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Útdráttur 

Rými Internetsins er álitið vera frelsandi en jafnframt fjötrandi vettvangur. Netheimurinn 

gerir manninn nokkuð frjálsan í athöfnum og samskiptum óháð stað og stund. Aftur á 

móti hafa þjóðríki heims nýtt vettvanginn til nethernaðar en eðli og umfang hans hefur 

vakið upp siðferðislegar spurningar meðal fræðimanna. Í þessari ritgerð verður skoðað 

hvort og þá hvernig rými Internetsins losar einstaklinginn undan siðferðisreglum hins 

efnislega samfélags (afmennskar hann). Í því samhengi verður nethernaður skoðaður og 

sjónum sérstaklega beint að nethernaði bandaríska hersins. Til stuðnings verða kenningar 

og hugtök mannfræðinnar notaðar í bland við fræðilega umfjallanir um stafræna fræði 

sem og afbrotafræði. Fjallað verður um sögulega þróun Internetsins, tilkomu tölvunnar 

og síðan nettengingu hennar. Einnig verður söguleg þróun stríðs skoðuð út frá 

mannfræðilegu samhengi og í kjölfarið verða sjónum beint að nethernaði þar sem skoðað 

verður helst notkun bandaríska hersins á stafrænni tækni í hernaðaraðgerðum og 

siðferðisleg áhrif þess á hernaðinn sjálfan og heimsbyggðina einnig. Niðurstöður benda til 

þess að nethernaður losar hermanninn undan reglum siðferðis þar sem hann 

framandgerir fjarlæg menningarsamfélög, afmennskar og býr til fyrirfram ákveðna 

hlutgervingu fólksins sem þeim tilheyra.  
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Abstract 

The cyberspace is believed to be a liberating but also an enchaned scene as well. The 

cyberworld enables man to be quite free in actions and with communications where 

space and time are an irrelevant phenomenon. However, the world‘s nations have 

exploited the cyberspace for their cyberwarfare, but the nature and extent of it has raised 

ethical questions among scholars. This thesis will examine whether and how the 

cyberspace releases the individual from the moral rules of the physical sphere 

(dehumanize him). In this context a cyberwarfare will be examined with a specific focus 

on the United States‘s military cyberwarfare. To support this, anthropological theories 

and concepts will be used with ideo- and theoretical publications by digital scholars as 

well as criminology. The historical development of the Internet, the introduction of the 

computer and its Internet connections will be discussed. The historical development of 

wat in anthropological context will also be explored and afterwards, the focus will be on 

cyberwarfare where the United States‘ use of digital technology in military operations 

and its moral influence on the military itself and the world community. According to 

scholars, the cyberwarfare  realeses the soldier from the rules of morality as it „distorts“ 

distant cultures, dehumanizes and creates predetermined objectification of the people 

to which they belong.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er skrifuð til BA-gráðu í mannfræði og er hún metin til tólf eininga. Hún var 

skrifuð undir handleiðslu Helgu Þóreyar Björnsdóttur, Karitas Witting Halldórsdóttur og 

Unnar Helgu Möller. Þeim öllum vil ég þakka kærlega fyrir ómetanlegt og ánægjulegt 

samstarf en án þeirra leiðsagnar hefði ritgerðin aldrei orðið að því sem hún er. Að auki vil 

ég þakka Sveini Eggertssyni dósent í mannfræði fyrir gagnlega tillögu að íslenskri þýðingu 

enska hugtaksins exceptionalism. Afa mínum Guðbrandi Þorkeli Guðbrandssyni og 

móðursystur minni Jónu Bryndísi Guðbrandsdóttur vil ég báðum þakka fyrir yfirlestur 

ritgerðarinnar og gagnlegar ábendingar hvað varðar þýðingar, stafsetningu og orðalag. 

Clare Whitney vinkona mín frá Pennsylvaníu í Bandaríkjunum vil ég þar að auki þakka fyrir 

yfirlestur útdráttarins á ensku og nytsamlegar athugasemdir. Að lokum fá fjölskyldan mín 

og vinir þúsund þakkir fyrir ævinlega hvatningu, styrk og umhyggju. Vegna þeirra stend 

ég ennþá með báðar fætur á jörðu. 
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Inngangur  
 
Á undanförnum áratugum hefur maðurinn horft á gríðarlega hraða framþróun í 

samskipta- og flutningstækni sem meðal annars birtist í auknu flæði fólks og upplýsinga á 

hnattræna vísu í tíma og rúmi. Slíkt samtímafyrirbæri, sem gjarnan eru felld undir 

hugtakið hnattvæðing (e. globalization), má sérstaklega rekja til tilkomu Internetsins1 en 

Internetið getum við skilgreint sem stafrænt rými (e. digital space) sem hefur auðveldað 

einstaklingum, samtökum, fyrirtækjum og þjóðríkjum í að eiga í, og viðhalda stöðugum 

og hröðum samskiptum hvaðan sem er, og hvert sem er í heiminum. Stafræna rýmið er 

þannig samofið efnisheiminum. Maðurinn er aldrei alveg viðtengdur (e. online) né 

aftengdur (e. offline) hvorum heimi, heldur er hann “á milli og meðal” (e. betwixt and 

between) (Turner, 1967, bls. 93; 1969, bls. 359). 

Netheimurinn er rými nýrra möguleika þar sem maðurinn getur athafnað sig fyrir 

framan tölvuskjáinn, hvar sem er, undir nafni eða í nafnleysi og óháð stað og stund. 

Netheimurinn hefur því gefið hugtökunum tíma og rúmi nýja merkingu sem hefur bæði 

reynst manninum til góðs eða hins verra. Hins vegar hefur valdleysi og stjórnleysi 

netheimsins skapað möguleika til nokkuð ósýnilegra og umdeildra athafna sem áður var 

tiltölulega óþekkt í efnislega rýminu. Óendanleiki netheimsins og frjálsar athafnir innan 

þess hefur þar að auki skapað nýjan vettvang til hernaðarstarfsemi þjóðríkja en 

nethernaður og netstríð (e. cyberwarfare og cyberwar) eru sögð vera vélrænni, tæknilegri 

og þar af leiðandi ómannlegri (Rudolph, 2011, 28. nóvember) en ella. Þar af leiðandi hafa 

siðferðislegar spurningar skotið upp kollinum þar sem eðli nethernaðar virðist hlutgera 

og einfalda mannleg menningarsamfélög með því að staðsetja þau „á milli og meðal“ 

(Turner, 1967, bls. 93; 1969, bls. 359) efnislegs og stafræns rýmis (Spinello, 2013; 

Whitehead og Finnström, 2013). Nútímahernaður virðist þannig vera sjúkur af tækniblæti 

en notkun stafrænna eftirlíkinga og herma, dróna og náttsjónar eru dæmi um 

nethernaðaraðferðir sem stríða að einhverju leyti gegn siðferðislegri vitund (Whitehead 

og Finnström, 2013). 

                                                           
1 Internetið eða netið er oft notað í samnefni við Veraldarvefinn (e. World Wide Web) en hvorugt þýðir 
hitt, heldur er Veraldarvefurinn “mest áberandi partur Internetsins” (Aghaei, Nematbakhsh og Farsani, 
2012, bls.1), eða tækni-félagslegt kerfi (e. techno-social system) […] sem er byggt inn í tæknileg net 
(Internetið).  
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Í þessari ritgerð verður skoðað hvort og þá hvernig rými Internetsins losar 

einstaklinginn undan siðferðisreglum hins efnislega samfélags, afmennskar hann jafnvel. 

Í því samhengi verður nethernaður skoðaður og sjónum sérstaklega beint að nethernaði 

bandaríska hersins en nethernaðurinn er gríðarlega umfangsmikill í bandarísku samfélagi. 

Stór hluti útgjalda til tæknilegra rannsókna og þróunar hafa í raun verið notuð til þróunar 

á hverslags varnarbúnaði. Hröð þróun og uppsetning öryggis- og eftirlitskerfa er einnig 

gríðarlega stór þáttur meðal bandarískra yfirvalda, hersins og almennings (Helga 

Björnsdóttir, 2014). Í umfjöllun minni um nethernað styðst ég bæði við kenningar og 

hugtök mannfræðinnar og fræðimanna sem hafa fjallað um stafrænt rými og Internetið 

(Arendt, 1958/1998; Castronova, 2005; Huizinga, 1944/1949; Jackson, 2005/2008; 

Rosaldo, 2006; Turner, 1967, 1969, 1974). Þar að auki verða hugtök úr afbrotafræðinni 

notuð að einhverju leyti.   

Ritgerðinni er skipt upp í fjóra kafla og í fyrsta kafla verður fjallað um kenningar og 

hugtök útskýrð. Byrjað verður á umfjöllun um rými í mannfræðilegu samhengi; 

hugmyndafræði Sherry B. Ortner (2006) og Michelle Z. Rosaldo (2006) um innra og ytra 

rými samfélagsins verður skoðuð og tengsl þessara tveggja rýma við stafræna rýmið. Því 

næst verður fjallað um hugmyndir Hannah Arendt (1958/1998) og mannfræðingsins 

Michael Jackson (2005/2008) um almenna rýmið og tengsl þess við stafræna rýmið. Loks 

verður fjallað um stafræna rýmið þar sem töfrahringurinn (e. the magic circle) verður 

sérstaklega til umfjöllunar og uppruni hugtaksins rakinn en það hefur verið eignað 

leikjafræðingnum Johan Huizinga (1944/1949). Í kjölfarið verða áherslur Edward 

Castronova (2005) og T. L. Taylor (2006/2009) í umfjöllunum þeirra um töfrahringinn 

skoðaðar. Hugtak mannfræðingsins Victor Turner (1967; 1969; 1974) um jaðartímabil (e. 

liminality) verður skoðað í tengslum við töfrahringinn. Seinni hluti kaflans verður helgaður 

umfjöllun um völd og siðferði en þar verða til að mynda hugmyndir franska 

fræðimannsins Michel Foucault (1978/1990; Garðar Baldvinsson, 2006) um alsæi (e. 

panopticon) rædd í tengslum við Internetið. 

Í öðrum kafla verður fjallað um sögulega þróun Internetsins, tilkomu tölvunnar og 

síðan nettengingu hennar. Fjallað verður um kynslóðir tölvunnar og hvernig 

kynslóðabreytingarnar hafa haft áhrif á samfélagslega- og félagslega þróun á tuttugustu 

og tuttugustu og fyrstu öldinni. Þriðji kafli fjallar um sögulega þróun stríðs í 

mannfræðilegu samhengi og sjónum beint að nethernaði. Fjallað verður um eðli og 



 

10 

 

umfang nethernaðar nútímans, þá sérstaklega þess bandaríska, út frá sjónarhorni 

mannfræðinnar, stafrænna fræða og afbrotafræða að hluta til. Fjallað verður um 

bandaríska fyrirbærið Human Terrain System (HTS) sem var verkefni undir stjórn 

varnamálaáðuneytis Bandaríkjanna og fólst í samvinnu félagsvísindamanna og bandaríska 

hersins. Seinni hluti kaflans fer síðan í umfjöllun um nethernað nútímans þar sem fjallað 

verður um notkun stafrænnar tækni í hernaðaraðgerðum, þá stafrænar eftirlíkingar, 

nætursjóntækni, fjarstýrðar þotur og dróna, og siðferðisleg áhrif þeirra á hernaðinn 

sjálfan og samfélagið einnig. Fjórði og seinasti kafli ritgerðarinnar fer síðan í umræður og 

lokaorð þar sem niðurstöður verða birtar og rannsóknarspurningu svarað.  

Ákvörðun mín um efni þessarar ritgerðar samanstendur af þremur helstu 

áhugasviðum mínum sem eru mannfræði, afbrotafræði og stafræn fræði almennt. Ég er 

á seinustu önninni minni í mannfræði við Háskóla Íslands og eins og með svo margt annað, 

þá hefur námið haft mikil áhrif á mig sem einstakling og persónu. Að læra um fjölbreytni 

meðal einstaklinga og hópa, líkindi og ólíkindi þeirra á milli og um heiminn sjálfan hefur 

gjörsamlega heltekið mig og breytt sýn minni á umheiminn. Mannfræðileg “stúdía” er eitt 

það skemmtilegasta sem ég veit um. 

Það þarf mikið til að fanga athygli mína þegar ég er heltekin af einhverju öðru. 

Hinsvegar tók ég á öðru ári í mannfræðinámi mínu áfanga í afbrotarfræði hjá prófessor 

Helga Gunnlaugssyni og annan áfanga í stafrænni mannfræði hjá leiðbeinendum mínum, 

þeim Helgu, Unni og Karitas. Þessi himneski kokteill, afbrot á stafrænum en mannlegum 

vettvangi, fangaði athyglina mína og ég hef ekki litið til baka síðan. Netafbrot og 

nethernaður eru bæði fyrirbæri sem heilla mig en hræða á sama tíma og einmitt vegna 

þessa, þá mun þessi ritgerð ekki aðeins verða inngangur og lokaorð, heldur upphaf 

vegferðar sem ég mun vera í um ókomin ár.  

Í næsta kafla verður fjallað um kenningar og hugtök sem viðkoma þessari ritgerð 

og verða þeim gerð greinagóð skil á. 
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1.     Kenningar og hugtök 
 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um kenningar og hugtök sem veita 

undirstöðuskilning fyrir komandi umræðu um nethernað. Byrjað verður að fjalla um rými 

út frá mannfræðilegu sjónarhorni en þar munu mannfræðingarnir Sherry B. Ortner (2006) 

og Michelle Z. Rosaldo (2006) hefja leik með umræður sínar um innra/einka- rýmið og 

ytra/almenna rýmið. Til frekari umfjöllunar um almenna rýmið, þá verður farið stuttlega 

í texta Hannah Arendt (1958/1998) og Michael Jackson (2005/2008). Því næst verður 

fjallað um stafræna rýmið þar sem blandað verður saman hugmyndafræði 

mannfræðinnar og stafrænna fræða saman í einn góðan kokteil þar sem töfrahringur 

Huizinga (1944/1949) og Castronova (2005), og jaðartímabil Turner (1967; 1969; 1974) 

skipa tvö helstu innihaldsefnin. Að lokum verður fjallað um vald, alsæi og siðferði í 

tengslum við stafræna rýmið og Internetið en hvort að rýmið sé fjötrandi eða frelsandi 

fyrirbæri er umdeilt meðal fræðimanna.   

 

Rými 

Rými samansendur af huglægum og hlutlægum veruleika einstaklinga og er „sá hluti 

tilverunnar sem menn skynja að hægt sé að hreyfast í (á alla vegu)“ (Íslensk orðabók, e.d.). 

Þannig er rými aldrei ákveðið fyrirbæri, heldur er það í sífelldri mótun en hreyfingar innan 

ákveðins rýmis geta verið vegna náttúrulegra afla eða mannlegra aðgerða. Félagslegt rými 

verður til þar sem flókið félagslegt tengslanet myndast, en umfang rýmisins er breytilegt 

eftir aðstæðum hverju sinni þar sem tengslanetið er í stöðugri virkni (Massey, 1995). 

             Hugtakið rými (e. space) hefur ávallt verið mikilvægur þáttur í mannfræðilegri 

umfjöllun en skrif Sherry B. Ortner (2006) og Michelle Z. Rosaldo (2006) um innra rými 

kvenna og ytra rými karla hafa sérstaklega verið áberandi í mannfræðilegum skrifum 

(Lewin, 2006). Í skrifum sínum tengir Ortner (2006) stöðu kvenna og karla við rými náttúru 

annars vegar og rými menningar hins vegar. Í flestum samfélögum er menning 

miðpunktur samfélagslegrar uppbyggingar á meðan náttúran liggur þar fyrir utan, út á 

jaðri samfélagsins. Konur telur Ortner (2006) standa nær náttúrunni þar sem líkami og 

líkamsstarfsemi þeirra er „náttúrulegri“ en hjá körlum. Þannig hefur nálægð kvenna við 

náttúru gefið körlum rými til að taka og ráða yfir rými menningarinnar og þar af leiðandi 

yfir konum einnig. Rosaldo (2006) fer svipaða leið í sínum skrifum en gagnrýnir þó hina 



 

12 

 

algildu hugsun vestrænna fræðimanna nítjándu aldar um kynbunda tvíhyggju og telur að 

menningarsamfélög skilgreini hverju sinni bæði hlutverk og stöðu kynjanna ásamt 

tengslum þeirra við hvor rými fyrir sig með mismunandi hætti. Þannig vill Rosaldo (2006) 

ekki tengja rýmin við náttúru annarsvegar né menningu hinsvegar, heldur leggur hún til 

að rýmin tvö verði tengd við hið almenna (e. public sphere) og hið einka- (e. 

private/domestic sphere). Hún segir að skoða verði bæði rýmin fyrir sig og hvernig rýmin 

móta hvort annað í sífellu en slíkar hugmyndir mætti meðal annars tengja við vangaveltur 

stafrænna mannfræðinga og afbrotafræðinga um samband stafrænnar og efnislegs rýmis 

í tengslum við nethernað og netstríð en í þeim umræðum er helst spurt um (tak)mörk 

stríðsvettvangsins og þá í hvaða rými netstríð eru háð (Whitehead og Finnström, 2013; 

Hunton, 2009; Nykodym, Taylor og Vilela, 2005). Einnig hafa vangaveltur um sýnileika 

beggja rýma verið á milli tanna fræðimanna og þá sérstaklega sýnileiki stafræna rýmisins 

í tengslum við einka- og almannarýmið en margir fræðimenn vilja setja samasemmerki á 

milli þess stafræna og hins almenna (Camp og Chien, 2000; Goldberg, 2010; Grigorasi, 

2015; Papacharissi, 2002; 2009; Rauchfleisch og Kovic, 2016). Vegna tilhneigingarinnar til 

að fjalla um stafrænt rými í tengslum við almenna rýmið, þá er mikilvægt að gera grein 

fyrir því hvað felst í því almenna (e. public) og hvað almennt rými er.  

            Hannah Arendt (1958/1998) telur að „allt það sem birtist á almannafæri megi vera 

séð og heyrt af öllum“ (bls. 50) en allt það sem kemur fyrir sjónir almennings, ásamt 

sálarlífi þess og sjálfumleika, er það sem raunveruleikinn sjálfur er. Almenna rýmið telur 

Arendt (1958/1998) geta verið einsskonar framsetningarrými (e. space of apperance) þar 

sem einstaklingurinn iðkar sjálfumleikann sinn og „hlutgerir sig sem part af samfélagi, 

menningu og þjóð“ (2005/2008, bls. 19). Í umfjöllun sinni um um almennt rými tekur 

mannfræðingurinn Michael Jackson (2005/2008) einnig „almenn“ rými til dæmis um 

framsetningarrými og telur þar upp „torg, opinberar byggingar, kennileiti og landslag“ 

(2005/2008, bls. 19). Öll þessi rými eiga það sameiginlegt að vera hluti af almennum 

efnisheimi (e. physical space). Hins vegar er stafræna rýmið ekki svo auðveldlega staðsett 

í veruleikanum en margt bendir þó til þess að stafræna rýmið sé jafn mikið almennt rými 

og torgið, landslagið eða kennileitið (Papacharissi, 2002; 2009; Rauchfleisch og Kovic, 

2016; Camp og Chien, 2000; Goldberg, 2010; Grigorasi, 2015). 
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Stafrænt rými 

Hugtakið stafrænt (e. digital) á við um allt sem hægt er að rekja niður í tvíundakerfið (e. 

binary). Í einföldu máli, þá er tvíundakerfið talnakerfi sem byggist á óendanlegri uppröðun 

talna á bilinu 0 og 1. Sem dæmi byggja allar tölvur á tvíundakerfinu. Þar af leiðandi getum 

við sagt að öll virkni tölva falli undir skilgreininguna stafrænt (Horst og Miller, 2012). Hins 

vegar er rýmið sem hið stafræna skapar ekki svo einfaldlega skilgreint en hugtakið 

stafrænt rými (e. cyberspace) er almennt talið hafi komið fyrst fram í vísindaskáldsögunni 

Neuromancer eftir William Gibson árið 1984. Mannfræðingurinn Philipp Budka (2011, 15. 

september) taldi að forskeytið stafrænt (e. cyber-) hafi fyrst verið notað í kring um 1940 

af stærðfræðingnum Norbert Wiener í tengslum við stýrifræði (e. cybernetics) en 

stýrifræðina notaði hann til að útskýra samband manna og véla. Slíkar vangaveltur höfðu 

mikil áhrif á mannfræðilega hugsun. Þannig taldi mannfræðingurinn Gregory Bateson 

(1972/1987) stýrifræðina opna vettvang til nýrra hugsunar og skilnings á flóknum 

(ó)mannlegum samskiptum innan stækkaðs rýmis. Jafnframt, taldi hann „mannslíkamann 

[vera] flókið, stýrifræðilega samþætt kerfi“ (1972/1987, bls. 155). Til að rannsaka betur 

kerfið bjó mannfræðingurinn Arturo Escobar (Budka, 2011, 22. nóvember – 6. desember) 

til hugtakið stafræn menning (e. cyberculture) til að útskýra „grundvallar umbreytingar á 

formgerð og merkingu nútímasamfélags í kjölfar tölvuvæðingar og líftækni“ (Budka, 2011, 

22. nóvember – 6. desember, bls. 2). Líkt og Budka (2011, 22. nóvember – 6. desember) 

gerir grein fyrir í texta sínum, þá var ekki auðvelt fyrir Escobar og aðra fræðimenn að vinna 

með hugtök sem viðkoma tækni og stafrænum fyrirbærum en þeim þótti erfitt að aðlaga 

tæknilegum þáttum menningarsamfélögum efnisheimsins. Það er hins vegar staðreynd 

að tækni er mannleg smíði og telur Bryan Pfaffenberger (Budka, 2011, 22. nóvember – 6. 

desember) að „tækni verði að skilja sem „mannlega náttúru““ (2011, 22. nóvember – 6. 

desember, bls. 3-4) og „allt það sem maðurinn notar til að beita náttúrulögmálum í sína 

þágu“ (Íslensk orðabók, e.d.). Hugmyndir og vangaveltur um tækni, stafrænt rými og 

mannleg samkipti innan þess hafa í nokkuð langan tíma verið á vörum mannfræðinga og 

hluti af mannfræðilegum textum. Stafrænt er þó ekki mannfræðilegt fyrirbæri en 

kenningar og hugmyndafræði úr stafrænum fræðum (e. digital media studies) eru 

gríðarlega mikilvægar til að skilja stafrænt rými og tengsl þess við efnisleikann, og þá 

sérstaklega hugtakið töfrahringurinn (e. the magic circle) en töfrahringinn má nota til að 

útskýra mörk stafræns rýmis og þess efnislega (Castronova, 2005; Huizinga, 1944/1949). 
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            Hugtakið töfrahringurinn (e. the magic circle) birtist fyrst árið 1938 í bókinni Homo 

Ludens: A study of play element in culture eftir sagnfræðinginn Johan Huizinga 

(1944/1949) en í þeirri bók reynir Huizinga að skilgreina eðli og merkingu fyrirbærisins 

leikur (e. play). Þess má geta að titill bókarinna, Homo Ludens, þýðir Huizinga lauslega sem 

„hinn Leikandi Maður“ (e. Man the Player)  (1944/1949, bls. ix). Huizinga byrjar texta sinn 

með einfaldri yfirlýsingu þar sem hann skýrir frá því að mannleg menning sé yngri en 

leikurinn sem bendir til þess að leikurinn sé ævafornt fyrirbæri sem bæði dýr og menn 

hafa stundað í árþúsundir. Töfrahringinn er hugtakið sem hann notar til þess að lýsa þeim 

vettvangi sem leikurinn fer fram í. Hann er „utan hversdagsleikans“ (1944/1949, bls. 13) 

og er „afmarkaður í tíma og rúmi“ (1944/1949, bls. 13) þar sem leikendur iðka 

reglubundinn, en töfrandi leik eintómrar blekkingar (e. illusion) (1944/1949, bls. 11). 

Hugtakið töfrahringur vísar þannig í sköpun eða afmörkun heillegra rýma þar sem 

einstaklingurinn afklæðist hversdagslegu sjálfi sínu og skilur það eftir fyrir utan hringinn 

áður en gengið er inn í hann (1944/1949). Skrif Huizinga um „hinn Leikandi Mann“ (bls. 

ix) hefur veitt mörgum fræðimönnum innblástur til frekari skrifa um leikjafræði og 

töfrahringinn (sjá t.d. Caillois, 1958/2001 og Salen og Zimmerman, 2004) en framsetning 

Edward Castronova (2005) á töfrahringnum er þó sérstaklega lýsandi fyrir bæði 

aðgreiningu og samspil stafrænnar rýmis og þess efnislega.  

Útgáfa Castronova (2005) á töfrahringnum er kenning Huizinga (1944/1949) í 

nútímabúningi sem endurspeglar tíma hnattvæðingar, tíma þar sem mörk hins stafræna 

og efnislega eru ekki svo auðveldlega aðskilin. Að mati Castronova (2005), þá er 

töfrahringurinn aðgreindur frá efnisheiminum með gropinni og gegnsærri himnu (e. 

mebrane) sem gerir það að verkum að flæði fólks, hugmynda og upplýsinga er stöðugt á 

milli beggja rýma. Þannig telur Castronova (2005) veruleika stafræna rýmisins og 

efnisheimsins fléttast saman í einn félagslegan raunveruleika. Töfrahringurinn 

endurspeglar átök samfélagslegra þátta innan stafræna rýmsins og hvernig átökin skapa 

völd og andóf sem móta bæði rýmin og þá einstaklinga sem þeim tilheyra. Töfrahringurinn 

hefur þó ekki verið óumbreytt fyrirbæri í vísindaheiminum en til að mynda telur Taylor 

(2006/2009) töfrahringinn „fela (og jafnvel dulbúa) tætingslegri tengsl beggja rýma en 

áður var gert ráð fyrir“ (2006/2009, bls. 152). Hún telur töfrahringinn vera gagnlegt 

greiningartæki sem hjálpar til að skilja hvernig í flakki sínu milli rýma líf nettengdra 

einstaklinga deilist og blandast saman sitthvoru megin við „huluna“, þá hvað 
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einstaklingurinn tekur með sér úr efnisheiminum í stafræna heiminn og öfugt, og er þar 

að einhverju leyti sammála hugmyndafræði Castronova (2005). Taylor vill þó leggja ríkari 

áherslu á „millibilsrýmið“ á milli þess stafræna og efnislega í staðinn fyrir að hugsa um 

rýmin tvö sem tvö rými. Hún telur einstaklinginn ekki geta sagt skilið við daglegt líf og 

amstur efnisheimsins þegar hann gengur í gegnum himnu töfrahringsins og inn í stafrænt 

rými þar sem annað daglegt líf tekur við með öðrum kerfisbundnum reglum. Efnislegi 

einstaklingurinn, eða maðurinn sem leikur sér, er alltaf að ýta við og ögra mörkum 

himnunnar (Taylor, 2006/2009). Það er spurning hvort að Taylor hafi verið undir áhrifum 

texta mannfræðingsins Victor Turner um jaðartímabil (e. liminality) en skrif hans um 

samfélagslegt millibilsástand endurspeglar samfélagslega umbreytingu sem einstaklingar 

ganga í gegn um í vígsluathöfnum (Turner, 1974). 

Í textum sínum um jaðartímabil (e. liminality) var Victor Turner (1974) undir 

töluverðum áhrifum hugmynda fræðimannsins Arnold van Gennep um manndómsvígslur 

(e. rites of passage) en manndómsvígslur eru táknræn helgiathöfn þar sem einstaklingur 

færist úr einni samfélagsstöðu yfir í aðra. Manndómsvígslan felur í sér þrjú skref en það 

fyrsta er aðskilnaður úr samfélaginu, stig sem Turner (1974) skilgreindi sem 

forjaðarástand (e. pre-liminal status). Annað stigið er jaðartímabil eða biðtími og að á 

þriðja og lokastiginu hefst enduraðlögun „nýrra“ einstaklinga í samfélagið, eða 

eftirjaðarástand (e. postliminal status). Út frá hugmyndum van Gennep, þá beindi Turner 

(1974) sjónum sínum að leiðinni (e. passage) á milli samfélagslegra staða en leiðin sjálf á 

milli staða getur annaðhvort verið hreyfing milli efnislegra rýma eða hreyfing milli 

óefnislegra og/eða táknrænna rýma. Samkvæmt kenningu van Gennep (1974), þá er 

jaðartímabilið sá tími þegar einstaklingar eru aðskildir frá því samfélagi sem þeir tilheyra 

og þurfa þeir að gangast undir ýmsar þolraunir og athafnir sem eiga að undirbúa þá fyrir 

nýja samfélagslega stöðu. Turner (1974) tekur skýringar van Gennep lengra þar sem hann 

telur jaðartímabil ekki aðeins skýra vígslur eða athafnir sem miða að einum eða nokkrum 

einstaklingum, heldur einnig að heimssamfélaginu sjálfu. Þannig tekur hann byltingar (e. 

revolutions) sem dæmi um það sem van Gennep (1974) kallaði félagslegan þröskuld (e. 

limen) sem markar jaðartímabilið.  

Jaðartímabil útskýrir Turner (1967; 1969) sem ástand þar sem er ríkjandi 

stöðuleysi. Það er að segja, einstaklingur eða aðstæður eru með tvíræða og/eða óákveðna 

stöðu, þau eru, það sem Turner kallar, „á milli og meðal“ (1967, bls. 93; 1969, bls. 359) en 
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það er staða sem hvorki lög né hefðir hafa áskipað einstaklingum samfélagsins (1969). 

Þannig er staðan „ekki lengur flokkuð og ekki ennþá flokkuð“ (1967, bls. 96) og liggur á 

milli tveggja eða fleiri rýma. Kenningu Turner (1967; 1969; 1974) og vangaveltur Taylor 

(2006/2009) mætti máta við stöðu einstaklingsins gagnvart Internetinu en Internet (e. 

Internet) mætti skilgreina sem „rafrænt tengslanet sem tengir saman fólk og upplýsingar 

í gegnum tölvur og önnur stafræn tæki. Tengslanetið gerir einstaklingum kleift að eiga 

gagnkvæm samskipti og deila upplýsingum“ (DiMaggio o. fl., 2001, bls. 307). Líkt og 

Castronova (2005) bendir á í umfjöllun sinni um töfrahringinn, þá „finnum við mannleg 

samfélög báðumegin við huluna“ (2005, bls. 148). Út frá þeirri staðhæfingu þá mætti gera 

ráð fyrir því að innan beggja samfélaga ríki ákveðin völd og valdavensl en franski 

fræðimaðurinn Michel Foucault (1978/1990) stendur framarlega meðal fræðimanna 

þegar kemur að völdum og valdavenslum en hann hefur fjallað um þessi fyrirbæri í ófáum 

verkum sínum. 

 

Vald, alsæi og siðferði 

Umfjallanir Michel Foucault (1978/1990) um 

hugtökin vald og valdatengsl hafa haft mikil áhrif á 

fræðilega umræðu og kenningasköpun í félags- og 

hugvísindum. Í einu af þekktari verkum sínum 

tengir Foucoult (1978/1990) vald við þjóðríkið og 

bendir á að vald sé falið í tengslaneti og 

valdavenslum félagslegra stofnana þjóðríkis sem 

aftur tryggir ómeðvitað þýlyndi þjóðarinnar. Völd 

eru hvorki auðveldlega fengin né áunnin fyrirbæri, 

heldur er þetta hreyfanlegt ferli sem er 

undirliggjandi í innviðum samfélagsins. Þannig 

skrifar Foucault að „völd eru allstaðar […] vegna 

þess að það kemur hvaðanæva að” (1978/1990, bls. 93). 

Einn vinkill í umfjöllun Foucault um völd er Alsæið (e. panopticon). Til að útskýra 

alsæishyggjuna líkir hann henni við byggingu sem maður að nafni Jeremy Bentham 

hannaði á nítjándu öldinni. Alsjáin var hönnuð sem eftirlitsstofnun en henni mætti líkja 

við hringleikahús. Hönnunin samanstendur af tveimur byggingum, ein sem stendur í 

Mynd 1 Alsæið – Skýringarmynd 
(McMullan, 23 júlí, 2015) 
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hringlaga formi á jaðrinum og eru klefar með algjörlega gegnsæja inn- og útveggi, og síðan 

miðbygging, sem er hringlaga varðturn og er þakinn gluggum allan hringinn. Vegna 

stöðugs birtustraums í gegn um klefana, þá eru vistmenn klefanna ávallt sýnilegir sem 

gerir eftirlitsmönnum auðvelt að fylgjast með úr varðturninum. Þar sem hönnun 

varðturnsins gerir vistmönnum ekki kleift að greina hvort að einhver sé að fylgjast með 

þeim eða ekki, þá byrja þeir að „gera sér hugmyndir um vald varðmannsins og taka smám 

saman að beita sjálfa sig þessu valdi“ (Garðar Baldvinsson, 2005, bls. 28). Hvort sem 

einhver er í varðturninum eða ekki, hvort sé verið að beita (eftirlits)valdi eða ekki, þá er 

einmitt „megináhrif Alsjárinnar [...] að vekja hjá vistmanni meðvitund um stöðugan 

sýnileika sem tryggir sjálfvirkan gang valdsins“ (2005, bls. 138). 

Ekki eru allir fræðimenn sammála um hvort stafræna rýmið sé frelsandi eða 

fjötrandi vettvangur (Brignall, 2002; Lyon, 2002; Spinello, 2003; Winokur, 2003) en mörg 

þjóðríki eru smeyk við þróun rýmisins, og þá sérstaklega við fyrirbærið sem Internetið er 

orðið í dag. Stjórnleysi og valdefling einstaklingsins á Internetinu hafa knúið þjóðríkin til 

aukinnar innleiðingar stafræns eftirlits (Spinello, 2003) en skýrt dæmi um eftirlit og 

njósnir þjóðríkis er PRISM-áætlun þjóðaröryggisstofnunar Bandaríkjanna (National 

Security Agency – NSA) (Greenwald og MacAskill, 2013, 7. júní). Upp komst um PRISM-

áætlunina eftir að bandaríski uppljóstrarinn Edward Snowden lak gögnum 

þjóðaröryggisstofnunarinnar til breska fréttamiðilsins The Guardian sumarið 2013 þar 

sem kom í ljós að þjóðaröryggisstofnunin hafði haft beinan aðgang að gagnagrunnum 

stórra Internetsstofnana á borð við Google, Apple, Facebook og Microsoft. Slíkur 

aðgangur veitir þjóðaröryggistofnuninni rými til njósna um persónuleg gögn einstaklinga 

á Internetinu til að mynda vefpósta, niðurhal, spjallborð og leitarsögu, án dómsúrskurða 

eða samþykkis þjónustuaðila (Greenwald og MacAskill, 2013, 7. júní). Ekki nóg með það 

að þjóðaröryggisstofnunin hafi haft aðgang að persónulegum gögnum einstaklinga og 

ógnað þar með friðhelgi einkalífsins almennt, heldur varpaði uppljóstrunin einnig skýru 

ljósi á að slíkur aðgangur og eftirlit er samþykkt á grundvelli bandarískra laga sem 

samþykkt voru á bandaríska þinginu árið 2000 undir nafninu Regulation of Investigatory 

Powers Act (Ripa) (The Guardian, 2013, 18. júní). „Lagalegur réttur“ bandarískrar 

ríkisstjórnar til eftirlits og njósna vöktu upp hörð viðbrögð og gagnrýni, ekki aðeins meðal 

bandarískra samborgara, heldur einnig innan ríkja Evrópusambandsins ásamt öðrum 

bandamönnum Bandaríkjanna en uppljóstrunin leiddi í ljós njósnir 



 

18 

 

þjóðaröryggisstofnunarinnar um leynilegar aðgerðir og sendför Evrópusambandsins og 

sendiráða nokkurra ríkja í Bandaríkjunum (MacAskill og Borger, 2013, 30. júní). 

Bandaríska ríksstjórnin og ríkisstofnanir eru í stöðu sem mætti líkja við miðbyggingu 

Alsjárinnar, bygging sem hefur aðgang og eftirlit með öllum klefum (rýmum) 

jaðarbyggingarinnar (stafræns rýmis). Mynd 2 er ágæt skýringarmynd um hvernig 

heimfæra mætti hugmyndafræði Foucault (1978/1990) um alsæið yfir á Internetið þar 

sem Internetið stendur sem miðja jaðarstafræns og efnislegs rýmis. 

Í texta sínum, fjallar Winokur 

(2003) um gagnkvæmt augnaráð (e. 

gaze) Internetsins þar sem Internetið 

(Alsæið) fylgist jafn mikið með okkur og 

við með því. Einstaklingurinn hefur 

frelsi til þess að athafna sig á 

Internetinu með einum músa- eða 

takkasmelli á lyklaborðinu en á sama 

tíma og við smellum, þá verðum við 

fórnarlömb lífvalds Alsjárinnar. 

Spinello (2003) fjallar um svipaða stöðu 

einstaklingsins gangvart Internetinu 

en hann telur Internetið hafa 

„þversagnarkennt eðli“ (2003, bls. 2). Á sama tíma og Internetið „styrkir einstaklinginn og 

gerir honum kleift að nýta réttindi sín, til að mynda, til málfrelsis [...] þá gerir það einnig 

áhrifaríkt tæknilegt eftirlit mögulegt sem getur grafið undan þessum réttindum“ (2003, 

bls. 2). Það er nokkuð ljóst að uppljóstrun Edward Snowden endurspeglar þetta 

„þversagnakennda eðli“ Internetsins en vangaveltur og spurningar er varða friðhelgi 

einkalífisins og siðferðislega hegðun á Internetinu hafa aukist til muna seinustu áratugina 

(Brignall, 2002; Greenwald og MacAskill, 2013, 7. Júní; Lyon, 2002; Spinello, 2003; 

Winokur, 2003). 

Vangaveltur um siðferði hafi fylgt manninum frá fornöld. Gríski heimsspekingurinn 

Platon taldi alla einstaklinga sækjast eftir velsæld og fararheill, en skilyrðin til að öðlast þá 

þætti er ágætið, þekkingin og skynsemin sem væri þá samþætt innra sjálfi og sál 

einstaklinga (Svavar Hrafn Svavarsson, 2013). Slík mannleg farsæld væri helsta markmið 

Mynd 2 Leiðamynd af tengslum netþjóns við 
útstöðvar  (Winokur, 2003) 
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siðferðislegrar hugsunar og yrði maðurinn þannig líkari guði (2013). Í gegnum tíðina hafa 

síðan ýmsar kenningar og hugmyndir sprottið fram sem skýra siðferði og siðferðislega 

hegðun en líkt og mannfræðin er sjálf, þá er siðfræði allskonar-fræði og eru svör við 

ýmsum spurningum að finna í fjölbreytileika fræðanna. Meginþorri siðfræðinnar er þó leit 

að svörum við siðferðilegum spurningum sem beinast oft að muninum á réttu og röngu, 

hinu góða og slæma, en ákvarðanir um slíkt telur siðfræðin einkenna mannlegan lifnað. 

Þannig getur siðferði (e. ethics) verið fólgið í þeim reglum og viðmiðum sem stýra 

lifnaðarháttum manna, þá í hvernig samskiptum við eigum við annað fólk og breytanlegt 

umhverfi okkar og þær kröfur sem gerðar er til okkar á móti um góða og slæma mannlega 

breytni (Páll S. Árdal, 1982).  

Það fer varla á milli mála að Internetið er gríðarlega fyrirferðarmikill þáttur í 

umhverfi nútímamannsins. Síðan heimsbyggðin öðlaðist aðgang að Internetinu um 

aldamótin síðustu hafa sífellt fleiri einstaklingar orðið virkir netnotendur en í dag er talið 

að yfir 60 milljónir manna noti Internetið reglulega. Auðvelt aðgengi og notkun 

Internetsins er þar að auki annar þáttur sem rekja mætti til aukinnar fjölgunar 

netnotenda. Líkt og Spinello (2003) bendir á, þá fylgir hins vegar þessum þáttum 

„félagslegur kostnaður“ (2003, bls. xi) en sem dæmi um það nefnir hann einfaldleika þess 

að byggja upp persónuleg sambönd fyrirtækja við neytendur sína á Internetinu sem á 

sama tíma skapast aðgangur fyrir fyrirtækin að persónulegum gögnum neytendanna 

ásamt því að þeir geta fylgst með nethegðun þeirra. Siðferðislega spurningin í þessu dæmi 

er því hvernig fyrirtækin meðhöndla (eða misnota) slíkan aðgang og hvernig þeir breyta 

rétt (eða rangt) en félagslegum kostnaði Internetsins fylgja ávallt siðferðisleg álitamál og 

ákvarðanir um að réttmæta breytni (2003). Að þessu meðtöldu, þá fylgir stafræna rýminu 

ákveðið vandamál en landamæraleysi rýmisins hefur annars vegar gert þjóðríkjum erfitt 

um vik að viðhalda reglusemi og lögum er varða stafræna rýmið og hins vegar hefur reynst 

erfitt að fylgja eftir og dæma ólöglega nethegðun og netafbrot en ósýnileiki og nafnleysi 

Internetsins skapar vettvang fyrir afbrotahegðun óháð stað og stund (Hunton, 2009; 

Nykodym, Taylor og Vilela, 2005; Siegel, 2016; Spinello, 2003). Líkt og Hunton (2009) 

bendir á þá „elta afbrot tækifæri“ (2009, bls. 529) og stafræna rýmið er tækifæri án 

takmarkana. Tilraunir þjóðríkja til að sporna gegn misnotkun Internetsins og 

afbrotahegðun hafa verið gerðar en PRISM-áætlun þjóðaröryggistofnunar Bandaríkjanna 

mætti telja sem eina umdeilda tilraun (Greenwald og MacAskill, 2013, 7. júní). Í tengslum 
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við nethernað mætti nefna annað dæmi um aðgerðir gegn netafbrotum en í forsetatíð 

Barack Obama fyrrverandi Bandaríkjaforseta, kom hann á stofn skrifstofu í Hvíta Húsinu 

sem tekst á við og rannsakar netárásir. Obama komst svo að orði að „netógnanir eru 

einhverjar þær alvarlegustu í efnahagslegu og þjóðaröryggislegu tilliti sem að 

[Bandaríkjunum] steðja“ (BBC, 2009). Obama gaf jafnframt Bandaríkjaher heimild til að 

gera árás á andstæðinga, komist þeir að því að andstæðingarnir hyggist gera netárás á 

bandarískt hugbúnaðarkerfi, „þó svo ekki sé lýst yfir stríði“ (RÚV, 2013, 4. febrúar). Aftur 

á móti byggir PRISM-áætlunin ásamt annarri stefnu og lögum Bandaríkjanna á 

bandarískum lögum sem beitt er á alþjóðlegum vettvangi þar sem samankomnir eru 

margar milljónir manna sem eru af ólíkum uppruna og tilheyra mismunandi þjóðríkjum 

(MacAskill og Borger, 2013, 30. júní; Spinello, 2003). Bandarísk lög sem og lög annarra 

þjóðríkja eru ekki stafræn lög og þess vegna hefur verið leitað á önnur mið til að kljást við 

misnotkun og afbrot í stafræna rýminu. 

Á allsherjarfundi Evrópuráðsins sem haldinn var í Búdapest þann 23. nóvember 

2001 var lagður fram milliríkjasamningur um netafbrot (e. Convention on cybercrimes) til 

undirritunar hjá öllum aðildarríkjum. Þann 1. júlí 2004 var samningurinn fullgiltur og 

tæplega tveimur árum síðar höfðu 38 aðildarríki og þjóðríki utan Evrópuráðsins, auk 

Bandaríkjanna, Kanada, Japan og Suður-Afríku, skrifað undir samninginn, Ísland þar með 

talið (þingskjal nr. 1022/2005-2006). Milliríkjasamningur þessi var sá fyrsti sinnar 

tegundar sem tekur á afbrotum „sem framin eru um alnetið eða önnur tölvunet og á 

sérstaklega við um höfundarrétt, fölsun og svik tengd tölvum, barnaklám og brot gegn 

öryggi tölvukerfa, tölvuneta og tölvugagna“ (þingskjal nr. 1022/2005-2006). Tilurð 

samningsins er vegna örrar þróunar upplýsinga- og tölvutækni ásamt útbreiðslu 

hnattvæðingarinnar sem hvorki tekur tillit til landamæra þjóðríkja né staðsetningar og 

tímasetningar afbrota en það hefur reynst löggjafar- og framkvæmdavaldinu ásamt 

tölvusérfræðingum erfitt að fylgja þeirri þróun eftir (Nykodym, Taylor og Vilela, 2005; 

Siegel, 2016). Hæfileikar og sérkunnátta þessara aðila í að sporna gegn ólöglegri 

nethegðun einstaklinga og upplýsa netafbrot er oft á tíðum ekki nægileg og því eru þeir 

oft illa undirbúnir til að takast á við slík vandamál. Þess vegna verða til að mynda oft tafir 

í rannsóknum og dómsúrskurðum í netafbrotamálum (Hunton, 2009). Til að flækja 

ofangreinda umræðu um reglusemi og siðferði enn frekar, þá geta milliríkjasamningar, 
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líkt og Búdapest-samningurinn, stangast á við innanríkislög ýmissa þjóðríkja og jafnvel 

óskrifaðar reglur og norm ólíkra menningarsamfélaga (Hunton, 2009; Siegel, 2016). 

Umræða þessa undirkafla kafla hefur endurspeglað sífellda togstreitu á  milli valds 

og siðferðist í stafræna rýminu en tilraunir þjóðríkja (og þá sérstaklega Bandaríkjanna) til 

að koma á lögum og reglusemi í stafræna rýminu hafa reynst vera erfið viðfangs og spilar 

þar inn í landamæraleysi stafræna rýmisins ásamt stöðugri þróun í net- og 

upplýsingatækni sem staðfest lög og reglur geta ekki tekist á við. Mörgum þykir stafræna 

rýmið og Internetið vera vettvangur þar sem einstaklingurinn getur athafnað sig 

„frjálslega“ en „þversagnakennt eðli“ Internetsins og „félagslegur kostnaður“ þess að 

nota það færir einstaklinginn undir smásjá Alsæisins þar sem siðferðislegar reglur og 

viðmið eru margræð. Til að grafa dýpra í umræðuna um hið stafræna og siðferði 

nethernaðar verður sjónum núna beint að sögulegri umfjöllun þess stafræna og í kjölfarið 

mun boltinn rúlla yfir í umjöllun um nethernað nútímans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

2.     Stafræn saga 

 
„[...] of computer we ask more. We ask not only about where we stand in nature, but about 

where we stand in the world of artifact. We search for a link between who we are and what we 

have made, between who we are and what we might create, between who we are and what, 

through our intimacy with our own creations, we might become“ (Turkle, 2005, bls. 18) 

 

Í þessum kafla verður fjallað um sögulega þróun stafræns tækni en farið verður stuttlega 

yfir aðdraganda einkatölvunnar og Veraldarvefsins. Meginþorri kaflans verður helgaður 

umfjöllun um þróun og kynslóðaskipti Veraldarvefsins undanfarna áratugi. Þá verður 

fjallað um áhrif og mikilvægi Vefsins, nettengdra tölva og hluta í daglegu lífi einstaklinga 

og í samfélaginu öllu.  

 

Þróun tækni og tölvu 

Tækni (e. technology) er „allt það sem maðurinn notar til að beita náttúrulögmálum í sína 

þágu“ (Íslensk orðabók, e.d.). Tæknilegar uppfinningar og þróun mætti því rekja til tíma 

þegar maðurinn fór að fyrst að smíða steinverkfæri og beisla eld (Stanford, Allen og 

Antón, 2013). Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá, en heimurinn hefur séð ýmis 

tímabil sem einkennast af ákveðnum tækninýjungum og þróunarferlum, þá til að mynda 

„geimskeið (e. space age) [...] flugskeið (e. aviation age) [og] öld gufuskipanna (e. 

Steamboat era)“ (Kranzberg, 1985, bls. 36). Slík tímabil koma ekki án undanfara né 

myndast í einhverju tómarúmi, heldur eru tækninýjungar afleiðingar samfélagslegra 

núninga og breytinga. Landbúnaðarbyltingar mannkynssögunnar og Iðnbyltingin, sem 

hófst við lok átjándu aldar og stóð yfir til byrjunar þeirra tuttugustu, eru mjög skýr dæmi 

um tæknileg afsprengi þess sem Kranzberg kallar „vita-hvernig“ (e. know how)“ (1985, 

bls. 38) sem gerir þá ráð fyrir að tækni sé þekkingarsköpun ofan á þekkingarsköpun. 

Upplýsingaöld (e. information age) okkar tíma, öld sem einkennist af tækni- og 

tölvuvæðingu nútímasamfélagsins, er því bæði afleiðing fyrri tíma og þróaðari og 

betrumbætt útgáfa þess sem var á undan (Kranzberg, 1985). Ekki er langt síðan 

mannkynið fékk fyrst að kynnast tölvunni en fyrsta tölvan var ENIAC og var hún byggð á 

árunum 1943-1946. Fram að áttunda áratug seinustu aldar var sú tölva eingöngu í eigu 

og notuð af bandaríska hernum og fárra vísindamanna. Á þessu tímabili fór tölvan í 
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gegnum ýmsa þróunarferla en hápunkturinn er óhætt að segja að hafi verið tilkoma 

einkatölvunnar (e. personal computer) á almennan markað. Slíkt var byltingarkenndur 

atburður út af fyrir sig þar sem upplýsingar og gögn, sem voru áður í höndum fárra 

einkaaðila, voru nú aðgengilegir almenningi. Tölvan opnaði dyr að rými sem stækkaði 

bæði heimilis- og huglægt rými einstaklinga og varð hún þannig persónugerður hluti af 

einkalífi einstaklinga, „staðsett á milli og meðal“ (Turkle, 2005, bls. 29). 

 

Internetið og Vefur 1.0 

Rúmlega áratug eftir að ENIAC var kynnt til sögunar, þá voru vísindamenn farnir að gera 

tilraunir til að tengja tölvur við tölvunet (e. network) en þróunarferlið var upphaflega 

styrkt af varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna sem sáu hagkvæmni nettengingar milli 

staða. Tölvunetið var á árunum 1960 til 1980 einna helst notað af bandaríska hernum og 

vísindasamfélaginu en vegna aukinnar notkunar og gríðarlegrar eftirspurnar háskóla-og 

rannsóknastofnana, ásamt öðrum einkaaðilum, þá varð nokkurskonar sprenging í þróun 

og dreifingu tölvuneta. Markaðssetning einkatölvunnar mætti segja að hafi ýtt undir 

sprenginguna en árið 1990, eða um áratug eftir að einkatölvan kom á almennan markað, 

leit Veraldarvefurinn (e. World Wide Web) dagsins ljós (Mowery og Simcoe, 2002) en 

Christian Fuchs o. fl. (2010) skilgreina Vefinn sem: 

[tæknilegt] félagskerfi miðlaðs skilnings, samskipta og samvinnu sem 

er grundvallað á [þessum] notkun þessara innviða. Í báðum tilvikum 

eiga notendur samskipti, þeir birtast bæði sem skaparar og notendur. 

Vefurinn er afurð þessara samskipta. Mannlegu þættirnir eru aflvaki 

uppbyggingar og enduruppbyggingar þessa heildarkerfis í öllum 

birtingarmyndum þess. Rökfræðin á bak við tækni- félagslegrar 

sköpunar og endursköpunar mætti lýsa sem samskiptatengslum milli 

mannlegs félagskerfis og fyrirséðum og ófyrirséðum afleiðingum þess. 

(2010, bls. 51) 

Möguleiki á samkomu mannkynsins í eitt rými þar sem samskipti fara fram í gegnum 

upplýsingamiðlun var einmitt undirstaða hugmyndar tölvunarfræðingsins Tim Berners-

Lee um nettengt upplýsingarými en hann kynnti vísindaheiminum hugmynd sína árið 

1989 (Aghaei, Nematbakhsh og Farsani, 2012, janúar). Núna eru tæplega tuttugu ár síðan 

hugmynd Berners-Lee leit dagsins ljós og óhætt er að segja að Veraldarvefurinn hafi tekið 
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byltingarkenndum stakkaskiptum en þróun tölvutækni hefur verið gríðarlega hröð og 

heimurinn umbylst sömuleiðis í takt við þær breytingar sem fylgja þeirri þróun. Almennt 

er þróun Vefsins skipt í kynslóðir og er vísað til þeirra fyrstu sem Vef 1.0 (e. Web 1.0) 

(Aghaei, Nematbakhsh og Farsani, 2012; Cormode og Krishnamurthy, 2008; Fuchs o.fl., 

2010) en Vefur 1.0 var aðeins einfaldur og nokkuð stöðugur upplýsingavefur sem fyrirtæki 

gátu notfært sér til auglýsinga og kynninga með því að stofna einfaldar HTML2 vefsíður 

sem notendur gátu aðeins lesið sér til gagns og gamans, ekki breytt né tekið þátt í (e. read-

only web) (Aghaei, Nematbakhsh og Farsani, 2012). Margar vefsíður sem tilheyra fyrstu 

kynslóðinni eru ennþá í notkun, þá til að mynda Amazon.com (Cormode og 

Krishnamurthy, 2008), PayPal og Yahoo (Constantinides og Fountain, 2008), en um miðjan 

seinasta áratug uppfærðust vefsíðurnar í kjölfar kynslóðaskipta Veraldarvefsins og fjöldi 

nýrra vefsíða hefur einnig litið dagsins ljós. 

 

Vefur 2.0 

Hugtakið Vefur 2.0 (e. Web 2.0), sem flestir tala um sem aðra kynslóð Veraldarvefsins 

(Aghaei, Nematbakhsh og Farsani, 2012; Constantinides og Fountain, 2008; Cormode og 

Krishnamurthy, 2008; Fuchs o.fl., 2010), var kynnt opinberlega á ráðstefnu árið 2004 en 

Tim O‘Reilly, stofnandi og framkvæmdarstjóri fjölmiðlafyrirtækisins O‘Reilly Media Inc. 

sem tók þátt á ráðstefnunni, lagði áherslu á að líta á Vef 2.0 sem „platform“ (Cormode og 

Krishnamurthy, 2008; O‘Reilly, 2005, 30. september) sem hefði einsskonar 

„þyngdarkjarna“ í staðinn fyrir „ákveðin takmörk“. Þannig skilgreindi O‘Reilly (2005, 30 

september) Vef 2.0 sem „sett meginreglna og venja sem tengir saman raunverulegt 

sólkerfi vefsíðna sem endurspegla sumar eða allar þessar reglur úr mismunandi fjarlægð 

frá þessum þyngdarkjarna“ (2005, 30 september, e.b.) en þessi myndræna skilgreining 

hefur á undanförnum áratug ekki hlotið einróma sammæli meðal fræðimanna. Deilt hefur 

verið um hvað Vefur 2.0 sé og hvenær kynslóðaskipti urðu (Aghaei, Nematbakhsh og 

Farsani, 2012; Constantinides og Fountain, 2008; McLoughlin og Lee, 2007, desember) en 

O‘Reilly telur kynslóðaskiptin ekki vera „skipti“ í sjálfu sér, heldur afleiðing þróunar 

(O‘Reilly, 2005, 5 ágúst) vegna „ breytts samfélags- og menngarlegs samhengis, sem gefur 

til kynna skynjun á byltingarkenndri nýrrar notkunnar sömu tækninnar“ (O‘Reilly, 2005, 

                                                           
2 HTML (e. HyperText Markup Language) er einfaldlega tungumál vefsíða sem túlkar og sýnir notendum 

hvernig vefsíða birtist þeim á tölvuskjánum (Mowery og Simcoe, 2002). 
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5. ágúst, e.b., leturbreyting mín, B.G.). Með nýrri notkun er hér átt við „persónulegra 

samskiptaform Veraldarvefsins sem leggur áherslu á virka þátttöku, tengsl, samvinnu og 

miðlun þekkingar og hugmynda meðal notenda“ (McLoughlin og Lee, 2007, desember, 

bls. 665). Vefur 2.0 er þannig fljótandi fyrirbæri sem er mótað og endurmótað vegna 

samskipta og samvinnu notenda, þá einna helst á samfélagsmiðlum (e. social media) en 

margir hverjir vilja setja samasemmerki á milli samfélagsmiðlana og Vefjar 2.0 

(Constantinides og Fountain, 2008; Kaplan og Haenlein, 2010). Aðrir telja 

samfélagsmiðlana aðeins vera félagslegan þátt forrita Vefs 2.0 en helstu forrit sem 

einkenna Vefinn eru blogg (e. blog), samfélagsmiðlar (e. social networks), til að mynda 

Facebook, Snapchat og Twitter, netsamfélög (e. (content) communities), spjallborð (e. 

forum) og Wiki (e. wikis) (Constantinides og Fountain, 2008) en þar getur fólk spjallað 

saman, deilt myndböndum og myndefni, gefið efninu „like“ og athugasemdir, bloggað, 

tístað (e. tweet) og skrifað netgreinar (Weinberg o.fl., 2015). Einstaklingurinn er tengdari 

Vefnum og er Vefurinn sömuleiðis rótgróinn í daglegt líf hans en vegna þessa hafa hugtök 

á borð við „einkalíf“ og „leynd“ misst að einhverju leyti mikilvægi sitt (Constantinides og 

Fountain, 2008; Weinberg o.fl., 2015). Tengsl Vefsins við almenning er einmitt grunnurinn 

að því sem margir telja vera þriðju kynslóð Veraldarvefsins sem kallast þá Vefur 3.0 (e. 

Web 3.0), eða Internet hlutanna (e. Internet of Things) (Aghaei, Nematbakhsh og Farsani, 

2012; Gubbi o.fl., 2013; Weinberg, o.fl., 2015). 

 

Internet hlutanna - Vefur 3.0 

Hugtakið Internet hlutanna rekur skilgreiningu sína til manns að nafni Kevin Ashton (2009, 

22. júní) en hann lagði áherslu á mikilvægi mannsins í tengslum við tölvuna og Internetið, 

hvorugt væri til án hans. Allt sem maðurinn gerir á Internetinu, öll gögn og allar 

upplýsingar sem hann skapar og geymir á Internetinu er vegna þess að hinn efnislegi 

maður hefur ekki burði, tíma né nákvæmni til að vinna úr gögnum og upplýsingum og 

geyma þær sjálfur. Vanhæfnin þýðir þó ekki að maðurinn fljóti á einhverju upplýsinga- og 

hugmyndaskýi sem Internetið býður aðeins upp á. Burtséð frá Internetinu og tölvunni, þá 

er maðurinn efnislegur og tilheyrir efnislegum heimi þar sem undirstaðan eru hlutir. 

Merking hlutanna hefur þó breyst undanfarna áratugi vegna þróunar tölvutækninnar og 

þess vegna taldi fjölmiðlamaðurinn John Markoff árið 2006 að Internet hlutanna væri 

þriðja kynslóð Veraldarvefsins. Internet hlutanna er sameining hugbúnaðar og tækja 
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(hluta) með Interneti sem geta 

greint gögn og upplýsingar og 

miðlað áfram. Þannig er 

rafrænum upplýsingum úr 

vistkerfinu umbreytt til að bæta 

lífsgæði og skilvirkni fólks 

annarsvegar og hins vegar til að 

auka og auðvelda samskipti og 

upplýsingamiðlun meðal fólksins 

(Aghaei, Nematbakhsh og 

Farsani, 2012; Gubbi o.fl., 2013). 

Tim Berners-Lee (Aghaei, Nematbakhsh og Farsani, 2012), hugmyndasmiður 

Veraldarvefsins, talaði um Vef 3.0 eða Internet hlutanna sem merkingarfræðilegan (e. 

semantic web) en slíkur vefur skilgreinir hluti sem svo að tölvur geti skilið þá skilgreiningu 

og hlutina þar af leiðandi. „Helsta og mikilvægasta markmið merkingarvefsins er að gera 

vefinn læsilegan vélum, ekki bara mönnum“ (Aghaei, Nematbakhsh og Farsani, 2012, bls. 

5). Tilkoma opinna þráðlausra tækni, svo sem 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS-leiðsögukerfið og 

rafaldskenna (e. radio frequency identification – RFDI), sem eru rafræn merki hluta með 

rafaldskennslum3, hefur fært þriðju kynslóð nettengingar á hærri flöt en ella. Internet 

hlutanna hefur skapað byltingu þar sem heimurinn allur tengist nettengdu taugakerfi sem 

hefur skapað svokallað „snjallt“ umhverfi (e. smart environment), umhverfi sem gengur 

úr skugga um að önnum kafinn nútímamaður með snjallsíma (e. smartphone) og 

þráðlausa nettengingu geti gengið auðveldlega í gegnum daginn án mikillar fyrirhafnar 

(Gubbi o.fl., 2013). Samkvæmt Jayavardhana Gubbi o.fl. (2013), þá voru nettengdir hlutir 

árið 2013 um 9 milljarðar og er áætlað þeir verði um 24 milljarðar árið 2020 en mynd 3 

lýsir vel umfangi og tengslum Internets hlutanna.  

Nettengsl hluta er þó ekki það sem einhverjir (Aghaei, Nematbakhsh og Farsani, 

2012; Choudhury, 2014) vilja spá fyrir um framtíðina en fjórða kynslóð Veraldarvefsins, 

Vefur 4.0 (e. Web 4.0), er hugmynd sérfræðinga sem byggist á alls-staðar-nálægum vef 

                                                           
3 Rafaldskennsl er tækni sem notast við útvarpsbylgjur til að lesa rafaldseinkenni hluta, sem er þá fest við 
hann. Útvarpsbylgjurnar bera kennsl á hlutinn, staðsetningu hans og geta fylgst með ferðum hlutarins 
(Tölvuorðasafn, 2013) 

Mynd 3 Skýringarmynd sem sýnir Internet hlutanna 
(Gubbi o.fl., 2013) 
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(e. ubiquitous web) og samlífi (e. symbiosis) manns og tækja sem yrðu jafn öflug 

mannsheilanum og staðsett samsíða honum. Á einföldu máli, þá mun Vefur 4.0 gera 

tækjum kleift að öðlast einhverslags persónuleika sem í tengslum við ákveðna manneskju 

mun „sjá um“ líf hennar (Aghaei, Nematbakhsh og Farsani, 2012; Choudhury, 2014). Ef 

þessir draumórar verða að veruleika, þá mætti fastlega gera ráð fyrir því að mikilvægi 

töfrahringsins (sjá kafla 1) verði lítið sem ekkert, að hann jafnvel hverfi alveg þar sem fólk 

mun virðast lifa í eilífðar töfraástandi í millibilsrými, á milli þess efnislega annarsvegar og 

stafræna hins vegar.  

En það sem ekki er orðið að veruleika skal látið kyrrt liggja í bili en staldrað við 

þriðju kynslóð Veraldarvefsins sem er ekki aðeins að umbreyta lífi nettengdra 

einstaklinga, heldur einnig fyrirtækjum, samgöngum og félagslegum stofnunum 

heimssamfélagsins (Sjá mynd 3). Herinn er ekki þar undanskilinn en stríð, umfang þeirra 

og eðli eru ævinlega afurð hvers tíma. Upplýsinga- og tölvutæknin hefur náð sterkri 

fótfestu í nútímahernaði en hagnýting þessarar tækni í hernaðaraðgerðum fellur gjarnan 

undir hugtakið netmiðaður hernaður (e. network-centric warfare)4, sem A.J. Masys (2004) 

telur að margir telji vera töfralyf hernaðar. Vettvangur hermennskunnar og stríða, sem 

áður fór fram við efnislega víglínu og á ákveðnum vígvöllum, fer nú einnig fram í stafrænu 

rými og stafrænar hernaðaraðgerðir, svo sem drónaárásir og netnjósnir, einkenna einna 

helst nútíma stríðsrekstur (Whitehead og Finnström, 2013). Til að fara nánar út í þá sálma 

verður sjónum næsta kafla beint að umfjöllun um nethernað og hefst sá kafli á sögulegri 

umfjöllun hernaðar og stríða út frá mannfræðilegu sjónarhorni.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Netmiðaður hernaður getur verið skilgreindue sem „...hernaðaraðgerðir, sem nýta nýjustu upplýsingar 
og nettækni við að samnýta með þeim sem ákvarðanir taka þátt þeir séu dreifðir sem slíkir, fasta og 
miðaða skynjara ásamt herjum og vopnum í sveigjanlegt, alhliða kerfi til að ná fram óþekktum áhrifum 
hernaðaraðgerða“ (Anon, 2000; vitnað í Masys, 2004) 
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3.     Nethernaður 
 

„This is a setting in which anthropologists are sought to serve the machines of warfare, 

interpreting the world of symbols and meanings in settings dominated by panoptical 

machines with impeccable vision that are incapable of undersanding human meanings“ 

(Price, 2013, bls. 50-51) 

 

Þessi kafli verður helgaður umfjöllun um nethernað út frá sjónarhorni mannfræðinnar, 

stafrænna fræða og afbrotafræði að hluta til. Umfjöllunin hefst á sögulegri yfirferð 

hernaðar og stríða í tengslum við mannfræðina sjálfa sem hefur ætíð verið, að einhverju 

leyti, partur af stríðsrekstri þjóðríkja síðan fræðigreinin fæddist í nýlendubrölti 

stórveldanna á nítjándu öld. Síðan verður fjallað um bandaríska verkefnið Human Terrain 

System (HTS) og í kjölfarið verður fjallað um tengsl stafrænnar hernaðartækni við siðferði 

og áhrif hennar á hernaðinn sjálfan, samfélagið í heild sinni og almenning.  

 

Hernaður og stríð 

Árið 1941, eða tveimur árum eftir að seinni heimstyrjöldin hófst, skrifaði 

mannfræðingurinn Bronislaw Malinowski grein sem heitir An Anthropological Analysis of 

War (1941). Greinin endurspeglar gagnrýni Malinowski á bæði stríðið og stríðandi aðilar, 

þá sérstaklega rísandi alræði (e. totalitarianism) Nasistaflokks Þýskalands. Að auki 

endurspeglar greinin ákall Malinowski til félagsvísindamanna um að rísa upp og standa 

saman, láta rödd sína heyrast hátt og greinilega og gagnrýna í sameiningu stríðið 

(Malinowski, 1941). Sjálfur hafði Malinowski, maður fæddur og uppalin í Kraká í Póllandi, 

orðið fyrir áhrifum fyrri heimstyrjaldarinnar, en við upphaf stríðsins árið 1914 þá varð 

hann staddur í Ástralíu þar sem hann var í vettvangsvinnu. Vegna þjóðernis gat hann ekki 

snúið aftur til Póllands en hvort sem það var lán í óláni eður ei, þá varð það til þess að 

hann ílengdist á þeim slóðum, nánar tiltekið á Tróbríandeyjum og skrifaði í kjölfarið eina 

frægustu etnógrafíu mannfræðinnar, um mannlífið á Tróbríandeyjum og þar í kring 

(Malinowski, 2014). Það er því vert að vitna í skrif þessa merka manns þegar skilgreina á 

stríð (e. war) en Malinowski sagði stríð vera „vopnaða baráttu milli tveggja sjálfstæðra 

stjórnmálaeininga með skipulögðum hersveitum þar sem farið er eftir ættar- eða 

þjóðarstefnum“ (Malinowski, 1941, bls. 523). Hins vegar hefur mikið vatn runnið til sjávar 
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síðan þar sem stríð eru ekki eingöngu bundin við efnislegt rými heldur einnig það 

stafræna. Þó eru ákveðnir þættir í umfjöllun Malinowski um stríð sem enn í dag eiga við, 

en eins og hann fullyrðir í texta sínum, þá valda stríð miklum skaða og eyðileggingu bæði 

í nær- og fjær umhverfi en í ringulreiðinni sem skapast á stríðshrjáðum tímum eru 

menningarsamfélög heimsbyggðarinnar ávallt undirstaða hnattræns samveruleika 

mannkynsins (Malinowski, 1941).  

Malinowski var þó ekki eini mannfræðingurinn sem gagnrýndi gang 

heimstyrjaldanna beggja en árið 1919, eða um svipað leyti og Malinowski var á vettvangi 

á Tróbríandeyjum, skrifaði mannfræðingurinn Franz Boas (Marrades, 2006-2007) grein í 

tímaritið The Nation þar sem hann gagnrýndi þátttöku mannfræðinga í fyrri 

heimstyrjöldinni þar sem hann taldi að mannfræðilega þekkingu ætti ekki að nota til 

njósna fyrir þjóðríkin, „hollusta mannfræðinga við fræðin og vísindin ættu að vega meira 

en föðurlandsást þeirra“ (Marrades, 2006-2007, bls. 2). Eins og Marrades (2006-2007) 

bendir á þá er varla hægt að horfa framhjá þátttöku mannfræðinga í báðum 

heimstyrjöldunum en rekja má að einhverju leyti þátttöku þeirra til stefnu innan 

mannfræðideilda Bandarískra háskóla um samvinnu mannfræðinemenda og hersins. 

Dæmi um slíkt voru mannfræðingarnir Ruth Benedicts og Margaret Mead, nemendur 

Boasar (Marrades, 2006-2007). Á þessum tíma var samvinna mannfræðinga og þjóðríkja 

ekki óþekkt fyrirbæri en mannfræðin sjálf þróaðist sem fræðigrein í kringum útþenslu og 

nýlenduyfirráð Evrópsku stórveldanna á nítjándu og tuttugustu öld. Mannfræðingar voru 

sendir á heimaslóðir „villimanna“ til að rannsaka hugsunar- og lifnaðarhátt þeirra svo 

nýlendubrölt stórveldanna gengi snurðulaust fyrir sig (Asad, 2002; Barnard, 2000). Það er 

nokkuð ljóst að hagnýting mannfræðinnar í stríðsrekstri þjóðríkja er lykillinn að frekari 

árangri og velgengi og með tæknilegri þróun tuttugustu aldarinnar sköpuðust svo ný 

tækifæri fyrir mannfræðilega þekkingu innan hersins (Marrades, 2006-2007). 

Seinni heimstyrjöldin skildi heiminn eftir í óstöðugu ásigkomulagi en púsl 

stórveldanna með nýlendurnar kynti sérstaklega undir andúð á milli Bandaríkjanna og 

Sovétríkjanna sem olli stöðugri samkeppni og ágreiningi fram undir lok tuttugustu 

aldarinnar. Sandkassaslagur stórveldanna, eða kalda stríðið, einkenndist af krossferð 

Bandaríkjanna gegn „kommúnískri niðurrifsstarfsemi“ (Hevia, 2010, bls. 174) 

Sovétríkjanna í nýsjálfstæðum ríkjum „þriðja heimsins“ en nýfögnuðu sjálfstæði fylgdi 

einnig óstöðugleiki og óvissa sem leiddi af sér uppreisnarátök skæruliða. Slík átök voru af 
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öðrum toga en stórveldin höfðu upplifað í fyrri og seinni heimstyrjöldinni. Óvinirnir voru 

ekki skipulagður her staðsettur öðru hvoru megin við víglínu heldur strjálar 

skæruliðahreyfingar. Hernaðaraðgerðir til að bæla niður uppreisn skæruliðanna taldi 

varnamálaráðuneyti Bandaríkjanna vera árangursríkast í samstarfi við félagsvísindamenn 

og þess vegna var fjármagni veitt til að senda þá á vettvang til afla upplýsinga og gagna 

um félags- og menningarlega uppbyggingu samfélaga þessara svæða (Hevia, 2010; 

Marrades, 2006-2007). Umdeilt er hversu farsælt þetta samstarf var meðan á kalda 

stríðinu stóð en leynileg verkefni á borð við Project Camelot (PC) og Viet Cong 

Infrastructure Information System (VCIIS) en VCIIS var til að mynda stafrænn 

gagnagrunnur sem innihélt lýðfræðilegar og etnógrafískar upplýsingar um grunaða 

liðsmenn Viet Cong hreyfingarinnar í Víetnamstríðinu. Slíkar upplýsingar notuðu 

bandaríski og suður-víetnamíski herinn til að myrða á laun yfir tuttugu og fimm þúsund 

manns, þar af var meirihlutinn almennir borgarar (González, 2013). PC, VCIIS og fleiri 

samvinnuverkefni hersins og akademíunnar ollu miklu siðferðilegu hneyksli meðal 

almennings og innan akademíunnar en siðferðisnefnd American Anthropological 

Association (AAA) sá sig knúna að endurskoða siðferðisreglur samtakanna og árið 1971 

voru leynilegar rannsóknir mannfræðinga með öllu óheimilar. Reglan var síðan afnumin 

árið 1990 fyrir tilstuðlan bandaríska mannfræðingsins Felix Moos en hann taldi samstarf 

mannfræðinga og bandaríska hersins vera nauðsynlegt fyrir bandarísk yfirvöld til að skilja 

framgang hnattrænna átaka (González, 2013; Hevia, 2010; Marrades, 2006-2007). Það 

var síðan eftir 11. september árið 2001 að reiði og hefndarhugur, sem George W. Bush, 

fyrrverandi forseta Bandaríkjanna, kallaði „réttlæti“ (Kelly, 2010, bls. 80) leiddi til innrásar 

bandaríska hersins í Afganistan og Írak sem kallaðist Aðgerð óendanlegs réttlætis (e. 

Operation Infinite Justice). „Óendanlega réttlætið“ fór fljótt að vinda upp á sig en 

misheppnuð innrás leiddi bandarísku ríkistjórnina og herinn til ítarlegrar naflaskoðunar 

sem leiddi meðal annars til þess að þörfin fyrir félagsvísindalega þekkingu var aftur talin 

vera nauðsynlegur þáttur stríðsrekstrar (Kelly, 2010; Marrades, 2006-2007). 

 

Human Terrain System 

Human Terrain System (HTS) er dýrasta samstarfsverkefni bandarískra yfirvalda og 

félagsvísindamanna frá upphafi en varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna (DoD) keyrði 

verkefnið af stað árið 2006 eftir nokkrar misheppnaðar aðgerðir og lélegan árangur 
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bandaríska hersins í Írak og Afganistan. Verkefnið fólst í samvinnu félagsvísindamanna og 

hersins á svokölluðum mannlegum vettvangi (e. human terrain) Íraks og Afganistan þar 

sem félagsvísindamennirnir öfluðu félags- og menningarlegrar þekkingar sem þeir komu 

síðan áfram til yfirvalda í hernum. Þessar upplýsingar áttu að gera (og gera enn) 

hernaðaryfirvöldum kleift að skilja formgerð, siði og venjur menningarsamfélaga 

vígvallarins (González, 2015, 29. júní; Sims, 2016, 4. febrúar). Lifandi samfélög og íbúar 

þess urðu þannig hlutgerð gögn í stafrænum gagnarunni í Pentagon, aðeins ómennsk 

tölfræði og texti sem mannfræðingurinn Robert González (2013) talar um að undirstriki 

„öðrunina“ í hinum bandaríska „exceptionalisma“5 (González, 2013; Whitehead og 

Finnström, 2013). Samvinna háskólasamfélagsins og hersins var ekki aðeins gerð til að 

auðvelda hernum að bæla niður uppreisn, heldur var HTS-verkefnið fegrunaraðgerð 

Washington og Pentagon til að sannfæra bandaríska lýðinn um að „hernám Afganistan og 

Íraks undir bandarískri stjórn voru góðviljaðir leiðangrar þar sem gáfaðir, hreinlyndir ungir 

háskólastúdentar léku mikilvægt hlutverk“ (González, 2015, 29 júní) en bæði herinn og 

háskólasamfélagið þurftu þó hvort um sig að brúa bilið á milli aðferða- og þekkingarfræði, 

siðferði og heimssýnar beggja til að samvinna yrði möguleg. Þörfin fyrir félags- og 

menningarlega þekkingu ásamt fegrunaraðgerðinni varð drifkraftur til áframhaldandi 

samvinnu og vettvangshópum HTS fjölgaði ört næstu árin eftir að verkefnið fór í gangi 

(Sims, 2016, 4. febrúar). Fljótlega eftir að fyrstu hópar voru komnir á vettvang fóru þó 

gagnrýnisraddir að heyrast og þá sérstaklega frá American Anthropological Association 

(AAA) sem gagnrýndu þátttöku mannfræðinga í slíkum aðgerðum og undirstrikaði að þær 

væru brot á siðareglum sambandsins (American Anthropological Association, 2007, 6. 

nóvember). Árið 2013 fóru svo að heyrast raddir frá rannsóknarblaðamönnum og sumum 

þingmönnum sem bentu á að í kringum HTS-verkefnið væri ákveðinn lygavefur sem gerði 

ekki fulla grein fyrir raunverulegu eðli þess (González, 2015, 29. júní). Fall HTS-verkefnisins 

varð síðan ári seinni, eða 30. september 2014 en talsmaður hersins sagði að ekki væri 

lengur þörf á verkefninu en reynt hafði verið að finna því annan tilgang eftir að bandaríski 

herinn fór af vettvangi í Írak og Afganistan um og upp úr 2012 (Brook, 2015, 29. júní; 

González, 2015, 29. júní). „Ekki lengur þörf“ er frekar hógvær skýring en ástæður þess að 

HTS-verkefnið stoppaði var meðal annars vegna menningarlegra- og siðferðislegra 

                                                           
5 Exceptionalisma má þýða sem þjóðardramb. 
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árekstra félagsvísindamanna og hermanna en hraður taktur hersins í aðgerðum var ekki í 

samræmi við flæði etnógrafískrar vinnu og úrvinnslu gagna félagsvísindamanna (Sims, 

2016, 4. febrúar). Þá var  

hið hraðvaxandi svið tölvufélagsvísinda og spálíkana orðið aðlaðandi 

[aðferðir], það fór haganlega við sýn Obama-stjórnarinnar á 

gagnagnótt. Margir af skipuleggjendum á vegum Pentagon sáu sér hag 

í öflun gagna úr upptökum úr farsímum, fjarkönnunartækjum, 

líftæknilegum gagnagrunnum og drónum útbúnum með myndavélum 

með háskerpuupplausn fremur en frá félagsvísindafólki með vafasaman 

bakgrunn. (González, 2015, 29. júní)  

Slíkt tækniblæti þótti stríða gegn siðferðislegum ákvörðunum í hernaði, það afmennskar 

hermenn, ópersónugerir skotmörk og fólk á vígvellinum (Whitehead og Finnström, 2013). 

Afleiðing þessara tækniblætis endurspeglast í bandarískum spádómi sem kallast 

The Human Social Culture and Behaviour Modeling (HSCB) en það er grunnefni 

bandarískrar hernaðarstefnu tuttugustu og fyrstu aldarinnar. HSCB, sem er í raun 

nútímavætt framhald HTS-verkefnisins, mætti líkja við sjálfstýrða, stafræna kristalskúlu 

(e. cybernetic crystal ball) sem varnamálaráðuneyti Bandaríkjanna (DoD) hefur eytt 

milljónum dollara skattpeninga í að þróa síðan í Víetnamstríðinu á sjöunda og áttunda 

áratug seinustu aldar. Kristalskúlan spáir fyrir um „heita reiti“ á mannlegum vettvangi sem 

eiga líklega eftir að verða að veruleika, þá mögulega í formi uppreisna eða árása af 

einhverju tagi. Kristalskúlan, sem líkja mætti við einhverskonar alsæis framtíðarmyndavél, 

er afrakstur teymis (e. Human Terrain Team, HTT) sem samanstendur af hópi akademískra 

vísindamanna, opinberra starfsmanna Pentagon, vopnaframleiðenda og aðila tengdum 

bandaríska hernum sem hefur verið fjármagnaður af varnarmálaráðuneytinu til að safna 

etnógrafískum gögnum og lýðfræðilegum upplýsingum af ákveðnum vettvangi (e. human 

terrain data). Hópnum svipar til þeirra hópa sem störfuðu í Írak og Afganistan en 

munurinn er sá að nú byggjast upplýsingarnar ekki aðeins á hráum gögnum heldur einnig 

á stafrænum sem fengin eru meðal annars með ómönnuðum drónum, 

nætursjóngleraugum og annarskonar stafrænum búnaði. Gögnunum er síðan safnað 

saman í stafrænan gagnagrunn sem er síðan notaður til að skapa stafrænar eftirlíkingar 

og hermi ákveðinna svæða. Þegar öllu er á botninn hvolft, þá er meginmarkmið HSCB að 

gera varnarmálaráðuneytinu og bandarískum stjórnvöldum kleift að skilja framandi 
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samfélagsgerðir og mannlega hegðun innan þess. Sem ákveðið alsæi vilja þeir þannig geta 

spáð fyrir um hverskyns ókyrrð á ákveðnum svæðum (heitum reitum), óeirðir, uppreisnir 

eða árásir til að auðvelda árangursríkar hernaðaraðgerðir, eða líkt og González orðar það, 

til „að sjá inn í hug og hjörtu fólks“ (González, 2015, júní, bls. 8).  

 

Stafrænar eftirlíkingar, hermar og hermenn 

Uppbygging stafrænu eftirlíkinganna 

er lifandi kokteill sem inniheldur ekki 

aðeins fjölda félagsvísindalegra 

kenninga og hrárra vettvangsgagna, 

heldur einnig gagnagnótt (e. big data) 

Internetsins. Gagnagnóttin er það 

mikla magn stafrænna upplýsinga og 

gagna sem streymir um Internetið 

hverju sinni en rekja mætti þetta magn 

til stöðugrar þróunar stafrænnar og 

þráðlausrar tækni (Internet hlutanna). 

Allar þráðlausar tengingar og nettengt atferli einstaklinga, allt sem þeir deila, tísta (e. 

tweet), „myllumerkja“ (e. hashtag), fellur undir smásjá forrita líkt og The Worldwide 

Intergraded Crisis Early Warning System (W-ICEWS) en W-ICEWS er að mati González 

(2015, ágúst) stærsta kristalskúlan sem gerð hefur verið og getur hún spáð fyrir um 

alþjóðlega og óvænta atburði út frá ofangreindum forsendum. Út frá slíkum upplýsingum 

hafa vísindamenn, líkt og Barry Silverman (González, 2013; 2015, ágúst), sem er prófessor 

í verkfræði við háskólann í Pennsylvaníu, hannað eftirlíkingar sem eiga að gera hernum 

kleift að grípa til nauðsynlegra aðgerða til að koma í veg fyrir uppreisnir og stríð. Með 

fjármagni frá Pentagon, hannaði Silverman (González, 2013; 2015, ágúst) og teymið hans 

stafræna hegðunareftirlíkingu sem nemur  

líkamlega áhrifaþætti líkt og lofthita, hungur eða lyfjanotkun; Auðlindir 

á borð við fjármagn og færni fólks; Viðhorf sem geta endurspeglað 

persónuleika, siðferðisleg sjónarmið og skoðanir gagnvart 

trúarbrögðum og pólitík. (González, 2015, ágúst, bls. 14; vitnað í 

Goldstein 2006, bls. 28) 

Mynd 4 Bandaríski sjóherinn – stafræn eftirlíking 
(Gonzáles, 2013; 2015, ágúst) 
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Slíkt getur afhjúpað tengslanet, áætlanir og hvata uppreisnarmanna. Líkt og mynd 4 sýnir, 

þá geta stafrænar eftirlíkingar verið grafískt hannaður heimur sem svipar til ákveðins 

efnislegs umhverfis. Það er búið til náttúrulegt umhverfi með fjöllum, ám, vötnum og 

engjum. Byggingum, svo sem skólum, kirkjum, sjúkrahúsum og annarskonar 

stofnanunum, er komið fyrir í umhverfinu og síðan en ekki síst er fjölda ólíkra 

manngervinga (e. avatar) með mismunandi atbeina og hlutverk komið fyrir í umhverfinu. 

Þessum heimi er síðan stjórnað og hægrætt utan frá sem þýðir meðal annars að 

stjórnendurnir geta ákveðið að byggja kirkju í íslömsku samfélagi og greint þannig 

viðbrögð og hegðun manngervinganna út frá þeirri ákvörðun hvort hún leiði til uppþota í 

samfélaginu eða er tekin í sátt meðal manngervinganna, og svo framvegis (González, 

2013). Að grafíska heiminum meðtöldum, þá geta stafrænar eftirlíkingar einnig verið í 

formi tölvuleikja en eitt þekktasta forrit prófessor Barry Silverman var einmitt tölvuleikur 

sem hann kallaði NonKin Village og byggðist á efnislegum og stafrænum upplýsingum og 

gögnum úr „raunheiminum“. Silverman ætlaði leikinn spilurum sem höfðu áhuga á 

fjölbreyttum menningarsamfélögum og fólki en snemma í þróunarferlinu varð leikurinn 

bandarískum hernaðaryfirvöldum að innblæstri en þeir sáu að tölvuleikjaformið gæti 

gagnast bandarískum stríðsrekstri á erlendri grundu (González, 2015, ágúst). 

Í texta sínum skrifar Robertson Allen (2013) um tölvuleikinn America‘s Army en 

hann er hannaður og framleiddur af bandaríska hernum og er ætlaður nýliðum í hernum 

– til að undirbúa þá fyrir hermennskuna. Leikurinn er búinn til úr sömu þáttum og 

stafrænu eftirlíkingarnar, úr hráum vettvangsgögnum, gagnagnóttinni og kenningum 

félagsvísindanna sem safnað hefur verið saman af bæði hernum og félagsvísindamönnum 

í einn gagnagrunn. Leikurinn felst í samvinnu leikjaspilara (herfylkinga) um að leysa 

ákveðin verkefni á sýndarverulegum 

vettvangi, svo sem að verja ákveðinn 

vettvang eða bjarga eða drepa 

ákveðna einstaklinga. Herþjálfun er 

mikilvægur þáttur leikjarins þar sem 

spilarar þurfa að þjálfa og undirbúa 

sjálfa sig fyrir hermennsku, hvernig og 

hvenær eigi að beita ákveðnum 

vopnum, hvernig bregðast skuli við í 

Mynd 5 Skjáskot úr America‘s Army (America‘s Army, 
e.d.) 
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ákveðnum aðstæðum, og svo framvegis. Þar að auki þurfa þeir að undirgangast æfingar 

sem reyna á líkamlegan og andlegan styrkleika þeirra. Fyrir unnin afrek eru þeim síðan 

veitt verðlaun. Líkt og sjá má á mynd 5, þá er sýndarveruleiki America‘s Army stafræn 

eftirlíking efnislegs vettvangs, hvort sem það er svæði í Afganistan, Írak eða annarsstaðar, 

þar sem nethermenn (e. virtual soldiers) stunda nethermennsku (e. virtual warfare) í 

undirbúningi fyrir þá efnislegu (2013). 

Það er nokkuð áhugavert að velta fyrir sér fyrstu orðum Allen (2013) um 

blandaðan veruleika sýndar- og efnisheimsins en sjálfur fór hann að hugsa um þetta ferli 

eftir að hann átti í samræðum við menn í herklæðum sem unnu í stúdíói hersins þar sem 

leikurinn er framleiddur. Þar komst hann að því að einstaklingarnir voru ekki hermenn, 

heldur „almennir borgarar sem fannst skemmtilegt að leika hermenn“ (2013, bls. 153). 

Allen (2013) segir jafnframt að með aukinni samfélagslegri fjölmiðlun og hervæðingu 

samfélagsins hafi skilin á milli hermennsku og almennings orðið stöðugt óljósari en til að 

mynda var America‘s Army, ásamt öðrum stríðstölvuleikjum, frír netleikur ætlaður ungum 

einstaklingum til að„leika [bandarískan] hermann“ (2013, bls. 153) og upplifa bandarískan 

stríðsrekstur heima hjá sér.   

Blandaður veruleiki sýndar- og efnisheimsins, hermanna og almennra borgara, og 

vinnu og leiks segir Allen (2013) vera póst-Fordískan kapítalísma þar sem tæknin smeygir 

sér inn í ytra og innra rými veruleikans, hvort sem það er almennur borgari í 

netherbúningi, hermaður að berjast á sýndarverulegum vettvangi í Afganistan eða 

tölvuleikjahönnuður sem er „hybrid soldier-civilian“ (2013, bls. 156), staðsettur á milli 

þessara rýma. Allen (2013) segir jafnframt America‘s Army vera „með yfirburðum“ (bls. 

156) gott dæmi um ferli töfrahringsins, sem Huizinga (1944/1949) gerði frægan í skrifum 

sínum um „hinn Leikandi Mann“ (e. man the player)  (1944/1949, bls. ix), þar sem 

leikreglur, siðir og rökfræði leikjaheimsins mótast af og mótar sömu þætti efnisheimsins. 

Hættan í tilfelli America‘s Army er sú að töfrahringur leiksins skapar vettvang til „öðrunar“ 

á óskrifað blað (e. tabula rasa, 2013, bls. 155) þar sem fjarlæg menningarsamfélög og 

svokallaðir óvinir eru gerð að sýndarverulegum fyrirbærum sem í nálægð er hægt að 

ráðskast með að vild. Þannig telur Allen (2013) bæði HTS-verkefnin og stafrænar 

eftirlíkingar vera „afmennskandi kerfi sem stuðlar að fyrirfram ákveðinni og einfaldri 

hlutgervingu fólks og menningar“ (2013, bls. 156).  
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Nætursjóntækni 

Nætursjóntæknin hefur einnig skapað 

millibilsrými til hernaðaraðgerða en Antonius C. 

G. M. Robben (2013) telur slíka tækni hafa 

ráðskast með náttúrlegt ástand dags og næturs, 

ljóss og myrkurs og hermennskunnar sjálfrar. Til 

er tvennskonar nætursjóntækni. Annarsvegar er 

það hitamyndavél (e. thermal imaging system) 

sem hefur þann eiginleika að greina 

yfirborðshita fyrirbæra í algjöru myrkri. 

Hinsvegar er það skyggnimagnari (e. image 

intensifier) sem magnar upp náttúrlega birtu í grænt sýndarform en litarvalið er vegna 

þess að maðurinn greinir flest litbrigði græna litsins. Nætursjónaukar (e. night vision 

goggles) voru sérstaklega ráðandi nætursjóntækni í Íraksstríðinu en með þeim gat 

bandaríski herinn gert árásir í skjóli nætur og komið  óvininum í opna skjöldu þannig hann 

var ófær um að verja sig í tíma (Globalsecurity.org, 2011, 7. maí; Robben, 2013). 

Heraðgerðir í skjóli nætur ganga þó ekki áfallalaust né auðveldlega fyrir sig þar sem 

„myrkrið virkar sem sterkur hvati ímyndunaraflsins sem íþyngir taugakerfinu [...]. Næmni 

augna og eyrna er mismunandi milli dags og nætur þannig að í myrkri virðast hlutir stærri 

en ella og vegalengdir lengri í dagsbirtu. [Þar að auki] ýkja eyrun  hljóð sem annars væru 

nánast óheyranleg að degi til“ (Globalsecurity.org, 2011, 7. maí, e.b.). Með 

nætursjónauka hafa þessir þættir haft gríðarleg áhrif á skynjun hermanna á umhverfinu 

en Robben (2013) tekur nokkur dæmi úr Íraksstríðinu þar sem hermenn misreiknuðu 

umhverfið eða völdu vitlaust skotmark sem meðal annars olli meiðslum eða dauða 

almennra borgara og þeirra eigin manna. Robben (2013) rekur slík mistök til ofurörvunar 

skynfæranna, eða ofmilliliðunar (e. hypermediation) sem nætursjónaukinn veldur en með 

honum geta hermenn skapað sína eigin „sjónrænu bardagamenningu“ (2013, bls. 133) í 

einhversskonar jaðarrými (Turner, 1967; 1969; 1974) þar sem dagur verður nótt og menn 

verða myndrænar fígúrur. 

            Nætursjónauki er tengill hermanna við umhverfið en tengsl skapast þegar 

hermenn hætta að taka eftir tenglinum sjálfum í samskiptum sínum við umhverfið. 

Tengslin eru jafn raunveruleg og raunveruleikinn sjálfur sem staðsetur hermanninn á milli 

Mynd 6 Nætursjóntæki með 
skyggnimagnara (Nightvisionreport.com, 
2015) 
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þess efnislega og stafræna og gerir honum þannig kleift að (mis)skynja heiminn eins hann 

birtist honum, í grænum eða heitum litum. Með nætursjónaukanum, sem mætti líkja við 

einskonar einblíni (e. gaze), stíga hermenn inn í ákveðinn töfrahring þar sem þeir 

afklæðast að einhverju leyti efnislegu umhverfi sínu og skapa sitt eigið litaða umhverfi þar 

sem skotmörk birtast þeim aðeins sem grænar, ómennskar klessur (Castronova, 2005; 

Huizinga, 1944/1949; Robben, 2013). Nætursjónaukarnir hafa þannig endurskapað 

vígvöllinn í myndrænt og  óraunverulegt form sem að mati Robben (2013) ofurörvar 

skynfærin og brenglar ákvarðanatöku og sýn hermanna. Sjónaukarnir valda 

„samhengisrofi mannlegra viðfanga [og] eykur afmennsku þeirra með því að einangra fólk 

sjónrænt frá umhverfinu sínu ásamt því að skylda þau undir skuldbundnar reglur sem 

ákvarða hver er vinur og hver óvinur“ (2013, bls. 141) en ómennsk viðföng verða þannig 

að fórnalömb sjónrænna morða (e. spectacide) sem eru samtímis jafn óraunveruleg og 

þau eru raunveruleg. Að nætursjónaukanum meðtöldum, þá hefur notkun hersins á 

ómönnuðum drónum og þotum verið gagnrýnd sérstaklega fyrir afmennskun og 

hlutgervingu almennings en mannfall vegna loftárása seinustu árin hefur verið gríðarlega 

mikið (Sluka, 2013) 

 

Drónar og ómannaðar þotur 

Langdræg vopn hafa verið partur af 

hernaðaraðgerðum þjóðríkja síðan eftir 

útþenslu Iðnbyltingingarinnar upp úr 

átjándu öldinni en þá voru helst skotvopn 

og fallbyssur einkennandi vopn hernaðar 

þess tíma. Iðnbyltingin varð kveikja 

tæknilegrar þróunar í vopnasmíði þar sem 

bilið á milli andstæðinga hefur sífellt farið 

breikkandi, þannig að þeir þurfa ekki að 

standa andspænis hvorir öðrum né vera á 

sama stað, á sama tíma til að berjast. Sumir telja jafnvel nútíma hermennsku vera að 

einhverju leyti hreinilegri en ella þar sem stríð eru oftar en ekki háð á einhverjum 

griðastað fjarri efnislegum vettvangi. Bandaríski flugherinn hefur undanfarin ár stóraukið 

notkun ómannaðra loftfarartækja (e. unmanned aerial vehicles), eða dróna (e. drones) í 

Mynd 7 MQ-1 Predator (U.S Air Force, 2015, 
23. september) 
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stríðsrekstri sínum en slík farartæki, 

sem stjórnað er í einhverjum 

höfuðstöðvum fjarri efnislegum 

vettvangi, telja margir að muni verða 

ráðandi vopn í framtíðar vopnabúri 

Bandaríkjanna vegna skaðleysis 

bandarískra hermanna í átökum (Sluka, 

2013). Hins vegar má deila um 

eiginlegan árangur sem hlýst af notkun 

dróna og ekki síst siðferðið sem liggur þar að baki.  

            Fyrsti dróninn leit dagsins ljós í Kosovo-stríðinu árið 1998 þar sem fyrrverandi ríki 

Júgóslavíu tókust á við Kósóvíska frelsisherinn sem naut aðstoðar Norður-

Atlantshafsbandalagsins (NATO). Sluka (2013) segir það stríð hafa verið fyrsta stafræna 

stríðið sem háð hefur verið. Hann tekur jafnframt fram að á þeim sjötíu og átta dögum 

sem stríðið stóð yfir náðu herir NATO að uppfylla markmið sín án þess að nokkur af 

hermönnum bandalagsins félli. Eftir að Kosovo stríðinu lauk voru drónar aftur notaðir af 

bandaríska hernum í innrásinni í Írak árið 2001 og síðar aftur í Afghanistan þremur árum 

síðar (Sluka, 2013). Bandaríski flugherinn notar helst dróna af gerðinni MQ-1 Predator og 

MQ-9 Reaper (sjá mynd 7 og 8) sem flestir bera svokallaðar snjallsprengjur (e. smart 

bomb) eða Hellfire-flugskeyti. Drónarnir eru virkir sjö daga vikunnar í tuttugu og fjóra 

klukkutíma og er þeim flogið af flugmönnum sem staðsettir eru í höfuðstöðvum 

flughersins í Bandaríkjunum. Í höfuðstöðvunum stýra flugmennirnir drónunum úr sætum 

sínum með tölvuskjáinn fyrir framan sig og stýripinna í annarri hendinni. Með beinu 

myndskeiði af því umhverfi sem drónarnir eru staðsettir í geta flugmennirnir flogið um 

loftin og metið vettvanginn á jörðu niðri þangað til að skotmark er fundið. Með nokkrum 

skrefum í tölvunni geta flugmennirnir að lokum þrýst á einn takka til að varpa sprengju 

eða flugskeyti þannig skotmarkið eyðist en slíkt ferli líkist einna helst tölvuleikjaspilun þar 

sem spilarar stíga inn í verndaðan töfrahring í ákveðinn tíma og úr honum aftur. Slíka veru 

telur einn flugmaður vera „sótthreinsandi“ (Sluka, 2013; vitnað í Singer, 2009) þar sem 

lífshætta er engin og aðstæður ekki taugastrekkjandi. Við dagslok geta flugmennirnir 

síðan stígið út úr rými töfrahringsins og farið heim til fjölskyldunnar eða vina. Aftur á móti 

getur rýmisflakkið haft gríðarleg áhrif á andlega heilsu flugmanna en af tölvuskjánum 

Mynd 8 MQ-9 Reaper (U.S. Air Force, 2015, 23. 
September) 
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fylgjast þeir með fjölda mannslífa hverfa og umhverfi eyðileggjast vegna þrýstings á einn 

takka.  

            Með notkun dróna hafa verið gerð mörg mistök en slíkar árásir hafa ekki aðeins 

leyst upp samfélög og eyðilagt umhverfi heldur einnig valdið miklu mannfalli. Slík mistök 

voru sérstaklega áberandi í stríðinu í Írak sem og í Afganistan þar sem drónaárásir ollu 

gríðarlegu mannfalli almennra borgara. Þar að auki sköpuðu árásirnar mikið öngþveiti og 

ringulreið í samfélögunum sem hafði mikil áhrif á afstöðu fólksins gagnvart uppreisninni 

sjálfri þar sem margir upplýstu opinberlega stuðningi sínum við uppreisnina eða gengu til 

liðs við hana. Árásirnar „spornuðu“ ekki gegn uppreisninni heldur kyntu í raun undir henni 

(Sluka, 2013).  

            Líkt og fjallað hefur verið um í þessum kafla, þá hefur stafræn hernaðartækni og 

hervæðing samfélagsins ýtt undir afmennskun og hlutgervingu fólks og segja má að 

drónar eigi þar stóran hlut að máli en fjarlægðin sem tölvuskjárinn skapar á milli fólksins 

á skjánum og flugmannsins í sætinu og samhengisleysi fólksins og umhverfis hefur haft 

áhrif á siðferðiskennd og afstöðu flugmanna í þá veru að það verður auðveldara en ella 

að drepa. Þar að auki hefur hervæðing samfélagsins gert vopnanotkun eðlilega og dráp 

sem líkist, til að mynda, tölvuleikjum á borð við America‘s Army að raunverulegu ferli 

nethernaðar (Sluka, 2013). Ef ekki væri fyrir herbúning bandarískra hermanna þá væri 

erfitt að segja til um hvort að einstaklingur með stýripinna í annarri sé að spila tölvuleik 

eða spila með líf fólks þar sem báðir leikirnir eru fara fram í stafrænu töfrarými þar sem 

svipuð bardagamenning ríkir og sjónræn morð eru tíð.  
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4.     Niðurstöður og lokaorð 
 

Í þessari ritgerð hefur sjónum verið beint að nethernaði og stafrænni hernaðartækni og í 

upphafi var var lagt af stað með þá spurningu hvort og þá hvernig rými Internetsins losar 

einstaklinginn undan siðferðisreglum hins efnislega samfélags út frá sjónarhorni 

nethernaðar. Til stuðnings voru kenningar og hugtök mannfræðinnar notaðar í bland við 

fræðilega umfjallanir um stafræn fræði sem og afbrotarfræði. Þar sem umfang 

viðfangsefnisins er nokkuð mikið þá kallaði það á fjölbreytt sjónarhorn og breiðan 

kenningarlegan grunn.  

            Bróðurpartur kenninganna fjallaði um rými og samspil þeirra á milli en slíkar 

kenningar eru mikilvægt tól til að skilja eðli og umfang nethernaðar og staðsetningu 

(net)hermanna gagnvart almenningi. Í því samhengi hefur umfjöllun Turner (1967; 1969; 

1974) um jaðartímabil verið afar þýðingarmikið hjálpartæki hvað varðar skilning á stöðu 

hermanna á „milli og meðal“ (1967, bls. 93; 1969, bls. 359) rýma. Þannig má til dæmis 

benda á að staðsetning þeirra í Pentagonísku flugsæti flugvélar sem flýgur hinu megin á 

hnettinum yfir Mið-Austurlönd er hér-en-samt-þar – nokkuð sem að mati Sluka (2013) 

ýtir undir afmennskun og hlutgervingu almennings á jörðu niðri. Tölvuskjárinn sem 

nokkurs konar milliður eða tengill á milli rýma skapar þannig „tætingslegri“ (Taylor, 

2006/2009, bls. 152) og ópersónulegri tengsl hermanna við almenning en ella. Hvort sem 

það er tölvuskjárinn fyrir framan flugmanninn í orustuþotum eða nætursjónauki 

hermanna á vettvangi þá telja fræðimenn (González, 2013; Sluka, 2013; Robben, 2013) 

slíkan millilið brengla siðferðiskennd og raunvitund hermanna. Með milliliðnum geta 

hermenn skapað sína eigin „sjónrænu bardagamenningu“ (Robben, 2013, bls. 133) í 

einhversskonar jaðarrými (Turner, 1967; 1969; 1974) þar sem náttúrlegt umhverfi er 

aðeins efnisleg leikmynd og fólk hlutgerðar fígúrur. Brenglunin hefur til að mynda 

endurspeglast í fjölda mistaka í hernaðaraaðgerðum bandaríska hersins í Írak og 

Afganistan þar sem herinn hefur misreiknað umhverfi og skotmörk sem kostað hefur líf 

fjölda almennra borgara, leyst upp umhverfi og samfélög og skapað ringulreið og 

öngþveiti. Að auki hefur rýmisflakkið haft áhrif á andlega líðan hermanna sem staðsettir 

eru í ákveðnu öruggu rými en sjá aðeins skotmörk sín í gegnum milliliði – tölvuskjá – og 

fylgjast þannig með eyðileggingu samfélaga og fjölda mannslífa hverfa af skjánum, milli 

þess sem þeir sinna fjölskyldulífi eða vinum á efnislegri staðsetningu. Slíkt rýmisflakk 



 

41 

 

hefur örvandi áhrif á skynfæri hermanna þar sem milliliðir eins og til dæmis 

nætursjónaukar, trufla ákvarðanatöku og raunsýn hermanna. Nokkuð sem leiðir af sér 

samhengisrof gagnvart vettvanginum (Robben, 2013; Sluka, 2013). Því má velta fyrir sér 

hvor standi í raun betur að vígi gagnvart stafrænni hernaðartækni sem hefur skaðleg áhrif 

á báða aðila.  

            Hugmyndir Huizinga (1944/1949) og Castronova (2005) um töfrahringinn varpa 

ljósi á umræðuna um tengsl sýndarrýmis og efnisrýmis og þá einkum umfjöllun Allen 

(2013) um tölvuleikinn America‘s Army en sá leikur endurspeglar flókinn samveruleika 

leikjaspilara/hermanna innan og á milli rýma. Castronova (2005) sagði töfrahringinn 

aðskilinn efnisheiminum með nokkurs konar holóttri og gegnsærri himnu sem stuðlar að 

stöðugu flæði upplýsinga, hugmynda og fólks á milli rýma en jafnframt fléttar þau saman 

í einn raunveruleika. Allen (2013) segir eðli og umfang America‘s Army leiksins vera 

afleiðingu póst-Fordísks kapítalísma þar sem hinn almenni borgari getur klæðst búningi 

nethermennsku og barist á sýndarverulegum vettvangi sem byggir á etnógrafískum og 

stafrænum gögnum félagsvísindafólks í samstarfi við bandaríska herinn (González, 2013; 

González, 2015, 29. júní; Sims, 2016, 4. febrúar). Allen (2013) fullyrðir jafnframt að 

America‘s Army skapi vettvang sem „framandgerir“ fjarlæg menningarsamfélög, 

afmennskar og býr til fyrirfram ákveðna hlutgervingu fólksins sem þeim tilheyra.  

Stuðst var við hugmyndafræði og skrif Foucault (1978/1990; Garðar Baldvinsson, 

2006) um vald og Alsæi í umfjöllun um nethernað í tengslum við rými og Internetið en 

líkja má Internetinu við einsskonar Alsæi þar sem netnotendur fylgjast með því og það 

með okkur. Slíkt ferli nefnir Winkour (2003) gagnkvæmt augnaráð Internetsins (sjá kafla 

1, bls. 18) en „þversagnakennt eðli“ (Spinello, 2003, bls. 2) þess hefur skapað umræður 

meðal fræðimanna um hvort vettvangur Internetsins sé frelsandi eða fjötrandi (Brignall, 

2002; Lyon, 2002; Spinello, 2003; Winokur, 2003). Uppljóstranir Edward Snowden 

(Greenwald og MacAskill, 2013, 7. Júní) um PRISM-áætlun þjóðaröryggisstofnunnar 

Bandaríkjanna varpa ljósi á þá staðreynd að rafræn fótspor netnotenda eru dýpri en þeir 

sjálfir gera sér grein fyrir, en vakti engu að síður marga til umhugsunar. Talað var um 

innrás bandarískra yfirvalda í einkalíf netnotenda sem siðferðislegt hneyksli enda ljóst að 

yfirvöld í Bandaríkjunum (og öðrum löndum) voru þar komin langt út fyrir valdsvið sitt 

(MacAskill og Borger, 2013, 30. júní). En líkt og samþykkt var á Allsherjarfundi 

Evrópuráðsins í Búdapest árið 2001, þá hafa þjóðríki heims gert tilraunir til þess að sporna 
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gegn ólöglegum og ósiðferðilegum athæfum á Internetinu en með misgóðum árangri þó 

(Nykodym, Taylor og Vilela, 200; Siegel, 2016; þingskjal nr. 1022/2005-2006).  

            Margt fræðafólk (Brignall, 2002; Constantinides og Fountain, 2008; Cormode og 

Krishnamurthy, 2008; Fuchs, 2010; O‘Reilly, 2005, 30 september; Lyon, 2002; Spinello, 

2003; Winokur, 2003) hefur ályktað sem svo að Internetið sé frelsandi en jafnframt einnig 

fjötrandi. Þegar fyrsta kynslóð Internetsins kom til sögunnar fyrir tæpum tuttugu árum 

síðan opnuðust dyr að því er virðist, óendanlegu og ósnertanlegu rými sem gerði 

einstaklingum kleift að athafna sig á nýjan máta, móta og endurmóta atbeina sinn og eiga 

í samskiptum við fólk, óháð stað og stund. Þar að auki opnaðist almenningi aðgangur að 

upplýsingum sem fáir aðilar höfðu aðgang að. Aftur á móti hafa þessi tuttugu ár einnig 

dregið fram dökka hlið Internetsins sem líkt og hugmyndin um Alsæið varpar ljósi á, sýnir 

að möguleikinn til að fylgjast með hverju fótspori fólks er fyrir hendi og nýttur af sumum. 

Rafræn fótspor netnotenda, ásamt etnógrafískum og lýðfræðilegum gögnum sem var 

meðal annars safnað á dögum Human Terrain System-verkefnisins í Afganistan og Írak, 

endurspeglast í nethernaðaraðgerðum Bandaríkjanna sem byggja að miklu leyti á 

gagnagnótt Internetsins. Tilkoma þráðlausrar tækni hefur skapað „snjallt“ umhverfi sem 

tengir saman efnislega hluti við snjallsíma eigenda í eitt nettengt taugakerfi sem svo 

dreifir sér um allan heim. Allt sem maðurinn gerir á Internetinu og öll gögn sem hann 

geymir skilja eftir sig fótspor (Aghaei, Nematbakhsh og Farsani, 2012; Gubbi o.fl., 2013). 

Slík fótspor hafa bandarísk yfirvöld nýtt til að búa til gagnagrunn sem González (2013) líkir 

við sjálfstýrða, stafræna kristalskúlu sem er einhverskonar alsæis framtíðarmyndavél sem 

getur spáð fyrir um „heita reiti“ á efnislegum vettvangi en með „heitum reitum“ er átt við 

uppreisn, átök og annarskonar „heit“ atvik. Gagnagrunninn nota yfirvöld í Pentagon til að 

þróa og hanna stafrænar eftirlíkingar af hugsanlegum hernaðarvettvangi og þar er líkt 

eftir ákveðnum raunverulegum menningarsvæðum. Með eftirlíkingunni geta 

hernaðaryfirvöld þannig skoðað menningarleg viðmið og gildi sem stýra lifnaðarháttum 

og hugsun fólks og skipulagt þannig árangursríkar hernaðaraðgerðir út frá þeim 

upplýsingum. Þannig er ráðskast með (stafrænt) fólk og fjarlæg menningarsvæði innan 

veggja Pentagons - en slíkt telur González (2013; Whitehead og Finnström, 2013) 

undirstrika bæði framandleikann sem birtist í hinum bandaríska „exceptionalisma“ sem 

og tækniblætinu sem Bandarísk yfirvöld eru heltekin af og þar sem fólk og 

menningarsvæði verða að hlutgerðum og ómennskum textagögnum og tölfræði. 
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            Gríski heimspekingurinn Platon sagði siðferðisvitund einstaklinga byggjast á leit 

þeirra að velsæld og fararheill en til þess þyrftu þeir að búa yfir skynsemi, þekkingu og 

ágæti (Svavar Hrafn Svavarsson, 2013). Nethernaður bandaríska hersins og stafrænar 

hernaðaraðgerðir og aðferðir hafa vissulega breytt afstöðu og staðsetningu hermanna 

gagnvart vígvellinum en slíkt telja fræðimenn (Allen, 2013; González, 2013; Sluka, 2013; 

Robben, 2013) að hafi losað hermanninn undan reglum siðferðis og skynsemi. Bandarísk 

yfirvöld töldu stafrænar hernaðaraðferðir vera árangursríkar og að nethernaður kæmi í 

veg fyrir svipuð mistök og gerð voru í stríðinu í Írak. Það hefur hins vegar sýnt sig að 

nethernaður afmennskar, hlutgerir og einfaldar flókinn vígvöll -  nokkuð sem veitt hefur 

fáum velsæld eða fararheill. Út frá viðfangsefni ritgerðarinnar má því velta fyrir sér hvort 

nethernaður og netstríð skapi blóðugari átök en þau „efnislegu“ en slíkar vangaveltur 

verða ekki viðhafðar hér enda efni í aðra ritgerð.  
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