakendur nýttu sér samfélagsmiðla málstaðnum til framdráttar (Fuchs, 2014a).  

 Samfélagsmiðlar hafa gert upplýsingar af framgangi mála á viðkomandi vettvangi 

auðfengnar öllum, líkt og um beina útsendingu væri að ræða. Fréttamennska, eða það 

að skýra frá, er því ekki lengur bundið við hefðbundna fjölmiðla. Heldur veita 

samfélagsmiðlar fólki aðgang að óritskoðuðum upplýsingum frá hverjum þeim sem 

ákveður að deila þeim. Sem dæmi má nefna að ein lykilrödd arabíska vorsins var á 

Twitter þegar það stóð yfir. Arabíska vorið er eitt þekktasta dæmið sem sannar pólitíska 

möguleika internetsins (Feenberg, 2014). Arabíska vorið hófst fyrir tilstilli virkni 

internetsins og tengslanets samfélaga sem þar er að finna (Castells, 2012). Notandinn 

@angryarabiya var ein lykilrödd arabíska vorsins. Fylgst var vel með tvítunum hennar af 

þeim sem vildu vita hvernig mál þróuðust, tvítin breiddust út með miklum hraða sem 

segir okkur að upplýsingar frá hinum ýmsu hornum heimsins eru aðgengilegri margfalt 

stærri og landfræðilega fjölbreyttari hóp en áður þekktist (Joseph, 2012). Þó voru 

einungis 8600 manns í Íran á Twitter á meðan heildarfjöldi þjóðarinnar voru 70 milljónir 

þegar arabíska vorið stóð yfir (Wolfsfeld, Segev og Sheafer, 2013). Talið er líklegt í tilfelli 

arabíska vorsins að þau tvít sem voru hvað mest áberandi hafi komið frá einstaklingum 

á Vesturlöndum sem tvítuðu og endurtvítuðu sem hjálpaði til við að vekja alheimsvitund, 

þar sem fleiri einstaklingar eru þar á Twitter (Fuchs, 2014a). 

 Occupy hreyfingin er annað dæmi um byltingu sem hafa átt sér stað á 

samfélagsmiðlum. Hún er sögð hafa skapað almenningsvitund á stéttaskiptingu (Fuchs, 

2014b). Sú hreyfing notfærði sér Facebook og Twitter til þess að ná til fólks og vilja 

skipuleggjendur meina að miðlarnir hafi haft góð áhrif á dreifingu boðskaparins. Occupy 

hreyfingin varð til á internetinu, auk þess var henni dreift og viðhaldið með hjálp 

internetsins (Castells, 2012). Samkvæmt könnun sem gerð var á vegum the Occupy 

General Survey þótti þátttakendum Occupy hreyfingarinnar mannleg samskipti og 

internetið vera mikilvægustu hjálpartækin til þess að koma upplýsingum á framfæri. 

Engu að síður notuðu 41,9 prósent þátttakanda í könnuninni Twitter til þess að fylgjast 

með framgangi hreyfingarinnar. Því má segja að bæði mannleg samskipti og internetið 



28 

skipi stóran sess sem upplýsingaveita (Fuchs, 2013) þó að mestur árangur náist í 

raunveruleikanum, með því að fá fólk á vettvang (Fuchs, 2014a). Í öllum ofangreindum 

tilfellum hefur internetið komið í veg fyrir þá einokun sem fyrirtæki og fréttamiðlar 

höfðu haft á umfjöllun fyrir tíma samfélagsmiðla, með því að gera aðgerðarsinnum kleift 

að tala milliliða laust við milljónir notenda (Feenberg, 2014). 

 

Íslenskar byltingar 

Undanfarin misseri hefur íslenskt landslag á samfélagsmiðlum minnt á ólgusjó þar sem 

veigamiklar umræður hafa átt sér stað á miðlum á borð við Twitter og jafnréttisbaráttan 

orðið sífellt sýnilegri. Hér á árum áður reyndust einu möguleikar til þess að deila reynslu 

sinni opinberlega vera í bókum eða tímaritum þar sem ritstjórar höfðu völd til þess að 

ákveða hvaða raddir væru verðugar til að njóta áheyrnar. Í dag hefur fleira fólk færi á að 

láta í sér heyra og á Twitter koma oft á tíðum fram nýjar raddir (Gabríel Benjamín, 2016). 

Tilfellið hér á landi virðist vera að fólk hafi skynjað þrengingar að félagslegu frelsi sínu og 

það leitt af sér byltingar í formi frásagna. Líkt og femínistar fyrri tíma sem ýttu undir 

vitundavakningu með því að segja sögur úr sínum eigin reynsluheimi og þar með gefið 

sögunum nýtt líf og aðra merkinu en feðraveldið gaf þeim. Feðraveldið sem einungis sér 

konur sem kynverur eða eiginkonur, góðar eða slæmar mæður. Þá hefur unga kynslóðin 

á Íslandi einnig dregið fram áður órædd málefni, til að mynda um brjóst kvenna, 

geðsjúkdóma, mismunun kynjanna og kynferðisofbeldi með því að segja frá upplifun 

sinni og koma þessum málefnum upp á yfirborðið (Björg Magnúsdóttir, 2015; Macia-

Lees, Sharpe og Cohen, 1989). Vettvangur þeirra sem stóð að baki áðurnefndra byltinga 

eru samfélagsmiðlar og er því öllum kleift að taka þátt í umræðunni. Það sem þessar 

byltingar eiga sameiginlegt er félagslegt frelsi, sem virðist brenna hvað helst á ungu fólki. 

Það eru þrengingar sem finnast í nærumhverfi þessara ungmenna sem hvetur það til 

athafna (Björg Magnúsdóttir, 2015; Wolfsfeld, Segev og Sheafer, 2013). 

Hrelliklám er ein birtingarmynd kynferðislegs ofbeldis sem felur í sér að mynd, af 

nöktum einstakling eða sem sýnir hann á kynferðislegan máta og er dreift án samþykkis 

(Kvenréttindafélag Íslands, 2015). Sá hrottarlegi veruleiki þeirra sem eru í menntaskólum 

í dag virðist vera sá að stærstur hluti, eða um 60 prósent, ungmenna á aldrinum 16-18 
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ára hafa verið fórnalömb hefndarkláms eða þekkja einhvern sem hefur orðið fyrir slíku. 

Það er því engin furða að yngra fólkið vilji berjast fyrir réttlæti og betra samfélagi líkt og 

það hefur gert með #freethenipple, #6dagsleikinn og #égerekkitabú byltingunum hingað 

til og opna umræðuna (Björg Magnúsdóttir, 2015). 

 

#freethenipple 

Samkvæmt samfélagi okkar þykja brjóst kvenna vera tabú í almannarýminu, að 

undanskildum kvennaklefum í sundlaugum eða íþróttahúsum. Auk þess fá brjóst mæðra 

að vera sýnileg undir þeim kringumstæðum að barni sé gefin brjóstamjólk. Á meðan eru 

karlar frjálsir til að bera sínar geirvörtur án nokkurra athugasemda. Feðraveldið hefur 

samþykkt konur sem mæður og kynverur. Eru brjóst því álitin á vissan hátt sem eign karla 

og eiga einungis að vera sýnileg undir kynferðislegum aðstæðum. Hafa einstaklingar 

misnotað sér þessa stöðu, til dæmis með hrelliklámi og annars konar kynferðisofbeldi. 

Staðreynd þessi er ástæða fyrir tilurð #freethenipple byltingarinnar, sem hóft hér á landi 

síðastliðið vor þegar fyrsta aldan reið yfir landið (Steen, 2015).  

Í mars 2015 gerðu íslenskar konur og stelpur uppreisn með því að yfirtaka 

samfélagsmiðilinn Twitter með myndum af geirvörtum sínum til stuðnings við 

#freethenipple byltingarinnar. Nafn byltingarinnar #freethenipple útleggst sem frelsun 

geirvörtunnar á íslensku. Sú bylting hefur einnig átt sér stað erlendis og er í raun 

fyrirmynd íslensku byltingarinnar (Steen, 2015). Byltingin tók að rúlla þegar Adda 

Smáradóttir, ung Verslunarskólamær, deildi mynd af sér berri að ofan á Twitter eftir að 

hafa átt í umræðum um afleiðingar þess ef hún myndi mæta berbrjósta í skólann (Björg 

Magnúsdóttir, 2015). Hún var orðin þreytt á þeim tvöfalda staðli (e. double standard) 

sem konur standa frammi fyrir þegar kemur að líkamsímynd og hvað þykir viðeigandi að 

sýna eða hylja (Steen, 2015). Sá tvöfaldi staðall sem þarna er vísað í felst í félagsgerðinni 

og hlutverkum félagslegra persóna kvenna. Samfélagið setur kröfur á herðar kvenna um 

að vera ljúfar og þægar en á sama tíma kynverur. Þar af leiðandi þegar kona leikur 

hlutverk kynverunnar er líklegt að hún verði stimpluð sem drusla eða óviðeigandi. 

Drusluskömmin svokallaða sem hér um ræðir endurspeglar valdatengsl í orðræðunni 

sem er afleiðing feðraveldisins. 
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Baldvin Þór Bergsson hefur að undanförnu stundað rannsókn á tilurð þessara 

byltingar og samkvæmt greiningu hans voru á fyrsta sólarhringnum birt nokkur þúsund 

tíst. Lífleg umræða á Twitter hélt áfram næstu tvo sólarhringana og náði út í hefðbundna 

fjölmiðla á borð við sjónvarpsfréttir, dagblöð og aðra netmiðla. Í kringum #freethenipple 

myndaðist sterkur kjarni sem var helsti drifkraftur byltingarinnar. Samkvæmt Baldvini 

eru oft frá 20-100 einstaklingar sem drífa umræðuna áfram og í þessu tilfelli stóðu 100 

manns fyrir um 40 prósent tístanna. Það gefur til kynna að, að byltingunni kom ekki 

einungis lítill afmarkaður hópur heldur náði hún töluverðri dreifingu (Björg 

Magnúsdóttir, 2015). 

Með byltingunni krefjast konur þess að samfélagið virði yfirráðarétt kvenna yfir 

eigin lífi og líkama. Þær krefjast að skömmin sem konur hafa borið á herðum sér í 

gegnum tíðina sé færð á réttan stað, í faðm þeirra sem vilja eigna sér og misnota líkama 

annarra (Kvenréttindafélag Íslands, 2015). Byltingin hefur haft varanleg áhrif á það 

hvernig Adda og aðrar konur líta á sinn eigin líkama. Adda segist sjálf vera öruggari og 

frjálsari til gera það sem henni sýnist og þykir líklegt að það sama eigi við marga jafnaldra 

(Steen, 2015). 

 

#6dagsleikinn 

Í kjölfar brjóstabyltingarinnar eða frelsunar geirvörtunnar braust út byltingin 

#6dagsleikinn, sem felur í sér skemmtilegan orðaleik. Orðaleikurinn felst í því að sex á 

ensku þýðir kyn ásamt því að myllumerkinu #6dagsleikinn var og er ætlað að vekja 

athygli á kynjamisrétti í hversdagsleikanum sem seinni hluti myllumerkisins gefur 

skírskotun í; hvers-dagsleikinn (Steen, 2015). Myllumerkið á uppruna sinn að rekja til 

málþings framhaldsskólanemenda í kynjafræði í apríl 2015 og er innblásið af 

myllumerkinu #everydaysexism sem á sér lengri sögu erlendis. Á málþinginu ákváðu 

nemendur að reyna opna umræðuna og með myllumerkinu vonuðust þeir til að hún 

fengi að lifa (Jóhann Óli Eiðsson, 2015). Allt frá litlu og smáu hlutunum til stærri og meira 

afgerandi mála er varða misrétti karla og kvenna hafa verið dregnir upp á yfirborðið 

(mbl.is, 2015). Fólk, karlkyns jafnt sem kvenkyns, hefur greint frá, í yfir hundruð tísta, 

hvers konar misrétti sem það hefur orðið fyrir í daglega lífinu. Þá var varpað ljósi á 
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aðstæður á skemmtistöðum, niðrandi viðhorf til kvenna, drusluskömm, kynferðisleg 

áreitni, umfjöllun um íþróttir karla og kvenna. Með öðrum orðum, málefni sem að öllu 

jöfnu eru látin viðgangast og ekki rædd (Nútíminn, 2015). Líkt og #freethenipple þá 

dreifðist byltingin hratt.  

Á þessum tímapunkti virðist sem margfalt fleiri einstaklingar hefðu hafið notkun 

á samfélagsmiðlum og miðlarnir hýst fleiri raddir (Steen, 2015). #6dagsleikinn á Twitter 

opnaði fyrir umræður varðandi kynjahyggju og kynferðislegt ofbeldi í samfélaginu, með 

sérstaka áherslu á það sem á sér stað í hversdagsleikanum. Umræðan hefur komið 

mörgum í opna skjöldu að því leiti að ýmislegt kom fram sem fólk hafði ekki gert sér í 

hugarlund að gæti verið raunin. Þar á meðal voru margir karlar sem ekki hafði dottið til 

hugar hversu algengar sumar kringumstæðanna sem líst var, væru í raun. Lærdómur 

þessa ferlis hefur því reynst sá að augu margra hafa opnast (Gabríel Benjamín, 2016).  

Umræðan um kynjamisrétti á sér enn stað á samfélagsmiðlum og hefur dafnað 

vel (Gabríel Benjamín, 2016). Með byltingunni #6dagsleikinn er verið að reyna uppræta 

ákveðnar staðalímyndir sem felast í orðræðunni og eiga sér djúpar rætur. Þessar 

staðalímyndir hafa í för með sér kynjahyggju sem innsiglar misrétti kynjanna og ójafna 

stöðu þeirra á grundvelli hlutverka þeirra sem félagslegar persónur. Þrátt fyrir að 

félagslegt umhverfi okkar hafi breyst til muna og Ísland státi sig af því að vera besta land 

í heimi þegar kemur að jafnrétti virðist sem menningarbundin hugsun okkar hafi ekki 

fylgt eftir. 

 

#égerekkitabú 

Öldugangurinn hélt áfram og nú fyrir tilstilli þeirra sem glíma við geðræn vandamál. 

Hópur Íslendinga steig fram og sagði frá sinni upplifun af geðsjúkdómum og fordómum 

í garð þeirra. Þessi hópur tilkynnti heiminum að þau hefðu ekki þol fyrir því lengur að 

verða fyrir fordómum og galopnuðu umræðuna um geðræn vandamál. Átakið náði 

eyrum fjöldans með stofnun Facebook hópsins Geðsjúk og myllumerkinu #égerekkitabú, 

sem notað var bæði á Facebook og Twitter og ýtt var úr vör í júlí á síðasta ári. 

#égerekkitabú má segja að sé yfirskrift þeirra sem þora að stíga fram og greina frá 
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áföllum og glímu við geðraskanir af ýmsum toga (Klara Egilson, 2015). Í kjölfarið stigu 

sífellt fleiri fram, lögðu hönd á plóg, sögðu sögu sína og skiluðu skömminni heim. 

Talið er að rúmlega 25% Íslendinga glími eða muni á einhverjum tíma 

æviskeiðsins glíma við þunglyndi. Því má velta fyrir sér hvers vegna geðsjúkdómar eru 

tabú líkt og raun ber vitni (Klara Egilson, 2015). Meðlimir hópsins Geðsjúk á Facebook 

eru um 2800 talsins og deila þar einstaklingar reynslusögum sínum reglulega (Facebook, 

2016). Fjöldi fólks hefur þar tjáð sig opinberlega um sína reynslu, fólk hefur sameinast 

með þeim hætti og sýnt stuðning. Greint hefur verið frá því að konur hafi reynst fyrri til 

þess að tjá sig um umrætt málefni. Því virðist sem það sé samþykkt að konur fremur en 

karlmenn glími við geðsjúkdóma, eða í það minnsta hefur þeim ekki verið veitt það leyfi 

af hálfu samfélagsins að tjá sig. Engu að síður tóku karlar sig til og birtu færslur um eigin 

upplifun (Ragnheiður Eiríksdóttir, 2015).  

Markmið hópsins Geðsjúk felst í því að opna umræðuna og gera fólki grein fyrir 

því að á bakvið geðsjúkdóma er allavegana fólk með ólíkar sögur og mismunandi andlit. 

Tilhneiging fólks hefur reynst vera að líta annars konar augum á einstaklinga sem glíma 

við geðsjúkdóma og þeir sveipaðir fordómum og skömm. Það er talið furðulegt, skrítið 

og/eða aumingjar. Einnig hafa úrræði reynst af skornum skammti þar sem, til að mynda, 

sálfræðiþjónusta er ekki niðurgreidd og því erfitt fyrir marga að verða sér úti um slíka 

(Ragnheiður Eiríksdóttir, 2015). Takmark byltingarinnar er að uppræta samfélagsleg 

tabú gagnvart geðsjúkdómum, endurheimta orðið geðsjúklingur, fyrir vikið gera fólki og 

aðstandendum kleift að tjá sig um veikindin með stolti, ásamt því að opna hug og hjörtu 

samfélagsins sem og stjórnvalda (Klara Egilson, 2015).  

Einstaklingar sem glíma við geðræn vandamál má segja að hafi orðið eins konar 

fórnalömb orðræðunnar eða í það minnsta þeirra sem hafa vald yfir orðræðunni. 

Þunglyndi, geðsýki og annars konar geðræn vandamál eru að öllu jöfnu ekki rædd og 

orðið geðsjúkt eða geðveikur notað á niðrandi máta. Slíkt staðsetur fólk sem óæðri í 

félagsgerðinni og jafnvel utan hennar þar sem þöggunin gerir lítið úr gerandahæfni 

einstaklinganna. Hins vegar að baki geðraskanna eru einstaklingar sem annars eru 

viðurkenndar sem félagslegar persónur. Með því að segja frá og opna umræðuna eru 

aðstandendur #égerekkitabú að nýta orðræðuna sem vopn í von um að geta skilað 

skömminni heim og endurskapað félagslega persónu sína.   
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VII.  Áhrif Twitter byltinga 

Líkt og áður hefur komið frá, þá hafa samfélagsmiðlar á vissan hátt umbreytt því hvernig 

fólk mótar pólitískar skoðanir sínar ásamt því að fleira fólk hefur tök á því að móta sér 

umhugsaða afstöðu. Það hefur einnig sýnt sig að með aukinni notkun samfélagsmiðla og 

fyrir tilstilli þess að þegar pólitísk atburðarás á sér stað leitar fólk til hinna ýmsu miðla að 

upplýsinum um það sem á sér stað. Má því ætla að fólk verði í meira mæli fyrir áhrifum 

þess sem skrifað er á samfélagsmiðla (Wolfsfeld, Segev og Sheafer, 2013). Þess fyrir utan 

eru margir sem eingöngu fá fréttir í gegnum samfélagsmiðla og leita ekki upplýsinga 

annað. Þar að auki hafa samfélagsmiðlar umbylt hvernig skipulagning mótmæla fer fram 

og eru myllimerki stór liður í því (Bára Huld Beck, 2016). Á Íslandi hafa 97 prósent 

þjóðarinnar aðgang að internetinu samkvæmt mælingum Hagstofunnar frá árinu 2014 

(Hagstofa Íslands, 2015). Svo hátt hlutfall notenda á Íslandi gefur byltingum á 

samfélagsmiðlum meira vægi, þar sem bróður partur þjóðarinnar hefur aðgang að 

samfélagsmiðlum.  

Snærós Sindradóttir blaðakona á Fréttablaðinu kom fram í viðtali í Ísland í dag í 

kjölfar þeirra byltinga sem fóru fram vorið 2015. Hún hafði orð á því að samfélagsmiðlar 

njóti góðs af krafti fjöldans sem þar er að finna. Enn fremur að samfélagsmiðlar gefi 

fleirum rödd og þar með verði mótmæli auðveldari í framkvæmd og jafnvel vinsælli. Í 

stað þess að nokkrir sem búa svo vel að, að geta sleppt skóla eða vinnu til þess að mæta 

á mótmælin sjálf, þá geta allir tekið þátt í mótmælum á samfélagsmiðlum. Enn fremur 

bendur hún á að ekki megi vanmeta möguleika samfélagsmiðla til áhrifa þar sem fæstir 

hafa áhuga á að mæta á staðinn og mótmæla. Það þykir fólki ekki skila árangri og hinar 

ýmsu raddir eru oft sterkari og frekar hlustað á í gegnum samfélagsmiðla (Steen, 2015).  

Hlutverk samfélagsmiðla í pólitísku ferli er eins konar hringrás. Breytingar í 

pólitísku umhverfi, líkt og mótmælin í tengslum við arabíska vorið, leiða til breytinga í 

hlutverki miðlanna, til að mynda þegar fleira fólk skráir sig til leiks á samfélagsmiðlum í 

þeim tilgangi að nálgast pólitískt efni. Það eitt getur leitt  til frekari pólitískra breytinga í 

pólitísku umhverfi, til dæmis með því að fleira fólk tekur þátt í mótmælum (Wolfsfeld, 

Segev og Sheafer, 2013). Líkt og áður hefur komið fram þá felst vald í þekkingu og má 

því segja að með því að afla sér þekkingar eða upplýsinga á samfélagsmiðlum hafa 

einstaklingar möguleika á að gera atbeini sitt pólitískt. Twitter býr yfir einum fremur 
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praktískum eiginleika sem felst í að miðillinn er að öllu jöfnu opinn og hver sem er getur 

skoðað og fylgst með umræðum án þess að vera skráður á miðlinum. Fjölmiðlar, 

almannatenglar og jafnvel stjórnmálamenn leita oft á tíðum til Twitter í leit af 

upplýsingum. Það eru því mikil tengsl milli samfélagsmiðla og annarra miðla, þar af 

leiðandi komast upplýsingar oft lengra en einungis til þess hóps sem er á Twitter (Bára 

Huld Beck, 2016). 

Hreyfingar eða byltingar sem hér um ræðir má færa rök fyrir að skorti 

heildarstefnu til breytinga, þar sem að öllu jöfnu er ekki miðstýrt vald í slíkum byltingum 

og því vill fólk meina að erfiðara geti reynst að taka ákvarðanir. En óraunhæfur 

samanburður við fyrri byltingakenndar hreyfingar mega ekki blinda okkur af þeim 

smávægilegu breytingum sem eiga sér í raun stað í stjórnmálum, eðli almannarýmsins 

og orðræðu. Þessar breytingar sýna fram á mikilvægi pólitíska aðgerða sem studdar eru 

af internetinu (Feenberg, 2014). Færa má rök fyrir því að á Twitter sé að finna hóp af 

elítu fremur en hinn almenna borgara. Birgir Guðmundsson stjórnmálafræðingur og 

dósent við Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri er þó þeirrar skoðunar að umræðan 

á Twitter geti engu að síður haft áhrif og jafnvel stjórnað henni þar sem hún hefur áhrif 

á hefðbundna fjölmiðla (Bára Huld Beck, 2016).  

 

Gagnrýni á árangur Twitter byltinga 

Margir hafa andmælt hlutverki internetsins sem pólitísks tækis og telja það vera einungis 

tár í saltan sjóinn (Feenberg, 2014). Evgency Morozoz og Malcom Gladwell vilja meina 

að samfélagsmiðlar skapi ekki byltingar heldur séu slíkar fullyrðingar í raun afneitun til 

þess að viðurkenna vankanta samfélagsmiðla. Sögðu þeir það vera aðgerðarslugs (e. 

slaktivism) að halda því fram að klikk, það aðð hlaða upp, líka við eða verða vinir á 

samfélagsmiðlum beri árangur. Með öðrum orðum eru þetta aðgerðir sem veita fólki 

ánægju en í raun hafa engin pólitísk eða félagsleg áhrif að mati þeirra. Þátttaka í 

aðgerðarslugsi gefur einstaklingum þá tilfinningu að þeir hafi marktæk áhrif á umheimin 

með því einungis að ganga í Facebook hóp. Þessu má líkja við undirskriftarlista sem 

krefjast takmarkaðra aðgerða (Fuchs, 2014a; Joseph, 2012). En skrefið getur reynst stór 
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milli þess að vera pólitískum leikari á veraldarvefnum til þess að gera slíkt hið sama í 

hinum raunverulega heimi (Olsson, 2014).  

Landslag samfélagsmiðla þykir einnig heldur einsleitt. Til að mynda er ungt, 

menntað og miðjustéttar fólk ráðandi á Twitter og skortir þar aðra hópa á við 

verkamenn, bændur og eldra fólk. Það er því sá hópur sem hefur hærri tekjur, betri 

menntun og hefur frekar áhuga á pólitík sem er ríkjandi í pólitískum samskiptum (Fuchs, 

2014a). Raunin á Íslandi er sú að á Twitter er að finna afmarkaðan hluta samfélagsins og 

yngra fólk er í meira mæli notendur. Ímynd samfélagsmiðla felst í því að allir eigi að hafa 

sömu rödd þegar þangað er komið. Raunin er þó önnur þar sem áhrifamiklir einstaklingar 

og hópar fá meiri athygli en þeir valdaminni (Bára Huld Beck, 2016). Það er einnig 

mannlegur eiginleiki að laðast að öðrum sér líkum og sem hugsa svipað. Sá eiginleiki 

speglast yfir á Twitter og aðra samfélagsmiðla þar sem fólk á það til að fylgja vinum og 

öðrum með sambærilegar skoðanir. Slíkt þykir ekki heilbrigt mynstur lýðræðis þar sem 

fjölbreytileikinn á það til að vera síaður út en ýtir þó undir pólitíska þátttöku (Dahlgren, 

2014; Bára Huld Beck, 2016). Auk þess er það nánast óhjákvæmilegt að Twitter leiði af 

sér ákveðnar einfaldanir þar sem tvít geta komist í dreifingu án þess að vera sönn og 

mótað skoðanir fólks (Bára Huld Beck, 2016).  

Samfélagsmiðlar auðvelda fólki að tjá sig og hafa skoðanir á tilteknum málum. 

Engu að síður gera þeir einnig erfiðara fyrir þær skoðanir að hafa áhrif. Tvít dreifast með 

endurtvítum, þar af leiðandi er möguleiki á að rödd eins einstaklings dreifist víða mjög 

hratt. Þessi eiginleiki þýðir ekki að Twitter sé lýðræðislegur miðill vegna þess að sýnileiki 

fólks, og tvíta, er lagskiptur. Þeir notendur sem eru hvað sýnilegastir, til að mynda þeir 

sem eru með flesta fylgjendur, hafa völd til þess að stýra því hvað verður hvað mest 

áberandi í umræðunni og hvað ekki, annað á hættu á að falla milli þilja. Þar með er 

veruleiki Twitter ósamhverfur sýnileiki (Fuchs, 2014a). Pólitískt samhengi verður því að 

skoða (Dahlgren, 2014).  

Ekki er hægt að halda því fram að samfélagsmiðlarnir séu orsök eða skapi 

byltingar. Þar sem tæknin er samofnin samfélaginu og það eru einstaklingarnir í 

samfélaginu sem notfæra sér tæknina til þess að berjast gegn ráðandi valdatengslum. 

Hins vegar má líta á samband tækninnar og samfélagsins sem samtal; það er samfélagið 

sem skapar tæknina og að sama skapi mótar tæknin samfélagið. Útkoma og möguleikar 



36 

tækninnar fara eftir því hvernig samfélagið stendur, hvernig áhugi liggur ásamt 

valdatengslum og baráttu. Samfélagsmiðlarnir eru því ekki ástæða byltinga og ofbeldis, 

öllu heldur eru þeir spegilmynd valdastrúktúrs og arðráns í viðkomandi samfélagi (Fuchs, 

2014a). Það er fólkið að baki hugmyndanna og gjörða sem nær árangri á eigin verðleikum 

ekki fyrir tilstilli samfélagsmiðla (Bára Huld Beck, 2016). 
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Niðurstöður 

Með samfélagsmiðlum hefur átt sér stað mikilvæg félagsleg nýsköpun sem skapar rými 

fyrir aðgerðir hópa og um leið ný form þess að vera félagslegur. Hið pólitíska svið hefur 

tekið miklum breytingum með tilkomu samfélagsmiðla þar sem þeir stuðla að 

samfélagsmyndun. Ásamt þeim breytingum eru samfélagsmiðlar kjörinn vettvangur fyrir 

umræðu og gefur fleirum færi á að koma skoðunum sínum á framfæri en áður hefur 

tíðkast, án nokkurrar síu eða ritskoðunar. Samfélagsmiðlar búa yfir ýmsum 

lýðræðislegum eiginleikum sem felast helst í því að hver sem er getur notað 

samfélagsmiðla svo lengi sem viðkomandi hefur aðgang að interneti.  

 Í skilgreiningum fræðimannanna, Durkheim (2008), Weber (1978), Tönnies 

(1988) og Marx (sjá Fuchs, 2014a), á hugtakinu félagslegur leika hugmyndir um þekkingu, 

samskipti og samvinnu lykilhlutverk. Þessir eiginleikar eru einkennandi fyrir 

samfélagsmiðla þar sem samfélagsmiðlar og tilkoma vefs 2.0 hafa gert internetið að 

gagnvirkari miðli þar sem fjölbreytt samskipti eiga sér þar stað. Samfélagsmiðlar stuðla 

að samfélagsmyndun þar sem notendur vinna saman að sköpun þekkingar með því að 

deila upplýsingum og taka þátt. Verða því eiginleikar samfélagsmiðla öflugri með 

hverjum þeim sem leggur hönd á plóg og notendur vinna saman að verðmætasköpun. 

Ásamt því gera samfélagsmiðlar á borð við Twitter fólki kleift að hvetja til sameiginlegra 

aðgerða og samstöðu á skjótan og ódýran máta. Samfélagsmiðlar geta því reynst góð 

leið til þess að upplýsa fólk og auðveldar upplýsta skoðunarmyndun. 

 Samfélagsmiðlar eru orðnir sjálfsagður hluti af daglegu lífi á Vesturlöndum, til að 

mynda eru 97% Íslendinga nettengdir (Hagstofan, 2015). Vinsældir Twitter á Íslandi hafa 

farið vaxandi og þá helst hjá ungu fólki þar sem miðillinn svarar  kröfu þeirra um að geta 

nálgast upplýsingar með hröðum hætti. Twitter er dæmi um tengslanetsmiðil þar sem 

einstaklingar geta tengst öðrum og miðillinn tengir jafnvel saman áður ókunnugt fólk. 

Twitter minnir því óneitanlega á íslensku heitu pottana, þessi pottur rúmir talsvert fleiri 

en venjan er. Einn lykileiginleiki Twitter eru samskipti en miðillinn gerir kröfu um að fólk 

sé nákvæmt og hnitmiðað. Til að skilaboð eigi möguleika á að komast í dreifingu með 

endurtvítun annarra þurfa þau að vera hnyttin eða eitthvað sem aðrir geta tengt við. Það 

stuðlar meðal annars að því að sýnileiki  Twitter er lagskiptur þar sem vinsældir ráða 

ríkjum. Má því segja að því fleiri fylgjendur sem þú hafir á Twitter því valdmeiri ertu og 



38 

átt greiðara tilkall til athygli í því upplýsingahafi sem Twitter og internetið almennt er. 

Engu að síður má færa rök fyrir því að hver sem er geti orðið áhrifamikill á Twitter, þá 

annað hvort með því að safna fylgjendum eða með því að setja fram áhugavert efni sem 

aðrir vinsælli notendur endurtvíta og vekja þannig á sér athygli. Með hjálp myllumerkja 

er mögulegt að skapa umræðuvettvang sem alllir geta fylgt eftir, með öðrum orðum þá 

sameina myllumerkin krafta fólks. Virkni og hraði Twitter hafa reynst gífurleg og getur 

miðillinn verið merkilegt samansafn og uppspretta upplýsinga. Raddir fólks á Twitter 

verða sífellt háværari og virðist sem miðillinn vekji áhuga ungmenna á pólitískri umræðu 

ásamt því að skapa borgaraleg sjónarhorn sem efla almenning á nýjan máta. 

  Byltingar á samfélagsmiðlum gefa til kynna hvar samfélagið er statt. Tækni á 

borð við samfélagsmiðla hefur pólitískt vægi þar sem hún býður upp á ný rými eða 

samfélög þar sem fólk túlkar umhverfi sitt og ræðir skoðanir sínar. Má því segja að á 

samfélagsmiðlum sé nýtt rými að skapast fyrir orðræðu. Þar að auki gefur umræðuefni 

ritgerðarinnar, byltingar á Twitter, til kynna að á Twitter sé að finna nýtt almannarými. 

Samkvæmt Habermas (1991) er almannarými pólitískur vettvangur almennings til að 

ræða, mynda skoðanir og koma þeim áleiðis. Orðræða samfélagsins hefur hins vegar 

áhrif á almannarýmið og hvers konar skoðanamyndanir eiga sér stað. Líkt og Foucault 

(sjá Lewellen, 2003) benti á, þá hefur sá sem býr yfir þekkingu til að hafa áhrif á 

orðræðuna mikil völd.  Með orðræðunni mótar samfélagið og menningin okkur, þá 

sérstaklega í formi valdatengsla og hver ákvarðar ráðandi viðhorf. En orðræðan með 

valdatengslum hefur áhrif á félagslega formgerð og hefur hún því verið talin vopn þeirra 

sem minna mega sín. 

Öflug vitundarvakning hefur átt sér stað í íslensku samfélagi hvað varðar 

mismunun kynjanna, geðræn vandamál og kynferðislegt ofbeldi. Þetta eru málefni sem 

áður hafa verið þögguð niður og í kjölfarið hefur fólk upplifað þrengingar að félagslegu 

frelsi sínu. Fyrir vikið tók fólk að nota samfélagsmiðla sem pólitískt verkfæri. Líkt og á 

tímum kvennamannfræðinnar eru byltingarnar, #freethenipple, #6dagsleikinn, 

#égerekkitabú, að reyna að tryggja að félagslegar persónur þeirra verði viðurkenndar til 

jafns við aðrar með því að hafa áhrif á orðræðuna. Byltingarnar eru mótsvar við ákveðnu 

óréttlæti í samfélaginu sem felst í öðrun og félagslegri mismunun orðræðunnar. 

Samfélagsmiðlar eru ein birtingamynd pólitísks atbeinis, þar sem þátttaka er lykilatriði. 
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Því eru samfélagsmiðlar góður farvegur fyrir þátttöku í orðræðunni og geta haft áhrif á 

hana, jafnvel svo mikil að talið er að samfélagsmiðlar geti tekið umræðuna yfir, meðal 

annars með því að hafa áhrif almenna fjölmiðla. Velta má því fyrir sér hvort 

samfélagsmiðla megi kalla fimmta valdið þar sem þeir veita fjölmiðlum aðhald og 

leiðrétta rangt með farið mál. Almenningur hefur orðið að eins konar fréttastjóra fyrir 

tilstilIi samfélagsmiðla. 

Segja má að sagan sé að endurtaka sig. Að sama skapi og árið 2011 var ár 

mótmæla víða um heim þá var 2015 ár byltinga og umróts hér á landi. Hver byltingin 

rekur þá næstu líkt og öldur í hafi. Ástæða byltinganna er sú að fólk upplifði sig ekki hafa 

sömu gerendahæfni til jafns við aðra vegna þeirrar stöðu sem geðræn vandamál, kyn og 

kynferðisofbeldi hafa í ríkjandi orðræðu samfélagsins. 

 Í upphafi varpaði ég fram þeirri spurningu hvort byltingar á samfélagsmiðlum á 

borð við #freethenipple, #6dagsleikinn og #égerekkitabú hefðu raunveruleg áhrif og 

hvort árangur þeirra skili sér í orðræðu samfélagsins. #freethenipple var upphaf 

umrótsins í hafinu þar sem einstaklingar sameinuðust í baráttu fyrir jafnrétti og betra 

samfélagi með hjálp internetsins. Mikil samstaða myndaðist meðal fólks á Twitter þegar 

hver konan á fætur annarri frelsaði geirvörtu sína með mynd til stuðnings við 

málsstaðinn og grófu þannig undan mætti hrellikláms, sem og annars konar 

kynferðisofbeldis. Með byltingunni var lögð fram sú krafa að að samfélagið virði 

yfirráðarétt kvenna yfir eigin líkama og að sá tvöfaldi staðall sem hafði viðgengist í 

samfélaginu verði upprættur. Markmið byltingarinnar #6dagsleikinn er að opna augu 

fólks varðandi það kynjamisrétti sem á sér stað í hversdagsleikanum; misrétti á 

grundvelli þess hvað telst sem „eðlileg“ hlutverk kynjanna. Rætur þess liggja svo djúpt 

að fólk gerir sér ekki með nokkrum hætti grein fyrir því misrétti sem á sér stað umhverfis 

þau fyrr en bent er á það. Ójöfn staða kynjanna felst í félagsgerðinni og þeim 

staðalímyndum sem búa í orðræðunni. #égerekkitabú er ætlað að brjóta niður veggi 

þöggunar varðandi geðræn vandamál, þöggunar sem hefur staðsett einstaklinga sem 

utanveltur í félagsgerðinni. Í tilfelli #égerekkitabú hafa óyrtar hugmyndir um geðræn 

vandamál mótað umræðuna. Með því að opinbera sögur sínar hefur fólk sameinast og 

reynt að endurheimta orðið geðsjúkur ásamt því að uppræta fordóma gagnvart 

geðsjúkdómum. 
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  #égerekkitabú fylgdi mikil opinberun, ólíkt því sem hafði tíðkast. Líklegt er skyldi 

ókunnugur nágranni minn opinbera upplifun sína af kvíðaröskun að þær fréttir myndu 

berast til mín. Hins vegar ef við staðsetjum okkur í milljón manna samfélagi eru 

möguleikarnir á að frásögnin fái að lifa minnkandi. Má því segja að berskjöldun 

einstaklingsins sé meiri í okkar litla samfélagi en í stærra samfélagi og þurfi því meiri kjark 

til að stíga fram. Á sama tíma má færa rök fyrir því að byltingar sem þessar nái eyrum 

fjöldans með auðveldari hætti í minni samfélögum sem okkar og verði þannig langlífari. 

Í tillfelli þessara þriggja byltinga eru einstaklingar að krefjast endursköpun á 

félagslegum persónum sínum með því að opna umræðuna um áður órædd mál. Helsti 

vettvangur þeirra er Twitter þar sem fólk segir sögur úr eigin reynsluheimi í von um að 

gefa þeim nýtt líf og taka þannig þátt í að móta orðræðuna. Með því taka einstaklingar 

málin í sínar eigin hendur í stað þess að leyfa öðrum að að móta stöðu sína í 

félagsgerðinni. Byltingarnar fengu allar mikla athygli almennra fjölmiðla og náðu því til 

breiðari hóps en finnst á Twitter. Einnig voru í öllum tilfellum haldnir opinberir viðburðir, 

til að mynda sundlaugapartí í tilfelli #freethenipple, til þess að vekja enn frekari athygli 

á málsstaðnum og koma þátttakendum byltinganna saman í eigin persónu.  

Internetið og Twitter má fremur líta á sem auðlind en ástæðu byltinga enda er 

það hópurinn að baki hverrar byltingar sem nær árangri á eigin verðleikum. Helstu 

móttrök gegn því að Twitter byltingar beri árangur felast í því að aðgerðir á internetinu 

eru taldnar vera aðgerðarslugs og gefi fólki falska sýn á þátttöku sinni í mótmælum. 

Einnig hefur verið gagnrýnt að landslag samfélagsmiðla þyki einsleitt og þar sé einungis 

að finna afmarkaðan hluta samfélagsins. Engu að síður hefur íslenskum notendum 

Twitter farið fjölgandi að undanförnu og samkvæmt rannsókn sem gerð var á Occupy 

hreyfingunni reyndist internetið ásamt mannlegum samskiptum mikilvægustu 

hjálpartækin í að koma upplýsingum á framfæri. 

Skynjun fólks á staðsetningu sinni í félagsgerðinni hefur breyst til hins betra. Sem 

kom í ljós, til að mynda, með frásögn Öddu (sjá Steen, 2015) ári eftir að #freethenipple 

byltingin hóft og hún lýsti því að byltingin hefði haft áhrif á það hvernig konur líta á sinn 

eigin líkama. Sömu sögu er að segja um þátttakendur #égerekkitabú, sem hafa gjaldfellt 

notkun orðsins geðsjúkur með niðrandi hætti með frásögnum sínum. Þeim tókst að opna 

umræðuna og gera fólki grein fyrir því að baki sjúkdóma eru einstaklingar sem að öllu 
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jöfnu eru viðurkenndar sem félagslegar persónur. #6dagsleikinn hefur einnig aukið 

meðvitund margra um ójöfnuð  sem liggur í hversdagslegri hegðun og samskiptum.  

Þó einhverjir telji þessar byltingar einungis tár í saltan sjóinn má færa rök fyrir því 

að tárið sé einhvers virði. Með samtakamætti Twitter og stuðning hvert við annað hafa 

ungmenni landsins raskað ró orðræðuhafsins og krafist endursköpunar á félagslegum 

persónum sínum. Engu að síður er erfitt að álykta hver langtíma áhrifin á samfélagið 

raunverulega eru, slíkt getur einungis tíminn leitt í ljós. Tel ég þó að öldurnar hefðu ekki 

verið eins margar og raun ber vitni á síðasta ári ef enginn árangur væri í sjónmáli.  
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