
 

 

Samfélagshreyfingar sem hófust á samfélagsmiðlum 

Hlutverk samfélagsmiðla fyrir myndun og þróun samfélagshreyfinga 

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir 

 



  

 

 

Samfélagshreyfingar sem hófust á samfélagsmiðlum 

Hlutverk samfélagsmiðla fyrir myndun og þróun samfélagshreyfinga 

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir 

Lokaverkefni til BA-gráðu í félags- og fjölmiðlafræði 

Leiðbeinandi: Ragnar Karlsson  

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2016 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-gráðu í félags- og fjölmiðlafræði og er óheimilt 

að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Guðrún Ósk Guðjónsdóttir 2016 

 

 

Reykjavík, Ísland 2016



  

3 
 

Útdráttur 

Samfélagsmiðlar eru fyrir fjölmarga ómissandi hluti af mannlegri tilveru í vestrænu 

samfélagi. Þeir eru margvíslegir og mismunandi en eitt af helstu afekum sem 

samfélagsmiðlar hafa stuðlað að er að fá fólk til að haga sér í samræmi hvert við annað, 

og hefur það breytt alþjóðlegu almannarými. Vettvangur samskipta er að verða þéttari, 

flóknari og þátttökuvænni. Með tilkomu og útbreiðslu stafrænnar tækni og 

samfélagsmiðla öðlast fólk aukinn aðgang að meira magni upplýsinga. Samfélagsmiðlar 

hafa fært fólki aukin tækifæri til að taka þátt í almennri umræðu og aukna getu til þess 

að taka þátt í sameiginlegum aðgerðum. Samfélagsmiðlar eru þýðingarmikið tæki fyrir 

flestar pólitískar hreyfingar heimsins í dag til þess að samræma málaflutning sinn og 

koma skilaboðum á framfæri, bæði til félagsmanna og annarra. Hins vegar geta 

samfélagsmiðlar líka hæglega skapað þá blekkingu á meðal netverja að þeir hafi mun 

meiri pólitísk áhrif en reyndin er. Í þessari ritgerð er fjallað um hlutverk samfélagsmiðla 

fyrir myndun og þróun samfélagshreyfinga. Teknar eru til umræðu þrjár hreyfingar, þar 

af tvær íslenskar, þ.e. „Free The Nipple“ og „Þöggun“, og ein erlend, þ.e. „Black Lives 

Matter“.  Fjallað er um kenningalegan grundvöll samfélagshreyfinga út frá sex skilyrðum 

Smelsers fyrir sameiginlegri hegðun, ásamt því að fjalla um kenningar Porta og Diani um 

ferli samfélagshreyfinga. Ólík sjónarmið gagnvart raunverulegum áhrifamætti 

samfélagsmiðla eru reifuð og tveir stærstu og vinsælustu samfélagsmiðlarnir í dag, 

Twitter og Facebook, eru teknir til sérstakrar umfjöllunar vegna þýðingar þeirra og 

hlutverka í mótun og viðhaldi samfélagshreyfinga. Samfélagsmiðlar geta þjónað sem 

öflugt hjálpartæki fyrir samfélagshreyfingar; þeir auðvelda upphaf og ýta undir þróun 

þeirra og geta sömuleiðis aukið almenna vitund um málstað þeirra. Hins vegar eru 

samfélagsmiðlar ekki orsök fyrir uppkomu og tilvist samfélagshreyfinga. Aðrir 

áhrifaþættir þurfa að vera til staðar. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA gráðu í félags- og fjölmiðlafræði við Háskóla Íslands. Vægi 

ritgerðarinnar er 12 einingar (ECTS). Leiðbeinandi minn var Ragnar Karlsson og vil ég þakka 

honum innilega fyrir góða og uppbyggjandi leiðsögn. Einnig vil ég þakka honum fyrir mikla 

hvatningu. Loks vil ég þakka foreldrum mínum fyrir að hafa einskærra trú á mér og sérstakar 

þakkir til Brynjars Örn Guðmundsson, kærasta mínum, fyrir ómetanlegan stuðning.  
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1 Inngangur 

Samfélagsmiðlar hafa verið til síðan á sjötta áratug síðustu aldar en undanfarin ár hafa 

þeir náð gífurlegri útbreiðslu um allan heim (Kaplan og Haenlei, 2010; Shirky, 2011). 

Margvíslegar og ólíkar tegundir samfélagsmiðla gegna mismunandi hlutverki, en þeir 

eiga það helst sameiginlegt að vera tengjandi, stuðla að upplýsingamiðlun og að gegna 

samræmandi hlutverki (Hopgood, 2014). Ólík sjónarmið eru uppi varðandi áhrifamátt 

samfélagsmiðla. Þrátt fyrir slíkan ágreining er almennt samþykki um að samfélagsmiðlar 

séu sífellt mikilvægara tæki fyrir pólitískar hreyfingar til að samræma málaflutning sinn 

og koma skilaboðum á framfæri til félagsmanna og annarra. Í fyrsta sinn sem 

samfélagsmiðlar voru notaðir til að þvinga þjóðarleiðtoga frá völdum var í Filippseyjum 

árið 2001. Almenningur sendi á milli sín fjöldasmáskilaboð um að sameinast í 

mótmælum gegn þáverandi forseta landsins, Joseph Estrada. Estrada hrökklaðist frá 

völdum og kenndi „smáskilaboðaskynslóðinni“ (e. the textmessaging generation) um 

afdrif sín. Samfélagsmiðlar voru þó ekki orsök þess að hann missti völdin. Undirliggjandi 

var mikil reiði á meðal landsmanna yfir kúgun og misrétti. Samfélagsmiðlar hjálpuðu 

almenningi hins vegar við að samræma aðgerðir gegn Estrada og koma honum frá 

völdum (Shirky, 2011). 

Í þessari ritgerð verða þrjár hreyfingar sem spruttu upphaflega fram á 

samfélagsmiðlum ræddar, tvær íslenskar, þ.e. „Free The Nipple“ og „Þöggun“, og ein 

erlend, þ.e. „Black Lives Matter“, sem er upprunin í Bandaríkjunum. „Free The Nipple“ 

var átak gegn kynvæðingu geirvarta kvenna, „Þöggun“ vísar til þess tímabils þegar 

hundruðir þolenda kynferðisofbeldis stigu fram í því skyni að rjúfa þögnina í kringum 

kynferðisofbeldi og „Black Lives Matter“ er bandarísk hreyfing sem miðar að því að auka 

vitund almennings um lögregluofbeldi gagnvart svörtu fólki. 

Fyrst verður fjallað um samfélagshreyfingar almennt. Hverjar forsendur þess séu 

að samfélagshreyfing verður til og skýtur rótum, eðli slíkra hreyfinga og mismunandi 

tegundir þeirra. Kenningalegur grundvöllur samfélagshreyfinga sem hér er stuðst við má 

rekja til kenningar Castells um upptök samfélagshreyfinga, skilgreiningar Portas og 

Dianis á samfélagshreyfingum og „dýnamík“ þeirra og kenninga Smelsers um sex skilyrði 

sameiginlegrar hegðunar í hópi manna. Síðan verður rætt um tilurð og þróun 

samfélagsmiðla, um einkenni, umfang og áhrif þeirra. Teflt verður fram öndverðum 
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sjónarmiðum varðandi samfélagsmiðla og þýðingu þeirra, þ.e. sjónarhorni Shirkys og 

viðhorfum Gladwells og Morozovs. Einnig verða rök Fuchs fyrir því að samfélagsmiðlar 

séu kapítalískir í eðli sínu reifuð. Tveir samfélagsmiðlar, Twitter og Facebook, verða 

sérstaklega skoðaðir. Almennar upplýsingar um þá verða útlistaðar ásamt umfjöllun um 

hvernig þeir virka. Mikilvægt er að fjalla um þessa tvo samfélagsmiðla vegna hlutverks 

þeirra í mótun og þróun þeirra hreyfinga sem fjallað er um í þessari ritgerð. Facebook og 

Twitter eru einnig með stærstu og vinsælustu samfélagsmiðlum í dag og er áætlaður 

notendafjöldi þeirra frá 320 milljónum til 500 milljóna notenda (Twitter, 2016; 

Facebook, 2016). Þar á eftir verður fjallað um megininntak hreyfinganna, orsakir, upphaf 

og þróun þeirra, ásamt því að greina frá hlutverki samfélagsmiðla í útbreiðslu þeirra. 

Rannsóknarspurningar sem settar eru fram í þessari ritgerð snúa að áhrifum og hlutverki 

samfélagsmiðla í samfélagshreyfingum. Geta samfélagshreyfingar hafist á 

samfélagsmiðlum? Voru samfélagsmiðlar mikilvægur grundvöllur fyrir því að þessar 

hreyfingar náðu að skjóta rótum og að þær öðluðust jafn mikið vægi í umræðunni og 

raun ber vitni? 
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2 Samfélagshreyfingar 

Castells (2009) segir að breytingar, hvort sem þær eru þróunar- eða byltingarkenndar, 

séu í raun kjarni mannlegs lífs. Félagslegar breytingar eru margvíðar (e. 

multidimensional), háðar samspili á breytingu hugarfars einstaklinga og heildarinnar. 

Hvernig okkur líður og hvernig við hugsum ákvarðar hvernig við högum lífi okkar. Breytt 

hegðun einstaklinga og hópa breytir hægt og bítandi gildandi viðmiðum og stofnunum 

sem móta félagslegar venjur (e. social practices) okkar. Gagnvirkni á milli 

menningarlegra breytinga og pólitískra breytinga framkallar félagslegar breytingar. 

Menningarleg breyting felur í sér breytt gildi og viðhorf í samfélaginu. Pólitísk breyting 

er aðlögun stofnana að nýjum menningarlegum gildum sem hafa fengið hljómgrunn í 

samfélaginu. Breytingar gerast ekki sjálfkrafa, heldur ráðast af vilja félagslegra gerenda. 

Það er ekki svo að allir einstaklingar taki þátt í félagslegum breytingum. Sumir eru 

félagslegir gerendur (e. social actors) á meðan aðrir eru svokallaðir „free-riders“, eða 

það sem Castells nefnir jafn óviðurkvæmilega „sjálfselsk sníkjudýr í sögulegu samhengi“ 

(e. selfish parasites of history making). Castells hugtakabindur félagslega gerendur sem 

stefna að menningarlegri breytingu (breytingu gilda) sem samfélagshreyfingar (Castells, 

2009, bls. 299-300). 

 

2.1 Hvað er samfélagshreyfing? 

Diani segir að samfélagshreyfingar séu sérstök félagsleg ferli sem samanstanda af 

„mekkanisma“ (e. mechanism) þar sem gerendur taka þátt í sameiginlegri aðgerð (e. 

collective action). Gerendur eru hluti af átakasamskiptum með skýrt aðgreindum 

andstæðingum, gerendur eru tengdir í gengum óformleg netkerfi (e. networks) og deila 

með sér sérstakri sameiginlegri sjálfsmynd (Porta og Diani, 2006, bls. 20). 

Þátttakendur í samfélagshreyfingum taka þátt í pólitískum og/eða 

menningarlegum átökum þar sem verið er að stuðla að eða mótmæla einhverri 

félagslegri breytingu. Átök vísa til hins gagnstæða sambands milli gerenda með ólík 

sjónarmið. Það sem aðgreinir ferli samfélagshreyfinga frá þeim óteljandi tilvikum þar 

sem sameiginlegar aðgerðir eiga sér stað (eins og einstaka mótmæli og herferðir) eru 

óformleg netkerfi, sameiginleg sjálfsmynd þátttakenda og skipti á úrræðum milli 
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gerenda (e. resources). Sameiginleg sjálfsmynd þarf að þróast á milli þátttakenda svo að 

ferli samfélagshreyfinga geti átt sér stað. Sameiginleg sjálfsmynd er sterklega tengd við 

viðurkenningu og tengsl innan hópsins. Þátttakendur finna fyrir sameiginlegum tilgangi 

og deila skuldbindingu gagnvart málstaðnum. Þessi tilfinning lætur einstaka 

aðgerðasinna (e. activists) og/eða einstaklinga innan tiltekinna samtaka sjá sig sjálfa sem 

tengda órjúfanlegum böndum við aðra gerendur innan hreyfingarinnar. Aðild að 

samfélagshreyfingum er óstöðug og háð gagnkvæmri viðurkenningu á milli gerenda. Það 

þarf að skilgreina hver er, og hver er ekki, hluti af netkerfinu. Einstaklingar og skipulagðir 

gerendur skiptast á úrræðum í leit að sameiginlegum markmiðum, en halda þó í sjálfræði 

og sjálfstæði sitt. Enginn einn gerandi, sama hversu valdamikill hann er, getur staðið fyrir 

hreyfingu (Porta og Diani, 2006, bls. 21-22). 

Hreyfanleiki (e. dynamics) samfélagshreyfingar er til staðar þegar einstakur 

þáttur (e. episode) sameiginlegrar aðgerðar er álitinn vera hluti af langri og varanlegri 

aðgerð frekar en stakur atburður, og þeim sem taka þátt líður eins og þeir séu tengdir 

sterkum böndum við aðra þátttakendur (Porta og Diani, 2006, bls. 23).  Ómögulegt er að 

spá fyrirfram um árangur samfélagshreyfinga. Aðeins er unnt að leggja mat á árangur af 

baráttu samfélagshreyfinga eftir á (Castells, 2009, bls. 300). 

 

2.2 Sameiginleg hegðun 

Í öllum samfélögum hafa þættir (e. episodes) dramatískrar hegðunar átt sér stað og 

bregst fólk oft við þeim með tilfinningalegum hætti. Eðli þessara þátta hefur lengi vakið 

forvitni fræðimanna. Smelser hefur kallað þetta „sameiginlega hegðun“ (e. collective 

behavior) (Smelser, 1962, bls. 1). Á tímum umsvifamikilla og hraðra breytinga getur 

tilkoma sameiginlegrar hegðunar, hvort sem er vegna trúarhópa, launhelga eða 

pólitískra klíka, leitt til tvöfaldrar merkingar. Annars vegar getur sameiginleg hegðun 

endurspeglað vanhæfni stofnana til að viðhalda félagslegri samheldni. Hins vegar getur 

það einnig verið tilraun samfélagsins til að bregðast við kreppu og skapa samstöðu með 

því að ýta undir ný og sameiginleg viðhorf (Porta og Diani, 2006, bls. 7). 

Ýmsir fræðimenn innan sál- og félagsfræða hafa litið svo á að sameiginleg hegðun 

sé hegðun sem miðar að því að bregðast við yfirvofandi vanda (e. crisis behavior). 
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Sálfræðilegar kenningar skilgreina samfélagshreyfingar sem birtingarmynd tilfinninga 

einstaklinga sem upplifa sig úr tengslum við önnur félagsleg viðfangsefni og finna til 

árásargirni vegna brostinna vona og væntinga (Porta og Diani, 2006, bls. 7). 

Félagsfræðingurinn Smelser skilgreinir sameiginlega hegðun sem liðsöfnun (e. 

mobilization) á grundvelli viðhorfa sem endurskilgreina félagslega aðgerð. Eiginleikar 

sameiginlegrar hegðunar eru hvorki efnislegir né tímabundnir, þeir liggja ekki í sérstakri 

tegund af samskiptum og eru ekki sálfræðilegir (Smelser, 1962, bls. 8-11). 

Smelser (1962) setur fram gildisaukakenninguna (e. value-added theory) til að 

greina áhrifaþætti sameiginlegrar hegðunar. Kerfið sem hann notar líkist hugmyndinni 

um gildisauka innan hagfræðinnar. Til þess að vara verði fullunninn þarf að vinna hana á 

nokkrum stigum og á hverju stigi eykst verðmæti hennar. Lykilþátturinn er að fyrri stigin 

verða að tengjast í samræmi við ákveðið mynstur áður en næsta stig eykur gildi eða 

verðmæti vörunnar. Hvert stig í þessu ferli er nauðsynlegt skilyrði fyrir skilvirkan og 

viðeigandi gildisauka á næsta stigi á eftir. Fullnægjandi skilyrði fyrir lokaframleiðslu er 

samsetning hvers nauðsynlegs skilyrðis sem þarf að vera fyrir hendi samkvæmt ákveðnu 

mynstri. Eftir því sem þetta ferli um gildisauka verður lengra fækkar smám saman 

möguleikunum á því hvernig lokavaran getur verið. Smelser tekur dæmi með ummyndun 

járngrýtis til framleiðslu bíla. Viðeigandi stig eru námuvinnsla, álbræðsla, herðing, mótun 

o.s.frv. Vinnslan þarf að vera unnin í réttri röð og við hvert stig eykst gildi bílsins, og með 

hverju stiginu þá fækkar möguleikunum á því hvernig bíllinn verður á endanum. Smelser 

segir að sama eigi við um sameiginlega hegðun. Ákveðnir áhrifaþættir, eða nauðsynleg 

skilyrði, verða að vera til staðar og sameinast í ákveðnu mynstri svo að einhverskonar 

sameiginlegur þáttur eigi sér stað og úr verði tiltekin sameiginleg hegðun (Smelser, 1962, 

bls. 13-14). 

Gildisaukakenning Smelsers um sameiginlega hegðun samanstendur af sex 

skilyrðum: 

 Formgerðarstuðlun (e. structural conduciveness); 

 Formgerðarspennu (e. structural strain); 

 Vexti og útbreiðslu almennra hugmynda (e. growth and spread of generalized 

belief); 
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 Orsakaþáttum (e. precipitating factors); 

 Liðsöfnun þátttakenda fyrir aðgerð (e. mobilization of participants for action); 

 Virkni félagslegrar stjórnunar (e. the operation of social control). 

(Smelser, 1962, bls. 15-17). 

Formgerðarstuðlun vísar til þeirra samfélagslegu skilyrða sem eru nauðsynleg til þess að 

sameiginleg hegðun geti átt sér stað. Ákveðin form félagslegrar formgerðar geta 

auðveldað eða torveldað tilkomu ákveðinna tegunda af sameiginlegri hegðun. 

Formgerðarspenna vísar til þess að tiltekinn hópur eða heild manna upplifir suma 

eiginleika samfélagskerfisins sem uppsprettu spennu og vandamála. Vöxtur og 

útbreiðsla almennra hugmynda vísar til tilkomu sameiginlegrar túlkunar félagslegra 

gerenda á ríkjandi ástandi og yfirvofandi vandamálum. Fólk veit og skilur hvert 

vandamálið er. Orsakaþættir vísa til streituvaldandi atburða sem valda því að gerendur 

grípa til aðgerða. Einhver dramatískur atburður á sér stað sem ýtir undir sameiginlega 

hegðun. Orsakaþáttur einn og sér er ekki nægjanlegt skilyrði fyrir sameiginlegri hegðun. 

Orsakaþátturinn þarf að eiga sér stað í samhengi við hin skilyrðin. Þegar þessi fjögur 

skilyrði eru til staðar er komið að loka stiginu, en það er að kalla hópinn saman til 

aðgerða. Liðsöfnun þátttakenda fyrir aðgerð vísar til netkerfa og skipulagðra samtaka 

sem umbreyta möguleikum til aðgerða í raunverulegar aðgerðir. Í þessu ferli er hegðun 

leiðtoganna mjög mikilvæg. Virkni félagslegrar stjórnunar vísar til umboðs félagslegrar 

stjórnunar og annarra gerenda í að þróa og móta lögun sameiginlegrar hegðunar fyrir 

aðra meðlimi eða fylgismenn. Félagsleg stjórnun skiptist í tvo flokka: 

 Félagslega stjórnun sem lágmarkar stuðlun og spennu til að reyna að koma í veg 

fyrir að sameiginleg hegðun myndist. 

 Félagslega stjórnun þar sem reynt er að bæla niður sameiginlega hegðun eftir að 

hún hefur myndast. 

Félagsleg stjórnun ákvarðar hversu hratt, hversu langt og í hvaða átt sameiginleg hegðun 

muni þróast. Til að meta áhrif seinni gerðar félagslegrar stjórnunar þarf að athuga 

hvernig viðeigandi umboðsmenn stjórnunar (lögreglan, dómsvaldið, fjölmiðlar, 

samfélagsleiðtogar o.fl.) bregðast við og hegða sér í ljósi mögulegrar eða raunverulegrar 

sameiginlegrar hegðunar (Smelser, 1962, bls. 15-18). 
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Til að skýra betur út þau sex skilyrði sem Smelser setur fyrir sameiginlegri hegðun 

skal hér tekið stutt dæmi. Hópur námsmanna hittist á háskólatorgi (formgerðarstuðlun), 

hópurinn/einstaklingarnir finna fyrir streitu gagnvart háum skólagjöldum 

(formgerðarspenna). Hópurinn metur það svo að við rektor sé að sakast um síðustu 

hækkun skólagjalda. Með því að mótmæla skólagjöldunum muni hann neyðast til að 

draga hækkunina til baka (vöxtur og útbreiðsla almennrar hugmyndar). Þegar hópurinn 

grípur til mótmæla mæta öryggisverðir háskólans á staðinn og freista þess að sundra 

hópnum með því að beita á hann piparúða (orsakaþáttur). Sumir nemendanna haldast í 

hendur og setjast niður til að verjast öryggisvörðunum (liðsöfnun fyrir aðgerð). 

Lögreglan mætir á svæðið og sendir nemendur heim (virkni félagslegrar stjórnunar). 

 

2.3 Mismunandi samfélagshreyfingar 

Samfélagshreyfingar geta verið af öllum gerðum og stærðum. Þær myndast með miðlun 

skilaboða um reiði og von. Sérstök uppbygging samskipta í tilteknu samfélagi mótar að 

mestu samfélagshreyfingar. Samfélagshreyfingar spretta upp og lifa í almannarýminu (e. 

public space). Með almannarými er átt við óeiginlegt rými þar sem félagsleg og 

merkingabær samskipti eiga sér stað og þar sem hugmyndir eru viðraðar og gildi 

mynduð. Rýmið verður að lokum jarðvegur fyrir aðgerðir og gagnverkun (Castells, 2009, 

bls. 301). Helstu tegundir samfélagshreyfinga eru þrenns konar: 

 Almennar samfélagshreyfingar (e. the general), t.d. Kvennahreyfingin; 

 Sérstakar samfélagshreyfingar (e. the specific), t.d. hreyfing til að lækka skatta á 

eldsneyti eða matvöru; 

  Tjáningarsamfélagshreyfingar (e. the expressive), t.d. tiltekin tískuhreyfing. 

Munurinn á milli þessara þriggja megingerða samfélagshreyfinga felst í breidd þeirra 

markmiða sem þær hafa, markmiða sem miða að því að endurskipuleggja samfélagslegt 

skipulag (Smelser, 1962, bls. 8). 

Að auki nefnir Smelser (1962) aðrar tegundir samfélagshreyfinga: 

 Gildisstefnuhreyfingar (e. value-oriented movement); 

 Viðmiðsstefnuhreyfingar (e. norm-oriented movement). 
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Gildisstefnuhreyfing er sameiginleg tilraun til að endurheimta, vernda, breyta eða búa 

til ný gildi í nafni almennra hugmynda. Slíkar hugmyndir fela í sér alla þætti aðgerða og 

gera ráð fyrir endurbyggingu gilda, endurskilgreiningu viðmiða, einstaklingshvatningu og 

aðstæðubundnum aðstæðum. Gildisstefnuhugmyndir geta verið samsettar af 

innlendum menningarhlutum og innfluttum hlutum. Slíkar hugmyndir geta m.a. falist í 

endurreisn fyrri gilda eða varðveislu núverandi gilda, sköpun nýrra gilda, eða sem blanda 

af öllu þessu (Smelser, 1962, bls. 313-314). Viðmiðsstefnuhreyfing er tilraun til að 

endurheimta, vernda, breyta eða búa til ný viðmið í nafni almennrar skoðunar. 

Þátttakendur geta þannig verið að reyna að hafa áhrif á viðmið beint eða í gegnum 

lögskipað yfirráð. Hverskonar viðmið geta verið málefni slíkra hreyfinga. 

Viðmiðsstefnuhreyfingar geta verið af hvaða stærð sem er og snúið að hvaða stefnumáli 

sem er; pólitískar, ópólitískar, menningarlegar, sem geta jafnframt verið 

afturhaldssamar, íhaldssamar, framsæknar eða róttækar (Smelser, 1962, bls. 270). 

Samfélagshreyfingar hafa vanalega lagt áherslu á málefni verkalýðs og þjóðar. 

Síðan á sjöunda áratugnum hafa nýjar samfélagshreyfingar (e. new social movements) 

sprottið upp svokallaðar einsmálshreyfingar, sem hafa eitt mál eða fá mál að stefnumiði, 

t.d. kvenfrelsishreyfingin og umhverfisverndunarhreyfingar (Porta og Diani, 2006, bls. 6). 

 

2.4 Samfélagshreyfingar og mótmæli 

Sumir fræðimenn halda því fram að helsti munur á samfélagshreyfingum og öðrum 

félagslegum og pólitískum aðgerðum felist í andstæðunni á milli hefðbundinnar 

pólitískrar þátttöku (eins og að kjósa) og almennra mótmæla. Ýmsar gerðir af 

mótmælum hafa orðið áberandi á síðari árum, einkum í vestrænum lýðræðisríkjum. 

Almennt séð eru mótmæli ekki takmörkuð við róttæka þætti, heldur eru þau opin fyrir 

mun víðtækari gerendum sem finnst að stöðu þeirra í hinu pólitíska ferli sé á einhvern 

hátt ógnað. Jafnvel þó sumar gerðir mótmæla séu hefðbundin eiga samfélagshreyfingar 

það til að finna upp nýjar aðgerir til að krefjast aðgerða stjórnvalda varðandi ýmis 

málefni laga og reglna  (Porta og Diani, 2006, bls. 28-29). 
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3. Samfélagsmiðlar 

Með tilkomu internetsins og örrar útbreiðslu þess hefur komið fram ný tegund af 

gagnvirkum samskiptum sem einkennist af möguleikanum á að senda skilaboð í 

rauntíma frá mörgum til margra. Þessa tegund samskipta kallar Castells (2009) „fjölda 

sjálfs-samskipti“ (e. mass self-communication). Þetta eru fjöldasamskipti sem geta náð 

um allan heim, hvort heldur sem er með því að deila myndbandi á YouTube eða ljósmynd 

á Instagram. Samtímis eru þetta sjálfssamskipti því framleiðsla skilaboðanna er 

sjálfsframleidd, þ.e. af einstaklingnum sem setur efnið inn sjálfur, hvort sem það er stök 

mynd, texti eða aðrar upplýsingar sem hann deilir með öðrum. Hugsanlegir móttakendur 

eru „sjálf-beindir“ (e. self-directed) (þeir sem senda skilaboðin ráða sjálfir hver fær að sjá 

þau, hverjum þeir senda skilaboð á Facebook eða hver má fylgja þeim eftir á Instagram). 

Hvaða skilaboð eða innihald notendur skoða á internetinu er sjálfvalið (einstaklingur 

velur sjálfur hvað hann skoðar á netinu, hvað hann „googlar“, með hverjum hann fylgist 

með á Twitter) (Castells, 2009, bls. 55). 

 

3.1 Hvað eru samfélagsmiðlar? 

Fjölmargar skilgreiningar eru á hugtakinu samfélagsmiðill, en algengt er að það vísi til 

ákveðinna tegunda af smáforritum (e. applications) á internetinu (Fuchs, 2013, bls. 32), 

eins og Facebook, Twitter, MySpace og YouTube. Kaplan og Haenlei (2010) skilgreina 

samfélagsmiðla sem hóp af umbrotsforritum á veraldarvefnum sem byggja á 

hugmyndafræðilegri og tæknilegri undirstöðu annarrar útgáfu veraldarvefsins, „Vefs 

2.0“ (e. Web 2.0), sem gerir venjulegum notendum mögulegt að skapa efni og hlaða 

niður á vefnum og skiptast á gagnvirkan hátt á skrám við aðra notendur (e. user 

generated content) (Joseph, 2012). 

Einkenni samfélagsmiðla er að þeir gera einstaklingum kleift að deila 

upplýsingum og að samhæfa aðgerðir á milli ólíkra notenda (e. co-ordination). Fólk getur 

hlaðið upp eigin efni (e. self-authored content), hvort sem það er fréttnæmt, hugmyndir 

eða skoðanir þess.  Upplýsingaflæði samfélagsmiðla hefur gert það erfiðara fyrir 

ríkisstjórnir og fyrirtæki að fela óhentugar staðreyndir eða stjórna umfjöllun. Nú eru svo 

margar uppsrettulindir af heimildum með mismunandi upplýsingar og greiningar í boði. 
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Annað einkenni samfélagsmiðla er samhæfing; að fá fólk til að haga sér í samræmi hvert 

við annað. Það getur verið að safnast saman til að mótmæla ríkisstjórninni, senda 

fjöldavefpóst, skrifa undir stafrænar beiðnir eða fjármagna aðgerðastefnur. Alþjóðlegt 

almannarými mun aldrei verða það sama aftur (Hopgood, 2014). 

Fuchs telur að til þess að skilgreina samfélagsmiðla þurfi að skilja hvað félagslyndi 

(e. sociality) er, hvað það þýðir að vera og haga sér á félagslegan hátt. Fuchs nefnir þrjár 

klassískar stöður í félagskenningum (e. social theory) sem svara þessum spurningum. Í 

fyrsta lagi er það kenning Durkheim um félagslegar staðreyndir, í öðru lagi er það 

kenning Weber um félagslegar aðgerðir og samskipti og í þriðja lagi kenningar Marx og 

Tönnies um samvinnu. Þessar þrjár stöður samtvinnast í þrefalt dýnamískt ferli af 

vitsmunum, samskiptum og samvinnu sem kallað er „líkan mannlegs félagslyndis“ (e. 

model of human sociality). Til að vinna saman þarf að hafa samskipti, til að hafa samskipti 

þarf vitsmuni. Samfélagsmiðlar eru þá félagslegir með því að hafa einn eða fleiri þætti 

félagslyndis (vitsmuni/upplýsingar, samskipti og samvinna) (Fuchs, 2014, bls. 37-44). 

Samfélagsmiðlar eru félagslegir. Þeir eru leiddir áfram af samskiptum frekar en 

upplýsingum. Samfélagsmiðlar eru form samskipta sem tengir fyrst og fremst 

einstaklinga/notendur saman (Fenton, 2012). Eitt augljósasta einkenni samfélagsmiðla 

er að aðgangur að þeim er oftast gjaldfrjáls. Þannig eru þeir aðgengilegir öllum sem á 

annað borð hafa aðgang að internetinu og kljósa að skrá sig á þá (Joseph, 2012). 

Samfélagsmiðlar eru hannaðir til að auðvelda gagnvirk samskipti frá mörgum til margra. 

Notendur samfélagsmiðla neyta oft efnis sem framleitt er af fólki sem þeim þykir 

áhugavert, sem enn fremur getur leitt til samskipta við ókunnuga (Murthy, 2012). 

Jenkins telur megineinkenni samfélagsmiðla það að þeir eru dreifanlegir miðlar 

(e. spreadable media). Notendur leika virkt hlutverk í því að dreifa innihaldi miðlanna. 

Notendur, samkvæmt Jenkins, eru því talsmenn fyrir efni sem er persónulega og 

félagslega merkingarbært fyrir þá. Dreifanlegir miðlar byggja á þeirri forsendu að „ef 

efnið dreifist ekki er það dautt“ (Fuchs, 2014, bls 53). Jenkins heldur því fram að 

dreifanlegir miðlar veiti notendum völd og geri þá að ómissandi hluta af velgengni 

vörunnar eða þeim upplýsingum sem þeir dreifa (Fuchs, 2014, bls. 53). Samfélagsmiðlar 

geta dreift slæmum hugmyndum á sama hátt og góðum hugmyndum (Joseph, 2012). 



  

16 
 

Hraðari nettenging var forsenda fyrir tilkomu samfélagsmiðla á borð við MySpace 

og Facebook (Kaplan og Haenlei, 2010). Á undraskömmum tíma hafa samfélagsmiðlar 

náð gífurlegri útbreiðslu um allan heim (Shirky, 2011). 

 

3.2 Tengslasíður (e. social networking sites) 

Samfélagsmiðlar eru margvíslegir og mismunandi. Blogg er ein tegund samfélagsmiðla. 

Það felur í sér sköpun einstaklings eða hóps um hvaða efni sem höfundur bloggsins kýs 

að skrifa um. Upphaflega var blogg aðeins texti, en núna gefast margvíslegir möguleikar 

á að bæta við myndum og myndböndum í blogg. Samvinnuverkefni er önnur tegund 

samfélagsmiðla. Það felur í sér að fólk vinnur saman að því að skapa innihald miðilsins. 

Þekktasta dæmi um slíka tegund samfélagsmiðils er sennilega Wikipedia. 

Innihaldssamfélög eru síður þar sem notendur geta deilt efni með öðrum meðlimum í 

þeirra beintengda samfélagi, t.d. Flickr og YouTube. Sýndarheimar eða grafískir 

tölvuleikir eru enn ein tegund samfélagsmiðla (Joseph, 2012; Kaplan og Haenlei 2010). 

Tengslasíður eru smáforrit sem gera notendum kleift að tengjast með því að 

draga upp persónulega mynd eða „prófíl“ (e. profile) af höfundinum. Notendur geta 

boðið vinum og samstarfsfólki aðgang að þessum persónulegu myndum og sent vefpósta 

og snarskilaboð sín á milli. Tengslasíður eru afar vinsælar. Sé miðað við fjölda skráðra 

notenda er Facebook án efa stærsta tengslasíðan (Kaplan og Haenlei, 2010). 

Tengslasíður brjóta niður múra á milli almannarýmisins og einkavettvangsins (Fenton, 

2012). Með tilkomu internetsins og samfélagsmiðla hefur fólk öðlast aukinn aðgang að 

meira magni upplýsinga og það hefur öðlast aukin tækifæri til að taka þátt í almennri 

orðræðu (e. public speech) og getu til að taka þátt í sameiginlegri starfsemi (Shirky, 

2011). Castells (1996) heldur því fram að tilkoma netsamfélagsins, sem ekki er bundin 

landamærum, hafi þegar og komi enn frekar til með að umbreyta eðli félagslegs lífs frá 

því sem við þekkjum það nú. 

Tengslasíður hafa alið af sér nýja helgisiði í samskiptum vegna hás stigs 

gagnvirkrar og virkrar framleiðslu notenda. Vinsældir tengslasíðna hefur hvatt 

fjölmiðlafræðinga til að endurskoða hefðbundið samhengi fjöldasamskipta og 

hefðbunda framleiðslu texta og móttöku þeirra. Í þessu nýja samhengi samskipta er 
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áheyrendahópnum lýst sem „prod-users“ eða „pro-sumers“ til að undirstrika skapandi 

og gagnvirkt eðli internetsins (Fenton, 2012). 

Uppfærslur á samfélagsmiðlum hafa einnig skapað áheyrendum nýja stöðu á 

þann hátt að einstaklingur á hóp af „vinum“ (e. friends), eins og á Facebook, eða 

„fylgjendum“ (e. followers), eins og á Twitter og Instagram, sem geta séð uppfærslur 

viðkomandi einstaklings sem heldur síðunni úti, en áheyrendahópurinn er sífellt að 

breytast (Murthy, 2011). 

 

3.3 Hverju breyta samfélagsmiðlar? 

Öll þessi nýja samskiptatækni er óðum að móta félagslegan veruleika okkar. Stafrænir 

miðlar, og sérstaklega internetið, hafa breytt því hvernig við öflum okkur upplýsinga og 

samskiptum okkar hvert við annað. Notkun internetsins hefur aukið möguleika og getu 

almenning og félagslegra og pólitískra hópa til að afla sér hvers kyns upplýsinga og 

sértækari þekkingar með því ört vaxandi magni upplýsinga sem eru tiltækar hvaða 

internetnotanda sem er (Fenton, 2012). Notendur geta deilt myndum í gegnum 

samfélagsmiðla á örfáum sekúndum. Þessi örsnögga miðlun hefur vopnað nýja kynslóð 

af borgaralegum vitnum sem auka vitund um mannréttindabrot og glæpi. Við búum á 

rafrænum tímum þar sem sjónræn samskipti eru ríkjandi fremur en rituð samskipti 

(Beeston, 2014). Castells (2009, bls. 194) lítur svo á að skilaboð, stofnanir og leiðtogar, 

sem hafa ekki nærveru á þessum nýju miðlum, séu ekki til í huga almennings og gleymist 

því óhjákvæmilega. 2012). 

Kosningarherferð Barack Obama núverandi forseta Bandaríkjanna, árið 2008 

notaði samfélagsmiðla í rosalega miklu magni. Sjálfboðaliðar bjuggu til yfir 2 milljónir 

prófíla á ýmsum samfélagsmiðlum, skipulögðu yfir 200.000 atburði og söfnuðu 30 

milljónum dollara á 70.000 fjáröflunarsíðum. Jones (2011) telur að þessi gríðarlega mikla 

velgengni Obama herferðinnar sýnir að samfélagsmiðlar geta spilað hlutverk í að 

skipuleggja aðgerðir. 
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3.4 Áhrif samfélagsmiðla 

Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um hver áhrif samfélagsmiðla eru, þótt engir efist um 

margvísleg og víðtæk áhrif þeirra á einstaklinga og hópa. Þannig hefur til að mynda 

Shirky (2011) lengi verið sannfærður um áhrifamátt samfélagsmiðla, og telur að þeir geti 

breytt borgaralegu samfélagi og almannarými. Samfélagsmiðlar auðvelda einstaklingum 

að nálgast upplýsingar, tjá sig og taka þátt í sameiginlegum aðgerðum. Malcolm Gladwell 

hefur gagnrýnt rök Shirky, og lítur svo á að samfélagsmiðlar blekki fólk til að halda að 

það sé hluti af stærra afli sem er að stuðla að félagslegri og pólitískri breytingu, en er í 

raun ekki að gera neitt. Morozov telur áhrifamátt samfélagmiðla ofmetinn. Hann telur 

að netið (og þar af leiðandi samfélagsmiðlar) sé frekar tæki til kúgunar heldur en 

lýðræðis (Joseph, 2012). 

Mikið hefur verið rætt um hlutverk og þýðingu samfélagsmiðla í Arabíska vorinu 

(e. arab spring) svokallaða árið 2011. Aðgerðasinnar sneru sér að Facebook, Twitter og 

öðrum samfélagsmiðlum og deildu fréttum og uppfærslum af mótmælum á landsvísu. 

Ríkisstjórnir reyndu að þagga niður í þeim og skapa vantraust gagnvart þeim í gegnum 

hefðbundna fjölmiðla, ríkismiðla og einkarekna miðla. Þrátt fyrir það nýttust 

samfélagsmiðlar við skipulagningu mótmæla. Þó svo að samfélagsmiðlar hafi leikið 

þýðingarmikið hlutverk í Arabíska vorinu voru þeir ekki orsök mótmælaöldunnar sem 

reið yfir fjölmörg arabaríki árið 2011. Orsakirnar mátti rekja til djúpstæðrar óánægju 

með lífskjör og stjórnvöld í þessum samfélögum (Fayek, 2015). 

Lotan, Graeff, Ananny, Gaffney, Pearce og Boyd (2011) rannsökuðu 

upplýsingaflæði á Twitter í kjölfar byltinganna í Túnis og Egyptalandi árið 2011. Þau 

greindu 168.663 „tíst“ (e. tweet) sem skrifuð voru og send í byltingunni í Túnis og 

230.270 í þeirri egypsku. Helstu niðurstöður þeirra voru að blaðamenn og aðgerðasinnar 

voru meginuppspretta „endurtísta“ (e. retweets) og að bloggarar og aðgerðasinnar voru 

virkustu endurtístararnir. Greining tístanna segir þó ekki alla söguna um raunverulegt 

hlutverk samfélagsmiðla í byltingunni. Því má bæta við að í mars árið 2011 voru aðeins 

0.00158% af egypsku þjóðinni skráðir notendur á Twitter. Það er því erfitt að sjá af hverju 

þessi gögn styðji fullyrðingu rannsakendanna um að „byltingarnar væru svo sannarlega 

tístaðar“ (Lotan, Graeff, Ananny, Gaffney, Pearce og Boyd, 2011). Greining þeirra og 

niðurstöður segja ekki til um hvaða hlutverk þessi tíst áttu í að koma boðum til 
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aðgerðasinna og hvaða þýðingu Twitter hafði fyrir aðgerðasinna. Niðurstöður þeirra 

benda til þess að líklegast er að vestrænt fólk, sem var að tísta og endurtísta um 

byltinguna, hafi leikið stærsta hlutverkið á Twitter í tengslum við Arabíska vorið. Þetta 

útilokar þó ekki að samfélagsmiðlar hafi gegnt veigamiklu hlutverki við að vekja 

umheiminn til vitundar um byltinguna (Fuchs, 2014, bls. 180). 

Notkun samfélagsmiðla hefur ekki fyrirfram ákveðna útkomu. Shirky (2011) telur 

að oftast sé dregið úr áhrifum samfélagsmiðla á pólitíska starfsemi og aðgerðir þegar 

reynt er að draga upp áhrif þeirra. Erfitt sé að koma við reynsluathugunum til að 

rannsaka raunverulega þýðingu samfélagsmiðla vegna þess að þessi tæki eru ný og 

vegna þess að hliðstæð dæmi til samanburðar eru sjaldgæf eða ófáanleg. Möguleikar 

samfélagsmiðla liggja aðallega í hæfni þeirra að geta breytt borgaralegu samfélagi og 

almannarými. Félagsleg breyting er mæld í árum og áratugum frekar en vikum og 

mánuðum. 

Agaðir og skipulagðir hópar hafa alltaf haft yfirburði gagnvart þeim óöguðu og 

óskipulögðu. Þeir fyrrnefndu eiga auðveldara með að skipuleggja samræmdar aðgerðir 

vegna þess að þeir hafa skipulagða leið til að stjórna aðgerðum meðlima sinna. 

Samfélagsmiðlar geta á hinn bóginn hjálpað óöguðum hópum til að samræma sig. Shirky 

telur að stafræn netkerfi virki eins og gríðarstórt framboð fyrir kostnað og dreifingu 

upplýsinga, og auðveldi þannig og breikki opinbera orðræðu almennings með  auknum 

hraða og samræmingu einstaklinga og myndunar hópa. Þannig geta nú stórir og lauslegir 

hópar skipulagt sig og gripið til samræmdra aðgerða, eins og mótmæla og herferða, sem 

áður var einungis á valdi formlegra hreyfinga og stofnana að framkvæma. Margar 

mótmælendahreyfingar hafa notað samfélagsmiðla til að samræma aðgerðir sínar. 

Shirky segir að aðlögun að þessum tækjum (sérstaklega farsímum) sé leið til að 

samræma og skrá raunverulegar aðgerðir og nú sé tæknin alls staðar í kringum okkur og 

að hún verði líklegast óaðskiljanlegur hluti af öllum hreyfingum í framtíðinni. Það felur 

þó ekki í sér að allar aðgerðir hreyfinga sem notfæra sér nýja samskiptatækni muni bera 

tilætlaðan árangur (Gladwell og Shirky, 2011). Fyrir pólitískar hreyfingar er ein af 

megingerðum samræmingar að skapa „sameiginlega vitund“ (e. shared awareness) á 

meðal stuðningsmanna. Sameiginleg vitund er möguleiki hvers hópmeðlims til að skilja 

aðstæðurnar sem eru til staðar og að skilja að aðrir búa yfir sama skilningi. 
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Samfélagsmiðlar auka sameiginlega vitund með því að dreifa skilaboðum í gegnum 

félagsleg netkerfi. Sameiginleg vitund getur leitt af sér „klípu einræðisherrans“ (e. the 

dictators dilemma), sem hefur einnig verið nefnd „íhaldssama klípan“ (e. the 

conservative dilemma) af fjölmiðlakennismiðinum Briggs. Klípan er sköpuð af nýjum 

miðlum sem auka aðgang almennings að orðræðu eða samkomum með dreifingu miðla, 

hvort sem það eru útprentuð ljósrit eða internetvafrar. Ritskoðun og áróður eru 

viðbrögð við „íhaldsömu klípunni“. Alþýðumenning (e. popular culture) styrkir 

„íhaldssama klípu“ með notkun vinsælla samfélagsmiðla. Ríki eiga mun auðveldara með 

að slökkva á og ritskoða tæki sem eru sérstaklega hönnuð fyrir andóf heldur en tæki sem 

hafa breiðari notkun eins og Facebook og Twitter. Ethan Zuckerman kallar þetta „sæta 

kattarkenningin um stafræna aðgerðastefnu“ (e. the cute cat theory of digital activism). 

Kenningin vísar til þess að erfiðara er að slökkva á tækjum sem eru með stóran 

notendahóp, eins og tækjum til að deila myndum af sætum köttum, heldur en tækjum 

sem eru sérstaklega hönnuð fyrir pólitískt andóf (Shirky, 2011). Rétt eins og „sæta 

kattarkenningin“ gæti hindrað stjórnvöld í að setja hömlur á samfélagsmiðla, þá gæti 

það líka hindrað aðgang aðgerðasinna. Fólk sem notar samfélagsmiðla til að deila 

myndum af sætum köttum gæti verið alveg sama þótt lokað sé fyrir mótmælendasíðu 

annarrar manneskju eða hún sé fjarlægð af netinu (Joseph, 2012). 

 

3.5 Tortryggni fyrir áhrifum samfélagsmiðla 

Í meginatriðum eru tvenn rök sem mæla gegn þeirri hugmynd að samfélagsmiðlar hafi 

áhrif í pólitík. Í fyrsta lagi að tækin sjálf séu gagnslaus og í öðru lagi að þau framleiði jafn 

mikinn skaða fyrir þróun lýðræðis eins og þau gera því gott (Shirky, 2011). 

Malcolm Gladwell er þekktur efasemdamaður um mikilvægi samfélagsmiðla til 

félagslegra og pólitískra breytinga (Joseph, 2012). Hann er andsnúinn þeirri hugmynd að 

samfélagsmiðlar hafi þau áhrif sem fræðimenn, t.d. Shirky, halda fram. Nýjungar í 

samskiptatækni þýðir ekki það sama og að þær skipti endilega máli. Með öðrum orðum, 

til þess að nýjung geti skipt máli þarf að leysa vandamál sem var til staðar fyrir tilkomu 

viðkomandi tækni eða nýjunga (Gladwell og Shirky, 2011). Gladwell talar um gagnleysi 

samfélagsmiðla og notar hugtakið „slacktivism“. Hugtakið vísar til þess þegar notendur 

samfélagsmiðla sækjast eftir félagslegri breytingu með því t.d. að gerast meðlimir í 
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Facebook-hóp með ákveðið mál að stefnu. Einstaklingurinn gerir ekki neitt annað en að 

ýta á „ganga í“ (e. join) takkann til að gerast meðlimur í hópnum, en finnst hann samt 

vera hluti af stærri heild þar sem hann aðhefst og lætur gott af sér leiða (Shirky, 2011). 

Aðgerðastefna á netinu (e. internet activitism) getur hæglega skapað þá blekkingu á 

meðal netverja að þeir hafi mun meiri pólitísk áhrif en reyndin er (Hellman, 2000). 

Gladwell fullyrðir að samfélagsmiðlar séu íhaldssamt afl sem dregur athygli fólks frá 

raunverulegri aðgerðastefnu með því að telja því trú um að það hafi áhrif þegar það er í 

rauninni áhrifalaust. Hann segir að það sé auðveldara fyrir aðgerðasinna að tjá sig en 

erfiðara fyrir tjáninguna að hafa einhver áhrif (Joseph, 2012). 

Gladwell telur að „Twitter byltingaáhugamaður“ á borð við Shirky verði að sýna 

að án samfélagsmiðla hefðu uppreisnirnar í arabalöndunum ekki átt sér stað. Það er hins 

vegar ómögulegt þar sem ekki er hægt að sanna hið öndverða (e. counterfactuali) 

(Joseph, 2012). 

Evgeny Morozov hefur einnig sett fram athugasemdir við þá tilhneigingu 

internetsins að afvegaleiða fólk frá mikilvægum málefnum. Hann telur að fæstir noti 

internetið í raun fyrir pólitíska aðgerðastefnu. Þess í stað noti fólk internetið aðallega til 

að horfa á klám, spila tölvuleiki, horfa á bíómyndir og deila sætum myndum af köttum. 

Morozov bendir á hættuna um að það gífurlega magn upplýsinga sem í boði eru á 

samfélagsmiðlum ýti undir styttra athyglisskeið þar sem mikilvægum fréttum er fljótt 

þokað til hliðar fyrir nýjum tíðindum. Þó svo að samfélagsmiðlar geti skapað hraðari og 

háværari samtöl þá geta þessi samtöl átt það til að vera yfirborðsleg, stutt og til þess 

gerð að falla fljótlega í gleymsku (Joseph, 2012). 

Sú hugmynd að internetið sé hlutlaust rými þar sem allir eiga jafn mikla 

möguleika á að taka þátt, er óraunsæ draumsýn að mati Jones (2011). Til að byrja með 

þá er aðgangur að internetinu háður þeim þjónustuaðilum sem sjá um hann (hvort sem 

þú borgar fyrir þjónustuna eða notar internetið á opinberum stöðum t.d. kaffihúsi eða 

Háskóla Íslands). Þessir þjónustuaðilar geta hindrað aðgang fólks að internetinu, eins og 

gerðist í Arabíska vorinu í Egyptalandi. Ríkisstjórn Egyptalands skipaði Vodafone að 

slökkva á internetinu til að hindra mótmælendur að eiga samskipti sín á milli. 

Samfélagsmiðlar, eins og Facebook og Twitter, geta eytt notendum út eða hindrað að 

samskipti sem eru ekki innan þeirra marka sem þeir setja eigi sér stað. Internetið er ekki 
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hlutlaust rými að mati Jones. Fuchs (2014) er sammála, en hann telur að samfélagsmiðlar 

séu kapítalískir í eðli sínu og útlistar í bók sinni, Social media: A critical introduction, 

takmarkanir samfélagsmiðla. Hann tekur dæmi eins og vinsælustu myndböndin á 

YouTube1 eru flest í eigu sömu stórru kapítalískra fyrrtækja. Sama á við vinsælustu 

Facebook síðurnar, þær eru flestar í eigu stórfyrirtækja. Vinsælustu Twitter prófílarnir 

eru í eigu frægra stjarna, eins og poppstjörnunar Justin Bieber eða 

raunveruleikastjörnunar Kim Kardashian. Fuchs telur að slík gögn sýna það skýrt að þessi 

kapítalísku fyrirtæki og þeirra rökfræði ríkja yfir samfélagsmiðlum og þar með er 

internetið (og samfélagsmiðlar) óaðskiljanlegur hluti af hinu kapítalísku kerfi. Hann segir 

að samfélagsmiðlar skapi ekki almannarými né lýðræðislegt og þátttökuvænt rými, 

heldur er samfélagsmiðlum stjórnað af fyrirtækjum sem hugsa fyrst og fremst um 

hagnað. Hann segir að samfélagsmiðlar byggi á arðráni notenda og þegar notendur eru 

arðrændir af samfélagsmiðlum þá líður þeim eins og þeir séu að skemmta sér og þetta 

er hluti af frítíma þeirra. Stjórnmál eru smávægilegt málefni á samfélagsmiðlum og þrátt 

fyrir að Twitter og snjallsímar geti styrkt pólitískar hreyfingar, mótmæli og byltingar 

skyldu menn varast að ofmeta mátt samfélagsmiðla. Fuchs segir að engar Twitter, 

Facebook eða YouTube byltingar eiogi sér stað. Þess í stað séu um að ræða einstaklinga 

og hópa sem lifa við sérstök félagsleg skilyrði og skipuleggja sameiginlega aðgerðir. 

Tækni, ein og sér, er ekki bylting (Fuchs, 2014, bls. 99-103; 121-122). 

 

3.6 Farsímar, snjallsímar og samfélagsmiðlar 

Útbreiðsla farsíma hefur aukist stórlega síðasta áratug eða svo. Í skýrslu The 

International Telecommunication Union fyrir 2015 kemur fram að yfir 7.08 billjónir 

farsímaáskrifta séu í heiminum í dag. Snjallsímar gera notendum kleift að nálgast mikið 

af smáforritum sem gera snjallsímanotendum kleift að vafra um netið, taka myndir og 

deila þeim samstundis á samfélagsmiðlum. Í Bandaríkjunum eru 64% farsíma snjallsímar. 

Segja má að snjallsímar í dag séu orðnir að hefðbundnum farsímatækjum. Í kjölfar 

hraðrar útbreiðslu snjallsímans er mikilvægt að skilja hvernig upprisa „tölvu-farsíma“ (e. 

                                                           
1 YouTube er vinsæll samfélagsmiðill þar sem notendur geta deilt myndböndum og horft á myndbönd frá 
öðrum notendum. 
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mobile computing) hefur breytt (ef eitthvað) innihaldi og notkun samfélagsmiðla 

(Murthy, 2015). 

Hugtakið „Vefur 3.0“ (e. Web 3.0) vísar til „farsímavefsins“ (e. the mobile web). 

Þessi nýji og framúrstefnulegi vefur sameinar tækin frá Vef 1.0 og Vef 2.0 og gerir notkun 

á farsímatækjum mögulega hvar og hvenær sem er (Mansfield, 2012, bls. xiii). Vefurinn 

er að þróast hraðar en nokkurn tíman áður og það eru engin merki um að hann muni 

hægja á sér (Mansfield, 2012, bls. 178). 

Murthy (2015) setur fram þá tilgátu að samfélagsmiðlaefni sem framleitt er í 

farsímum sé öðruvísi í eðli sínu en annað efni sem framleitt er á vefnum. Snjallsíminn 

gerir notendum kleift að „tísta“ og ýtir þannig undir þörf þess fyrir að tilkynna öðrum 

hugsanir sínar og tilfinningar. Í rannsókn frá árinu 2013 greindu Murthy og samstarfsfólk 

hans sex vikur af Twitter gögnum. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að notendur „tísta“ 

öðruvísi frá  farsímatækjum sínum heldur en á vefnum við tölvu. Að „tísta“ úr farsímum 

er að upplýsa nýja hegðun, viðhorf og talsmáta á netinu. Það er fyrirhafnarlítið og 

fljótlegt að „tísta“. Unnt er að taka mynd og deila henni á snjallsímum með Twitter eða 

aðgangi að öðrum samfélagsmiðlum á innan við 45 sekúndum. Það hefur gert fólki 

mögulegt að miðla áhrifamiklum, mikilvægum og tímabærum upplýsingum nánast jafn 

óðum og atburðir eiga sér stað (Murthy, 2011). 
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4. Twitter 

Twitter er „örblogg“ (e. microblog) og telst til samfélagsmiðla sem var komið á laggirnar 

21. mars 2006. Twitter er einn af vinsælustu samfélagsmiðlunum í dag og langvinsælasta 

örbloggið. Í dag hefur Twitter um 320 milljónir virka mánaðarlega notendur. Twitter er 

bandarískt fyrirtæki sem stofnað var af Jack Dorsey en þrátt fyrir að vera með 

höfuðstöðvar í Bandaríkjunum eru 79% notenda búsettir utan Bandaríkjanna (Fuchs, 

2014, bls. 180; Twitter, 2016). 

Twitter er skilgreint sem örblogg vegna takmörkunar á fjölda tákna eða stafa í 

hverri færslu, en hver færsla getur aðeins innihaldið í mesta lagi 140 tákn (Murthy, 

2012). Örblogg er nánari þróun á hefðbundnu bloggi. Notandi deilir stuttum skilaboðum 

með almenningi og hefur lista af tengiliðum sem eru að fylgjast með þessum skilaboðum. 

Örbloggi svipar til þess að senda smáskilaboð (SMS) til fjölmenns hóps á netinu (Fuchs, 

2014, bls. 179). Murthy (2012) skilgreinir örblogg sem internetþjónustu sem felur í sér 

að (1) notendur geta verið með opinberan „prófíl“ þar sem þeir geta deilt stuttum 

opinberum skilaboðum eða uppfærslum, hvort sem þeim er beint að sérstökum 

notanda/notendum eða ekki, (2) skilaboð verða samstundis opinber öllum notendum og 

(3) notendur geta ákveðið frá hverjum þeir sjá skilaboð, en ekki hver getur séð skilaboð 

þeirra. Þetta aðgreinir flest félagsleg netkerfi þar sem notendur „fylgjast“ (e. following) 

með hverjum öðrum, m.ö.o. samskiptin eru gagnvirk. 

 

4.1 Hvernig Twitter virkar 

„Tíst“ er opinber útgáfa af stöðuuppfærsluhlutverki (e. function) Facebook (Murthy, 

2012). Skilaboð á Twitter eru sjálfkrafa sett inn (e. posted) og eru aðgengileg almenningi 

á prófíl notandans á vefsíðu Twitter. Hver sá sem er með aðgang að internetinu getur 

strax séð tístið og samstundis svarað því (Murthy, 2011). Þegar notandi skráir sig inn á 

Twitter þá birtist honum „veita“ (e. feed) af tístum frá öðrum notendum sem hann er að 

fylgjast með, sem eru notendur sem hann hefur valið að sjá tíst frá. Þessir notendur geta 

verið vinir, kunningjar, stofnanir, tímarit, fyrirtæki og frægar stjörnur svo fátt sé nefnt. 

Notendur safna einnig að sér „fylgjendum“ (e. followers) sem eru aðrir notendur sem sjá 

tístin frá þeim í fréttaveitunni (e. newsfeed) sinni. Einstaklingur getur ráðið með hverjum 



  

25 
 

hann fylgist en ekki hver fylgist með honum. Í raun getur hver sem er með 

internetaðgang séð tíst hjá hverjum sem er. Notendur geta einnig beint tístum að öðrum 

notendum með því að nota att-merkið (@) fyrir framan notendanafn þess notanda sem 

skilaboðunum er beint að. Notandinn þarf hvorki að þekkja hina notendurna né hafa 

leyfi þeirra til að beina tísti að þeim (Murthy, 2011). Einnig getir Twitter notendum kleift 

að endurtísta. Endurtíst er þegar notandi tístir tísti annars notanda áfram. Þannig að tíst 

einstaklings sem er kannski ekki með svo marga fylgjendur getur náð mun lengra ef t.d. 

notandi með mjög marga fylgjendur endurtístir tístinu (Murthy, 2012). 

Twitter og önnur örblogg eru drifin áfram af atburðum líðandi stundar. Að 

skipuleggja félagslegt líf eftir atburðum skapar tækifæri bæði fyrir almenning og 

hefðbundinn fjölmiðlaiðnað til að tísta samtímis. Hægt er að fylgjast með hvaða 

atburðum fólk er að tísta mikið um í gegnum virkni „vinsælla umræðuefna“ (e. trending 

topics function) á Twitter, en það er listi af vinsælustu umræðuefnunum sem fólk er að 

tísta um. Þar má iðulega finna almenn og vinsæl umræðuefni á borð við hvað fólk er að 

hlusta á, hvaða stjarna var flottust á rauða dreglinum eða hvaða sjónvarpsþáttur er 

skemmtilegastur. En á sama tíma er einnig marktækur fjöldi umræðuefna í kringum stóra 

fréttaatburði. Þó svo að hefðbundnir fjölmiðlar ákvarði yfirleitt hvaða atburðir verða 

taldir mikilvægir, þá verða mörg vinsæl umræðuefni til í gegnum eitt einstakt tíst eða frá 

fámennum hópi fólks. Þó svo að stafafjöldinn sé takmarkaður við 140 stafi, sem hindrar 

notendur í að deila fullnægjandi upplýsingum varðandi flókin mál eða stóra 

fréttaatburði, þá geta notendur fest tengil (e. hyperlink) með fréttum í fullri lengd við 

tístin sín. Þannig að þó svo að lengd tísta sé takmörkuð þá aftrar það notendum Twitters 

ekki frá því að deila með öðrum notendum öllum þeim upplýsingum sem þeir kjósa að 

tengja við tístið (Murthy, 2012). 

Gagnlegt kann að vera að líta á Twitter og aðra samfélagsmiðla sem hluta af því 

sem Therborn (2000) nefnir „upplifunarsamfélag“ (e. Erlebnisgesellschaft). Huyssen 

(2000) þýddi hugtakið sem „samfélag reynslu“ (e. society of experience), sem vísar til 

samfélags sem býður upp á yfirborðskennda upplifun sem snýr að núverandi 

tafarlausum atvikum (e. instant happening), ásamt neysluvöru, menningarviðburði og 

fjöldamarkaðsettan lífstíl. 
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Hefðbundnir fjölmiðlar hafa tekið Twitter í þjónustu sína til þess að miðla 

upplýsingum á meðan á hörmungum og stóratburðum stendur. Á bak við Twitter er  eins 

konar sýndarher (e. virtual army) af borgarablaðamönnum (e. citizen journalists) sem 

eru tilbúnir til að tísta hvenær sem er úr farsímum sínum. Þessi óaðfinnanlega samleitni 

upplýsinga á ólíku formi; ljósmyndum og textum frá hversdags „borgaralegri 

blaðamennsku“ hefur gert Twitter að mikilvægu tæki til að skýra frá mikilvægum 

atburðum um leið og þeir eiga sér stað (Murthy, 2011). 
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5 Facebook 

Facebook var stofnað árið 2004 og er með vinsælustu samfélagsmiðlum. Samkvæmt 

heimasíðu Facebook eru virkir notendur miðlsins að meðaltali 1.04 billjónir. Þar af eru 

934 milljónir notenda virkir í gegnum farsíma (Facebook, 2016). 

 

5.1 Hvernig Facebook virkar 

Facebook er vinsælasta tengslasíðan2 í dag. Facebook byggir á því að notendur búa til 

prófíl sem þarf að innihalda lágmarksupplýsingar um notandann, t.a.m. nafn, kyn, 

fæðingardag og vefpóstfang. Notendur geta síðan bætt við upplýsingum og lýsingu á 

sjálfum sér eins og þeir vilja. Notendur geta ráðið því hversu opinn eða lokaður prófíllinn 

þeirra er, þ.e. hversu mikið af upplýsingum á prófílnum eru aðgengilegar þeim sem ekki 

eru vinir notandans. Ólíkt Twitter hefur Facebook svokallaðan „vinalista“ í staðinn fyrir 

„fylgjendur“. Vinalistinn inniheldur þá sem þú ert vinur á Facebook, sem krefst 

samþykkis beggja aðila. Þeir sem eru sameiginlegir vinir geta séð stöðuuppfærslur, 

myndir og þessháttar hjá vinum og geta sent hverjum öðrum skilaboð. Facebook býður 

upp á eiginleika á borð við „pot“, spjall, skilaboð, hópa og atburði sem einfalda samskipti 

notenda sín á milli. Hópar geta verið opnir og lokaðir. Þeir sem stofna hópinn og eru 

stjórnendur hans ráða því hver fær aðgang að honum. Hver sem er getur stofnað hóp 

um nánast hvað sem er. Atburðir er eiginleiki sem gerir notendum kleift að skipuleggja 

samkomur og senda öðrum notendum boð um að mæta (Nadkarni og Hofmann, 2012). 

Þær hreyfingar sem eru tíundaðar í þessari ritgerð hafa notfært sér ýmsa þessara 

eiginleika Facebook, s.s. hópa, atburði, stöðuuppfærslur og forsíðumyndir, til að koma 

málstað sínum á framfæri. 

  

                                                           
2 Skilgreiningu á tengslasíðum má finna á bls. 12. 
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6 Free The Nipple 

Frá upphafi hefur verið vísað til hreyfingarinnar sem „Free The Nipple“. Free The Nipple 

er jafnréttishreyfing sem stendur fyrir baráttu fyrir og kröfu um að geirvörtur kvenna séu 

afkynvæddar, hefndarklám verði gengisfellt og að konur ráði því sjálfar hvernig þær vilja 

vera. Free The Nipple hreyfingin á rætur að rekja til Bandaríkjanna frá árinu 2014, en hér 

á landi hófst hún eftir færslu ungrar íslenskrar stúlku á Twitter árið 2015. 

 

6.1 Upphaf 

Free The Nipple er kvikmynd, jafnréttishreyfing og verkefni til að styrkja konur um allan 

heim. Kvikmyndin kom út árið 2014 og var hreyfingin nefnd eftir henni. Free The Nipple 

stendur gegn kúgun og ritskoðun kvenna. Upphaf hreyfingarinnar má rekja til 

Bandaríkjanna, en þar í landi er ólöglegt fyrir konur að bera brjóst sín eða gefa barni af 

brjósti opinberlega í 35 fylkjum. Í sumum fylkjum, t.d. Louisiana, getur kona sem berar á 

sér geirvörturnar hlotið allt að þriggja ára fangelsisdóm og þurft að borga 2.500 dollara 

í sekt. Free The Nipple hreyfingin í Bandaríkjunum er að vinna að því að breyta þessu í 

gegnum kvikmyndir, samfélagsmiðla og grasrótarherferðir. Free The Nipple hefur orðið 

að jafnréttishreyfingu sem kveikt hefur umræðu á landsvísu. Frægar persónur á borð við 

dægurlagasöngkonuna Miley Cyrus hafa lýst opinberlega yfir stuðningi við hreyfinguna, 

sem hefur ýtt undir athygli alþjóðlegra fréttamiðla á henni og getið af sér „viral“3 Free 

The Nipple herferð. Málefnin sem hreyfingin í Bandaríkjunum berst fyrir eru jöfn réttindi 

fyrir karla og konur, aukið jafnvægi varðandi ritskoðun4 og réttur kvenna til að gefa 

börnum sínum brjóst á almannafæri (Free the Nipple, 2016). 

Upphaf íslensku FreeTheNipple hreyfingarinnar má rekja til færslu sem íslensk 

stelpa setti inn á Twitter árið 2015. Adda Þóreyjardóttir Smáradóttir, sem þá var 17 ára 

nemandi í Verzlunarskóla Íslands og meðlimur í Femínistafélaginu, tilkynnti á Twitter 

„Free The Nipple“ dag í Verzlunarskólanum þann 26. mars 2015. Karlkyns vinur hennar 

svaraði færslunni með því að deila mynd af sér berum að ofan og sagðist fá jafn neikvæð 

viðbrögð og kvenmenn sem myndu vera berir að ofan. Adda svaraði í sömu mynt og 

                                                           
3 „Viral“ vísar til þess þegar einhverju er dreift hratt og víða um internetið.  
4 Jafnvægi á þann veg að kvenlíkaminn verði ritskoðaður eins og líkami karla, þ.e. að myndir af 
geirvörtum kvenna séu ekki bannaðar líkt og myndir af geirvörtum karla eru ekki bannaðar.  
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deildi mynd af brjóstunum á sér þar sem sást í geirvörturnar. Fljótlega byrjuðu 

„eltihrellar“ (e. Twitter trolls) að atyrða hana á netinu fyrir að deila myndinni (Gander, 

2015). 

Viðbrögðin við athugasemdum eltihrellanna voru önnur en þeir höfðu líklega 

búist við. Konur snérust Öldu til varnar og deildu myndum af geirvörtunum á sér með 

kassamerkinu5 #FreeTheNipple. Á fáeinum klukkustundum hafði fjöldi ungra íslenskra 

kvenna „frelsað“ geirvörturnar á sér á Twitter. Einnig lögðu margir karlar málstaðnum 

lið (Icelandic women kick off a powerful #freethenipple campaign on Twitter, 2015). 

Free The Nipple herferðin á Íslandi vakti athygli íslenskra og aþjóðlegra fjölmiðla 

og þeim íslensku konum fjölgaði jafnt og þétt sem deildu myndum af geirvörtunum á sér 

á samfélagsmiðlum (Icelandic „Free The Nipple“ campaign takes over the capital, 2015). 

 

6.2 Þróun  

Konur um allt land deildu myndum af geirvörtum sínum á Twitter, Facebook og 

Instagram. Flestar myndirnar á Facebook og Instagram voru teknar út vegna reglna 

miðlanna um siðsamlegt efni, en þar eru geirvörtur kvenna bannaðar, öndvert við 

geirvörtur karla sem eru samþykktar af stjórnendum miðlanna. Twitter hefur engar 

svona reglur og þar með var Twitter öflugasti vettvangurinn fyrir konur að deila myndum 

af geirvörtum sínum án þess að þrufa að óttast að myndin væri tekin út eða lokað væri 

fyrir aðgang þeirra að miðlinum. Facebook og Instagram hafa verið mikið gagnrýndir fyrir 

gamaldags viðhorf um hvað sé leyfilegt að sýna og hvað ekki (Icelandic women kick off a 

powerful #freethenipple campaign on Twitter, 2015). Fjölmargar konur gátu hins vegar 

deilt myndum af sér á Facebook inni á Beauty Tips-hópnum, en það er lokaður Facebook 

hópur sem hafði á þessum tíma rúmlega 25 þúsund meðlimi, að mestum hluta íslenskar 

konur. 

Íslenska hreyfingin hófst á Twitter og hefur verið leidd áfram af ungum konum. 

Fljótlega færðist hreyfingin út á göturnar, en fyrir því stóð hópur sem samanstóð af 

                                                           
5 Kassamerki eru notuð til að skipuleggja umræðu á samfélagsmiðlum. Það er táknað með myllumerkinu 
‚#‘. Ef notandi leitar að tilteknu kassamerki, eins og #FreeTheNipple, þá sér hann allar þær færslur sem 
hafa verið merktar með viðkomandi myllumerki, t.d. #FreeTheNipple (Murthy, 2011). 
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kvenkyns nemendum úr Kvennaskólanum í Reykjavík. Þær fóru um götur 

miðborgarinnar berar að ofan og kröfðust jafnréttis. Berbrjósta gengu þær stoltar um og 

enduðu á Austurvelli fyrir framan Alþingishúsið (Icelandic „Free The Nipple“ campaign 

takes over the capital, 2015). Hreyfingin fékk stuðning þingkonurnar Bjartar Ólafsdóttur 

sem gekk til liðs við þann vaxandi fjölda kvenna sem hafði „frelsað geirvörtuna“ á 

Twitter, og birti mynd af öðru brjóstinu á sér undir yfirskriftinni „Þetta er hérna til að 

gefa börnum að borða. Troðiði því upp í feðraveldið á ykkur“ (Member of parliament 

bares breast in support of #Free the nipple campaign, 2015). 

Leiðtogar hreyfingarinnar hafa sagt í viðtölum að herferðin Free The Nipple snúist 

um að vera eins og þú vilt vera. Að konur hafi val um það hvort þær vilji ganga í 

brjóstarhaldara eða ekki, ef konur vilja ganga í gegnsæjum toppum eða vera berar að 

ofan í sundi, þá sé það ákvörðun þeirra og einskis annars. Hreyfingin berst gegn 

tilhneigingu samfélagsins til að kynvæða (e. sexualize) líkama kvenna og miðar að því að  

gengisfella hefndarklám. Í stuttu máli þá miðar Free The Nipple hreyfingin að því að 

konur hafi sama frelsi gagnvart geirvörtum sínum og karlar (Gander, 2015; Member of 

parliament bares breast in support of #Free the nipple campaign, 2015; Sunna Kristín 

Hilmarsdóttir, 2015). 

Þann 13. júní 2015 fór fram viðburður í nafni Free The Nipple hreyfingarinnar. 

Markmiðið var að afklámvæða geirvörtuna og konur voru hvattar til þess að vera þær 

sjálfar á Austurvelli, hvort sem þær kysu að vera í brjóstarhaldara, án hans eða berar að 

ofan. Fjölmargar konur og karlar mættu á Austurvöll til að sýna hreyfingunni stuðning og 

beruðu á sér brjóstin (Women gather in the sunshine for #FreeTheNipple, 2015). 

Baldvin Þór Bergsson álítur Free the Nipple fyrstu íslensku Twitter-byltinguna. Í 

rannsókn sem hann gerði kom fram að þátttakendur í Free The Nipple höfðu skýrar 

hugmyndir um hvað herferðin gekk út á og voru meðvitaðir um það hvers vegna þeir 

tóku þátt (Baldvin Þór Bergsson, 2015). Það gefur til kynna að sameiginleg vitund6 hafi 

verið til staðar sem er ein af megingerðum samræmingar fyrir pólitískar hreyfingar. 

                                                           
6 Möguleiki hvers hópmeðlims felast ekki einungis í því að skilja aðstæðurnar sem eru til staðar heldur 
líka að skilja að aðrir búa yfir sama skilningi (Shirky, 2011). 
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7 Þöggun 

Íslenskir fjölmiðlar vísuðu til þess nokkurra vikna tímabils í maí og júní árið 2015 þegar 

þolendur kynferðisofbeldis stigu fram og sögðu sögur sínar byltingu sem var nefnd 

Þöggun. Þessi bylting, eða hreyfing, átti sér upptök og þróaðist í Beauty Tips-hópnum7. 

Inn á þennan 25 þúsund manna hóp hrúguðust persónulegar frásagnir af 

kynferðisofbeldi undir kassamerkinu #þöggun. 

7.1 Upphaf  

Upphaf hreyfingarinnar má rekja til færslu sem Guðrún Helga Guðbjartsdóttir setti inn á 

Facebook-hópinn Beauty Tips í maí 2015. Í færslunni spurði hún hvort einhverjar stelpur 

hefðu „lent í“ tilgreindum þekktum lögmanni hér á Íslandi. Vinkona Guðrúnar Helgu, 

Rebekka Rósinberg, varð ólétt eftir þennan mann þegar hún var 16 ára, en hann var þá 

á fimmtugsaldri. Hún kærði manninn fyrir ólögmæta tælingu, en málið var fellt niður og 

því setti Guðrún Helga þessa færslu inn í þeirri von að safna mætti frekari 

sönnunargögnum til að hefja nýtt mál gegn manninum (Áslaug Karen jóhannesdóttir og 

Hjálmar Friðriksson, 2015). Fljótlega var færslunni eytt af stjórnendum Beauty Tips 

vegna ýmissa ummæla hópmeðlima þar sem þetta þótti óviðeigandi færsla um 

þjóðþekktan Íslending. Þeim fannst færslan hafa meiðandi áhrif á fjölskyldu hans og 

aðstandendur. Eftir að færslunni var eytt út spruttu upp mótmæli innan hópsins gegn 

því að ekki ríkti frelsi til að tala um eigin upplifun á kynferðisofbeldi og að þöggun væri 

því beitt gegn þolendum. Áður en langt um leið var til nýtt samfélagsmiðlaframtak gegn 

þögninni í kringum kynferðisofbeldi. Hundruðir kvenna deildu reynslu sinni af 

kynferðisofbeldi á Beauty Tips undir kassamerkjunum #þöggun og #konurtala. Margar 

þeirra sögðu frá reynslu sinni í fyrsta sinn. Konurnar sögðust finna styrkinn í samstöðunni 

og frelsi undan skömm með því að segja frá og skila skömminni til geranda. 

Fréttamiðillinn Stundin taldi Beauty Tips sýna mikilvægi þess að þolendur 

kynferðisofbeldis hafi vettvang til að láta raddir sínar heyrast (Ingibjörg Dögg 

Kjartansdóttir, 2015). Konur upplifðu hópinn sem öruggt og kvenlægt rými þar sem þær 

gætu deilt persónulegum sögum (María Rut Ágústdóttir, 2016). 

                                                           
7 Sami lokaði Facebook hópur og var notaður í Free The Nipple hreyfingunni.  
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7.2 Þróun 

Ákveðin vitundarvakning fólst í þessum umræðuvettvangi á Beauty Tips, sem breiddist 

hratt út. Þrátt fyrir að hópurinn sé lokaður Facebook-hópur þá náði framtakið fljótlega 

athygli landsmanna og íslenskra fjölmiðla. Hreyfingin færðist yfir á Twitter þar sem fleiri 

konur og karlar stigu fram og sögðu frá kynferðisofbeldi sem þau höfðu orðið fyrir. 

Kassamerkin #þöggun og #konurtala voru einnig notuð á Twitter, og varð „Þöggun“ 

einskonar yfirskrift hreyfingarinnar (Fontaine, 2015). Skömm, sektarkennd og 

sjálfsásökun eru viðurkenndar afleiðingar kynferðisbrota og vísar Þöggun í að skömmin 

sé ekki þolendanna heldur gerendanna. Þöggun vísar til þess tabús sem fylgir 

kynferðisofbeldi og þolendur upplifa (Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, 2015). 

Fljótlega eftir að hreyfingin var komin yfir á Twitter, færðist hún aftur á Facebook, 

en með nýrri viðbót. Tvær konur gáfu byltingunni andlit þegar þær útbjuggu gula og 

appelsínugula blöðrukarla sem tákn brotaþola á samfélagsmiðlum (Halla Harðardóttir, 

2015). Myndirnar voru gerðar fyrir fólk til að setja sem „forsíðumynd“8 (e. profile picture) 

á prófílinn sinn á Facebook. Blöðrukarlarnir voru táknrænir. Gulur blöðrukarl sem 

forsíðumynd táknaði að einstaklingurinn þekkti einhvern sem hafði orðið fyrir 

kynferðisofbeldi. Appelsínugulur blöðrukall táknaði að einstaklingurinn hefði sjálfur 

orðið fyrir kynferðisofbeldi. Margir notuðu báðar myndirnar hlið við hlið sem tákn um 

að þeir væru bæði þolendur kynferðisofbeldis og að þeir þekktu þolanda 

kynferðisofbeldis. Fljótlega var fréttaveita Facebook litrík af appelsínugulum og gulum 

myndum. Þessi viðbót, að notast við táknrænar myndir, ýtti undir að fólk sæi umfang 

málefnisins (Fontaine, 2015). 

Samfélagsmiðlar hafa oft á tíðum verið notaðir til að ráðast á og hæðast að 

þolendum kynferðisofbeldis. Þöggun bauð upp á vettvang fyrir þolendur og veitti þeim 

stuðning til að stíga fram (Wainaina, 2015). Þöggun vakti mikið umtal í fjölmiðlum og á 

samfélagsmiðlum. Hún fékk fljótlega aðdráttaafl og stuðning á alþjóðavísu. Kassamerkið 

#OutLoud var notað fyrir utan landsteinana (María Rut Ágúsdóttir, 2016). 

  

                                                           
8 Forsíðumynd er mynd sem allir sjá, hvort sem það eru vinir þínir á Facebook eða ekki. Myndin kemur 
einnig við hliðina á þeim færslum sem notandi deilir og öllum ummælum sem hann skrifar. Í raun er 
forsíðumynd andlit einstaklings á Facebok.  
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8 Black Lives Matter 

Black Lives Matter er bandarísk hreyfing á landsvísu gegn lögregluofbeldi gagnvart 

hörundslituðu fólki. Mikilvægt er að gera greinarmun á milli hreyfingar, samtaka og 

kassamerkis. Til að greina á milli verður „BLM“ notað til að vísa til hreyfingarinnar, „Black 

Lives Matter“ notað til að vísa til samtakanna og „#BlackLivesMatter“ notað til að vísa til 

kassamerkisins. Í þessari ritgerð er aðallega verið að fjalla um hreyfinguna, en samtökin 

og kassamerkið eru samt sem áður mikilvægur hluti af hreyfingunni. Hugtökin sem vísa 

til samtakanna og kassamerkisins eru stundum notuð til að vísa til þeirrar hugmyndar að 

saman hafa öll samtökin, mótmælin, einstaklingarnir og stafrænt rými tileinkað sér að 

auka vitund um lögregluofbeldi gagnvart svörtu fólki og að lokum binda enda á það. 

Ofbeldi lögreglu gagnvart fólki af afrísku ætterni er ekkert nýtt en útbreidd notkun 

almennings á farsímum með myndavélum og samfélagsmiðlum hefur nýlega dregið 

huluna af slíku ofbeldi. Myndbönd, ljósmyndir og skriflegar frásagnir af átökum milli 

lögreglu og óvopnaðs svarts fólks í Bandaríkjunum breiddust vítt um fréttamiðla og 

samfélagsmiðla sumarið 2014 og ollu hneykslun og reiði á meðal almennings. Þessi 

aðgerðastefna kynti undir upphaf lauslega samhæfðrar BLM-hreyfingar á landsvísu sem 

hafði það að markmiði að koma í veg fyrir frekara lögregluofbeldi gagnvart svörtum 

(Freelon, McIlwain og Clark, 2016). 

 

8.1 Upphaf 

Upphaf BLM-hreyfingarinnar má rekja til 26. febrúar 2012, en þá skaut lögreglumaðurinn 

George Zimmerman til bana óvopnaðan 17 ára svartan dreng að nafni Trayvon Martin í 

Sanford, Flórída (Capehart, 2015). Zimmerman var kærður fyrir drápið, en 13. júlí árið 

2013 var hann sýknaður af öllum ákærum. Eftir dómúrskurðinn tjáðu þrjár vinkonur9, 

þær Alicia Garza, Patrisse Cullors og Opel Tometi, vonbrigði sín, andstyggð og hræðslu í 

samræðum við fólk á netinu. Garza setti inn færslu á Facebook þar sem hún tjáði 

tilfinningar sínar gagnvart dómúrskurðinum og endaði færsluna á þeirri hugmynd að tími 

væri til kominn að skipuleggja baráttu fyrir vitundarvakningu á meðal almennings um að 

líf og limir svartra skiptu ekki síður máli en hvítra undir slagorðinu „black lives matter“. 

                                                           
9 Vinkonur sín á milli, ótengdar Trayvon Martin. 
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Cullors festi kassamerkið #BlackLivesMatter við færsluna (Ross, 2015). Vinkonurnar þrjár 

stofnuðu fljótlega samtökin Black Lives Matter og fór vefsíða samtakanna í loftið 

skömmu síðar. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þó svo að kassamerkið #BlackLivesMatter hafi  

fyrst farið út á vefinn í júlí 2013, þá var það sjaldan notað framan af. Notkun þess öðlaðist 

ekki vinsældir fyrr en mánuðina eftir Ferguson-mótmælin í ágúst 2014 (Freelon, 

McIlwain og Clark, 2016). 

 

8.2 Þróun 

Eftir drápið á Trayvon Martin komu upp sex önnur atvik á árunum 2012-2014 þar sem 

óvopnaðir svartir einstaklingar voru drepnir af lögreglunni. Fólk var reitt, og þá 

sérstaklega sökum þess að lögreglumennirnir sem voru ábyrgir fyrir dauða þessara 

einstaklinga hlutu fæstir dóm (Capehart, 2015). 

Michael Brown var einn þeirra sem féll fyrir lögregluhendi og hafði morðið á 

honum mikil áhrif á þróun hreyfingarinnar. Hann var skotinn í Ferguson borg, af 

lögreglunni og breiddust upplýsingar um drápið á honum út eins og eldur í sinu, ásamt 

margvíslegum sögum af staðreyndum um líf svartra í Ferguson (Wellington, 2015). 

Síðan þá hefur BLM-hreyfingin þróast yfir í að vera mikilvægt pólitískt afl í 

Bandaríkjunum. Þróunin hófst á því að kassamerki var tengt við færslur um löggæslu og 

kynþáttamismunun í Bandaríkjunum og varð til þess að til varð yfirlýst samfélagshreyfing 

með pólitísk markmið. Hreyfingin samanstendur af metnaðarfullum einstaklingum sem 

vilja koma þessum málstað á framfæri, meðal annars í stefnuskrá forsetaframbjóðenda 

í kosningunum í Bandaríkjunum árið 2016 (Ross, 2015). Í nóvember 2014 fengu 

aðgerðasinnar að hitta forseta Bandaríkjanna Barack Obama í 45 mínútur. Sú staðreynd 

undirstrikar að barátta þeirra hefur skilað árangri og hlotið mikinn stuðning víða í 

samfélaginu (Capehart, 2015). 
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8.3 Hreyfingin og samfélagsmiðlar 

Twitter kassamerkið #BlackLivesMatter var búið til í júlí árið 2013 af aðgerðasinnum og 

stofnendum samtakanna10 Black Lives Matter. Til að byrja með var það aðeins 

kassamerki, og ekki mjög vinsælt. Það var aðeins notað í 48 tístum í júní 2014, 398 tístum 

í júlí 2014 en í ágúst 2014 þá jókst notkun kassamerkisins snarlega og tístin þann 

mánuðinn voru 52.288 talsins. Notkunin stigmagnaðist að hluta til vegna tíðrar notkunar 

slagorðsins „Black Lives matter“11 í tengslum við mótmælin í Ferguson í kjölfar dauða 

Michael Brown (Freelon, McIlwain og Clark, 2016). 

Í dag eru ýmis samtök á landsvísu sem starfa undir málstað BLM-hreyfingarinnar 

og bera þau öll merki þess að geta talist vera pólitískar hreyfingar í mótun (Ross, 2015). 

Mörg þessara samtaka eru drifin áfram af ungu fólki sem á það sameiginlegt að leggja 

áherslu á, og notfæra sér, ríkulega samfélagsmiðla til tengslamyndunar. Leiðtogar 

mótmælanna halda því fram að ör aukning á stuðningi við málstað BLM-hreyfingarinnar 

á landsvísu hefði ekki verið möguleg nema fyrir tilstilli samfélagsmiðla. Án þeirra hefði 

hreyfingin aldrei geta sett fram óhrekjandi upplýsingar um lögregluofbeldi (Wellington, 

2015). Kassamerkið #BlackLivesMatter var síðan notað út um allan heim (Ross, 2015). 

Eins og flestar nútíma baráttuhreyfingar notar BLM-hreyfingin samfélagsmiðla 

markvisst. Deen Freelon, Charlton D. McIlwain og Meredith D. Clarks (2016) rannsökuðu 

notkun BLM-hreyfingarinnar á beintengdum miðlum árin 2014 og 2015. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að hjálpa almennum áheyrendum að skilja hvernig stafræn tæki 

hafa stuðlað að markmiðum hreyfingarinnar og aðgerðasinna gegn ofbeldi almennt. 

Rannsakendur skoðuðu yfir 40.8 milljónir tísta, yfir 100.000 vefsíða og tóku 40 viðtöl við 

BLM aðgerðasinna og stuðningsmenn samtakanna. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að færslur aðgerðasinna á samfélagsmiðlum skiptu sköpum í að gera sögu 

Michael Brown heyrinkunna um öll Bandaríkin. Mótmælendur og stuðningsmenn gátu 

almennt látið frásagnir og sögur sínar berast um Twitter án þess að þurfa að reiða sig á 

atbeina hefðbundinna fréttamiðla. Aðalmarkmiðin með notkun samfélagsmiðla 

samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar voru fræðsla, valdefling jaðarradda og 

                                                           
10 Black Lives Matter eru samtök á landsvísu sem vinna að endurreisn frelsishreyfingar svartra. Samtökin 
eru ákall til aðgerða og svar við kynþáttahatri í bandarísku samfélagi (Black Lives Matter, 2016) 
11 Þegar sagt er „svört líf skipta máli“ (e. black lives matter) þá er verið að tala um á hvaða hátt svart fólk 
er svipt grundvallarmannréttindum sínum og virðingu (Wellington, 2015).  
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umbætur löggæslu. Rannsakendur vonast til að niðurstöðurnar stuðli að umræðu um 

hvernig BLM og aðrar tengdar hreyfingar hafa notað beintengd tæki og opni umræður 

um almenna möguleika og getu slíkra tækja til að auðvelda félagslega og pólitíska 

breytingu. 
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9 Umræður 

Í upphafi voru rannsóknarspurningar settar fram sem sneru að áhrifum og hlutverki 

samfélagsmiðla í samfélagshreyfingum, þ.e. hvort samfélagshreyfingar geti hafist á 

samfélagsmiðlum og hvort samfélagsmiðlar hafi verið mikilvæg forsenda þess að 

tilteknar hreyfingar gátu þróast og öðlast jafn mikla vigt í umræðunni og raun ber vitni. 

Að lokum var spurningunni um hvert hafi verið hlutverk samfélagsmiðla í upphafi og 

þróun hreyfinganna velt upp. Áður en leitast verður við að svara þessum 

rannsóknarspurningum er nauðsynlegt að ræða hvort þær þrjár hreyfingar sem hér hafa 

verið teknar sem dæmi, þ.e. Free The Nipple, Þöggun og BLM, falli undir þá skilgreiningu 

að geta talist til samfélagshreyfinga. 

Smelser greindi á milli þriggja meiriháttar tegunda samfélagshreyfinga: ‚almenn‘ 

samfélagshreyfing, ‚sérstök‘ samfélagshreyfing og ‚tjáningarsamfélagshreyfing‘. Þegar 

litið er til þeirra markmiða sem Free The Nipple, Þöggun og BLM-hreyfingin höfðu, þá 

falla Free The Nipple og Þöggun undir ‚sérstakar‘ samfélagshreyfingar og BLM-hreyfingin 

undir ‚almenna‘ samfélagshreyfingu. BLM-hreyfingin snýst að miklu leyti um að 

endurbyggja frelsishreyfingu svartra og markmið hennar eru að tryggja 

grundvallarmannréttindi og virðingu svartra í bandarísku samfélagi. Free The Nipple og 

Þöggun hafa afmarkaðari markmið. Free The Nipple stefnir að afkynvæðingu geirvarta 

kvenna og Þöggun stefnir að því að útrýma þögninni í kringum kynferðisofbeldi og skila 

skömminni til gerenda. 

Samkvæmt skilgreiningu Diani eru samfélagshreyfingar sérstök ferli sem 

samanstanda af „mekkanisma“ sem felur í sér að gerendur taki þátt í sameiginlegri 

aðgerð. Gerendur eru þá hluti af átakasamskiptum með skýrt aðgreindum 

andstæðingum, gerendur eru tengdir með samþjöppuðum óformlegum netkerfum og 

deila sameiginlegri sjálfsmynd. Samkvæmt þessari skilgreiningu eru Free The Nipple, 

Þöggun og BLM samfélagshreyfingar. Sameiginlegar aðgerðir Free The Nipple voru 

birting mynda, aukin umræða og viðburðurinn á Austurvelli. Fyrir Þöggun voru 

sameiginlegar aðgerðir að deila sögum og notkun táknrænna blöðrukarla. Fyrir BLM-

hreyfinguna voru sameiginlegar aðgerðir mótmæli á götum úti, mikil umræða á 

samfélagsmiðlum og stofnun og aðgerðir ýmissa samtaka sem störfuðu undir málstað 

BLM. 
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Samkvæmt Porta og Diani er dýnamík samfélagshreyfinga til staðar þegar 

einstakur þáttur sameiginlegrar aðgerðar er álitinn vera hluti af lengri og varanlegri 

aðgerð, og þeim sem taka þátt líður eins og þeir séu tengdir samstöðuböndum. Aftur á 

móti er ekki ljóst hvort að dýnamík samfélagshreyfingar sé til staðar í Þöggun, hvort rétt 

sé að tala um samfélagshreyfingu, eða aðeins sameiginlega aðgerð. Þar sem Þöggun var 

nokkurra vikna tímabil en ekki varanleg aðgerð. Free The Nipple er flóknara fyrirbæri, 

átak á alþjóðavísu. Þar af leiðandi er spurning hvort Free The Nipple á Íslandi sé hluti af 

lengri og varanlegri alheimsaðgerð, eða sé samfélagshreyfing. Hentugast væri að horfa 

á hana sem samfélagshreyfingu eina og sér, en að einstakur þáttur sameiginlegrar 

aðgerðar, t.a.m. að deila myndum af geirvörtum, sé einstakur þáttur í sameiginlegri 

aðgerð, sem enn fremur er álitinn vera hluti af varanlegri aðgerð. Dýnamík 

samfélagshreyfinga er til staðar í BLM-hreyfingunni, þar sem sameiginleg aðgerð eins og 

mótmælin í Ferguson, eru hluti af lengri og varanlegri aðgerð. 

Ýmsar takmarkanir fylgja nákvæmri greiningu á hlutverki Free The Nipple og 

Þöggun í ljósi þeirra kenninga sem fjallað var um í kafla 2 um eðli samfélagshreyfinga. 

Engar fræðilegar úttektir eru enn fyrir hendi á þessum átökum eða hreyfingum, enda er 

um nýlegar hreyfingar að ræða (mars og maí 2015). Rannsókn Baldvins Þórs Bergssonar 

á Free The Nipple er ekki komin út þegar þetta er skrifað. Engar rannsóknir eru fyrir hendi 

á Þöggun. BLM-hreyfingin hefur hins vegar hlotið mun meiri athygli fræðimanna, þar 

sem hún er töluvert stærri og varanlegri, og þar af leiðandi auðveldara að greina allar 

víddir hreyfingarinnar. En samkvæmt skilgreiningum Smelser og Porta og Diani, þá er 

BLM samfélagshreyfing og með ákveðnum fyrirvörum er hægt að álykta á sama hátt um 

Free The Nipple  og Þöggun. 

Til að gera skýrlega grein fyrir eðli samfélagshreyfinganna og hvaða hlutverk 

samfélagsmiðlar spiluðu í upphafi og þróun þeirra þá verður hver samfélagshreyfing 

metin í ljósi sex skilyrðinga sameiginlegrar hegðunar sem Smelser setti fram. Byrjað 

verður á að máta allar þrjár hreyfingarnar, Free The Nipple, Þöggun og BLM, við fyrsta 

skilyrðið; formgerðarstuðlun. Þar á eftir verður hver hreyfing tekin til umfjöllunar óháð 

hinum og verður hver og ein skoðuð í samhengi við næstu fimm skilyrði sameiginlegrar 

hegðunar; formgerðarspennu, vöxt og útbreiðslu almennrar hugmyndar, orsakaþátt, 

liðsöfnun þátttakenda fyrir aðgerð og virkni félagslegrar stjórnunar. 
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(1) Formgerðarstuðlun hreyfinganna voru samfélagsmiðlar. Formgerðarstuðlun 

vísar til þess að sum formgerðareinkenni bjóða frekar en önnur upp á, eða hvetja til, 

sameiginlegrar hegðunar. Samfélagsmiðlar var sú formgerð sem auðveldaði tilkomu 

sameiginlegrar hegðunar fyrir hreyfingarnar, og þá helst Free The Nipple og Þöggun. 

Öndvert við BLM-hreyfinguna er upphaf Free The Nipple og Þöggun alfarið að rekja til 

samfélagsmiðla. Fyrstu atvik hreyfinganna voru á samfélagsmiðlum (þegar mynd af 

geirvörtu var sett inn á Twitter og þegar færsla var sett inn á lokaðan Facebook-hóp) 

sem kveiktu neistann og leiddu til frekari þróunar hreyfinganna. Ef ekki hefði verið fyrir 

Twitter, má álykta að Free The Nipple hreyfingin á Íslandi hefði aldrei átt sér stað. Sama 

má segja um Beauty Tips-hópinn á Facebook. Hefði hann ekki verið fyrir hendi hefði 

Þöggun líklegast aldrei átt sér stað. Varðandi BLM-hreyfinguna var fyrsta málið sem hún 

lét til sín taka (drápið á Trayvon Martin) ekki á samfélagsmiðli, en það sem fylgdi í 

kjölfarið og leiddi til mótunar hreyfingar, stofnunar samtakanna Black Lives Matter og 

notkunar kassamerkisins #BlackLivesMatter, átti sér stað á samfélagsmiðlum. Þannig má 

segja að í raun hafi hreyfingin hafist á samfélagsmiðlum, því drápið á Trayvon Martin eitt 

og sér stendur ekki sem hreyfing. Samfélagsmiðlar gera fjöldasamskipti möguleg og gera 

einstaklingum og hópum auðvelt fyrir að deila upplýsingum og samræma aðgerðir sínar. 

Samfélagsmiðlar, eins og kom fram í rannsókn Freelon, McIlwain og Clark (2016), spiluðu 

þýðingarmikið hlutverk í að deila sögum og upplýsingum innan og um BLM-hreyfinguna. 

Leiðtogar mótmælanna hafa haldið því fram að án samfélagsmiðla hefði jafn mikill 

stuðningur við málstaðinn og raun bar vitni ekki verið mögulegur. 

(2) Formgerðarspenna Free The Nipple: Konur finna fyrir spennu vegna ójafnra 

staðla þegar kemur að frelsi gagnvart geirvörtum sínum, t.d. varðandi birtingu mynda 

(ritskoðun samfélagsmiðla á borð við Facebook og Instagram), að gefa barni brjóst á 

almannafæri eða fara í sólbað á opinberum stöðum berar að ofan. (3) Vöxtur og 

útbreiðsla almennrar hugmyndar Free The Nipple: Með því að afkynvæða geirvörtuna 

og breyta viðmiðum samfélagsins geta konur notið sama frelsis og karlar gagnvart 

geirvörtum sínum. (4) Orsakaþáttur Free The Nipple: Adda Þóreyjardóttir Smáradóttir 

setti inn mynd af beru brjósti sínu og fékk fyrir vikið atyrði og skammir yfir sig frá 

eltihrellum á netinu. (5) Liðsöfnun þátttakenda fyrir aðgerð Free The Nipple: Mörg 

hundruð kvenna söfnuðust saman og deildu myndum af geirvörtum sínum til stuðnings 
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málstaðnum. (6) Virkni félagslegrar stjórnunar Free The Nipple: Einu umboðsaðilar 

félagslegrar stjórnunar sem hafa komið að hreyfingunni felst í umfjöllun fjölmiðla. 

(2) Formgerðarspenna Þöggun: Þolendur kynferðisofbeldis finna fyrir spennu og 

skömm gagnvart þögninni og tabúsins í kringum kynferðisofbeldi. (3) Vöxtur og 

útbreiðsla almennrar hugmyndar Þöggun: Það þarf að opna umræðuna um 

kynferðisofbeldi. (4) Orsakaþáttur Þöggun: Færslu á Facebook var eytt út vegna skamma 

sem Guðrún Helga Guðbjartsdóttir fékk yfir sig eftir að hafa spurst fyrir um hvort 

einhverjar meðlimir hópsins hefðu „lent í“ tilteknum manni. (5) Liðsöfnun þátttakenda 

fyrir aðgerðir Þöggun: Hundruðir kvenna stigu fram og sögðu frá kynferðisofbeldi sem 

þær höfðu orðið fyrir. Fjöldi þátttakenda bættist síðan við eftir að Þöggun fór út fyrir 

Beauty Tips, konur og karlar stigu fram og lýstu yfir stuðningi við málefnið. (6) Virkni 

félagslegrar stjórnunar Þöggun: Eins og með Free The Nipple, þá felast einu 

umboðsaðilar félagslegrar stjórnunar sem komið hafa að hreyfingunni í umfjöllun 

fjölmiðla. 

(2) Formgerðarspenna BLM: Drápið á Trayvon Martin og aukin spenna á milli 

svartra íbúa í Bandaríkjunum og lögreglunnar. Þó svo að einnig væri mögulegt að fella 

drápið á Martin undir orsakaþátt, þá er það frekar sett hér þar sem það ýtti undir spennu 

sem óx næstu tvö árin í kjölfarið. (3) Vöxtur og útbreiðsla almennrar hugmyndar BLM: 

Auka vitund um að líf svartra skipti máli. (4) Orsakaþáttur BLM: Drápið á Micheal Brown 

í Ferguson. Eftir atvikið þróaðist BLM úr kassamerki yfir í samfélagshreyfingu með 

pólitískt markmið. (5) Liðsöfnun þátttakenda fyrir aðgerðir BLM: Mörg samtök og 

aðgerðasinnar á landsvísu starfa undir málstað BLM. (6) Virkni félagslegrar stjórnunar 

BLM: Aðgerðasinnar hittu forseta Bandaríkjanna og nokkra forsetaframbjóðendur fyrir 

kosningarnar 2016. En umboðsaðilar félagslegrar stjórnunar hafa ekki lokið 

hreyfingunni, þó svo að lögreglan hafi reynt að stöðva eða stöðvað mótmæli víðsvegar 

um Bandaríkin, þá lítur út fyrir að hreyfingin sé enn í gangi og tala leiðtogar 

hreyfingarinnar um að markmiðið sé að endurbyggja frelsishreyfingu svartra. 

Samfélagsmiðlar voru mikilvægur grundvöllur fyrir því að þessar hreyfingar gátu þróast 

og öðlast jafn mikla vigt í umræðunni og raun ber vitni. Samfélagsmiðlar (og þá 

sérstaklega Facebook og Twitter) gegndu þar þýðingarmiklu hlutverki í upphafi og þróun 

samfélagshreyfinganna, sérstaklega Free The Nipple og Þöggun, sem hefðu líkast til 
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aldrei átt sér stað ef ekki væri ekki fyrir samfélagsmiðla. Fyrir BLM-hreyfinguna léku 

samfélagsmiðlar afgerandi hlutverk í þróun hreyfingarinnar, eins og rannsókn Freelon, 

McIlwain og Clark leiddi í ljós. 
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9 Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða hvort, og ef svo er, hvernig samfélagshreyfingar 

eiga upptök sín að rekja til samfélagsmiðla. Greint var frá almennum skilgreiningum á 

samfélagshreyfingum og samfélagsmiðlum svo unnt væri að meta hverskonar hreyfingar 

Free The Nipple, Þöggun og BLM eru. Ákveðinn varnagla verður að reka varðandi mat á 

Free The Nipple og Þöggun þar sem báðar hreyfingarnar spruttu upp fyrir tiltölulega 

stuttu síðan og barátta þeirra beggja stóð skammt. Fræðilegar úttektir á upphafi þeirra, 

þróun og árangri liggja ekki fyrir, a.m.k. ekki á þessum tímapunkti. Umfjöllun um þær, og 

greining á þeim, byggist því mestmegins á fréttaumfjöllun12. 

Samfélagsmiðlar eru öflugt hjálpartæki fyrir upphaf og þróun 

samfélagshreyfinga, og sem verkfæri fyrir þær til að komast í almenna umræðu. 

Samfélagsmiðlar eru þó ekki orsök eða ástæða fyrir samfélagshreyfingu. Það ber að hafa 

í huga þegar rætt er um áhrifmátt samfélagsmiðla. Þó verður að telja líklegra en ella að 

án tilstillis samfélagsmiðla hefðu hvorki Free The Nipple né Þöggun náð því flugi sem 

raun bar vitni, og vafasamt er hvort þær hefðu komið fram með því móti sem var án 

samfélagsmiðla. Það er þó ekki þar með sagt að samfélagsmiðlar hafi verið orsök þessara 

hreyfinga. Öllu fremur spiluðu samfélagsmiðlar stórt hlutverk í að hrinda hreyfingnum 

af stað. Það verður að teljast fremur ólíklegt að miklum fjölda kvenna dytti samtímis í 

hug að þær væru ekki að upplifa sama frelsi og karlar gagnvart líkamanum sínum, ef ekki 

hefði verið fyrir Free The Nipple. En samfélagsmiðlar gátu opnað þá umræðu og gert 

henni kleift að þróast og verða að hreyfingu. Líkt og áður tilvinuð rannsókn Freelon, 

McIlwain og Clark (2016), sem gerð var á samfélagsmiðlanotkun BLM-hreyfingarinnar, 

voru samfélagsmiðlar ómissandi í að breiða út sögu Michael Brown um öll Bandaríkin, 

en drápið á honum hafði mikil áhrif á þróun hreyfingarinnar. Þar sem ekki  var hægt að 

tala um samfélagshreyfingu fyrr en mánuðina eftir mótmælin í Ferguson í kjölfar dauða 

hans. Samfélagsmiðlar voru öflugt hjálpartæki til að samræma hegðun og aðgerðir. 

Samfélagsmiðlar eru aðallega notaðir fyrir hversdagslega hluti eins og Morozov 

tekur fram. En þeir geta engu að síður um leið einnig virkað í þágu aðgerðinasinna og 

                                                           
12 Höfundur ritgerðar var meðlimur í Beauty Tips á meðan Þöggun stóð yfir, ásamt því að vera virkur 
notandi samfélagsmiðla, og fylgdist þar af leiðandi með uppgangi beggja hreyfinga. Það gefur höfundi 
vissulega ákveðna innsýn í upphaf og þróun hreyfinganna, en með þeim fyrirvara að þetta tiltekna 
sjónarhorn geti verið þröngt og takmarkað hlutlægni að vissu marki. 
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hreyfinga. Notendafjöldinn á hversdagslegum samfélagsmiðlum, eins og Facebook og 

Twitter, er gífurlegur. Líkt og þegar Þöggun notaði gulu og appelsínugulu blöðrukarlana 

þá dreifðist málstaðurinn hratt út, og þeir sem skoðuðu fréttaveituna sína á Facebook 

gátu séð hversu margir voru með blöðrukarla og þar með var hreyfingin bæði táknræn 

og með stóran áheyrendahóp. En eins og Morozov bendir á þá geta samfélagsmiðlar ýtt 

undir styttra athyglisskeið, sem veldur því að þegar svona átök, herferðir eða hreyfingar 

eiga sér stað geta þær einnig fallið fljótlega í gleymskunnar dá. 

Að lokum er vert að minna á að á bakvið alla samfélagsmiðlana eru einstaklingar, 

aðgerðasinnar og samtök. Það er fólk á bakvið hverja færslu, fólk sem setur hugmyndir 

sínar og málefni fram fyrir annað fólk. Samfélagsmiðlar einir og sér eru einskis virði ef 

ekki væri fyrir fólkið sem notar þá. Þeir eru hjálpartæki, fyrst og fremst, en ekki orsök 

samfélagshreyfinga. 
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