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Útdráttur	

Tengsl	mannfræðinnar	við	aktívisma	má	rekja	til	upphafs	20.	aldarinnar	en	með	

tilkomu	 stafrænna	miðla	 hefur	 aktívisminn	 sem	 og	 vettvangur	 mannfræðinnar	

tekið	 umtalsverðum	 breytingum.	 Á	 stafrænum	 vettvangi	 fer	 fram	 umræða	 um	

samfélagsmál	 og	 aktívisminn	hefur	 því	 samhliða	 færst	 yfir	 á	 stafræna	miðla	 að	

verulegu	 leyti.	 Að	 undanförnu	 hefur	 stafrænn	 aktívismi	 verið	 afar	 áberandi	 í	

fjölmiðlum	 og	 áhrif	 hans	 á	 umræðu	 um	 stjórnmál	 og	 samfélagsmál	 verið	

ótvíræður.	Stafrænn	aktívismi	hefur	þó	ekki	verið	laus	við	gagnrýni	en	ýmsir	telja	

að	aktívismi	sem	eigi	sér	stað	á	stafrænum	vettvangi	sé	ekki	 jafn	raunverulegur	

og	 annar	 aktívismi.	 Sem	 dæmi	 hefur	 verið	 bent	 á	 að	 þátttakan	 í	 stafrænum	

aktívisma	 kunni	 að	 einkennast	 af	 öðrum	 og	 sjálfhverfari	 hvötum	 en	

raunverulegum	vilja	til	þess	að	breyta	samfélaginu.	

Stórar	 netbyltingar	 hafa	 undanfarið	 átt	 sér	 stað	 á	 vettvangi	

samfélagsmiðla	og	gæti	það	bent	til	aukinna	áhrifa	internetsins	og	hins	stafræna	

á	 aktívisma	 og	 baráttu	 fyrir	 samfélagsbreytingum.	 Áhrif	 netbyltinga	 á	 Íslandi	

undanfarið	hafa	þó	sýnt	fram	á	það	með	ótvíræðum	hætti	að	stafrænn	aktívismi	

getur	 haft	 mikil	 áhrif	 og	 hæglega	 náð	 til	 stjórnmálamanna	 og	 áhrifafólks	 í	

samfélaginu.	En	hver	eru	tengsl	mannfræðinnar	við	aktívisma?	Hvaða	áhrif	hafa	

hið	 stafræna	og	 aktívismi	 sem	á	 sér	 stað	 á	 internetinu	 á	 hugmyndir	 og	 hugtök	

sem	 lengi	 vel	 voru	 fastmótuð	 innan	 mannfræðinnar?	 Mun	 stafrænn	 atkívismi	

taka	alfarið	við	af	hefðbundnum	aktívisma?	Þessar	spurningar	eru	meðal	þeirra	

sem	 leitast	 verður	 við	 að	 svara	 í	 þessari	 ritgerð.	 Mannfræðin	 hentar	 vel	 til	

rannsókna	á	hinu	stafræna	og	stafrænum	aktívisma	og	því	verða	netbyltingar	og	

áhrif	 þeirra	 eflaust	 umfangsmeiri	 sem	 rannsóknarefni	 mannfræðinga	 í	

framtíðinni.	
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1 Inngangur	

Mannfræðin	sem	fræðigrein	hefur	einblínt	á	ólík	samfélög	víðsvegar	um	heiminn	

og	 skoðað	menningu	 fólks	 út	 frá	 þeirra	 eigin	 sjónarhorni.	 Sumir	 vilja	meina	 að	

mannfræðingar	 eigi	 ávallt	 að	 sýna	 hlutleysi	 og	 því	 ekki	 taka	 afstöðu	 með	

ákveðnum	 málefnum.	 Aðrir	 telja	 hins	 vegar	 mikilvægt	 að	 mannfræðingar	 nýti	

hæfni	sýna	til	að	berjast	fyrir	réttindum	minnihlutahópa.	Sú	hlið	er	skilgreind	sem	

aktívísk	mannfræði	og	má	rekja	aftur	til	upphaf	20.aldar.	Fjölmiðlar	spila	stóran	

þátt	í	því	að	vekja	athygli	á	verkum	mannfræðinga	og	hafa	þeir	sérstaklega	verið	

mikilvægt	 verkfæri	 í	 baráttu	 minnihlutahópa	 um	 réttindi	 sín.	 Með	 þeirri	

tæknibyltingu	 sem	 átt	 hefur	 sér	 stað	 síðustu	 ár	 og	 auknum	 vinsældum	

internetsins	er	nú	enn	auðveldara	að	 vekja	 athygli	 á	og	berjast	 fyrir	 ákveðnum	

málefnum.		

Internetið	hefur	verið	ein	útbreiddasta	og	hraðasta	tæknibylting	sögunnar	en	

það	hefur	haft	víðtæk	áhrif	á	samfélög	um	allan	heim.	Þar	að	leiðandi	hefur	hið	

stafræna	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 grunnhugmyndir	 mannfræðinnar	 og	 hugtök	 hennar	

svo	 sem	 samfélag,	menning	 og	 vettvangur.	Mörkin	 og	 skilgreiningar	 á	 þessum	

hugtökum	 eru	 orðin	 óljósari	 með	 tilkomu	 internetsins	 og	 aukinni	 notkun	

samfélagsmiðla.	Vettvangur	mannfræðinga	er	nú	í	auknum	mæli	farinn	að	verða	

stafrænn	 en	 einhverjir	 hafa	 gagnrýnt	 þá	 þróun	 og	 segja	 að	 með	 því	 séu	

mannfræðingar	að	hörfa	aftur	til	fyrri	tíma	sófamannfræðinnar.	

Internetið	og	þá	sérstaklega	samfélagsmiðlar	hafa	haft	mikil	áhrif	á	aktívisma	

en	 síðastliðin	 ár	 hafa	 birtingarmyndir	 aktívisma	 gjörbreyst.	 Eðli	 samfélagsmiðla	

gerir	það	að	verkum	að	þeir	snerta	á	nánast	öllum	helstu	sviðum	mannfræðinnar	

og	 hafa	 þeir	 tvímælalaust	 haft	 áhrif	 á	 aktívisma	 innan	 fræðigreinarinnar.	

Aktívisminn	á	sér	nú	að	miklu	leyti	stað	á	samfélagsmiðlum	og	er	því	að	verulegu	

leyti	 orðinn	 stafrænn.	 Hið	 stafræna	 hefur	 þó	 ekki	 endilega	 tekið	 við	 af	 öðrum	

aðferðum	aktívista	til	þess	að	koma	boðskap	sínum	á	framfæri	en	hefur	þó	stutt	

við	aktívismann	með	ýmsu	móti.	Stafræni	vettvangurinn	hefur	gert	öll	samskipti	
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hraðvirkari	og	boðskapur	aktívista	getur	 til	að	mynda	breiðst	hratt	út	 í	gegnum	

samfélagsmiðla.	Sú	þróun	hefur	verið	mjög	sýnileg	á	Íslandi	undanfarið	og	segja	

má	að	síðasta	ár	hafi	einkennst	af	bylgju	netbyltinga.	

Í	 þessari	 ritgerð	 verður	 fjallað	 um	 stafrænan	 aktívisma	 og	 tengsl	 hann	 við	

mannfræði	og	hvernig	birtingarmyndir	aktívismans	hafa	breyst	 í	gegnum	tíðina.	

Fyrst	verður	 farið	yfir	aktívísma	 innan	mannfræðinnar	 fyrir	 tæknibyltinguna	þar	

sem	barist	var	meðal	annars	gegn	hugtökum	og	aðstæðum	minnihlutahópa	sem	

gerðu	 ráð	 fyrir	 að	 hvíti	 maðurinn	 væri	 æðri	 öðrum	 samfélagshópum.	 Einnig	

verður	 fjallað	 um	 hvaða	 hlutverk	 fjölmiðlar	 spiluðu	 á	 þessum	 tíma	 og	 hvernig	

viðhorf	 mannfræðinga	 gagnvart	 fjölmiðlum	 hefur	 breyst	 með	 tæknibyltingu.	 Í	

framhaldi	 af	 því	 verður	 greint	 frá	 því	 hvernig	 vettvangur	mannfræðinnar	 hefur	

þróast	með	tækninni	og	opnast	yfir	á	hið	stafræna.	Að	 lokum	verður	svo	fjallað	

um	 hvernig	 samfélagsmiðlar	 hafa	 spilað	 stóran	 þátt	 í	 aktívískum	 aðgerðum	 og	

tekin	 verða	 dæmi	 um	 tvær	 íslenskar	 netbyltingar	 sem	 báðar	 hafa	 átt	 sér	 stað	

einungis	 eða	 að	 hluta	 á	 samfélagsmiðlum.	 Fyrri	 netbyltingin	 sem	 fjallað	 verður	

um	 er	 #FreeTheNipple	 eða	 brjóstabyltingin	 svokallaða	 sem	 snérist	 um	 aukið	

kynfrelsi	kvenna	og	að	brjóst	þeirra	séu	ekki	álitin	tabú.	Sú	seinni	er	Beauty	Tips	

byltingin	eða	#þöggun	eins	og	hún	er	stundum	kölluð	en	markmið	hennar	var	að	

auka	og	opna	umræðu	um	kynferðisofbeldi	og	færa	ábyrgðina	frá	þolendum	yfir	

á	gerendur.		
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2 Mannfræði	fyrir	tæknibyltingu	

Á	 seinni	 hluta	 19.	 aldar	 og	 fyrri	 hluta	 20.	 aldar	 stunduðu	 mannfræðingar	

svokallaða	 sófamannfræði	 þegar	 mannfræðingar	 fóru	 ekki	 sjálfir	 á	 vettvang	

heldur	 fengu	 upplýsingar	 frá	 vettvangi	 frá	 þriðja	 aðila,	 svo	 sem	 trúboðum,	

landnemum	eða	aðstoðarmönnum	sínum	(Eriksen,	2001).	Miklar	breytingar	hafa	

átt	 sér	 stað	 innan	 fræðigreinarinnar	 síðan	 þá	 og	 er	 hún	 einna	 helst	 þekkt	 fyrir	

mikla	áherslu	á	hlutleysi	rannsakandans	og	dvöl	hans	á	vettvangi.	Menningarleg	

afstæðishyggja	 er	 mikilvægt	 hugtak	 en	 það	 felur	 í	 sér	 þá	 hugmynd	 að	 engin	

menning	 sé	 annarri	æðri	 og	mikilvægt	 sé	 að	 skoða	 hverja	 og	 eina	menningu	 á	

eigin	 forsendum,	 án	 þess	 að	 bera	 hana	 saman	 við	 okkar	 eigin	 (Eriksen,	 2001).	

Menningarleg	 afstæðishyggja	 hefur	 verið	 kennd	 við	 frumkvöðul	 bandarískrar	

mannfræði,	 Franz	 Boas,	 en	 hann	 lagði	 áherslu	 á	 að	 skoða	 þyrfti	 menningu	 og	

atferli	 fólks	 frá	 þeirra	 eigin	 sjónarhorni	 en	 ekki	 frá	 sjónarhorni	 rannsakandans	

eins	og	tíðkaðist	áður	fyrr	(Eriksen,	2001).		

	 Skiptar	 skoðanir	 hafa	 þó	 verið	 á	 því	 hvort	 mannfræðingar	 eigi	 að	 taka	

afstöðu	 eða	 ekki	 með	 ákveðnum	 málefnum	 og	 einnig	 hvort	 hægt	 sé	 að	 vera	

algjörlega	 hlutlaus	 og	 skilningsríkur	 við	 hefðum	 og	 venjum	 annarra	

menningarhópa.	Einhverjir	mannfræðingar	hafa	verið	aktívískir	og	óhræddir	við	

að	 taka	 afstöðu	 og	 barist	 fyrir	 réttindum	 minnihlutahópa	 líkt	 og	 frumbyggja	

(Messer,	1993).		
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2.1 Aktívísk	mannfræði	

„Never	 doubt	 that	 a	 small	 group	 of	 thoughtful,	 committed	 citizens	
can	 change	 the	 world.	 Indeed,	 it	 is	 the	 only	 thing	 that	 ever	 has.“	
Margaret	Mead	

	

Hugtakið	aktívismi	er	 tiltölulega	nýlegt	en	það	varð	 fyrst	 til	um	miðjan	áttunda	

áratug	 síðustu	aldar.	Aktívismi	 felur	 í	 sér	meðvitaðar	 aðgerðir	 sem	ætlað	er	 að	

koma	á	félagslegum	eða	pólitískum	breytingum.	Kjarni	breytinga	er	að	sjálfsögðu	

aðgerðirnar	sjálfar	en	þær	geta	verið	af	ýmsum	toga.	Þar	er	til	að	mynda	hægt	að	

nefna	mótmæli,	kröfugöngur,	verkföll,	undirskriftarlista	eða	borgaralega	óhlýðni	

(Cammaerts,	2007).		

	 Tengsl	mannfræðinnar	við	aktívisma	er	hægt	að	rekja	aftur	til	upphafs	20.	

aldarinnar	 en	 þá	 dró	 bandaríski	 mannfræðingurinn	 Franz	 Boas	 kynþátta-	 og	

þróunarhyggju	 í	 efa	 (Eriksen,	 2001;	 Kristín	 Loftsdóttir,	 2004).	 Kynþáttahyggja	

felur	 í	 sér	 þá	 trú	 að	 kynþættir	 séu	 náttúruleg	 og	 eðlileg	 flokkun	 en	 Kristín	

Loftsdóttir	(2004)	segir	kynþáttahyggju	vera	eina	lífseigustu	goðsögn	okkar	tíma.	

Fjölmargir	fræðimenn	hafa	bent	á	það	að	kynþáttahugtakið	hefur	lítið	sem	ekkert	

vísindalegt	 gildi	 (Harrison,	 1995;	 Kristín	 Loftsdóttir,	 2004;	 Mullings,	 2005).	

Kynþáttahugtakið	 var	 orðið	 nokkuð	 fastmótað	 á	 18.	 öld	 en	 það	 fékk	 svo	 enn	

sterkari	 hljómgrunn	á	19.	öld	en	þá	 voru	 kenningar	um	 línulega	 líffræðilega	og	

félagslega	 þróun	 mannsins	 vinsælar.	 Þessar	 hugmyndir	 gerðu	 ráð	 fyrir	 að	

líffræðilega	 og	 menningarlega	 þróun	 manna	 væri	 hægt	 að	 mæla	 á	 línulegum	

skala	(Kristín	Loftsdóttir,	2004;	Mullings,	2005).		

Boas	 taldi	 að	menningarlegar	 skýringar	 væru	að	baki	 hegðun	manna	en	

ekki	líffræðilegar	(Eriksen,	2001).	Hann	gagnrýndi	ekki	endilega	kynþáttahugtakið	

sjálft	 en	 gerði	 sér	 grein	 fyrir	 því	 að	mannkynið	 allt	 væri	 líffræðilega	 líkt	 og	 að	

munur	á	milli	manna	væri	ekki	líffræðilegur	heldur	menningarlegur	(Boas,	1963).	

Hugmyndir	 hans	 áttu	 stóran	 þátt	 í	 áherslubreytingum	 innan	 mannfræðinnar	 í	

byrjun	 20.	 aldarinnar	 en	 þá	 var	 talið	 að	 samfélög	 byggju	 yfir	 menningu	 í	
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mismiklum	 mæli	 (Eriksen,	 2001;	 Kristín	 Loftsdóttir,	 2004).	 Boas	 hóf	 að	 nota	

menningarhugtakið	í	fleirtölu	og	lagði	þannig	áherslu	á	það	hversu	margbreytileg	

menning	 getur	 verið.	 Þetta	 var	 ákveðið	 fráhvarf	 frá	 línulegri	 hugsun	

þróunarhyggjunnar	en	hann	taldi	að	ekki	væri	hægt	að	raða	ólíkum	menningum	

upp	á	línulegan	skala.	Hann	gróf	því	að	verulegu	leyti	undan	fordómafullri	sýn	á	

menningu	samfélaga	sem	ekki	voru	vestræn	(Kristín	Loftsdóttir,	2004).	

Eins	 og	 Shanklin	 (1998)	 bendir	 á	 leiddi	 aðgreiningin	 á	 menningu	 og	

kynþætti	til	þess	að	mannfræðingar	hættu	að	skoða	kynþáttahyggju	og	fóru	þess	

í	 stað	 að	 einbeita	 sér	 að	 menningarhugtakinu.	 Visweswaran	 (1998)	 telur	 að	

nálgun	Boasar	hafi	leitt	til	þess	að	menningar-	og	kynþáttahugtökin	hafi	orðið	að	

ákveðnum	 andstæðum.	 Með	 því	 að	 hafna	 kynþáttahugtakinu	 varð	

menningarhugtakið	 að	 öllu	 því	 sem	 kynþáttahugtakið	 var	 áður.	 Í	 staðinn	 fyrir	

frumstæða	kynþætti	var	þess	í	stað	talað	um	frumstæða	menningu.		

Um	miðja	 19.	 öld	 fóru	 hugmyndir	 um	 að	 samfélög	 væru	 staðsett	 á	 ólíkum	

stöðum	 á	 línulegum	 þróunarskala	 að	 vera	 áberandi.	 Fremst	 á	 skalanum	 voru	

flókin	 og	 þróuð	 samfélög	 en	 lestina	 drógu	 einfaldari	 og	 vanþróaðri	 samfélög.	 Í	

innsetningarræðu	 Harry	 Truman	 til	 embættis	 forseta	 Bandaríkjanna	 um	 miðja	

síðustu	öld	kom	hugmyndin	um	vanþróuð	 lönd	fyrst	 fram.	Gert	var	ráð	fyrir	því	

að	 hin	 vanþróuðu	 lönd	 þyrftu	 á	 hjálp	 Vesturlandanna	 að	 halda	 og	 að	

þróunarsamvinna	 gæti	 komið	 þeim	 á	 næsta	 stig	 þróunar	 (Kristín	 Loftsdóttir,	

2011).		

	 Margir	 fræðimenn	 hafa	 barist	 gegn	 valdayfirráðum	 vesturlanda	 og	

gagnrýnt	 hversu	 gildishlaðið	 þróunarhugtakið	 sé.	 Sumir	 hafa	 einnig	 bent	 á	 þá	

þjóðhverfu	sem	það	 felur	 í	 sér	að	 til	 sé	 línulegur	þróunarskali	 sem	öll	 samfélög	

muni	og	eigi	að	 fylgja.	Þá	hafa	 fræðimenn	einnig	bent	á	það	að	hugmyndin	um	

vanþróuð	lönd	sé	Vestræn	uppfinning	byggð	á	samanburði	Vesturlanda	og	þriðja	

heims	landa	(Escobar,	1995;	Gardner	og	Lewis,	1996).	Mannfræðingurinn	Arturo	

Escobar	 (1995)	hefur	 vakið	 athygli	 á	hvernig	 vestræn	orðræða	um	þróun	hefur	

bæði	 skapað	 og	 viðhaldið	 ákveðnum	 valdayfirráðum	 Vesturlanda.	 Hann	 sagði	
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orðræðuna	til	þess	 fallna	að	móta	og	hafa	neikvæð	áhrif	á	hugmyndir	 fólks	um	

þróunarlönd.	 Hann	 segir	 orðræðuna	 enn	 fremur	 hafa	 áhrif	 á	 hugmyndir	 íbúa	

þróunarlandanna	um	sjálfa	sig	sem	og	á	hugmyndir	annarra	um	þróunarlönd	og	

íbúa	þeirra.	 Samkvæmt	Escobar	 er	 orðræðunni	 stjórnað	 af	Vesturlöndunum	og	

einkennist	hún	af	neikvæðu	viðhorfi	 til	þróunarlanda	og	þeirra	sem	þar	búa.	Þá	

segir	 hann	 orðræðuna	 gera	 ráð	 fyrir	 því	 að	 í	 þróunarlöndunum	 búi	 viljalausir	

einstaklingar	án	eigin	atbeina	sem	hann	segir	ekki	vera	rétt	(Escobar,	1995).		

Þótt	hlutleysi	innan	mannfræðinnar	hafi	fælt	suma	fræðimenn	frá	því	að	taka	

afstöðu	 og	 haft	 áhrif	 á	 þátttöku	 í	 mannréttindamálum	 (Messer,	 1993)	 hafa	

mannfræðingar	eins	og	Escobar	og	Boas	sýnt	með	kenningum	sínum	að	hægt	sé	

að	 nýta	mannfræðina	 til	 að	 berjast	 fyrir	minnihlutahópum.	 Í	 kjölfar	 hafa	 sumir	

fræðimenn	endurskoðað	aðferðir	 sínar	og	 tileinkað	sér	aktívískar	aðferðir	 til	að	

skapa	 mannfræðilega	 þekkingu	 sem	 jafnframt	 myndi	 stuðla	 að	 bættu	 lífi	

viðmælenda	þeirra	(Scheper-Hughes,	1995;	Speed,	2006).	

Árið	 1947	 sendi	 Bandaríska	mannfræðifélagið	 frá	 sér	 yfirlýsingu	 þar	 sem	

hugmyndinni	 um	 alþjóðleg	 mannréttindi	 var	 hafnað	 en	 í	 yfirlýsingunni	 var	

jafnframt	 lögð	áhersla	á	það	að	mismunandi	hópar	þyrftu	mismunandi	 réttindi.	

Félagið	 taldi	 að	 alþjóðleg	mannréttindi	 gætu	 verið	þjóðhverf	 og	einungis	 gegnt	

hagsmunum	 Vesturlandabúa	 (Messer,	 1993;	 The	 Executive	 Board,	 American	

Anthropological	 Association,	 1947).	 Speed	 (2006)	 telur	 að	 mannréttindi	 og	

mannfræði	eigi	samleið	og	vel	sé	hægt	að	nota	fræðigreinina	til	þess	að	berjast	

fyrir	 mannréttindum.	 Speed	 segir	 enn	 fremur	 að	 nú	 á	 dögum	 krefjist	

viðmælendur	mannfræðinga	þess	oft	að	þeir	taki	afstöðu	og	hjálpi	þeim.		

Meginframlag	 mannfræðinga	 til	 mannréttindamála	 er	

þvermenningarlegar	 rannsóknir	 þeirra	 á	 hugmyndum	 um	 réttindi,	 hvað	

nákvæmlega	 felist	 í	 mannréttindum	 og	 hverjir	 eigi	 að	 njóta	 þeirra.	 Þá	 hafa	

mannfræðingar	einnig	 fylgst	með	að	mannréttindum	sé	 fylgt	og	gagnrýnt	ýmiss	

konar	mannréttindabrot	 (Messer,	 1993).	 Til	 að	mynda	hafa	 réttindi	 frumbyggja	

lengi	 vel	 verið	 arfleifð	 mannfræðinga	 og	 menningarlegrar	 afstæðishyggju.	
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Mannfræðingar	 hafa	 barist	 fyrir	 því	 að	 frumbyggjar	 fái	 að	 ráða	 yfir	 eigin	

landsvæðum	 og	 fái	 að	 halda	 í	 menningarlegt	 sjálfstæði	 sitt	 (Messer,	 1993).	

Stofnun	samtakanna	Cultural	Survival	árið	1972	var	mjög	mikilvæg	í	því	samhengi	

en	 þau	 voru	 stofnuð	 af	 mannfræðingnum	 David	 Maubury-Lewis.	 Markmið	

samtakanna	 var	 að	 verja	mannréttindi	 og	menningarlegt	 sjálfstæði	 frumbyggja	

og	 annarra	 kúgaðra	 etnískra	minnihlutahópa	 (Speed,	 2006).	Mannfræðingurinn	

Ellen	 Messer	 (1993)	 segir	 að	 mikilvæg	 tegund	 aktívisma	 hafi	 skapast	 þegar	

mannfræðingar	 brugðust	 við	 kröfum	 frumbyggja	 en	 mannfræðin	 kom	 með	

nauðsynlega	þekkingu	og	aðferðir	inn	í	baráttu	frumbyggja.	Frumbyggjar	og	fleiri	

jaðarhópar	 krefjast	 þess	 einnig	 í	 auknum	 mæli	 að	 fá	 að	 taka	 virkan	 þátt	 í	

rannsóknum	mannfræðinga	og	vilja	að	þeirra	rödd	fái	að	heyrast.	Þeir	hafi	þannig	

áhrif	á	hvernig	rannsóknin	er	framkvæmd,	hvað	sé	rannsakað	og	hvað	sé	gert	við	

þá	þekkingu	sem	rannsóknin	skapar	(Messer,	1993).	

Mannfræðingurinn	Nancy	 Scheper-Hughes	 segist	 ekki	 hafa	 farið	 af	 eigin	

frumkvæði	út	 í	 aktívisma	 í	mannfræðinni	heldur	hefði	það	gerst	 vegna	þess	 að	

viðmælendur	hennar	 kröfðust	 þess.	 Viðmælendum	hennar	 fannst	 ekki	 í	 lagi	 að	

hún	myndi	 bara	 sitja	 aðgerðarlaus	 hjá	 og	 horfa	 upp	 á	mannréttindabrot	 þegar	

hún	gæti	gert	eitthvað	í	málunum.	Scheper-Hughes	segir	að	mannfræðingar	eigi	

ekki	 að	 vera	 undanskyldir	 þeirri	 siðferðislegu	 ábyrgð	 sem	 felst	 í	 því	 að	 skipta	

okkur	 af	 þegar	 okkur	 finnst	 vera	 brotið	 á	 einhverjum	 (Scheper-Hughes,	 1995).	

Mannfræðingar	 hafa	 komið	 með	 mikilvæg	 innlegg	 og	 framlög	 sem	 varða	

mannréttindabrot	 á	 þeim	 stöðum	 þar	 sem	 þeir	 hafa	 unnið	 og	 hafa	

mannfræðingar	 í	auknum	mæli	 tekið	að	skrásetja	mannréttindabrot	á	vettvangi	

(Scheper-Hughes,	1995;	Speed,	2006).			

	

2.2 Mannfræði	fjölmiðla	

Mannfræði	 21.	 aldarinnar	 berst	 enn	 fyrir	 þeim	 grunnhugmyndum	 um	

mannréttindi	 og	 aktívisma	 sem	 fjallað	 var	 um	 hér	 að	 ofan.	 Breytingar	 í	
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upplýsinga-	og	samskiptatækni	undanfarna	áratugi	hafa	þó	haft	djúpstæð	áhrif	á	

kenningar,	 aktívisma	 og	 aðgerðir	 innan	 fræðigreinarinnar.	 Með	 þróun	 á	

samskiptatækni	hafa	hugmyndir	um	menningu	tekið	breytingum	og	samfélög	eru	

ekki	 lengur	 eins	 afmörkuð	 og	 þau	 voru	 áður	 fyrr	 (Appadurai,	 1996;	 Ginsburg,	

Abu-Lughod	og	Larkin,	2002).		

	 Mannfræðin	byrjaði	frekar	seint	á	því	að	skoða	fjölmiðla	ef	miðað	er	við	

aðrar	 fræðigreinar	 en	 lengi	 vel	 voru	 fjölmiðlar	 nánast	 álitnir	 sem	 tabú	 innan	

fræðigreinarinnar	(Ginsburg	o.fl.,	2002;	Wilson	og	Peterson,	2002).	Mannfræðin	

var	 lengi	 vel	 tengd	 við	 hið	 hefðbundna	 og	 staðbundna	 og	 vettvangur	

mannfræðinga	gjarnan	á	framandi	og	fjarlægum	slóðum.	Þá	voru	fjölmiðlar	taldir	

nútímalegir	 og	 vestrænir	 en	 það	 þótti	 lengi	 vel	 ekki	 eiga	 heima	 innan	

mannfræðinnar	 (Ginsburg	 o.fl.,	 2002;	 Spitulnik,	 1993).	 Það	 var	 ekki	 fyrr	 en	 á	

áttunda	 og	 níunda	 áratug	 síðustu	 aldar	 að	 mannfræðingar	 fóru	 að	 átta	 sig	 á	

mikilvægi	 fjölmiðla	 og	 undirgreinin	mannfræði	 fjölmiðla	 varð	 til	 (Ginsburg	 o.fl.,	

2002;	Topper,	1976).	Mannfræðingar	hófu	að	gera	sér	grein	fyrir	vægi	fjölmiðla	í	

menningu	og	hversu	áhrifamiklir	fjölmiðlar	væru	í	því	að	vekja	athygli	á	verkum	

mannfræðinga	(Topper,	1976).			

Mannfræðingurinn	 Margaret	 Mead	 átti	 stóran	 þátt	 í	 því	 að	 breyta	 viðhorfi	

mannfræðinga	 til	 fjölmiðla	 en	 hún	 var	 óhrædd	 við	 að	 starfa	 með	 fjölmiðlum.	

Mead	 nýtti	 sér	 fjölmiðla	 til	 þess	 að	 vekja	 athygli	 á	 verkum	 sínum	 en	 hún	 varð	

fljótt	að	þekktu	nafni	í	Bandaríkjunum.	Ástæður	að	baki	vinsældum	Mead	fólust	

meðal	 annars	 í	 því	 að	 verk	 hennar	 voru	 mjög	 aðgengileg	 auk	 þess	 sem	 skrif	

hennar	þóttu	auðlesanleg.	Aðrir	 fræðimenn	þóttu	of	 fræðilegir	og	 skrifuðu	mál	

sem	 almenningur	 skildi	 ekki	 (Topper,	 1976).	 Upp	 úr	 1970	 minnkuðu	 opinberir	

styrkir	 til	 mannfræðinemenda	 og	 mannfræðirannsókna	 gríðarlega.	 Bandaríska	

mannfræðifélagið	 fór	 því	 að	 vinna	 að	 leiðum	 til	 þess	 að	 auka	 samstarf	 á	 milli	

mannfræðinnar	 og	 fjölmiðla	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 vekja	 meiri	 athygli	 á	

verkum	 mannfræðinga.	 Stór	 hluti	 mannfræðinga	 hafði	 lengi	 vel	 haft	 óbeit	 á	

fjölmiðlum	 og	 neitaði	 að	 vinna	 með	 þeim.	 Mannfræðingar	 fóru	 því	 í	 auknum	
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mæli	 að	 vinna	 með	 fjölmiðlum	 en	 Bandaríska	 mannfræðifélagið	 réð	 meðal	

annars	 til	 starfa	 fjölmiðlafulltrúa.	Þá	byrjuðu	mannfræðingar	að	reyna	að	höfða	

betur	 til	 almennings	 með	 því	 að	 gera	 verk	 sín	 aðgengilegri	 og	 auðlesanlegri	

(Topper,	1976).		

Fjölmiðlar	hafa	 síðan	verið	vinsælt	umfjöllunarefni	mannfræðinga	enda	 spila	

fjölmiðlar	stórt	hlutverk	í	menningu	samfélaga	en	menningarhugtakið	hefur	alltaf	

verið	 miðlægt	 í	 mannfræðinni	 (Ginsburg	 o.fl.,	 2002).	 Í	 mannfræði	 fjölmiðla	 er	

lögð	 áhersla	 á	 etnógrafískar	 rannsóknir	 til	 þess	 að	 öðlast	 skilning	 á	 félags-	 og	

menningarlegum	 áhrifum	 fjölmiðla	 á	 líf	 fólks.	 Undir	 hina	 hefðbundnu	

skilgreiningu	 á	 miðlum	 falla	 útvarp,	 sjónvörp,	 kvikmyndir	 og	 tónlist	 auk	

prentmiðla	 eins	 og	 fréttablaða,	 tímarita	 og	 bókmennta	 (Ginsburg	 o.fl.,	 2002;	

Spitulnik,	1993).	Síðastliðin	ár	og	áratugi	hafa	orðið	miklar	 framfarir	 í	 stafrænni	

tækni	 sem	 hefur	 meðal	 annars	 leitt	 af	 sér	 fjöldann	 allan	 af	 nýjum	 miðlum.	

Fjölmargir	fjölmiðlar	eru	þannig	til	dæmis	einungis	eða	að	hluta	til	stafrænir.		
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3 Mannfræði	á	stafrænni	öld	

Miklar	 breytingar	 hafa	 orðið	 á	mannfræðinni	 síðastliðna	 tvo	 til	 þrjá	 áratugi	 en	

það	er	meðal	annars	hægt	að	rekja	til	tækni-	og	netbyltingarinnar.	Með	tilkomu	

hins	 stafræna	 heims	 hefur	mannfræðin	 þurft	 að	 endurskoða	 og	 breyta	 ýmsum	

grunnhugmyndum	og	hugtökum	sem	lengi	hafa	verið	miðlæg	í	fræðigreininni.	Þar	

er	til	að	mynda	hægt	að	nefna	hugtök	eins	og	vettvangur,	samfélag	og	menning	

(Horst	 og	Miller,	 2012;	Miller	 o.fl.,	 2016).	Mannfræðingurinn	 Keith	Hart	 (2004)	

telur	 mikilvægt	 að	 mannfræðingar	 bæti	 og	 breyti	 kenningum	 og	

rannsóknaraðferðum	 sínum	 í	 takt	 við	 nýja	 tíma.	 Hann	 segir	 mannfræðinga	 of	

lengi	hafa	verið	fasta	í	gömlum	kenningum	og	aðferðum	en	hann	segir	mikilvægt	

að	mannfræðingar	veiti	hinu	stafræna	gaum.	

Á	 níunda	 og	 tíunda	 áratug	 síðustu	 aldar	 var	 talið	 að	 tölvur	 og	 internetið	

myndu	gjörbreyta	formgerð	samfélaga	(Wilson	og	Peterson,	2002)	sem	er	rétt	að	

einhverju	leyti.	Segja	má	að	internetið	hafi	haft	áhrif	á	flesta	þætti	samfélagsins	

en	samskipti	hafa	meðal	annars	gjörbreyst	með	tilkomu	þess.	Stafræn	tækni	og	

miðlar	hafa	óneitanlega	haft	mikil	áhrif	á	samfélög	út	um	allan	heim	og	í	dag	spila	

sjónvarp,	 útvarp,	 tölvur	 og	 farsímar	 stórt	 hlutverk	 í	 lífi	 okkar.	 Miðlar	 móta	 að	

stórum	hluta	 skoðanir	okkar	og	viðhorf	og	því	er	mikilvægt	 fyrir	mannfræðinga	

að	 veita	 þeim	 nánari	 athygli	 (Coleman,	 2010).	 Hraði	 félagslegra	 breytinga	

margfaldaðist	með	tilkomu	hins	stafræna	og	þar	eru	samfélagsmiðlar	gott	dæmi	

(Miller,	 2012).	 Í	 dag	 er	 félags-	 og	 menningarlegt	 vægi	 kvikmynda,	 sjónvarps,	

útvarps,	 tölva	 og	 farsíma	mikið	 nánast	 hvar	 sem	er	 í	 heiminum	 (Ginsburg	 o.fl.,	

2002;	Horst	og	Miller,	2012).		

Flestar	stórar	uppfinningar	hafa	verið	gagnrýndar	og	jafnvel	talið	líklegar	til	að	

hafa	neikvæð	áhrif	á	grunngildi	mannsins.	Gríski	heimspekingurinn	Plato	hélt	því	

til	 að	mynda	 fram	 að	með	 uppfinningu	 ritlistar	myndi	mannkynið	 nota	minnið	

sjaldnar	og	á	endanum	missa	hluta	af	minninu	(Miller	o.fl.,	2016).	Hér	á	eftir	mun	
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ég	 fara	yfir	þær	breytingar	 sem	orðið	hafa	á	mannfræði	á	 stafrænni	öld	en	hið	

stafræna	hafði	í	för	með	sér	miklar	breytingar	fyrir	mannfræðina.		

	

3.1 Stafræn	mannfræði	

Stafræn	mannfræði	 er	 eins	 og	 gefur	 að	 skilja	 tiltölulega	nýleg	undirgrein	 innan	

mannfræðinnar	en	hún	skoðar	hlutverk	stafrænnar	tækni	 í	 samfélagi	manna	og	

menningu.	 Í	 byrjun	 tíunda	 áratugar	 síðustu	 aldar	 fóru	mannfræðingar	 að	 veita	

stafrænni	 tækni	áhuga	en	þá	varð	 jafnframt	ákveðin	sprengja	 í	efni	sem	fjallaði	

um	 hið	 stafræna	 (Coleman,	 2010).	 Stafræn	mannfræði	 skoðar	 tengsl	mannsins	

við	hinn	stafræna	heim	en	þar	er	meðal	annars	hægt	að	nefna	tölvur,	farsíma	og	

internetið	 (Ginsburg	 o.fl.,	 2002;	 Horst	 og	 Miller,	 2012).	 Mannfræðin	 sem	

fræðigrein	 hefur	 reynt	 að	 svara	 spurningum	 um	 hvað	 felist	 í	 því	 að	 vera	

mennskur.	Nú	á	dögum	á	hið	stafræna	stóran	hluta	af	sjálfi	margra	einstaklinga	

og	því	nauðsynlegt	fyrir	mannfræðina	að	skoða	það	nánar	(Miller	o.fl.,	2016).		

Fyrst	 um	 sinn	 gerðu	 rannsóknir	 á	 internetinu	 ráð	 fyrir	 tveimur	 heimum;	

„raunheimi“	 og	 „sýndarheimi“.	 Margir	 mannfræðingar	 gagnrýndu	 þessa	

tvískiptingu	 en	 þeir	 töldu	 að	 það	 sem	 gerðist	 á	 internetinu	 væri	 alveg	 jafn	

raunverulegt	 og	 það	 sem	 gerðist	 utan	 þess	 (Boellstorff,	 2008;	 Horst	 og	Miller,	

2012;	Miller	o.fl.,	2016).	Nú	tilheyra	flestir	einstaklingar	að	einhverju	leyti	hinum	

stafræna	heimi.	Skilin	á	milli	hins	„raunverulega“	heims	og	hins	stafræna	heims	

eru	óljós	 og	oft	 engin	 leið	 að	 greina	hvar	 einn	heimurinn	byrjar	 og	 hinn	 endar	

(Jordan,	 2009),	 enda	 er	 algjör	 óþarfi	 að	 reyna	 að	 aðskilja	 þessa	 tvo	 heima	 rétt	

eins	og	enginn	myndi	telja	að	símtal	væri	hluti	af	öðrum	heimi	þó	svo	að	það	eigi	

sér	ekki	stað	frá	augliti	til	auglitis	(Miller,	2012).		

Samkvæmt	 Miller	 og	 fl.	 (2016)	 fer	 félagsmótun	 nú	 að	 miklu	 leyti	 fram	 á	

internetinu	en	með	félagsmótun	lærir	einstaklingur	á	helstu	reglur	samfélagsins,	

bæði	 skráðar	 og	 óskráðar,	 og	 verður	 þannig	 fullgildur	 meðlimur	 samfélagsins	

(Eriksen,	 2001).	 Fartölvur	 og	 farsímar	 eru	 næstum	 því	 orðin	 að	 staðalbúnaði	 á	
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mörgum	 stöðum	 og	 óhætt	 að	 segja	 að	 hið	 stafræna	 sé	 einn	 aðalþátturinn	 í	

mótun	 nútíma	 sjálfsmynda	 (Coleman,	 2010).	 Nú	 hefur	 tæplega	 helmingur	

jarðarbúa	 aðgang	 að	 internetinu	 en	 internetið	 er	 sú	 tæknibylting	 sem	 hefur	

breiðst	 hvað	hraðast	 út.	 Þegar	 internetið	 var	 fyrst	 opnað	almenningi	 árið	 1993	

voru	notendur	þess	um	3	milljónir	(Hart,	2004)	en	í	dag	eru	notendur	hins	vegar	

orðnir	tæpir	3	og	hálfur	milljarður	(Kemp,	2016).		

Mannfræðingar	 hafa	 alltaf	 lagt	 mikla	 áherslu	 á	 að	 rannsaka	 samfélög	 og	

menningu	þeirra.	Með	tilkomu	internetsins	hafa	orðið	til	nýjar	tegundir	rýma	og	

samfélaga	sem	mannfræðingar	eru	nú	í	auknum	mæli	farnir	að	skoða	en	þar	er	til	

að	 mynda	 hægt	 að	 nefna	 svokölluð	 internetsamfélög	 (Durrenberger	 og	 Erem,	

2010).	Slík	samfélög	eru	að	mörgu	leyti	lík	hinum	hefðbundnu	samfélögum	og	því	

er	hægt	að	nota	svipaðar	aðferðir	við	að	skoða	þau	(Boellstorff,	2008;	Wilson	og	

Peterson,	2002).	Í	internetsamfélögum	ríkja	oft	ákveðnar	hefðir,	venjur	og	reglur	

sem	svipa	til	hefðbundinna	samfélaga.	Þannig	er	einnig	hægt	að	finna	ágreining	

innan	 internetsamfélaga	 rétt	 eins	 og	 í	 hinum	 hefðbundnu	 samfélögum	 utan	

internetsins	 (Coleman,	 2010).	 Mannfræðingurinn	 Tom	 Boellstorff	 rannsakaði	

sýndarheiminn	Second	Life	en	þar	geta	notendur	hannað	eigin	persónu	og	 lifað	

lífi	hennar	sem	á	sér	alfarið	stað	á	internetinu.	Hann	komst	að	því	að	internetið	

er	í	mörgum	tilfellum	framlenging	á	lífum	okkar	í	raunheimum	(Boellstorff,	2008).	

Vettvangur	mannfræðinga	hefur	því	verið	að	opnast	síðastliðin	ár	og	áratugi	og	

er	ekki	eins	afmarkaður	og	áður	fyrr	(Horst,	2012).	

	

3.2 Stafrænn	vettvangur	

Með	tilkomu	stafrænnar	tækni	hafa	ýmsar	hugmyndir	og	hugtök	í	mannfræðinni	

þurft	að	gangast	undir	endurskoðun.	Þeirra	á	meðal	er	hugtakið	vettvangur	en	nú	

getur	vettvangur	mannfræðinga	einnig	verið	stafrænn	(Hammersley	og	Atkinson,	

2007;	 Horst	 og	 Miller,	 2012;	 Miller	 o.fl.,	 2016).	 Stafræni	 vettvangurinn	 er	 að	

verða	sífellt	mikilvægari	þar	sem	við	lifum	á	tímum	þar	sem	hið	stafræna	er	nær	
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allsráðandi	 (Horst	 og	Miller,	 2012;	Miller	 o.fl.,	 2016).	 Áður	 fyrr	 var	 vettvangur	

mannfræðinga	iðulega	á	framandi	slóðum	í	litlum	og	staðbundnum	samfélögum	

þar	 sem	mannfræðingurinn	 tók	 viðtöl	 við	 viðmælendur	 sína	 augliti	 til	 auglitis.	

Mannfræðingurinn	 Bronislaw	 Malinowski	 sem	 jafnframt	 var	 frumkvöðull	 í	

aðferðafræði	 mannfræðinnar	 lagði	 mikla	 áherslu	 á	 að	 mannfræðingurinn	 færi	

sjálfur	 á	 vettvang,	 dveldi	 þar	 í	 lengri	 tíma	 og	 safnaði	 sjálfur	 upplýsingum	

(Durrenberger	 og	 Erem,	 2010;	 Eriksen,	 2001).	 En	 er	 jafn	 mikilvægt	 í	 dag	 að	

mannfræðingurinn	 sé	 á	 staðnum?	 Er	 nóg	 fyrir	 mannfræðinginn	 að	 tala	 við	

viðmælendur	sína	í	gegnum	síma	eða	internetið?		

Þegar	hugmyndir	um	vettvanginn	voru	víkkaðar	út	þurfti	að	endurskoða	

menningarhugtakið	 en	 lengi	 vel	 höfðu	 hugtökin	 tvö	 verið	 óaðskiljanleg.	

Mannfræðin	 tók	 að	 færast	 frá	 hugmyndum	um	 lítil	 og	 staðbundin	 samfélög	og	

fór	að	beina	 sjónum	sínum	 í	meira	mæli	 að	því	 flæði	 sem	hnattvæðingin	hefur	

haft	í	för	með	sér	(Appadurai,	1996).	

Aðferðafræði	 og	 kenningar	 stafrænnar	mannfræði	 eru	 nýlegar	 og	 enn	 í	

mótun	 auk	 þess	 sem	 þær	 breytast	 hratt	 vegna	 þess	 hversu	 margslungið	

internetið	 og	 hið	 stafræna	 er	 (Hammersley	 og	 Atkinson,	 2007).	 Ekki	 eru	 allir	 á	

einu	 máli	 um	 ágæti	 hins	 stafræna	 vettvangs	 og	 hvort	 samfélagsmiðlar	 geti	 til	

dæmis	yfir	höfuð	talist	vera	vettvangur	mannfræðinga.	Aðrir	telja	hinn	stafræna	

vettvang	hins	vegar	vera	rökrétt	skref	 í	mannfræði	á	stafrænni	öld	þar	sem	hið	

stafræna	leikur	svo	stórt	hlutverk.	Einhverjir	mannfræðingar	hafa	haft	áhyggjur	af	

því	 að	með	 rannsóknum	á	 stafrænum	vettvangi	 sé	 verið	 að	hörfa	 aftur	 til	 fyrri	

tíma	sófamannfræðinnar	(Bonilla	og	Rosa,	2015).	Með	sófamannfræði	er	átt	við	

mannfræði	á	seinni	hluta	19.	aldar	og	fyrri	hluta	20.	aldar	þegar	mannfræðingar	

fóru	ekki	sjálfir	á	vettvang	heldur	fengu	þeir	upplýsingar	frá	vettvangi	 frá	þriðja	

aðila,	 svo	 sem	 trúboðum,	 landnemum	 eða	 aðstoðarmönnum	 sínum	 (Eriksen,	

2001).	

Mannfræðingurinn	 Tom	 Boellstorff	 (2012)	 leggur	 áherslu	 á	 það	 að	

stafrænn	 vettvangur	 sé	 jafn	 raunverulegur	 og	 hinn	 hefðbundni	 vettvangur	 og	
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mikilvægt	sé	að	mannfræðingar	og	aðrir	detti	ekki	í	þá	gryfju	að	gera	ráð	fyrir	því	

að	 líf	 fyrir	 internetið	 hafi	 á	 einhvern	 hátt	 verið	 raunverulegra	 og	 betra.	 Hinn	

stafræni	vettvangur	hefur	þó	ekki	komið	 í	stað	hins	hefðbundna	vettvangs	utan	

internetsins	 heldur	 er	 hann	 stundum	 einungis	 viðbót.	 Í	 sumum	 tilfellum	 er	

vettvangurinn	 einungis	 stafrænn	 en	 í	 mörgum	 tilfellum	 er	 bæði	 stuðst	 við	

hefðbundinn	vettvang	utan	internetsins	sem	og	stafrænan	vettvang	(Miller	o.fl.,	

2016).	

Mannfræðingurinn	 John	Postill	 (2015)	 segir	 að	 í	 sumum	 tilfellum	getum	

við	 lært	meira	um	ákveðna	atburði	með	því	að	 fylgjast	með	þeim	á	 stafrænum	

vettvangi	líkt	og	Facebook	eða	Twitter	heldur	en	við	gætum	gert	á	hefðbundnum	

vettvangi	(Postill,	2015).	Nú	eru	svo	ótal	margar	leiðir	fyrir	mannfræðinga	að	vera	

á	staðnum,	hvort	sem	það	er	á	hinn	hefðbundna	hátt	eða	í	gegnum	síma,	tölvu,	

internetið	 eða	 samfélagsmiðla.	 Samkvæmt	 Postill	 ættu	 mannfræðingar	 ekki	

einungis	að	reiða	sig	á	hefðbundna	óstafræna	vettvangsvinnu	annars	vegar	eða	

stafræna	vettvangsvinnu	hins	vegar	heldur	ættu	þeir	að	notast	við	báðar	aðferðir	

(Postill,	2015).		
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4 Stafrænir	miðlar	og	aktívismi	

Eðli	 og	 birtingarmyndir	 aktívisma	 hafa	 breyst	 mikið	 á	 undanförnum	 árum	 og	

áratugum	 (Cammaerts,	 2007)	 en	 miklar	 tækniframfarir	 sem	 hafa	 átt	 sér	 stað	

síðan	á	níunda	og	tíunda	áratugi	síðustu	aldar	hafa	haft	áhrif	á	nánast	alla	þætti	

mannlegs	samfélags	(Bonilla	og	Rosa,	2015;	Postill,	2012).	Andspyrna	hefur	alltaf	

verið	 hluti	 af	 samfélagi	 manna	 og	 jafnframt	 verið	 mikilvægur	 þáttur	 í	 mótun	

þeirra	 og	 framþróun	 (Castells,	 2012).	 Aktívistar	 hafa	 lengi	 vel	 nýtt	 sér	miðla	 á	

borð	 við	 prentmiðla,	 útvarp	 og	 sjónvarp	 en	 nýlegasta	 verkfæri	 þeirra	 eru	

stafrænir	miðlar	og	tæki	en	þar	má	til	dæmis	nefna	snjallsíma	og	samfélagsmiðla.	

Þessi	nýju	verkfæri	hafa	fremur	bæst	við	þau	sem	fyrir	voru	í	stað	þess	að	leysa	

þau	 af	 hólmi	 (Castells,	 2012;	 Tilly	 og	 Wood,	 2009).	 Samstaða	 er	 gríðarlega	

mikilvægur	 þáttur	 í	 andspyrnu	 og	mótmælum	 (Gledhill,	 2000)	 en	með	 tilkomu	

internetsins	 er	 nú	 auðveldara	 en	 aldrei	 fyrr	 að	 skapa	 breiða	 samstöðu	 meðal	

mikils	fjölda	fólks	(Bonilla	og	Rosa,	2015).	

Notkun	miðla	 og	 tækni	 til	 þess	 að	 dreifa	 út	 upplýsingum	 og	 vekja	 athygli	 á	

óréttlæti	er	ekki	nýtt	fyrirbæri	en	ýmis	félög	og	grasrótarhreyfingar	hafa	lengi	vel	

notað	 þá	 aðferð	 (Bonilla	 og	 Rosa,	 2015).	 Frá	 upphafi	 níunda	 áratugar	 síðustu	

aldar	 hafa	 minnihlutahópar	 til	 að	 mynda	 nýtt	 sér	 miðla	 til	 þess	 að	 reyna	 að	

standa	 vörð	 um	 hagsmuni	 sína	 og	 berjast	 gegn	 óréttlæti.	 Sem	 dæmi	 um	 slíka	

minnihlutahópa	 má	 til	 að	 mynda	 nefna	 frumbyggja.	 Mannfræðingurinn	 Faye	

Ginsburg	 hefur	 kallað	 þetta	 menningarlegan	 aktívisma.	 Minnihlutahópar	 hafa	

þannig	notað	miðla	á	borð	við	myndbönd	eða	kvikmyndir	til	þess	að	endurvekja	

ákveðnar	 menningarlegar	 hefðir	 í	 því	 skyni	 að	 styrkja	 eigin	 sjálfsmynd	 gegn	

ríkjandi	valdakerfi	(Ginsburg	o.fl.,	2002).		

Fólk	 notar	 internetið	 á	margvíslegan	 hátt	 en	 þar	 geta	 einstaklingar	 tjáð	 sig,	

mótmælt	 eða	 reynt	 að	 hafa	 pólitísk	 áhrif	 (Hooghe,	 Oser	 og	 Marien,	 2015;	

Rumbul,	 2014).	 Internetnotendur	 eru	 gríðarlega	 fjölbreyttur	 hópur	 en	 hlutfall	

kynjanna	hjá	fólki	undir	þrítugu	er	til	að	mynda	nánst	jafnt	(Hooghe	o.fl.,	2015).	
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Tölvur,	 internetið,	 farsímar	 og	 ýmis	 snjalltæki	 hafa	 nú	 gert	 samskipti	 þvert	 á	

landamæri	 auðveld	 og	 fljótleg	 (Coleman,	 2010).	 Fjölmargir	 eiga	 tölvur	 eða	

snjallsíma	 með	 aðgangi	 að	 interneti	 en	 það	 eitt	 og	 sér	 getur	 verið	 mikilvægt	

verkfæri	fyrir	aktívista.	Stafrænir	miðlar	og	tækni	hafa	undanfarið	átt	stóran	þátt	

í	 því	 að	 bylta	 því	 hvernig	 við	 tökum	 á	 félagslegum	 vandamálum	 en	með	 hjálp	

þeirra	 geta	 einstaklingar	 nú	 í	 auknum	 mæli	 tekið	 málin	 í	 sínar	 eigin	 hendur.	

Stafrænar	aðgerðir	krefjast	oft	 lítillar	 fyrirhafnar	og	kostnaðar	en	geta	oft	verið	

gríðarlega	 áhrifamiklar,	 ekki	 síst	 vegna	 þess	 hversu	 hratt	 og	 breitt	 þær	 geta	

dreifst	 (Miller	 o.fl.,	 2016).	 Stafrænir	 miðlar	 og	 þá	 sérstaklega	 samfélagsmiðlar	

spila	sífellt	stærra	hlutverk	í	starfi	aktívista	og	grasrótarhreyfinga	en	nú	til	dags	er	

tæplega	þriðjungur	jarðarbúa	virkir	notendur	á	samfélagsmiðlum	(Kemp,	2016).	

	

4.1 Samfélagsmiðlar	

Allt	frá	því	að	samfélagsmiðlar	komu	til	sögunnar	hafa	þeir	verið	hluti	af	daglegu	

lífi	milljóna	notenda	um	allan	heim	(boyd	og	Ellison,	2007)	en	sumir	 líta	 jafnvel	

svo	á	að	samfélagsmiðlar	séu	nú	orðnir	órjúfanlegur	hluti	tilverunnar	(Miller	o.fl.,	

2016).	 Samfélagsmiðlar	 eru	 vítt	 hugtak	 sem	 nær	 yfir	 fjöldann	 allan	 af	 ólíkum	

rafrænum	miðlum	en	þeir	eru	afleiðing	örar	tækniþróunar	síðastliðna	tvo	áratugi	

eða	 svo	 („Hvað	 eru	 samfélagsmiðlar	 og	 til	 hvers	 notum	 við	 þá?“,	 2014).	

Samkvæmt	Boyd	og	Ellison	(2007)	varð	fyrsti	samfélagsmiðillinn	til	árið	1997	en	

fljótlega	eftir	aldamótin	varð	svo	sprengja	í	nýjum	samfélagsmiðlum.	Í	stuttu	máli	

eru	samfélagsmiðlar	vefsíður	eða	forrit	sem	gera	notendum	kleift	að	búa	til	eða	

deila	 efni,	 svo	 sem	 textum,	 myndum,	 hljóði	 eða	 myndböndum	 (Baldvin	 Þór	

Bergsson,	2014).	Í	dag	eru	31%	jarðarbúa	virkir	notendur	á	samfélagsmiðlum	og	

útlit	 er	 fyrir	 að	 fjöldi	 notenda	 muni	 fara	 ört	 hækkandi	 á	 næstu	 árum	 (Kemp,	

2016).	Tveir	stærstu	og	þekktustu	samfélagsmiðlarnir	eru	Facebook	og	Twitter	en	

sá	 fyrri	 er	 með	 1550	 milljónir	 notenda	 á	 heimsvísu	 og	 sá	 síðari	 320	 milljónir	

notenda	(Kemp,	2016).		
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Mannfræðin	 hefur	 í	 gegnum	 tíðina	 lagt	 ríka	 áherslu	 á	 að	 rannsaka	 félagsleg	

tengsl	 og	 samskipti	 en	 þar	 er	 til	 að	 mynda	 hægt	 að	 nefna	 rannsóknir	

mannfræðinga	 á	 sifjakerfum	 og	 gjafaskiptum.	 Félagsleg	 tengsl	 og	 samskipti	

mynda	 einmitt	 grunninn	 að	 samfélagsmiðlum	 (Miller	 o.fl.,	 2016)	 og	 því	 ættu	

samfélagsmiðlar	 að	 vera	 áhugaverður	 vettvangur	 fyrir	mannfræðinga.	 Líkt	 og	 á	

við	um	stafræna	mannfræði	eru	samfélagsmiðlar	tiltölulega	nýtt	fyrirbæri	og	því	

eru	 kenningar	 og	 hugmyndafræði	 sem	 snúa	 að	 þeim	 enn	 í	 smíðum.	 Auk	 þess	

þurfa	 kenningar	 og	 aðferðafræði	 í	 rannsóknum	 á	 samfélagsmiðlum	 að	 vera	 í	

stöðugri	 endurskoðun	 vegna	 hraðra	 breytinga	 og	 mikillar	 endurnýjunar	 á	

samfélagsmiðlum	(Baldvin	Þór	Bergsson,	2014;	Miller	o.fl.,	2016).		

Miller	 (2012)	 telur	 að	 mannfræðingar	 þurfi	 að	 styðjast	 við	 menningarlega	

afstæðishyggju	 við	 rannsóknir	 á	 samfélagsmiðlum	 líkt	 og	 á	 hefðbundnum	

vettvangi.	Hann	segir	notkun	samfélagsmiðla	vera	gríðarlega	mismunandi	á	milli	

landa	og	er	hver	og	einn	samfélagsmiðill	notaður	á	mismunandi	hátt	á	hverjum	

stað	fyrir	sig.	Þannig	eru	samfélagsmiðlar	aðlagaðir	að	hverju	samfélagi	og	ólíkum	

þörfum	notendanna	hverju	sinni.	Samfélagsmiðlar	eru	háðir	notendum	sínum	að	

en	þeir	eru	að	stórum	hluta	mótaðir	af	notendum	sínum	(Horst,	2012;	Horst	og	

Miller,	2012).		

Samfélagsmiðlar	 eru	 í	 auknum	 mæli	 farnir	 að	 spila	 hlutverk	 í	 nútíma	

stjórnmálum.	 Margir	 telja	 að	 stafrænir	 miðlar	 á	 borð	 við	 samfélagsmiðla	 geti	

stuðlað	að	aukinni	stjórnmálaþátttöku	og	betra	aðgengi	að	upplýsingum	(Baldvin	

Þór	 Bergsson,	 2014).	 Margir	 telja	 einnig	 að	 nú	 sé	 auðveldara	 að	 afla	 sér	

upplýsinga	 með	 hjálp	 internetsins	 auk	 þess	 sem	 auðveldara	 er	 að	 koma	

skoðunum	 sínum	 á	 framfæri.	 Stafræn	 tækni	 hefur	 þó	 ekki	 sömu	 áhrif	 á	 alla	

aldurshópa	en	sænsk	rannsókn	sýndi	fram	á	það	að	einstaklingar	á	aldrinum	18-

33	ára	voru	mun	líklegri	til	þess	að	nota	samfélagsmiðla	til	þess	að	fylgjast	með	

stjórnmálum	 en	 aðrir	 aldurshópar	 (Holt,	 Shehata,	 Strömbäck	 og	 Ljungberg,	

2013).		
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Internetið	 og	 samfélagsmiðlar	 hafa	 í	 raun	 myndað	 ákveðna	 framlengingu	 á	

okkur	 sem	manneskjum	og	hafa	meðal	 annars	 fært	okkur	nýjar	 samskiptaleiðir	

sem	og	nýtt	rými	þar	sem	við	getum	lifað	(Boellstorff,	2012;	Wilson	og	Peterson,	

2002).	 Eðli	 samfélagsmiðla	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 þeir	 snerta	 á	 nánast	 öllum	

helstu	sviðum	mannfræðinnar	en	þeir	hafa	meðal	annars	áhrif	á	hagræna	þætti,	

trúarbrögð,	stjórnmál	og	menningu	(Miller,	2012).	Hér	á	eftir	mun	ég	skoða	áhrif	

hins	 stafræna	 á	 aktívisma	 en	 aktívismi	 hefur	 tekið	miklum	breytingum	 í	 kjölfar	

tæknibyltingarinnar.	

	

4.2 Stafrænn	aktívismi	

Síðastliðna	 tvo	áratugi	eða	svo	hafa	orðið	miklar	breytingar	á	birtingarmyndum	

aktívisma	 en	 hann	 á	 sér	 nú	 oftar	 stað	 á	 stafrænum	vettvangi.	Með	 stafrænum	

aktívisma	er	átt	við	aktívisma	sem	á	sér	aðeins,	eða	að	hluta	til,	stað	á	stafrænum	

vettvangi.	Hefðbundinn	aktívismi	og	stafrænn	aktívismi	haldast	gjarnan	í	hendur	

og	önnur	aðferðin	útilokar	ekki	hina	heldur	eru	þær	gjarnan	notaðar	 samhliða.	

Stafrænar	 aðgerðir	 geta	 til	 að	 mynda	 falist	 í	 rafrænum	 mótmælum	 og	

undirskriftalistum.	Þá	getur	stafrænn	aktívismi	einnig	falist	í	því	að	deila	textum,	

myndum	 eða	 myndböndum,	 til	 að	 mynda	 á	 samfélagsmiðlum	 eða	 í	 gegnum	

tölvupóst.	 Með	 stafrænni	 tækni	 er	 bæði	 auðveldara	 og	 fljótlegra	 að	 koma	

skilaboðum	á	framfæri	og	hafa	samskipti	við	aðra	aktívista.	Auk	þess	er	hægt	að	

ná	til	mun	breiðari	hóps	þar	sem	hægt	er	að	koma	skilaboðum	á	framfæri	og	fólk	

getur	 jafnvel	 tekið	 þátt	 í	 aðgerðum	 óháð	 landfræðilegri	 staðsetningu.	

Upplýsingar	á	internetinu	geta	náð	til	gríðarlega	fjölbreytts	og	fjölmenns	hóps	og	

því	 getur	 stafrænn	 aktívismi	 verið	 mjög	 áhrifaríkur	 til	 þess	 að	 vekja	 athygli	 á	

ákveðnum	 málefnum.	 Á	 samfélagsmiðlum	 er	 hægt	 að	 fylgjast	 með	 ýmsum	

viðburðum	 út	 frá	 fjölbreyttum	 sjónarhornum.	 Þannig	 hefur	 til	 að	mynda	 verið	

hægt	 að	 fylgjast	með	 ýmsum	mótmælum	 á	 samfélagsmiðlum	 út	 frá	 sjónarhóli	

mótmælenda,	vitna,	blaðamanna	og	lögreglumanna	(Bonilla	og	Rosa,	2015).		
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Á	 internetinu	 og	 samfélagsmiðlum	 getur	 skapast	 vettvangur	 fyrir	 jaðar-	 og	

minnihlutahópa	til	þess	að	láta	í	sér	heyra.	Samkvæmt	Bonilla	og	Rosa	(2015)	eru	

þessir	 sömu	 hópar	 einnig	 líklegri	 til	 þess	 að	 nýta	 samfélagsmiðla	 í	mótmælum	

sínum.	 Ýmsar	 grasrótarhreyfingar	 og	 aðgerðasinnar	 hafa	 notað	 stafræna	miðla	

og	tækni	til	þess	að	breiða	út	hugmyndir	sínar	í	því	skyni	að	upplýsa	fólk	og	auka	

umfang	baráttu	þeirra	(Bonilla	og	Rosa,	2015).	Notkun	stafrænna	miðla	er	oftast	

bara	einn	hlekkur	í	keðjunni	en	þeir	eru	oftast	notaðir	samhliða	öðrum	aðgerðum	

utan	hins	stafræna	heims	(Penney	og	Dadas,	2014).	

Síðastliðin	 ár	 hafa	 stafrænir	 miðlar	 í	 síauknum	 mæli	 spilað	 lykilhlutverk	 í	

félagslegum	og	pólitískum	mótmælum	og	byltingum	víða	um	heiminn	en	þar	er	

til	 að	mynda	 hægt	 að	 nefna	Occupy	Wall	 Street	hreyfinguna	og	 Arabíska	 vorið	

(Penney	 og	 Dadas,	 2014).	 Internetið	 og	 samfélagsmiðlar	 geta	 gegnt	

margvíslegum	hlutverkum	í	mótmælum	og	byltingum	en	kveikjan	að	þeim	getur	

til	að	mynda	átt	sér	stað	á	samfélagsmiðlum.	Samfélagsmiðlar	á	borð	við	Twitter	

hafa	 einnig	 verið	 nýttir	 fyrir	 svokallaða	 borgaralega	 blaðamennsku	 (e.	 citizen	

journalism)	en	þá	setja	almennir	borgarar	upplýsingar	um	mótmæli	eða	annað	á	

samfélagsmiðla,	 gjarnan	 í	 rauntíma	 (Bonilla	 og	 Rosa,	 2015;	 Penney	 og	 Dadas,	

2014).		

Samfélagsmiðla	 er	 hægt	 að	 nota	 á	 margvíslegan	 hátt	 til	 aðgerða	 en	 þá	 er	

meðal	annars	hægt	að	nota	til	 stafrænna	mótmæla,	 til	þess	að	skapa	umræður	

eða	skipuleggja	hefðbundin	mótmæli	auk	þess	sem	samfélagsmiðlar	geta	einnig	

reynst	vel	til	þess	að	tengjast	öðrum	aktívistum.	Samfélagsmiðlarnir	búa	ekki	til	

hreyfingarnar	 sem	 slíkar	 heldur	 eru	 þeir	 hentug	 verkfæri	 í	 mótun	 þeirra	 og	

framkvæmd	 mótmæla.	 Samfélagsmiðillinn	 Twitter	 hefur	 verið	 vinsæll	 meðal	

aktívista	 en	 hann	 hefur	 verið	 nýttur	 á	margþættan	 hátt	 í	 ýmsum	byltingum	og	

mótmælum.	Twitter	hefur	mikið	verið	notaður	til	þess	að	koma	upplýsingum	um	

mótmæli	á	framfæri	auk	þess	sem	Twitter	hefur	reynst	góður	vettvangur	til	þess	

að	 lýsa	mótmælum	 í	 rauntíma.	 Það	 er	 í	 raun	 ekkert	 nýtt	 að	 nota	 internetið	 til	

þess	að	dreifa	upplýsingum	en	samfélagsmiðlar	á	borð	við	Twitter	hafa	gert	þann	
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möguleika	 mun	 hraðvirkari	 og	 auðveldari	 en	 áður	 hefur	 þekkst	 (Penney	 og	

Dadas,	2014).	

Stafrænn	aktívismi	er	um	margt	líkur	hinum	hefðbundna	aktívisma.	Kostnaður	

við	 stafrænan	 aktívisma	 eða	 stafrænar	 aðgerðir	 er	 oft	 mun	 lægri	 en	 við	

hefðbundnar	 aðgerðir	 líkt	 og	 mótmæli	 eða	 mótmælafundi.	 Mörg	 stafræn	

mótmæli	 eru	 höfð	 með	 einföldu	 sniði	 til	 þess	 að	 fleiri	 geti	 og	 vilji	 taka	 þátt.	

Þannig	 eru	 stafræn	mótmæli	 oftast	 ekki	 tímafrek	 fyrir	 þátttakendur	né	 krefjast	

þau	mikillar	fyrirhafnar	(Bonilla	og	Rosa,	2015;	Penney	og	Dadas,	2014).		

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 á	 aktívísk	 mannfræði	 sér	 langa	 sögu	 sem	 hefur	

undanfarið	 aukið	 tengsl	 sín	 við	 ólíka	miðla	 og	 stafrænan	 aktívisma.	 Hér	 á	 eftir	

mun	ég	stuttlega	fjalla	um	stafræn	mótmæli	og	svokallaðan	„hashtag“	aktívisma	

og	 færa	 rök	 fyrir	mikilvægi	 þess	 að	mannfræðin	 beini	 sjónum	 sínum	 að	 þessu	

sviði.	 Nýlegir	 atburðir	 á	 Íslandi	 varðandi	 efnahagshrunið	 og	 mótmæli	 gegn	

sitjandi	 stjórnvöldum	 hafa	 vakið	 athygli	 mannfræðinga	 (Gísli	 Pálsson	 og	

Durrenberger,	 2014).	 Mest	 athygli	 hefur	 þó	 beinst	 að	 mótmælum	 utan	

internetsins	 til	 að	mynda	 sem	 átta	 hafa	 sér	 stað	 við	 Alþingishúsið.	 Stafrænum	

mótmælum	hafa	aftur	á	móti	verið	sýnd	minni	athygli	og	því	sem	sagt	hefur	verið	

á	 internetinu	 í	kjölfar	eða	á	meðan	á	mótmælum	stendur.	Einnig	mun	ég	koma	

með	 nokkur	 íslensk	 dæmi	 um	 stafrænar	 aðgerðir	 sem	 átt	 hafa	 sér	 stað	 á	

samfélagsmiðlum	 og	 færa	 rök	 fyrir	 því	 að	 mannfræðin	 eigi	 heima	 innan	 þess	

ramma.		

	

4.2.1 #aktívismi	

Svokallaður	„hashtag“	aktívismi	er	ein	tegund	stafræns	aktívisma	sem	hefur	notið	

aukinna	 vinsælda	 síðastliðin	 ár.	 Í	 „hashtag“	 aktívisma	 gegna	myllumerki	 eða	 #,	

lykilhlutverki	en	þau	eru	notuð	til	þess	að	merkja	eða	flokka	umræður.	„Hashtag“	

aktívismi	 felur	 í	 sér	 aðgerðir	 eða	 baráttur	 sem	 styðjast	 einkum	 við	

samfélagsmiðla	líkt	og	Facebook	og	Twitter.	„Hashtag“	aktívismi	krefst	í	raun	ekki	
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alltaf	mikilla	 aðgerða,	 tíma	eða	 fyrirhafnar	af	hálfu	þátttakenda	en	 stundum	er	

nóg	 að	 líka	 við	 stöðuuppfærslur	 (e.	 status)	 eða	 að	deila	mynd,	myndbandi	 eða	

viðburði.	Fyrir	hverja	byltingu	eða	mótmæli	er	þá	búið	til	ákveðið	myllumerki	sem	

notað	 er	 til	 að	 merkja	 alla	 þá	 umræðu	 um	 málefnið	 til	 þess	 að	 dreifa	

boðskapnum	sem	víðast	(Bonilla	og	Rosa,	2015).	

Eins	og	áður	 sagði	 gegna	myllumerkin	 lykilhlutverki	 í	 „hashtag“	aktívisma	en	

þau	virka	líkt	og	ákveðin	flokkunarkerfi	eða	kóðanir	mannfræðinga	og	eru	notuð	

til	þess	að	gefa	til	kynna	um	hvað	er	verið	að	fjalla.	Stundum	er	merkingin	óljós,	

kaldhæðin,	hnyttin	eða	 jafnvel	með	pólitískri	skírskotun	og	einungis	með	því	að	

sjá	myllumerkið	er	hægt	að	skilja	raunverulega	merkingu	textans.	Myllumerki	er	

að	finna	á	fjölmörgum	samfélagsmiðlum	en	þar	er	meðal	annars	hægt	að	nefna	

Facebook	og	Twitter.	Með	því	að	smella	á	ákveðið	myllumerki	er	hægt	að	nálgast	

allar	 umræður	 um	 það	málefni.	 Hafa	 ber	 í	 huga	 að	 hægt	 er	 að	 merkja	 hvaða	

umræðu	 sem	 er	með	 ákveðnu	myllumerki	 og	 því	 eiga	 stundum	 umræður	 sem	

merktar	eru	með	sama	myllumerkinu	í	raun	ekkert	sameiginlegt	(Bonilla	og	Rosa,	

2015).		

Með	 notkun	 myllumerkja	 er	 á	 auðveldan	 hátt	 hægt	 að	 fylgjast	 með	 allri	

umræðu	 um	 ákveðin	 málefni	 en	 notandinn	 þarf	 hinsvegar	 að	 vita	 hvaða	

myllumerki	 er	 í	 notkun	 hverju	 sinni	 til	 þess	 að	 geta	 fylgst	 með	 umræðunni	

(Baldvin	Þór	Bergsson,	2014).	Með	notkun	myllumerkja	 verður	auðveldara	 fyrir	

almenning	 að	 fylgjast	 með	 umræðunni.	 Myllumerki	 hafa	 verið	 notuð	 á	

margvíslegan	hátt	en	þau	hafa	til	að	mynda	verið	notuð	til	þess	að	skipuleggja	og	

samhæfa	mótmæli	og	byltingar.	„Hashtag“	aktívismi	getur	tekið	á	sig	margvísleg	

form	en	hann	er	meðal	 annars	hægt	 að	nýta	 til	 til	 skipulagningar	mótmæla,	 til	

þess	 að	 vekja	 athygli,	 byggja	 samstöðu,	 skapa	 umræðu	 og	 að	 sjálfsögðu	 til	 að	

knýja	fram	breytingar	(Bonilla	og	Rosa,	2015).		
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4.2.2 Gagnrýni	á	stafrænan	aktívisma	

Stafrænn	 aktívismi	 hefur	 verið	 gagnrýndur	 fyrir	 að	 hafa	 lítil	 raunveruleg	 áhrif	

utan	 internetsins	 og	 hefur	 hann	 stundum	 verið	 kallaður	 „clicktivism“	 eða	

„slacktivism“.	 „Slacktivism“	 hefur	 verið	 skilgreindur	 sem	 áhættulitlar	 og	 ódýrar	

stafrænar	aðgerðir	sem	ætlað	er	að	vekja	fólk	til	vitundar,	stuðla	að	breytingum	

eða	 að	 sýna	 samstöðu	 með	 ákveðnum	 málefnum.	 „Slacktivism“	 getur	 til	 að	

mynda	falið	í	sér	að	líka	við	færslur,	myndir	eða	myndbönd	á	samfélagsmiðlum,	

að	skrifa	undir	rafræna	undirskriftalista	eða	að	merkja	umræður	með	ákveðnum	

myllumerkjum.	Nýlegur	 valmöguleiki	 á	 Facebook	hefur	 einnig	 verið	 gagnrýndur	

fyrir	að	flokkast	undir	„slacktivisma“	en	Facebook	hefur	boðið	notendum	sínum	

upp	 á	 tímabundnar	 forsíðumyndir	 sem	 ætlað	 er	 að	 sýna	 stuðning	 og	 mynda	

samstöðu	 með	 hinum	 ýmsu	 málefnum	 (Lee	 og	 Hsieh,	 2013).	 Þannig	 gátu	

notendur	Facebook	til	að	mynda	sett	„Gay	Pride“	fánann	yfir	forsíðumynd	sína	til	

þess	 að	 sýna	 réttindabaráttu	 samkynhneigðra	 stuðning.	 Í	 kjölfar	

hryðjuverkaárasana	 í	 Belgíu	 í	 mars	 2016	 bauðst	 notendum	 einnig	 að	 setja	

belgíska	fánann	yfir	forsíðumynd	sína.		

Einhverjir	telja	að	stafrænn	aktívismi	geri	það	að	verkum	að	fólk	taki	síður	þátt	

í	aðgerðum	utan	 internetsins	og	að	þeir	 láti	 stafræna	þátttöku	sér	nægja.	Aðrir	

eru	á	öndverðum	meiði	og	telja	að	þátttaka	 í	stafrænum	aktívisma	sé	ákveðinn	

stökkpallur	í	átt	að	þátttöku	í	aðgerðum	utan	internetsins.	Umræður	og	byltingar	

á	 netinu	 hafa	 kannski	 ekki	 alltaf	 bein	 áhrif	 en	 geta	 þó	 leitt	 til	 ákveðinnar	

vitundarvakningar	og	hvatt	fólk	til	þess	að	taka	þátt	í	aktívisma	utan	internetsins.	

Þar	sem	internetið	spilar	svo	stórt	hlutverk	í	lífi	fólks	í	dag	þykir	mörgum	betra	að	

fræðast	á	internetinu	áður	en	þeir	grípa	til	aðgerða	(Rumbul,	2014).		

Einhverjir	telja	stafrænan	aktívisma	ekki	vera	alvöru	aktívisma	og	telja	að	hann	

geti	ekki	haft	nein	raunveruleg	áhrif	eða	stuðlað	að	alvöru	breytingum	utan	hins	

stafræna	heims.	Mikilvægt	er	þó	að	muna	að	stafrænum	aktívisma	er	ekki	ætlað	

að	 koma	 í	 stað	 hins	 hefðbundna	 aktívisma	 heldur	 er	 hann	 oft	 hugsaður	 sem	

viðbót	 við	 hefðbundið	 form	 aktívisma	 (Bonilla	 og	 Rosa,	 2015).	 Þrátt	 fyrir	
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gagnrýnisraddir	hafa	áhrif	ýmissa	netbyltinga	teygt	anga	sína	fyrir	utan	internetið	

en	það	verður	komið	nánar	inn	á	það	síðar.		

Eins	 og	með	 flestum	 tækninýjungum	hafa	 heyrst	 raddir	 um	að	með	 tilkomu	

hins	 stafræna	muni	mannlegt	 eðli	 á	 einhvern	 hátt	 taka	 breytingum.	 Bæði	 hafa	

heyrst	raddir	þess	efnis	að	maðurinn	verði	á	einhvern	hátt	síðri	með	tilkomu	hins	

stafræna	eða	 jafnvel	að	hann	muni	verða	betri.	Einhverjir	 telja	að	hið	stafræna	

leiði	 til	 þess	 að	 við	missum	 þau	 grunngildi	 sem	 geri	 okkur	mennsk	 og	 um	 leið	

aðgreini	okkur	 frá	öðrum	verum.	Þá	hafa	aðrir	haldið	því	 fram	að	hið	 stafræna	

muni	 verða	 ákveðin	 viðbót	 eða	 framlenging	 á	manninum	 og	með	 notkun	 þess	

stafræna	geti	maðurinn	hámarkað	getu	 sína	 (Horst	og	Miller,	2012;	Miller	o.fl.,	

2016).	Líkt	og	Miller	og	fleiri	 (2016)	benda	á	er	mannlegt	eðli	sífellt	að	breytast	

sem	 og	 hugmyndir	 okkar	 um	 hvað	 nákvæmlega	 felist	 í	 því	 að	 vera	mennskur.	

Með	 tímanum	 venjast	 tækninýjungar	 og	 verða	 jafnvel	margar	 fljótt	 ómissandi,	

líkt	og	til	dæmis	notkun	bíla.	

Langvarandi	 áhrif	 stafræns	 aktívisma	 eru	 umdeild	 en	 einhverjir	 telja	 að	 það	

ríki	 ákveðin	ákveðin	 tilhneiging	 til	þess	að	gera	 lítið	úr	 stafrænum	aktívisma	og	

um	 leið	 upphefja	 hinn	 hefðbundna	 aktívisma	 sem	 á	 sér	 stað	 utan	 veggja	

internetsins	 (Bonilla	og	Rosa,	2015;	Rumbul,	2014).	Einhverjir	 telja	að	stafrænn	

aktívismi	 vekji	 einungis	 athygli	 á	 hverju	 málefni	 í	 skamma	 stund	 eða	 þar	 til	

notendur	 finna	 sér	 annað	 áhugaverðara.	 Aðrir	 telja	 hins	 vegar	 að	 þátttaka	 í	

stafrænum	 aktívisma	 geti	 haft	 raunveruleg	 áhrif	 utan	 internetsins	 (Bonilla	 og	

Rosa,	2015).	Samkvæmt	Bonilla	og	Rosa	(2015)	er	þó	mikilvægt	að	líta	ekki	svo	á	

að	 stafrænn	 aktívismi	 sé	 á	 einhvern	 hátt	 verri	 eða	 óæðri	 hefðbundnum	

aktívisma.	 Þau	 segja	 auk	 þess	mikilvægt	 að	mannfræðingar	 séu	meðvitaðir	 um	

takmarkanir	hans	og	mögulegar	gildrur	sem	geta	orðið	á	vegi	mannfræðinga	sem	

vilja	gera	etnógrafískar	rannsóknir	á	stafrænum	vettvangi	(Bonilla	og	Rosa,	2015).	

Boellstorff	 (2008)	 segir	 mikilvægt	 að	 falla	 ekki	 í	 þá	 gryfju	 að	 telja	 hefðbundin	

samfélög	á	einhvern	hátt	betri	eða	raunverulegri	heldur	en	internetsamfélög.	
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En	 eru	 aðgerðir	 eða	 stuðningur	 á	 samfélagsmiðlum	 á	 borð	 við	 Twitter	 og	

Facebook	nóg?	Eða	þurfa	 stafrænar	aðgerðir	 að	vera	 tengdar	 „raunverulegum“	

aðgerðum	 utan	 internetsins	 til	 þess	 að	 hafa	 áhrif?	 Næst	 verða	 tvær	 íslenskar	

netbyltingar	 skoðaðar	 sem	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 hafa	 átt	 upptök	 sín	 á	

samfélagsmiðlum	til	þess	að	reyna	að	varpa	frekari	ljósi	á	þetta.		
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5 Netbyltingar	

Árið	2014	voru	96,5%	heimila	á	Íslandi	nettengd	og	voru	um	97%	íbúa	landsins	á	

aldrinum	 16-74	 ára	 reglulegir	 internetnotendur	 en	 það	 er	 jafnframt	 hæsta	

hlutfall	internetnotenda	í	Evrópu.	Flestir	tengdust	internetinu	með	fartölvum	eða	

spjaldtölvum	en	þar	á	eftir	komu	farsímar	og	snjallsímar	(Árni	Fannar	Sigurðsson,	

2015).	Þá	er	 stór	hluti	 Íslendinga	virkur	á	 samfélagsmiðlum	eða	73%	 Íslendinga	

(Kemp,	 2016).	 Því	 er	 ljóst	 að	 hátt	 hlutfall	 Íslendinga	 notar	 internetið	 og	

samfélagsmiðla	 reglulega	og	því	ekki	 furða	að	 fjölbreytt	notkun	samfélagsmiðla	

sé	 að	 verða	 sífellt	 meira	 áberandi	 í	 íslensku	 samfélagi.	 Samfélagsmiðlar	 hafa	

gjörbylt	 aktívisma	 og	 mótmælum	 út	 um	 allan	 heim	 og	 þar	 er	 Ísland	 engin	

undanteking.	 Segja	 má	 að	 árið	 2015	 hafi	 verið	 ár	 netbyltinga	 á	 Íslandi	 en	

jafnréttisbyltingar	eða	kvennabyltingar	voru	þar	sérstaklega	áberandi.	Hér	á	eftir	

mun	 ég	 fjalla	 um	 tvær	 íslenskar	 netbyltingar.	 Netbyltingarnar	 tvær	 eru	

brjóstabyltingin	 svokallaða	 eða	 #FreeTheNipple	 og	 byltingin	 sem	 kennd	 er	 við	

Facebook	 hópinn	 Beauty	 tips	 sem	 átti	 sér	 stað	 á	 samfélagsmiðlum	 undir	

myllumerkinu	#þöggun.		

	

5.1 #FreeTheNipple	

#FreeTheNipple	 byltingin	 á	 Íslandi	 eða	 brjóstabyltingin	 eins	 og	 hún	 hefur	

stundum	verið	kölluð	á	upphaf	sitt	að	rekja	til	samfélagsmiðilsins	Twitter	en	hún	

er	 jafnframt	 fyrsta	 íslenska	 Twitter	 byltingin	 (Baldvin	 Þór	 Bergsson,	 2015).	 Í	

marsmánuði	2015	beraði	nemandi	í	Verslunarskóla	Íslands	brjóst	sín	á	Twitter	og	

í	 kjölfarið	 fóru	 fleiri	 konur	 að	 gera	 það	 sama	 og	 markaði	 það	 upphaf	

byltingarinnar.	Femínistafélög	mennta-	og	háskóla	 landsins	hvöttu	nemendur	til	

þess	 að	 frelsa	 geirvörtuna	 þann	 26.	 mars	 2015	 og	 mæta	 án	 brjóstahaldara	 í	

skólann.	Mikil	samfélagsleg	pressa	hefur	verið	á	konur	að	vera	í	brjóstahaldara	og	

að	ekki	 sjáist	 í	geirvörtur	þeirra	 .	 Í	 kjölfarið	 frelsuðu	hundruðir	ef	ekki	þúsundir	
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íslenskra	 kvenna	 geirvörtuna	 á	 Twitter	 og	 Facebook	 þegar	 þær	 birtu	 myndir	

brjóstum	sínum	á	samfélagsmiðlum.		

„Sú	bylting	 sem	#freethenipple	konurnar	 standa	á	bak	við	er	 skref	 í	
átt	að	auknu	kynfrelsi,	skref	í	átt	þess	að	við	konur	tökum	yfirráðarétt	
yfir	 okkar	 eigin	 líkömum	 og	 neitum	 þeim	 sem	 vilja	 eigna	 sér	 þá,	
neitum	því	að	í	nekt	kvenna	sé	falin	skömm.	Samtakamáttur	íslenskra	
kvenna	hefur	 gjörbreytt	 íslensku	 samfélagi	 síðustu	hundrað	árin,	 og	
skapað	 okkur	 betri	 heim.	 Enn	 og	 aftur	 standa	 konur	 saman,	 nú	 á	
veraldarvefnum,	 og	 krefjast	 þess	 að	 samfélagið	 virði	 yfirráðarétt	
kvenna	yfir	eigin	 lífi	og	líkama,	að	skömmin	sem	konur	hafa	dröslast	
með	í	gegnum	aldirnar	séu	færðar	á	sinn	rétta	stað,	í	faðm	þeirra	sem	
vilja	eigna	sér	og	misnota	líkama	annarra.“	(Atli	Ísleifsson,	2015).	

	

Brjóstabyltingin	hafði	ekki	sömu	þýðingu	fyrir	alla	þátttakendur	en	samkvæmt	

könnun	 sem	 Baldvin	 Þór	 Bergsson	 gerði	 í	 kjölfar	 byltingarinnar	 höfðu	 flestir	

þátttakendur	 þó	 skýrar	 hugmyndir	 um	 hvað	 það	 var	 sem	 byltingin	 gekk	 út	 á.	

Flestir	vildu	berjast	fyrir	jafnrétti	kynjanna	auk	þess	sem	margir	sögðust	vera	að	

berjast	 gegn	 hefndarklámi	 (Auður	 Albertsdóttir,	 2015c).	 Þá	 sagði	 einn	

þátttakenda	eftirfarandi:	„Okkur	finnst	fáránlegt	að	samfélagið	geti	bannað	okkur	

að	vera	berar	að	ofan.	Þetta	er	okkar	leið	til	að	taka	aftur	okkar	líkama	og	eigna	

okkur	 hann“	 (Auður	 Albertsdóttir,	 2015a).	 Annar	 þátttakandi	 sagði	 að	 ástæða	

fyrir	hennar	þátttöku	væri	að	taka	vald	yfir	eigin	líkama	aftur	í	sínar	hendur	eftir	

að	 hafa	 lent	 í	 hrelliklámi	 	 en	 nekt	 kvenna	 ætti	 ekki	 að	 vera	 niðurlægjandi	 og	

eitthvað	sem	hægt	sé	að	nota	gegn	þeim	(Jóhann	Óli	Eiðsson,	2015b).	

Vettvangur	 brjóstabyltingarinnar	 var	 bæði	 stafrænn	og	 utan	 internetsins.	 Til	

að	 byrja	með	 fólust	 aðgerðirnar	 í	 myndbirtingum	 á	 Twitter	 en	 seinna	 færðust	

aðgerðirnar	 einnig	 utan	 internetsins.	 Hópur	 kvenna	 úr	 Kvennaskólanum	 í	

Reykjavík	 fór	 til	 að	 mynda	 gangandi	 um	 miðbæinn	 berbrjósta	 (Jóhann	 Óli	

Eiðsson,	2015a)	og	þá	stóðu	þrjár	íslenskar	stelpur	fyrir	hópferð	í	Laugardalslaug	

þar	 sem	 þær	 hvöttu	 konur	 til	 að	mæta	 berbrjósta	 (Stefán	 Árni	 Pálsson,	 2015).	

Einnig	 var	 haldinn	 Free	 the	 nipple	 viðburður	 á	 Austurvelli	 þar	 sem	 konur	 voru	
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hvattar	til	þess	að	koma	eins	og	þeim	liði	best,	í	brjóstahaldara,	án	brjóstahaldara	

eða	berar	að	ofan	(Auður	Albertsdóttir,	2015b).		

Óhætt	er	að	segja	að	íslenskir	fjölmiðlar	og	samfélagsmiðlar	hafi	logað	í	kjölfar	

byltingarinnar	 en	 byltingin	 hafði	 þó	 ekki	 einungis	 áhrif	 innanlands.	

Brjóstabyltingin	 vakti	 einnig	 athygli	 á	 heimsvísu	 en	 þökk	 sé	 Twitter	 náðu	 bæði	

umræður	og	myndir	af	byltingunni	mikilli	dreifingu.	Nú	þegar	rúmt	ár	er	liðið	frá	

byltingunni	 telja	 sumir	 að	 miklar	 hugarfarsbreytingar	 hafi	 orðið	 í	 íslensku	

samfélagi	og	margir	líta	jafnframt	svo	á	að	umræðan	sé	orðin	opnari	(Gunnhildur	

Jónsdóttir,	 2016).	 Segja	 má	 að	 byltingin	 hafi	 verið	 fyrsta	 aldan	 í	 femínískum	

netbyltingum	ársins	2015	en	 í	 kjölfarið	 fóru	af	 stað	 fjölmargar	kvennabyltingar.	

Þar	 er	 til	 að	mynda	 hægt	 að	 nefna	 #6dagsleikinn,	 #þöggun	 og	 #konurtala.	 Hér	

næst	 verður	 fjallað	 um	 Beauty	 Tips	 byltinguna	 sem	 fylgdi	 í	 kjölfar	

brjóstabyltingarinnar.	

	

5.2 Beauty	tips	byltingin	

Þann	29.	maí	2015	fór	af	stað	önnur	íslensk	kvennabylting	en	sú	bylting	byrjaði	í	

lokaða	Facebook	hópnum	Beauty	tips.	Meðlimir	Beauty	Tips	eru	að	langmestum	

hluta	kvenmenn	og	voru	meðlimir	Beauty	Tips	tæplega	25	þúsund	talsins	þegar	

byltingin	fór	af	stað	(Andrea	Sóleyjar-	og	Björgvinsdóttir,	2015).	Meðlimir	hópsins	

deildu	 frásögnum	af	kynferðislegu	ofbeldi	en	tilgangurinn	var	að	vekja	athygli	á	

þessu	rótgróna	samfélagsmeini	og	jafnframt	að	rjúfa	þá	þöggun	sem	lengi	hefur	

einkennt	kynferðisafbrot.	Með	byltingunni	voru	konurnar	að	skila	skömminni	til	

gerandans	 en	 þátttakendum	 í	 byltingunni	 þótti	 ábyrgð	 kynferðisofbeldis	 hafa	

verið	sett	í	of	miklum	mæli	á	þolendur.	Byltingin	teygði	anga	sína	út	fyrir	Beauty	

tips	 hópinn	 og	 einhverjar	 konur	 deildu	 sögum	 sínum	 í	 opnum	 færslum	 á	

Facebook	 og	 Twitter.	 Umræður	 og	 frásagnir	 tengdar	 byltingunni	 voru	 svo	

merktar	með	myllumerkjunum	#þöggun	og	#konurtala.		
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Beauty	 tips	 byltingin	 náði	 víða	 og	 höfðu	 fjölmargar	 konur	 til	 að	 mynda	

samband	við	Stígamót	 í	kjölfar	byltingarinnar	en	Stígamót	eru	 	grasrótarsamtök	

sem	berjast	gegn	kynferðisofbeldi	auk	þess	að	veita	þolendum	kynferðisofbeldis	

ráðgjöf.	Eftirspurn	eftir	 ráðgjöf	var	 svo	mikil	að	erfitt	var	 fyrir	 ráðgjafa	að	anna	

eftirspurn	 (Viktoría	 Hermannsdóttir,	 2015).	 Þá	 fjölluðu	 erlendir	 fjölmiðlar	 um	

byltinguna,	 til	 að	 mynda	 breska	 blaðið	 The	 Independent	 (Eleftheriou-Smith,	

2015).	 Vettvangur	 byltingarinnar	 var	 að	mestu	 leyti	 stafrænn	 en	 umræður	 um	

byltinguna	 náðu	 þó	 langt	 út	 fyrir	 Beauty	 Tips	 hópinn.	Miklar	 umræður	 fóru	 af	

stað	í	íslensku	samfélagi	um	kynferðisafbrot	og	þær	umræður	náðu	til	að	mynda	

alla	leið	inn	í	Borgarstjórn.	Sóley	Tómasdóttir	borgarfulltrúi	lagði	fram	eftirfarandi	

tillögu	á	fundi	borgarstjórnar	16.	júní	2015:	

„Borgarstjórn	samþykkir	að	fela	ofbeldisvarnarnefnd	að	vinna	tillögur	
að	 aðgerðum	 borgarinnar	 til	 að	 styrkja	 forvarnarstarf	 vegna	
kynbundins	ofbeldis	og	mæta	þörfum	þolenda.	Svokölluð	Beauty	tips	
bylting	hefur	sýnt,	svo	ekki	verður	um	villst,	að	rík	þörf	er	fyrir	hvort	
tveggja.	 Reykjavíkurborg	 skorast	 ekki	 undan	 ábyrgð	 í	 þeim	 efnum.“	
(„Beauty	tips	bylting	nær	inn	í	borgarstjórn“,	2015).		

	

Ein	kvennanna	sem	tók	þátt	í	byltingunni	sagði	að	hún	hefði	aldrei	þorað	að	opna	

sig	 um	 það	 kynferðisofbeldi	 sem	 hún	 varð	 fyrir	 ef	 ekki	 hefði	 verið	 fyrir	 þessa	

miklu	samstöðu	sem	myndaðist	í	byltingunni	(Sunna	Kristín	Hilmarsdóttir,	2015).	

Samstaða	þátttakenda	er	lykillinn	í	hverskonar	andspyrnu	og	byltingum	(Gledhill,	

2000)	en	 segja	má	að	Facebook	hafi	 verið	 lykillinn	 í	þeirri	miklu	 samstöðu	 sem	

skapaðist	í	Beauty	Tips	byltingunni.		

Byltingunni	 var	 svo	gefið	andlit	þegar	 fjölmargir	 Facebook	notendur	hófu	að	

breyta	 forsíðumynd	 sinni	 í	mynd	 af	 gulu	 andliti	 annarsvegar	 eða	 appelsínugulu	

andliti	 hinsvegar.	Gula	 andlitið	 var	ætlað	þeim	 sem	þekktu	 einhvern	 sem	hafði	

orðið	fyrir	kynferðisofbeldi	en	það	appelsínugula	fyrir	þá	sem	sjálfir	höfðu	orðið	

fyrir	kynferðisofbeldi.	Með	notkun	myndanna	var	ætlunin	að	vekja	athygli	á	því	

hversu	 útbreitt	 samfélagsmein	 nauðgunarmenningin	 er	 (Áslaug	 Karen	
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Jóhannsdóttir,	 2015)	 en	myndrænt	 efni	 getur	 verið	mun	 áhrifaríkara	 en	 textar	

(Miller	o.fl.,	2016).	

	

5.3 Netbyltingar	og	mannfræði	

Óhætt	er	að	segja	að	bæði	#FreeTheNipple	og	#þöggun	hafi	vakið	mikla	athygli,	

bæði	 innanlands	 og	 utan.	 Erfitt	 er	 þó	 að	 segja	 til	 um	 raunveruleg	 áhrif	

byltinganna	 á	 íslenskt	 samfélag	 þar	 sem	 stutt	 er	 síðan	 þær	 áttu	 sér	 stað.	 Þó	

virðist	sem	að	aukin	og	opnari	umræða	um	kynbundið	ofbeldi	hafi	haft	einhver	

áhrif	 á	 íslenskt	 samfélag.	 Þannig	 teygði	 Beauty	 tips	 byltingin	 anga	 sína	 inn	 í	

Borgarstjórn	 en	 þar	 var	 samþykkt	 að	 borgin	myndi	 styrkja	 forvarnarstarf	 gegn	

kynbundnu	ofbeldi.	Þá	skilaði	umræðan	sér	einnig	í	aukinni	aðsókn	fórnarlamba	

kynferðisofbeldis	 til	 ráðgjafa	 Stígamóta	 sem	 vart	 náði	 að	 anna	 eftirspurn	 um	

tíma.		

	 Báðar	 byltingar	 áttu	 upptök	 sín	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 var	 vettvangur	

þeirra	að	stóru	leyti	stafrænn.	Líkt	og	í	brjóstabyltingunni	var	þó	bæði	notast	við	

hinn	 hefðbundna	 aktívisma	 utan	 internetsins	 sem	 og	 hinn	 stafræna	 aktívisma.	

Upphaf	brjóstabyltingarinnar	 var	 á	 samfélagsmiðlinum	Twitter	en	aðgerðir	 fóru	

þó	fljótt	að	færast	yfir	 í	raunheima	þegar	ungar	konur	tóku	sig	saman	og	gengu	

berbrjósta	um	miðbæ	Reykjavíkur.	Þá	voru	einnig	ýmsir	viðburðir	skipulagðir	sem	

tengdust	 frelsun	 geirvörtunnar.	 En	 getur	 hið	 stafræna	 verið	 vettvangur	

mannfræðinga?	Bonilla	og	Rosa	(	2015)	telja	að	hið	stafræna	geti	og	eigi	að	vera	

vettvangur	mannfræðinga	á	21.	öldinni	þar	sem	stafrænir	miðlar	eru	allsráðandi.	

Þau	 telja	 jafnframt	 að	 ákveðin	myllumerki	 geti	 verið	 vettvangur	mannfræðinga	

en	með	því	að	skoða	myllumerki	 tengd	byltingunum	væri	hægt	að	 fylgjast	með	

allri	umræðu	um	þær	á	samfélagsmiðlum.	Líkt	og	þau	benda	á	er	hægt	að	merkja	

hvaða	 umræður	 sem	 er	 með	 ákveðnu	 myllumerki	 og	 stundum	 eiga	 umræður	

merktar	sama	myllumerkinu	ekkert	sameiginlegt.		
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Margir	 eru	 sammála	 um	 að	 stafrænir	 miðlar	 og	 þá	 sérstaklega	

samfélagsmiðlar	hafi	umbylt	aktívisma	en	margar	ástæður	geta	legið	að	baki	þess	

að	notendur	kjósi	frekar	að	mótmæla	á	stafrænum	vettvangi.	Þegar	fyrsta	konan	

beraði	 brjóst	 sín	 í	 íslensku	 brjóstabyltingunni	 fylgdu	 margar	 aðrar	 konur	 í	

kjölfarið,	bæði	innan	veggja	internetsins	og	utan	þeirra.	Á	samfélagsmiðlum	gátu	

konur	ýmist	komið	fram	undir	nafni	eða	birt	myndir	sínar	nafnlausar	en	ekki	allar	

konur	 voru	 tilbúnar	 til	 þess	 að	 bera	 brjóst	 sín	 utan	 internetsins.	 Þá	 krefst	

stafrænn	aktívismi	oftast	tiltölulega	lítillar	fyrirhafnar,	kostnaðar	og	tíma	af	hálfu	

þátttakenda	 auk	 þess	 sem	 þátttakendur	 geta	 tekið	 þátt	 óháð	 landfræðilegri	

staðsetningu.		
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6 Lokaorð	

Menningarleg	 afstæðishyggja	 og	 hlutleysi	 rannsakandans	 hafa	 lengi	 legið	 til	

grundvallar	 mannfræðinnar.	 Þó	 eru	 ekki	 allir	 sammála	 um	 það	 hvort	

mannfræðingar	geti	eða	eigi	að	vera	algjörlega	hlutlausir	er	varðar	allar	hefðir	og	

venjur.	 Tengsl	 mannfræði	 og	 aktívisma	 er	 hægt	 að	 rekja	 aftur	 til	 upphafs	 20.	

aldar	 þegar	 Franz	 Boas	 dró	 kynþátta-	 og	 þróunarhyggjuna	 í	 efa.	 Boas	 lagði	

áherslu	 á	 það	 að	 enginn	 líffræðilegur	 munur	 væri	 á	 milli	 manna	 heldur	 væri	

munurinn	 einungis	 menningarlegur.	 Síðan	 þá	 hafa	 fjölmargir	 aðrir	

mannfræðingar	tekið	aktívíska	afstöðu	og	barist	fyrir	ýmis	konar	málefnum.		

Mannfræðingar	 hafa	 einnig	 gagnrýnt	 hversu	 gildishlaðið	 þróunarhugtakið	 sé	

en	 mannfræðingurinn	 Arturo	 Escobar	 (1995)	 hefur	 vakið	 athygli	 á	 hvernig	

vestræn	 orðræða	 um	 þróun	 hefur	 bæði	 skapað	 og	 viðhaldið	 ákveðnum	

valdayfirráðum	 Vesturlanda.	 Þá	 hafa	 ýmsir	 mannfræðingar	 barist	 fyrir	

mannréttindum	 ýmissa	minnihlutahópa	 en	 þar	 er	 til	 að	mynda	 hægt	 að	 nefna	

frumbyggja.	Mannfræðin	sem	fræðigrein	er	frekar	aktívísk	í	eðli	sínu	þar	sem	hún	

hefur	lengi	vel	sagt	frá	sjónarhorni	ýmissa	minnihluta-	og	jaðarhópa.	

Á	áttunda	áratug	síðustu	aldar	hófu	mannfræðingar	að	nota	miðla	til	þess	að	

vekja	 athygli	 á	 verkum	 sínum	 en	 fram	 að	 því	 höfðu	miðlar	 verið	 ákveðið	 tabú	

innan	 fræðigreinarinnar.	Ýmsir	minnihlutahópar	og	grasrótarsamtök	 fóru	einnig	

að	nýta	sér	miðla	til	þess	að	auka	umfang	baráttur	sinnar	og	fá	aukna	athygli.	Á	

tíunda	 áratug	 síðustu	 aldar	 urðu	 svo	 enn	 frekari	 breytingar	 á	 mannfræði	 og	

aktívisma	en	þær	er	meðal	annars	hægt	að	rekja	til	tækni-	og	netbyltingarinnar.	

Stafræn	 tækni	 og	 stafrænir	 miðlar	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 flesta	 þætti	 mannlegs	

samfélags	 og	 fjölmargir	 þættir	 daglegs	 lífs	 eru	 nú	 farnir	 að	 færast	 yfir	 á	 hið	

stafræna.		

Í	dag	hefur	tæplega	helmingur	jarðarbúa	aðgang	að	internetinu	og	allt	bendir	

til	 þess	 að	 fjöldi	 internetnotenda	 muni	 fara	 ört	 vaxandi	 á	 næstu	 árum.	

Mannfræðin	 hefur	 skoðað	 hvað	 nákvæmlega	 felist	 í	 því	 að	 vera	 mennskur	 í	
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hinum	 ólíku	 samfélögum	 en	 stafræn	 tækni	 hefur	 varpað	 nýju	 ljósi	 á	 það.	Með	

tilkomu	hins	 stafræna	heims	hefur	mannfræðin	þurft	 að	endurskoða	og	breyta	

ýmsum	 grunnhugmyndum	 og	 hugtökum	 sem	 lengi	 hafa	 verið	 miðlæg	 í	

fræðigreininni.	 Þar	 er	 til	 að	mynda	 hægt	 að	 nefna	 hugtök	 eins	 og	 vettvangur,	

samfélag	og	menning.	Vettvangur	mannfræðinga	er	nú	í	auknum	mæli	farinn	að	

verða	 stafrænn	 sem	 er	 svolítið	 á	 skjön	 við	 hina	 hefðbundnu	 aðferðafræði	

mannfræðinnar	 þar	 sem	 lögð	 er	 áhersla	 á	 langtíma	 dvöl	 mannfræðings	 á	

vettvangi.		

Internetið	 og	 samfélagsmiðlar	 hafa	myndað	 ákveðna	 framlengingu	 á	 nútíma	

samfélögum	og	fólk	eyðir	oft	stórum	hluta	úr	degi	sínum	þar.	Þar	sem	samfélagið	

hefur	alltaf	verið	mannfræðingum	hugleikið	ættu	 internetið	og	samfélagsmiðlar	

að	vera	miðlæg	í	mannfræði	21.	aldarinnar.	Internetsamfélög		eru	að	mörgu	leyti	

lík	 hefðbundnum	 samfélögum	 utan	 internetsins	 og	 því	 hægt	 að	 skoða	

internetsamfélög	 	 líkt	 og	 önnur	 samfélög.	 Samfélagsmiðlar	 hafa	 skapað	 góðan	

grundvöll	 fyrir	 upplýsingadreifingu,	 fræðslu	 og	 tækifæri	 til	 aðgerða.	 Í	 þeim	

tilfellum	þar	sem	ójöfnuður,	mannréttindamál	eða	alþjóðamál	virðast	fjarri	okkur	

geta	samfélagsmiðlar	fært	þau	aðeins	nær	og	gert	okkur	kleift	að	tengjast	þeim	

betur.	 Samfélagsmiðlar	 geta	 því	 gert	 það	 sem	 virðist	 vera	 framandi	 aðeins	

kunnuglegra	 líkt	 og	 mannfræðin	 hefur	 gert	 í	 gegnum	 tíðina.	 Notkun	

samfélagsmiðla	 er	 gríðarlega	 fjölbreytt	 á	 milli	 landa	 og	 því	 hentar	

þvermenningarlegur	samanburður	mannfræðinnar	vel	til	rannsókna	á	þeim.		

Eðli	 og	 birtingarmyndir	 aktívisma	 hafa	 breyst	 mikið	 síðastliðna	 áratugi	 sem	

hægt	er	að	rekja	til	tæknibyltingarinnar.	Aktívistar	hafa	lengi	vel	nýtt	sér	miðla	á	

borð	við	prentmiðla,	útvarp	og	sjónvarp	en	nýjustu	verkfæri	þeirra	eru	stafrænir	

miðlar	 og	 tæki	 en	 þar	má	 til	 dæmis	 nefna	 snjallsíma	 og	 samfélagsmiðla.	 Þessi	

nýju	verkfæri	hafa	fremur	bæst	við	þau	sem	fyrir	voru	í	stað	þess	að	koma	í	stað	

þeirra.	 Stafrænn	 aktívismi	 krefst	 sjaldnast	 mikillar	 kunnáttu	 eða	 fyrirhafnar	 af	

hálfu	þátttakenda.	Hann	er	auk	þess	ekki	kostnaðarsamur	auk	þess	sem	nánast	

hver	sem	er	getur	tekið	þátt,	óháð	landfræðilegri	staðsetningu.	
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Óhætt	er	að	segja	að	bæði	brjóstabyltingin	og	Beauty	tips	byltingin	hafi	farið	

eins	og	eldur	 í	 sinu	um	netheima	en	það	er	 til	marks	um	hinn	mikla	hraða	sem	

internetið	 býr	 yfir.	 Nú	 er	 hægt	 að	 gera	 hluti	 sem	 áður	 tók	 nokkra	 daga	 eða	

mánuði,	 á	 örfáum	mínútum	 eða	 klukkustundum	með	 hjálp	 samfélagsmiðla	 og	

snjallsíma.	 Það	 er	 ekki	 einungis	 mikill	 hraði	 sem	 einkennir	 internetið	 heldur	

einkennist	 það	 einnig	 af	 tíðum	 breytingum.	 Þannig	 hafa	 mannfræðingar	 sem	

rannsaka	stafrænan	vettvang	 lent	 í	því	að	vettvangur	þeirra	gjörbreytist	á	mjög	

skömmum	tíma.	Hugmyndir	um	tíma	og	rúm	hafa	einnig	tekið	örum	breytingum	

en	nú	getum	við	 frétt	 af	 atburðum	stuttu	eftir	 að	þeir	 gerast	eða	 jafnvel	 fylgst	

með	þeim	í	beinum	útsendingum.	

Ekki	 er	 ljóst	 hver	 raunveruleg	 áhrif	 brjóstabyltingarinnar	 og	 Beauty	 tips	

byltingarinnar	eru	á	 íslenskt	samfélag	en	þó	er	hægt	að	greina	aukna	og	opnari	

umræðu	 um	 kynferðisofbeldi.Það	 þarf	 að	 gæta	 að	 því	 að	 ýkja	 ekki	 áhrif	 hins	

stafræna	 í	 byltingum	þó	 svo	 að	 það	 geti	 spilað	 stórt	 hlutverk.	 Samfélagsmiðlar	

spiluðu	 til	 að	mynda	stóran	þátt	 í	brjóstabyltingunni	og	Beauty	 tips	byltingunni	

en	 það	 er	 ekki	 samfélagsmiðlum	 einum	 og	 sér	 að	 þakka	 heldur	 spila	 þar	

þátttakendur	 stærsta	 hlutverkið.	 Samfélagsmiðlar	 eru	 fyrst	 og	 fremst	 hjálpleg	

verkfæri	 fyrir	 aktívista.	 Eitt	myllumerki	 kemur	ekki	 af	 stað	byltingu	þó	það	geti	

vissulega	hjálpað	til	við	að	vekja	athygli	á	ákveðinni	baráttu	eða	málefni.	

	 Margir	mannfræðingar	telja	rökrétta	þróun	fræðigreinarinnar	á	stafrænni	

öld	felast	í	auknum	rannsóknum	á	stafrænum	vettvangi.	Hið	stafræna	hefur	haft	

áhrif	 á	 flesta	 þætti	 mannlegs	 samfélags	 eins	 og	 til	 dæmis	 birtingarmyndir	

aktívisma.	 Samskipti	 og	 félagsleg	 tengslanet	 mynda	 grunninn	 að	

samfélagsmiðlum	en	hafa	verið	vinsæl	viðfangsefni	mannfræðinnar.	Vettvangur	

mannfræðinga	 hefur	 því	 stækkað	 með	 tilkomu	 hins	 stafræna	 auk	 þess	 sem	

viðfangsefnum	hefur	 fjölgað.	 Í	dag	geta	mannfræðingar	nýtt	sér	 fjölmarga	kosti	

stafrænna	miðla,	bæði	til	þess	að	vekja	athygli	á	verkum	sínum	sem	og	til	þess	að	

nota	 í	 vettvangsvinnu	 sinni.	 Hið	 stafræna	 er	 komið	 til	 að	 vera	 og	 verður	

áhugavert	að	fylgjast	með	áhrifum	þess	á	mannfræði	næstu	árin.		
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