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Ágrip 

Femínískar hreyfingar í dag á borð við Druslugönguna og Free The Nipple hafa sameinað 

fjölda fólks í baráttu gegn kynjamisrétti um allan heim og eru áhrifamiklar bæði í 

samfélaginu og á samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlar eru mikið notaðir meðal ungmenna í 

dag og eru án efa orðinn stór partur af daglegu lífi flestra einstaklinga. Í þessari ritgerð 

verður fjallað um póstfemínisma og hvernig samfélagsmiðlar hafa skapað rými fyrir ungar 

konur og stúlkur til að tjá sig um málefni tengd kynjajafnrétti. Póstfemínismi er umdeilt 

hugtak sem stundum er hugsað sem andstöðu gegn femínisma ásamt sögulegri breytingu. 

Póstfemínismi hvetur ungar konur til sjálfstæðis en hlutgerir líkama þeirra á sama tíma og 

er talið að fjölmiðlar kynlífsvæði líkama kvenna. Af þessum ástæðum ýtir samfélagið undir 

þá hugmynd um hvað konur eigi að gera og hvernig þær eigi að líta út og verða þannig 

enn fyrir áreiti og kynjamisrétti í samfélaginu. Þrátt fyrir þetta eiga þær ekki að láta neitt 

stoppa sig í gjörðum sínum, heldur eiga þær að gera það sem þær vilja gera.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 14 ECTS eininga lokaverkefni mitt til BA gráðu í Uppeldis- og 

menntunarfræði. Leiðbeinandi minn var Annadís G. Rúdólfsdóttir og vil ég þakka henni 

fyrir góða leiðsögn og hjálp ásamt að hafa kveikt meiri áhuga hjá mér á viðfangsefninu. 

Einnig vil ég þakka kærastanum mínum fyrir að hafa þolað mig í gegnum skrifin, erfiða 

tíma sem fylgdu skrifunum og ómetanlega hjálp. Ég vil líka þakka samnemendum mínum 

fyrir að gera langa daga fulla af lærdómi skemmtilegri og fyrir hjálp þeirra í náminu í 

gegnum árin. Að lokum vil ég þakka foreldrum mínum fyrir að ala mig upp sem þá 

manneskju sem ég er í dag, en ég tel það hafa haft áhrif á val mitt fyrir viðfangsefni 

lokaverkefnisins. Ég hugsaði lengi um hvað ég ætti að skrifa og hef alltaf verið með sterkar 

skoðanir varðandi kynjajafnrétti, og í raun rétt allra einstaklinga í heiminum. Það sem við 

höfum verið að upplifa í samfélaginu undanfarið þykir mér mjög áhugavert og fannst mér 

tilvalið að skrifa ritgerð tengt því.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Femínistar hafa lengi barist fyrir jafnrétti kynjanna. Barátta femínista hefur hjálpað 

kvenþjóðinni í að ná fram kynjajafnrétti í samfélaginu og hefur baráttan skilað af sér 

árangri í átt að betra jafnvægi milli kynjanna. Barátta femínista snýst um málefni eins og 

jöfn kjör á milli karla og kvenna, jöfn tækifæri, jöfn áhrif beggja kynja í stjórnmálum og 

viðskiptum, rétt kvenna til menntunar og síðast en ekki síst klámvæðingu samfélagsins. 

Póstfemínismi hefur stundum verið hugsaður sem andstaða gegn femínisma ásamt 

sögulegri breytingu og er því stórt og umdeilt hugtak. Póstfemínisminn eflir ungar konur 

til sjálfstæðis en hlutgerir líkama þeirra á sama tíma. Í póstfemínískri fjölmiðlamenningu 

hefur áherslan færst yfir á líkama kvenna og þeir sýndir sem kynferðislegt viðfang á 

ýmsum miðlum. Er það talið vera af áhrifum kynlífsvæðingunnar. Af þessum ástæðum ýtir 

samfélagið undir þá hugmynd um hvað konur eigi að gera og hvernig þær eigi að líta út og 

verða þannig enn fyrir áreiti og kynjamisrétti í samfélaginu. Það er mikilvægt fyrir ungar 

konur að fá sitt sjálfstæði, sín réttindi, að fá að tjá sig án áreitis og síðast en ekki síst að fá 

þann möguleika á að frelsa kvenleika sinn og persónuleika sinn. 

Samfélagsmiðlar spila stórt hlutverk í daglegu lífi ungmenna og eru orðnir stór hluti af 

félagslegu umhverfi þeirra. Meginhlutverk samfélagsmiðla er að miðla upplýsingum til 

fólks og að tengjast öðrum en hröð tækniþróun hefur aukið mikilvægi þeirra og hafa þeir 

ótrúlegt áhrifavald í höndum sér. Mikið hefur verið fjallað um notkun samfélagsmiðla 

meðal ungra kvenna og stúlkna, og þá hættur sem leynast víðsvegar á internetinu fyrir 

þær. Það er vaxandi vandamál samfélagsmiðla að þeir geta reynst hættulegur vettvangur 

fyrir ungt fólk, nýjar birtingarmyndir ofbeldis hafa birst með komu samfélagsmiðla og 

verður meðal annars fjallað um hefndarklám. Miðlana er þó hægt að nýta á jákvæðan hátt 

til enn frekari áhrifa og breytinga í samfélaginu og með hjálp samfélagsmiðla hafa brotist 

út eftirtektarverðar samfélagshreyfingar á borð við Druslugönguna og Free The Nipple. 

Þessar hreyfingar hafa sameinað fjölda fólks í baráttu gegn kynjamisrétti um allan heim og 

eru áhrifamiklar bæði í samfélaginu og á samfélagsmiðlum. Þar að auki má rekja upphaf 

þessara hreyfinga til samfélagsmiðla. 

Í ritgerðinni minni mun ég fjalla um póstfemínisma og áhrif hans á samfélagsmiðlum 

og samfélagshreyfingum og verður leitað svara við hvernig samfélagsmiðlar hafa skapað 

rými fyrir stúlkur til að tjá sig. Einnig verður litið á hvaða hlutverk samfélagsmiðlar gegna í 

myndun femínískra eða póstfemínískra byltinga ásamt hvaða áhrif póstfemínismi hefur á 

samfélagsmiðla. Mikilvægt er að auka skilning okkar á hvernig vettvangur samfélagsmiðla 

er notaður meðal barna og ungmenna. Það er margt sem fer fram á þessum miðlum og 

eru börn og ungmenni fljótari að læra og meðtaka þessa miðla en eldri kynslóðin. Þessir 
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miðlar eru áhrifamiklir og hafa mikið vald á einstaklingum og ættu því að vera nýttir til 

hins betra.  

 Í fyrstu verður fjallað um femínisma og póstfemínisma og hvaða munur liggur á 

bakvið hugmyndafræði þeirra, svo verður kafað dýpra í póstfemínismann sjálfan og 

hvernig hann virkar í samfélaginu. Næst verður skoðað samfélagsmiðla, örar breytingar 

miðlanna og þróun þeirra, þar sem fjallað verður um möguleika þeirra og takmarkanir. Að 

því loknu verður fjallað um samfélagshreyfingar og verða þrjár hreyfingar teknar fyrir, 

tvær sem hafa átt sér stað á Íslandi, sem eru Druslugangan og Free The Nipple. Þriðja 

hreyfingin sem verður tekin fyrir er hreyfingin Strong is the new sexy sem hefur haft 

gríðarleg áhrif á kyn- og líkamsímynd stúlkna og ungra kvenna um allan heim. Að lokum 

verður gerð samantekt þar sem svarað verður rannsóknarspurningum.  
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2 Póstfemínismi 

Póstfemínismi (e. postfeminism) kom fyrst fram á sjónarsvið í fjölmiðlum snemma á 

níunda áratug síðustu aldar (Jackson, Vares og Gill, 2012). Gáfu fjölmiðlar þá til kynna að 

hugmyndafræðin á bak við femínismann væri orðin gömul og úrelt og hafi í kjölfarið 

myndast mótspyrna gegn femínisma (Aronson, 2003). Póstfemínismi er pólitísk stefna 

sem tekst á við mismunun í samfélaginu á femínískan hátt og er þetta ein umdeildasta 

stefnan í femínískum fjölmiðla- og menningarfræðum (Alda Björk Valdimarsdóttir, 2014, 

bls. 13). Umræðan um ungar konur sem voru taldar vera kynslóð póstfemínisma náði að 

smeygja sér inn í dægurmenninguna með fjölmiðlum en hugtakið myndaði tengsl við 

kvenpoppstjörnur á borð við Madonnu, sem höfðu eggjandi klæðaburð og ögrandi 

hegðun. Póstfemínismi vísaði þannig til kvenna sem kröfðust sömu viðhorfa og réttinda 

frá samfélaginu og karlmenn nutu, ásamt því að þær yrðu ekki dæmdar út frá hegðun 

sinni eða klæðaburði (Aronson, 2003). Upptök póstfemínismans veitti stúlkum mikla 

valdeflingu til dæmis varðandi kynverund þeirra og klæðaburð en stefnan reynir að raska 

ákveðnum hugmyndum og staðalímyndum um kynin (Alda Björk Valdimarsdóttir, 2014, 

bls. 13; Aronson, 2003; Jackson o.fl., 2012). 

Hugtakið póstfemínismi er afar umdeilt og hefur verið skilgreint og notað með ýmsum 

hætti, en almennt er hugsað um póstfemínisma á þrjá vegu (Gill, 2016; Gill, 2007a, bls. 

249). Í fyrsta lagi hefur hann vísað til þekkingarfræðilegra umskipta seinni bylgju 

femínisma (e. second wave feminism). Þar mætir femínisminn fjölda annarra hreyfinga og 

við flytjumst inn í eins konar kenningasmíð af áhrifum nýformgerðarstefnu (e. post-

structuralism), póst-módernisma, sem einkennist af sundurgerð menningarinnar þar sem 

ýmsir straumar og stefnur komu fram, og að lokum af áhrifum nýlendustefnu. Í öðru lagi 

hefur póstfemínismi vísað til sögulegra breytinga, þar sem við förum inn í nýja tíma eftir 

femínismann. Þá hafa femínískar hugmyndir verið endurskoðaðar og settar fram á nýjan 

hátt. Að lokum, eins og fram hefur komið, hefur verið litið á póstfemínismann sem 

andstöðu, eða bakslag, gegn femínisma ásamt því að leggja grunninn að þriðju bylgju 

femínisma (Gill, 2016; Gill, 2007a, bls. 249-250).  

 

2.1 Póstfemínismi á móti femínisma 

Þó að orðið póstfemínismi vísi til þess að hann kemur á eftir femínisma þóttu konurnar, 

sem taldar voru kynslóð póstfemínisma, sig ekki vera að mæla gegn femínisma (Gamble, 

2001). Margir femínistar telja þó að póstfemínismi svíki femíníska kvenréttindabaráttu og 

vísi á bug öllu sem baráttan hefur áorkað (Gamble, 2001; Gill, 2007b). Í þessu samhengi er 
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sögulegt sjónarhorn og breytingar talið mikilvægara en þekkingarfræðilegt og 

heimspekilegt sjónarhorn stefnunnar. Er þá litið á femínisma sem tímabil og 

póstfemínismi þá gjarnan skilgreindur sem tímabilið eftir seinni bylgju femínisma (Gill, 

2007a, bls. 251). Seinni bylgja femínisma er talin eiga upptök sín á sjöunda og áttunda 

áratugnum og var hreyfingin ein sú stærsta í sögu Bandaríkjanna. Þrátt fyrir að fáar konur 

höfðu vakið athygli á kynjabundnum vandamálum var meiri áhersla lögð á jafnrétti 

kynjanna, og félagslegt og pólitískt réttlæti kvenna. Samfélagið fann fyrir áhrifum 

hreyfingarinnar víða, svo sem á heimilum, í skólum, viðskiptum og hvers kyns formi 

skemmtunar og íþrótta. (Hewitt, 2005, bls. 414). Þegar seinni bylgja femínisma varð 

fullmótuð fóru aðgerðasinnar að takast á við fleiri vandamál, þar á meðal kynþátta- og 

millistéttar vandamálum. Fóru konur þá einnig að berjast gegn kynbundnu ofbeldi og fóru 

að berjast gegn hefðbundnum hlutverkum kynjanna (Hewitt, 2005, bls. 410 og 417). 

Póstfemínismi hefur verið talinn gagnrýna seinni bylgju femínisma fyrir vanafastar 

hugmyndir um kynferði og að tengslin milli kvenleika og femínisma séu mög einhliða (Alda 

Björk Valdimarsdóttir, 2014, bls. 14). Stundum er átt við póstfemínisma sem þriðju bylgju 

femínisma (e. third wave feminism), þá sérstaklega í Bandaríkjunum, en þar er hugmyndin 

um þriðju bylgju femínisma meira þróuð en annars staðar. Þriðja bylgja femínisma er 

mjög fjölbreytt og ólík seinni bylgju femínisma, sem hafði skýr markmið, samtök og jafnvel 

leiðtoga. Þriðja bylgjan hefur ekki eitthvað einfalt einkenni og erfitt getur verið að finna 

fyrir og skynja stefnuna í samfélaginu (Gill, 2007a, bls. 251; Mendes, 2015, bls. 24). 

Póstfemínisminn fagnar nýju frelsi kvenna og leitast við að marka sögulega tíma og er ekki 

bundinn við að koma beint eftir femínismann í sjálfu sér, heldur eftir tiltekið augnablik í 

starfsemi femínisma og tilteknum áhyggjum meðal femínista (Gill, 2007a, bls. 251; 

Mendes, 2015, bls. 23). Femínismi í dag hefur afar fjölbreytta yfirsýn sem byggist á 

sögulegri-, einstaklings- og sameiginlegri stefnu sem leitast við að endurskilgreina 

forsendur kvenna (Mendes, 2015, bls. 15). 

Aftur á móti eru margar erjur meðal margra nútíma femínismakenninga (Weitz, 

2016). Kjarninn í femínískri hugmyndafræði er að það sé enn misrétti milli kynjanna og því 

sé enn þörf á femínískum aðgerðum. Þrátt fyrir að femínismi hafi breytileg markmið, sögu 

og skilning um kúgun kvenna í mismunandi heimshlutum er alltaf eitt sameiginlegt 

áhyggjuefni, ofbeldi gegn konum (Mendes, 2015, bls. 18; Weitz, 2016). 
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2.2 Póstfemínískt samfélag 

Í hinum vestræna heimi ríkir sú hugmynd að sá heimur sé póstfemínískur sem byggist á 

einstaklingshyggju og valdeflingu einstaklingsins. Margir fræðimenn hafa tekið fram að 

gjörðir einstaklinga í samfélaginu sé það sem hefur orðið að gildi póstfemínisma, það er 

að segja val einstaklinga og neysluhyggjan (Stuart og Donaghue, 2011). Femínískar 

rannsóknir hafa sýnt hvernig tvöfalt gildismat sem ríkir í samfélaginu bjóði upp á þá hættu 

fyrir stúlkur að vera uppnefndar druslur og annað niðrandi, til dæmis þegar þær ganga um 

í stuttum pilsum, þröngum fatnaði eða öðrum bersýnilegum klæðaburði. Með tvöföldu 

gildismati er átt við að ekki gilda sömu reglur fyrir karla og konur í samfélaginu, til dæmis 

er hegðun þeirra ekki metin á sama hátt (Jackson o.fl., 2012). Konur og stúlkur verða fyrir 

kynferðislegu áreiti, jafnvel fyrir það eitt að ganga um í ögrandi fatnaði. Kynbundið ofbeldi 

gegn konum er víða stórt vandamál og halda femínistar því fram að fjölmiðlar og 

klámiðnaðurinn kynlífsvæði ofbeldi gegn konum og reyni að réttlæta það. Stuðlar það að 

nauðgunarmenningu þar sem komið er illa fram við konur og stúlkur, bæði á sjónvarps-

skjánum og í raunveruleikanum (Householder, 2015, bls. 24).   

Frá sjónarhorni nýfrjálshyggju gerir póstfemínismi ráð fyrir að einstaklingar séu frjálsir 

til að taka sínar eigin ákvarðanir án þess að hafa áhyggjur af takmörkunum sínum vegna 

kyns, kynþáttar, stéttar eða öðrum þáttum (Weitz, 2016). Póstfemínistar myndu til dæmis 

gera ráð fyrir að konur sem stunduðu súludans, klæðast háum hælum eða leika 

klámfenglega með maka sínum, stundi það fyrir eigin ánægju. Í þessu póstfemíníska 

umhverfi virðast konur nánast skyldugar til að taka þátt í slíku kynferðislegum og 

kvenlegum athöfnum til að auka gildi þeirra og sanna og þær hafa yfirgefið femínisma 

fyrir styrkingu nýfrjálshyggjunnar (Weitz, 2016).   

Samkvæmt Weitz (2016) hefur póstfemínismi verið tengdur við sjónarhorn 

nýfrjálshyggjunnar. Þá er hugtakið notað í tengslum við ungar konur sem hafa hagnast á 

réttindabaráttu kvenna, eins og betri aðgang að menntun, atvinnu og fjölskylduformi en 

eiga samtímis ekki í baráttu fyrir meiri þróun og breytingum. Þessi skilgreining á 

póstfemínisma er mikið notuð í dægurmenningunni og er ekki lengur litið eins miklu 

hornauga á val kvenna þegar konur kjósa til dæmis að taka þátt í kynferðislegum 

sýningum og athöfnum (Weitz, 2016). Í þessu samhengi er mest horft til hvítra milli- eða 

efristétta kvenna sem eru valdefldar af nýfrjálshyggjunni (Aronson, 2003). Bæði seinni og 

þriðju bylgju femínistar börðust fyrir viðurkenningu á mikilvægi kynferðislegrar ánægju 

kvenna og athafna. Þrátt fyrir það viðurkenndu þeir hættuna sem getur fylgt slíkri hegðun 

og athöfnum og telja að hægt sé að hagnast á kynferðislegri virkni meðal kvenna eins og í 
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vændi og klámi. Þeirri hugmynd er þó oftast hafnað og reynt að neita því að það gæti 

orðið raunin (Aronson, 2003; Weitz, 2016).  

Nýfrjálshyggjan viðurkennir áherslu samfélagsins á aga kvenlíkamans, sjálfsmynd og 

tilfinningar, en rammar þennan aga inn sem val og gildi einstaklingshyggju, neysluhyggju 

og nýfrjálshyggju. Jafnvel þeir þættir femínisma sem leggja áherslu á þá ánægju sem 

konur hafa af því að vera með vel agaðan líkama, góða sjálfsmynd og tilfinningar, 

viðurkenna þeir einnig þvingunina í kringum val kvenna í þessum efnum. Konur eru því að 

miklu leyti bundnar við það val sem samfélagið setur fyrir þær og er talið eftirsóknarvert 

(Weitz, 2016).  

Rannsóknir sýna að konur keppast við aðrar konur, klæða sig betur fyrir hvor aðra 

ásamt því að reyna að líta betur út. Þrátt fyrir það telja konur að ekkert af þessu er gert til 

að heilla karlmenn (Stuart og Donaghue, 2011). Margar konur vilja fylgja tískustraumum 

og vilja vera kallaðar sætar og þeim finnst að konur ættu ekki að finna fyrir sektarkennd 

eða sjá eftir því að eyða pening í fegrunarvörur eða annað tengt fegurð, eins og að fara í 

brjóstastækkun eða lagfæringu. Þær gera það til að líða betur með sjálfa sig og fá aukið 

sjálfstraust. Varðandi förðun, voru sumar konur sem viðurkenndu að þær gætu ekki farið 

út úr húsi án förðunar. Þær mála sig alla daga, vilja ekki breyta því og þeim finnst þær ekki 

vera fallegar án farða. Þær tengdu það þó ekki við þrýsting vegna útlitskrafa eða dýrkunar 

eins og til dæmis hvernig konur birtast í tímaritum og auglýsingum (Stuart og Donaghue, 

2011). Samfélagið hefur ýtt undir hugmyndir um hvað konur eigi að gera og hvernig þær 

eigi að líta út. Samt sem áður eiga þær ekki að láta neitt stoppa sig í gjörðum sínum heldur 

eiga þær að gera það sem þær vilja gera, þó það sé talið vera ófemínískt (Weitz, 2016). 

 

2.3 Girl Power 

Hugtakið „Girl Power“ má rekja aftur til ársins 1990 í Bandaríkjunum þegar samtök ungra 

kvenna fór að myndast og kölluðu þær sig „Riot Grrrls“. Stóðu þær fyrir uppþotsaðgerðum 

vegna framkomu feðraveldisins í þeirra garð (Aapola, Gonick og Harris, 2003, bls. 20; 

Jackson o.fl., 2012). Hugtakið varð fyrst í almennri umfjöllun þegar popphljómsveitin Spice 

Girls kom fram á sjónarsviðið og höfðu fjölmiðlar mikil áhrif á þýðingu og notkun 

hugtaksins. Girl Power boðar að konur eigi að sýna þor, sjálfstæði og vilja, en kynþokki og 

gáfur eru einnig lykilatriði í skilgreiningu hugtaksins (Jackson o.fl., 2012). Hugtakið hefur 

vakið upp spurningar um tengsl á milli femínisma og kvenleika (Aapola o.fl., 2003, bls. 20).  

Samkvæmt fræðimönnum hafa konur sem tileinka sér hugmyndir Girl Power fagnað 

kvenleika sínum og kynverund sinni sem hugsanlegan þátt sjálfstyrkingar og sniðgengur 
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þær leiðir sem halda uppi ýmsum gerðum kúgunar. Girl Power femínismi fagnar frelsi 

kvenna til að taka þátt í kynlífi og tjá kvenleika sinn. Einnig hafnar hann því að slík 

ástundun og tjáning sé gerð í þeim tilgangi að auka ánægju karlmanna (Mendes, 2015, bls. 

22-23; Stuart og Donaghue, 2011). 

Hugmyndafræðin á bak við Girl Power er mjög öflug þar sem klárar og sjálfstæðar 

stúlkur eru til vandræða í dægurmenningunni fyrir andóf gegn neytendamarkaðinum, sem 

er þekktur fyrir að kyngera vörur, eins og eldhúsvörur, og beina þeim sérstaklega að 

stúlkum (Jackson o.fl., 2012). Hugtakið Girl Power hefur fengið sinn sess í enska 

tungumálinu og er notað víða í heiminum, þar á meðal í löndum þar sem ekki er töluð 

enska. Innan Norðurlandanna hefur hugtakið verið notað í gífurlega víðu samhengi, allt frá 

hópíþróttum stúlkna og til pólitískra kvenskörunga (Aapola o.fl., 2003, bls. 20). Þótt að 

almennt sé skrifað um póstfemínisma og Girl Power í hinum vestræna heimi fer upprisa 

hugmyndafræðinnar á bakvið hugtakið vaxandi um allan heim (Jackson o.fl., 2012; 

Mendes, 2015, bls. 23). 

 

2.4 Samfélagsleg viðhorf til femínisma 

Rannsóknir sem líta á samband ungra kvenna við femínisma sýna að ekki eru allar konur 

sem skilgreina sig sem femínista (Rúdólfsdóttir og Jolliffe, 2008). Ungar konur hafa 

viðurkennt að þær verða oft varar við hindranir í að ná fram jafnrétti, en telja að ábyrgð 

þeirra snúi að því sem þær gera sem einstaklingar. Þrátt fyrir að stúlkurnar höfðu með sér 

femínískar hugsjónir og gildi voru þær tregar við að stimpla sig sem femínista. Það getur 

hins vegar bent til þess að stúlkur viti ekki hvað femínismi sé í raun og veru og vilja því 

ekki skilgreina sig sem femínista (Rúdólfsdóttir og Jolliffe, 2008).  

Skortur á vilja kvenna til að skilgreina sig sem femínista virðist koma frá áhyggjum 

þeirra um að kvenleiki þeirra yrði ósýnilegur. Orðið femínismi hafði fyrir þeim neikvæðari 

merkingu og þær sáu það sem andstæðu við kvenleika (Rúdólfsdóttir og Jolliffe, 2008). 

Kvenleiki og kvenréttindi hafa verið sett upp á móti hvort öðru og er litið á þessi hugtök 

sem andstæður. Hefur þá verið erfitt fyrir konur sem vilja sinna útliti sínu að skilgreina sig 

sem femínista, þar sem samfélagið lítur ekki á þær sem femínista (Alda Björk 

Valdimarsdóttir, 2014, bls. 19). Hugtakið femínismi hefur oft staðið fyrir öfgahópa og fælir 

því frá sér ungu kynslóðina (Rúdólfsdóttir og Jolliffe, 2008). Margar ungar konur og stúlkur 

hafa verið tregar, eða átt stundum erfitt með, að skilgreina sig sem femínista vegna 

neikvæðra staðalímynda og óvinsælda meðal almennings (Aaopla o.fl., 2005, bls. 197). 

Ungar konur sem vilja kenna sig við femínisma, en vilja þó ekki endurspeglast í ímyndinni 

af brjóstahaldarabrennandi kynslóð móður sinnar, hafa risið gegn femínískum forverum 
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sínum og haldið sig frá orðinu „femínismi“. Er þá litið á femínisma sem móðurina og það 

sem er að gerast núna sé uppreisn dótturinnar (Householder, 2015, bls. 22).  

Femínismi og femínísk sjálfsmynd er talin hafa misst samband við líf og sjálfsmynd 

ungra kvenna sem eru að skemmta sér og hafa ekkert sameiginlegt með „hárugum og 

ógnvekjandi“ femínistum (Rúdólfsdóttir og Jolliffe, 2008). Einstaklingshyggja nútímans og 

áherslan á persónulegt val aftrar ungum stúlkum í að taka femínismann alvarlega. Þetta 

má helst greina í gegnum umræðu um valdeflingu eða Girl Power femínisma þar sem 

femínisminn er settur fram sem viðbrögð við staðalímyndir af ljótum, ókvenlegum, 

karlahaturs konum frá áttunda og níunda áratugnum. Hugmyndin um femínisma sem 

fjöldahreyfing með skýr markmið passar illa saman við orðræðuna um einstaklingshyggju 

og sjálfsvitund í gegnum lífsstílsákvarðanir (Mendes, 2015, bls. 23; Rúdólfsdóttir og 

Jolliffe, 2008). 

Aftur á móti er orðið sýnilegt hvernig frægt fólk hefur áhrif á birtingarmynd og 

sýnileika femínisma. Þegar frægt fólk tileinkar sér femínisma verður stefnan 

eftirsóknarverðari og nýtískulegri. Þessi áhrif breiðast hratt út með hjálp samfélagsmiðla 

og tímarita, til dæmis þegar stjörnur tjá skoðanir sínar og sýna stuðning sinn opinberlega 

til femínisma (Gill, 2016). Að skilgreina sig sem femínista, án þess að taka sérstaklega fram 

hvers vegna og í þágu hvaða pólitískrar stöðu, getur reynst erfitt. Hvað sem er í 

miðlaheiminum getur verið endurskilgreint sem femínískt, hvort sem það er að hylja eða 

sýna líkama sinn, taka kynþokkafulla sjálfsmynd af sér og birta hana eða ekki. Það sem er 

nýtt af nálinni varðandi femínisma er hvernig stefnan hefur fengið jákvæðan blæ yfir sig 

og ekki lengur settar hindranir fyrir einstaklinga félagslega séð, þannig að fólk hættir ekki 

að umgangast einhvern sem er femínisti (Gill, 2016).  

Mikil áhersla hefur verið lögð á hvort og hvernig femínískir aðgerðasinnar skilgreina 

sig sem femínista. Þrátt fyrir mikla og fræðilega athygli femínískra hreyfinga er margt sem 

bendir til þess að femínismi sé ástundaður í samvinnu við aðra. Flestar fræðilegar 

hugmyndir um aðgerðir samfélagshreyfinga eru sjálfkrafa tengdar við aðgerðasinna. 

Sameiginlegt einkenni femínisma skapast þannig í aðgerðum femínista og er þar að auki 

viðhaldið í gjörðum þátttakenda (Rentschler og Thrift, 2015). Margt bendir til þess að 

árangur femínista sé í besta falli veigalítill og eru enn margir þættir í lífi ungra kvenna sem 

eiga skilið eftirtekt hjá femínistum. Þá er litið á ungar konur sem hafa verið einangraðar, 

upplifað óöryggi gagnvart líkama sínum, lágt sjálfsálit og tilhneigingu til sjálfsskaða ásamt 

því að standa frammi fyrir ólíkum skilaboðum um kynferðislegan verknað. Svo virðist sem 

af öllu þessu séu ungar konur í dag eins og kynslóðir ungra kvenna á undan þeim og þær 
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gætu nýtt femínismann sem verkfæri til að ögra og rísa gegn misrétti (Rentschler og 

Thrift, 2015; Rúdólfsdóttir og Jolliffe, 2008).  
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3 Miðlar 

Á áttunda og níunda áratugnum lögðu rannsóknir fræðimanna mikla áherslu á 

ljósvakamiðla, þá sérstaklega sjónvarpið (Bailey og Steeves, 2015). Femínískir fræðimenn 

hafa lýst því að seinni bylgja femínisma stóð frammi fyrir nýrri áskorun á sjöunda og 

áttunda áratugnum þegar fjölmiðlar réðu ríkjum yfir samfélaginu. Leiddi það til þess að 

fjölmiðlar urðu ein helsta áherslan í femínískum rannsóknum, í takt við pólitískar og 

efnahaglegar sveiflur í heiminum (Guðný Gústafsdóttir, 2016, bls. 38). Framsetning og 

túlkun kynfordóma í sjónvarpi, þar sem umræðuefnið voru konur, voru allsráðandi í 

ljósvakamiðlum. Almenningur gleypti allar þessar upplýsingar úr sjónvarpi og öðrum 

miðlum sem sýndi í raun hversu mikil áhrif þeir höfðu á fólk og mynduðu skoðun þeirra án 

þeirra vitundar (Bailey og Steeves, 2015).  

Fjölskylduheimilið er núna miðpunktur fyrir útvarpshlustun, tölvunotkun og 

myndbandaáhorf (Livingstone og Bovill, 1999). Sjónvarp, tölvur, myndbönd og tölvuleikir 

eru nú þegar orðin hluti af daglegu lífi barna og ungmenna og er internetið að verða að 

hálfgerðum veruleika fyrir börn, bæði í skólanum og heima fyrir. Ungt fólk dregst sífellt 

meira inn í nýja tækniþekkingu sem miðað er að tómstundum og er því algengt að viðvera 

foreldra með börnum sínum við skjáinn fari minnkandi. Sjónvarpið varð fljótt helsta 

tómstund barna og kom meðal annars í stað lesturs og jafnvel aðgerðaleysis. Sjónvarpið 

fór að varpa fram staðalímyndum í sjónvarpsþáttum og annarri afþreyingu. Eftir að 

sjónvarpið varð hluti af heimilinu fóru konur og stúlkur að hafa meiri áhyggjur af því að 

tileinka sér kvenleika og kvenleg hlutverk sem birtust á slíkum miðlum (Livingstone og 

Bovill, 1999).  

Miðlar sýna og útvarpa mynd af samfélaginu og alþjóðlegum vettvangi, ásamt því að 

gera einkalífið opinbert með komu samfélagsmiðla. Almennir miðlar eru skilgreindir sem 

hluti af auglýsingamenningu sem miðuð er til almennings og setur fram gildi og venjur 

samfélagsins í formi mynda, frásagna eða öðru slíku (Guðný Gústafsdóttir, 2016, bls. 37). 

Fyrst og fremst er veruleg aukning á miðlum í persónulegri eign (Livingstone og Bovill, 

1999). Gamlir miðlar eins og dagblöð, tímarit og sjónvarp eru okkur kunnuglegir meðal 

þeirra nýju sem verða partur af umhverfinu okkar í skamman tíma. Þeir nýju koma til með 

að ráða yfir heimilistækjum eins og sjónvarpinu, símanum, útvarpinu og svo framvegis 

vegna allra þessara nýjunga sem verða til í þróuninni á þessum tækjum. Nýju miðlarnir eru 

bundnir tækninýjungum (Guðný Gústafsdóttir, 2016, bls. 37-38; Livingstone og Bovill, 

1999).  

Auðvelt er að nota hugtökin „gamlir“ og „nýir“ miðlar án þess að taka nákvæmlega 

fram hvað er átt við og er það að hluta til vegna þess að margvísleg hugtök hafa orðið til í 
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tengslum við mismunandi umræður og um mismunandi tækni (Livingstone og Bovill, 

1999). Skjámiðlar eru bæði kunnugleg og ný tækniþróun, og er áherslan á skjáum heima 

fyrir að auðvelda heimilisstörf og til að stytta sér stundir. Fyrsta tilkoma tölvunnar var á 

skrifstofunni, svo kom hún á heimilið og loks komu þær í skólann, en með örari þróun 

tölvunnar fóru spjaldtölvur og snjallsímar að taka yfir (Morrow, 2014).  

Þessi mikla tækniþróun hefur haft áhrif á Ísland. Notkun Íslendinga á internetinu jókst 

um tæplega tvö prósent á milli 2013 og 2014. Áætlað er að um 97% Íslendinga hafi 

aðgang að internetinu og samkvæmt tölum frá árinu 2015 er Ísland með hæsta hlutfall 

reglulegra internet notenda, eða 96,1%, en reglulegir notendur eru þeir sem tengjast 

internetinu í hverri viku. Fartölvur og spjaldtölvur eru algengustu tækin sem notuð eru á 

íslenskum heimilum til að tengjast internetinu (Hagstofa Íslands, 2015). Þegar internetið 

kom fyrst til sögunnar var til mikils ætlast frá því. Internetið átti að gjörbreyta 

samskiptaháttum, setja tjáningarfrelsi á nýjan stall og koma af stað byltingu í jafnrétti 

kynjanna. Hlutverk internetsins var að ýta undir kvenfrelsi og hjálpa réttindum kvenna á 

þeim sviðum þar sem hafa orðið litlar framfarir (Franks, 2016).   

Snjallsímar komu fyrst á markað árið 2007 og stuttu seinna, árið 2010, kom 

spjaldtölvan fyrst fram á sjónarsvið. Þessi tæki gera einstaklingum kleift að taka myndir, 

myndskeið og veita þeim aðgang að veraldarvefnum hvar og hvenær sem er (Vigdís Fríða 

Þorvaldsdóttir, 2016). Verð á snjallsímum og öðrum stafrænum snjalltækjum hefur 

lækkað talsvert og gefur fólki meiri möguleika á að fjárfesta í slíku tæki, ásamt því að 

gríðarleg aukning hefur orðið á raftækjum almennt. Í kjölfarið hafa miklar breytingar orðið 

í félagslegum samskiptum og hefur ný tækni komið samskiptum á milli fólks á nýtt stig og 

hafa tækin nýst til samskipta á bæði góðan hátt og slæman (Livingstone og Bovill, 1999). 

Góðir þættir eru til dæmis betri fjarskipti og nánari tenging, en slæmir þættir eru til 

dæmis kynferðisleg áreitni á vefnum og er netáreiti orðið viðurkennt vandamál í 

samfélaginu. Dæmi um það er hefndarklám, en nánar verður fjallað um það síðar í þessari 

ritgerð (Livingstone og Bovill, 1999; Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir, 2016).  

 

3.1 Póstfemínísk fjölmiðlamenning 

Í samfélaginu í dag er femínismi orðinn hluti af miðlum, ólíkt sjöunda, áttunda og níunda 

áratugum síðustu aldar. Femínískar orðræður fóru á stjá í miðlum og femínískar 

hugmyndir sprungu út úr sjónvarpsskjánum með umræðum um nauðganir og 

kynlífsvæddar ímyndir, eða í tímaritsgreinum um upplifun og lífsreynslu kvenna í stríði 

gegn auknum fegurðarstöðlum fyrir ungar konur (Gill, 2007a, bls. 268). Í femínískum 

fjölmiðla- og menningarfræðum hafa tvær túlkanir á póstfemínisma verið áhrifamiklar og 
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eftirtektarverðar. Túlkun póstfemínisma sem menningarástand og túlkun á stefnunni sem 

djúpt flækta í nýfrjálshyggjuna (Gill, 2016). Samkvæmt femínískum fræðimönnum hafa 

fjölmiðlar reynt að endurskapa feðraveldið, kapítalisma og gera það eðlilegt í samfélaginu. 

Fjallað er um þrjár kynbundnar áhyggjur í greiningu á mismunandi fjölmiðlaformum, þær 

eru túlkun og framsetning póstfemínisma, sjálfsmynd og áhrif stefnunnar (Guðný 

Gústafsdóttir, 2016, bls. 38). Ein undirstaðan í kenningum um femínisma heldur því fram 

að myndefni í fjölmiðlum og dægurmenningu brjóti niður konur, hlutgerir þær og skapi 

óraunhæfar og félagslegar væntingar til þeirra. Geta þessar væntingar í samfélaginu 

skaðað tengsl kvenna við sinn eigin líkama (Householder, 2015, bls. 19).  

Þrátt fyrir að póstfemínismi standi ekki í raun gegn femínisma er stefnan að öllu leyti 

augljóst svar við femínisma (Gill, 2007b). Sumir líta á póstfemínisma sem fremur strembið 

hugtak sem tengir femíníska og andfemíníska orðræðu saman. Þá bæði setur hann fram 

femínískar hugmyndir og hafnar þeim. Gill (2007b) hefur litið á það sem póstfemínískt 

menningarástand og birtist þessi orðræða í miðlum, svo sem sjónvarpi, kvikmyndum, 

auglýsingum og fleiru. Alltaf er verið að efla ungar konur til sjálfstæðis, þær eru stöðugt 

minntar á að þeim eru allir vegir færir en samt sem áður eru líkamar þeirra enn hlutgerðir 

og kvenlíkaminn sýndur sem kynferðislegt viðfang. Eitt mest áberandi yfirbragð 

póstfemínískrar fjölmiðlamenningar er áherslan á líkamann. Þetta bendir til aukningu á 

kynlífsvæddri birtingarmynd kvenna í kvikmyndum, sjónvarpsefni, auglýsingum og öðrum 

miðlum sem búa til og setja fram útlitskröfur til kvenna sem höfða til fatnaðs, 

líkamsþyngdar og annarra þátta tengdu útliti. Vegna þessarar umfjöllunar frá miðlum, 

beint eða óbeint, um útlit kvenna er nauðsynlegt að skilja að í póstfemínískri 

fjölmiðlamenningu og samfélagi er mikið gert úr líkamanum. Fjölmiðlar í dag leggja meiri 

áherslu á kynþokkafullan líkama sem lykilþátt til að skilgreina konur. Þröngsýnar skoðanir 

á aðlaðandi útliti kvenna eru á borð við að líkami þeirra birtist sem upptök valds og sé 

óstýrilátur. Hefur kvenleiki verið þá endurskilgreindur sem líkamlegt útlit kvenna í staðinn 

fyrir félagsleg og sálfræðileg einkenni konunnar (Gill, 2007b). Samkvæmt Gill leggur 

póstfemínismi áherslu á rétt einstaklingsins, persónulegt val og undirstrikar jafnramt að 

konum eigi að líða vel og vera þær sjálfar (Alda Björk Valdimarsdóttir, 2014, bls. 12). 

Gildi póstfemínisma er að aldrei sé hægt að líta á kyn aðgreint frá kynþætti, 

kynhneigð eða stétt (Gill, 2007a, bls. 250). Rannsóknir hafa sýnt að fjölmiðlar búa yfir 

gífurlegum völdum til að móta meðvitund okkar og sjálfsmynd. Þegar mótað er sjálfsmynd 

kvenna og meðvitund þeirra til að bregðast við umhverfi sínu, hugsunum og tilfinningum 

hefur túlkunin á stefnunni sem menningarástand veitt þeim mikla ánægju. Þar má nefna 

ánægju af sjálfsviðurkenningu sem þátttakendur í stefnunni. Þá upplifa þær sig í sama 
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menningarheimi með öðrum konum og hljóta ánægju af því að deila þeim vettvangi til að 

skoða sjálfsþroska sinn út frá menningarlegum gildum sem þær deila (Guðný 

Gústafsdóttir, 2016, bls. 42). Kostirnir við það að fagna póstfemínisma, út frá áhrifum 

fjölmiðla, eru meðal annars frelsi kvenna til að spranga um í háum hælum og að hafa rétt 

til þess að ganga um með varalit. Að konur geti fagnað kvenleika sínum og ekki fengið þá 

gagnrýni á sig að þær séu ekki femínistar af því þær vilja líta vel út og fagna kynþokka 

sínum (Gill, 2016). 

Sá þáttur sem hefur fengið sérstaka athygli er hvernig dægurmenningin ávarpar konur 

þar sem nútímamiðlar eru vettvangur þar sem birtingarmynd af ungum kvenleika er 

áberandi. Gert hefur verið grein fyrir flækjunni sem er á milli femínískra og andfemínískra 

hugmynda í fjölmiðlum. Því er haldið fram að femínismi eigi þátt í vitundarvakningu 

samfélagsins varðandi kynjafræðileg málefni, eins og heimilisofbeldi og nauðganir, í 

fjölmiðlum en á sama tíma að jafnrétti sé að nást. Þar að auki er valdefling, eins og 

jafnrétti, lykilhugtak meðal femínískra aðgerðasinna og vísar til einstaklingshyggju þar 

sem konan er talin sjálfhverf, eigingjörn og vinnur fyrir sjálfri sér í stað þess að hneigjast 

að því vinna saman í átt að félagslegum breytingum (Rúdólfsdóttir og Jolliffe, 2008).   

Með nokkrum undantekningum hafa fjölmiðlar stundum ýkt kynjamisrétti og gert það 

öfgakennt (Gill, 2016). Á þetta einnig við þegar kynjamisrétti er tekið alvarlega, þegar 

einstaklingsbundin vandamál eru ýkt í fjölmiðlum í stað þess að fjalla um kerfisbundin 

vandamál í samfélaginu. Dæmi um þessa varanlegu endurskilgreiningu á viðhorfum eru að 

það sé í lagi að kalla sjálfan sig femínista ef þú giftir þig, rakar á þér fæturna eða ferð í 

megrun og þess háttar. Femínísk sjálfsmynd er skoðuð vandlega og á meðan aukin 

umræða um femínísk málefni meðal almennings er velkomin, er rétt að átta sig á að þegar 

femínískir miðlar ná leiðarenda verða þeir hluti af hversdagsleikanum (Gill, 2016). 

Femínískir fræðimenn hafa bent á að áður var erfitt að festa femínískri umræðu sess í 

miðlum (Gill, 2016). Í dag virðist svo vera að flest vandamál í samfélaginu eru rakin til 

femínisma og hefur femínismi fengið nýjan ljóma í dægurmenningunni. Miðlar hafa 

skapað fjölþættan og margvíslegan vettvang, eins og auglýsingar, niðrandi athugasemdir 

og neikvæðar fréttir, sem vekur upp hugmyndir og spurningar til femínískra fræðimanna 

um sjálfsmynd kvenna (Bailey og Steeves, 2015). Áður var femínismi ekki eins sýnilegur í 

fjölmiðlamenningu og nú. Við erum að verða vitni að endurvakningu á femínískum 

umræðum í samfélaginu auk endurnýjuðum áhuga fjölmiðla á femínískum málefnum (Gill, 

2016). Fjölmiðlar eru sífellt meira að fjalla um femínísk vandamál í samfélaginu án þess að 

undirstrika að þau séu femínísk. Femínistar laða að sér athygli fjölmiðla með herferðum 

sínum á internetinu og hafa femínískir fræðimenn reynt að skilja hvernig konur hafa 
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meðtekið og túlkað efnið sem fer á fjölmiðla (Mendes, 2015, bls. 32). Fjölmiðlafræðingar 

hafa sett fram þá kenningu að póstfemínismi sé hugsanlega óþarfi í ljósi fjórðu bylgju 

femínisma sem fer fram í gegnum samfélagsmiðla (e. social media-based feminist 

activism) (Gill, 2016). Tæknin og miðlarnir hafa þróast og breyst alveg eins og samband 

kvenna við miðla og femínískar fræðikenningar (Bailey og Steeves, 2015; Gill, 2016; 

Mendes, 2015, bls. 32). 

 

3.2 Samfélagsmiðlar 

Clay Shirky, prófessor við New York University telur að samfélagsmiðlar gegna veigamiklu 

hlutverki við að efla félagslegar og pólitískar breytingar (Joseph, 2012). Það er ekki hægt 

að neita því að samfélagsmiðlar skipta sífellt meira máli við að veita upplýsingar, þjónustu, 

og sem vettvangur samskipta og tómstunda fyrir fólk um allan heim (Mendes, 2015, bls. 

34). Skilgreina má samfélagsmiðla sem vettvang sem samanstendur af internet forritum. 

Á þessum vettvangi getur ungt fólk búið til sína eigin opinbera eða hálf opinbera prófíla, 

byggt upp tengslanet með öðrum notendum og skrifað og auðkennt sjálfan sig og sitt 

samfélag fyrir framan aðra notendur. Ungt fólk nýtir sér internetið á þennan hátt því það 

hefur mjög takmarkaðan aðgang að viðurkenndu opinberu rými (Boyd, 2014, bls. 6; 

Harris, 2008; Joseph, 2012; Mendes, 2015, bls. 34).  

Samfélagsmiðlar eru mikilvægir fyrir ungar konur, sérstaklega til að taka þátt í 

opinberum pólitískum vettvangi. Öll opinber tjáning þarf þó ekki endilega að teljast 

pólitísk. Einnig hafa aðrir haldið því fram að samfélagsmiðlar auðvelda einstaklingum, sem 

hafa ekki tök á að mæta í eigin persónu, að taka þátt í pólitískum umræðum. Þátttakendur 

geta látið í sér heyra á samfélagsmiðlum með áróðri. Athafnasemi sem þessi snýst um að 

skapa opinbert sjálf, sem er fyrsta skrefið í að skilgreina sig sem almennan borgara. Þetta 

gefur ungum konum tækifæri til að koma trúnaði og einkamálum fram á opinberum 

vettvangi á þann hátt sem áður var ekki hægt að hugsa sér fyrir komu tækninnar. Ljóst er 

að margar ungar konur eru að reyna að vinna í opinbera sjálfinu sínu (Harris, 2008).  

Greinarmunur ætti að vera á milli félagslegra tengslaneta (e. social network) og 

samfélagsmiðla (e. social media) (Murthy, 2012). Samfélagsmiðlar byggjast á félagslegum 

tengslanetum en ekki öfugt. Félagsleg tengslanet sem umkringja miðla á borð við 

Facebook, eru skilgreindir sem þjónustuvefir. Þeir auðvelda notendum að halda utan um 

obinberar eða hálf opinberar upplýsingar innan takmarkaðs kerfis og þar geta þeir búið til 

lista yfir aðra notendur sem þeir deila með tengingu. Sumir skella félagslegum 

tengslanetum og samfélagsmiðlum saman í einn flokk. Þrátt fyrir að miðlarnir hindri ekki 
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hvorn annan er þörf á að gera grein fyrir að samfélagsmiðlar eru aðallega hugsaðir sem 

miðlar fyrir venjulegt fólk til að tengjast öðru fólki. Samfélagshlutinn af samfélagsmiðlum 

vísar til aðgreiningu frá hefðbundnum fjölmiðlum (Murthy, 2012). 

Myndefni er mjög stór hluti af samfélagsmiðlum í dag, notendur setja inn myndir af 

sjálfum sér, öðrum eða athöfnum sínum. Með því að deila myndefni sínu eru einstaklingar 

að sýna öðrum notendum hvað fer fram í lífi þeirra. Ungmenni nota samfélagsmiðla mikið 

í þessum tilgangi, til að sýna öðrum hvað þau eru að gera. Þetta hefur vakið spurningar 

um hvort einstaklingar séu að birta myndir af raunveruleika sínum eða hvort þeir séu að 

setja fram myndir af því sem þeir óska að væri raunveruleiki sinn (Callahan, 2015). 

Fræðimenn hafa tekið fram að þrátt fyrir að samfélagsmiðlar séu aðallega notaðir til 

skemmtunar hafa miðlarnir náð að samræma pólitískar hreyfingar um allan heim 

(Mendes, 2015, bls. 34). Fyrir margar hreyfingar hafa miðlarnir jafnstórt gildi og dagblöð, 

bæklingar og veggspjöld. Sumar samfélagsbreytingar verða ómeðvitað til í gegnum 

samfélagsmiðla, en gerast þó ekki af sjálfu sér. Þátttaka fólks í samfélagshreyfingum verða 

oft til með hjálp samfélagsmiðla og er fólk stundum ómeðvitað um það. Í sumum tilfellum 

innan samfélagsmiðla er hægt að túlka samfélags- og menningarþátttöku sem 

borgaralega eða pólitíska. Þau tilfelli gætu verið á borð við herferðir gegn samfélagslegu 

málefni eða mótmæli af einhverju tagi. Samfélagsmiðlar virka ekki aðeins sem leið til að 

safna saman fólki. Þeir virka einnig sem tilfinningaþráður þar sem samfélagsmiðlar tengja 

fólk saman, sama hvar þau eru staðsett í heiminum (Mendes, 2015, bls. 34 og 40). 

Eitt sameiginlegt einkenni samfélagsmiðla er að þeir eru frjálsir og óbundnir og eru 

því mjög aðgengilegir (Joseph, 2012). Hver sem er getur stofnað aðgang á Facebook eða 

Twitter sér að kostnaðarlausu. Samfélagsmiðlar eru vitaskuld bundnir við aðgang að 

internetinu, sem er þó í boði alls staðar í hinum vestræna heimi. Aðgengi að internetinu 

eykst gríðarlega hratt og þökk sé internetinu eru samfélagsmiðlar fremstir í bransanum 

hvað varðar samskipti milli einstaklinga (Joseph, 2012; Morrow, 2014). 

3.2.1 Facebook 

Samfélagsmiðillinn Facebook var stofnaður árið 2004 og er vettvangur á internetinu þar 

sem einstaklingar á aldrinum 13 ára og eldri geta búið til sinn eigin persónulegan prófíl (e. 

profile) og tengst öðrum einstaklingum í gegnum vinalistann sinn (Joseph, 2012). 

Facebook er einn vinsælasti og farsælasti samfélagsmiðill heims í dag og er áætlað að á 

fyrsta ársfjórðungi árið 2014 voru að minnsta kosti 1.28 milljarður manna sem skráðu sig 

inn á síðuna í hverjum mánuði, en ætla má að tölurnar hafi farið enn hækkandi síðan þá. 

Hægt er að setja inn stöðuuppfærslur, alls kyns myndefni og tengla (e. link) af 

utanaðkomandi vefsíðum, senda einaskilaboð til annarra notenda, setja inn 



21 

athugasemdir, deila og líka við (e. like) aðrar færslur með næstum ótakmörkuðum fjölda 

vina. Þessir „vinir“ eru yfirleitt einstaklingar sem notandinn þekkir til en þessi tengsl eru í 

flestum tilvikum ekki ómissandi. Notandinn hefur einnig val um hvort takmarka eigi 

aðganginn að síðunni hans eða ekki í gegnum öryggisstillingar og getur þannig ráðið hvaða 

notendur sjá færslur sínar. Auk þess leyfir Facebook notendum sínum að búa til viðburði 

þar sem einstaklingar eru hvattir og beðnir um að tilkynna hvort þeir muni mæta eða ekki 

(Joseph, 2012; Mendes, 2015, bls. 35).  

Facebook gerir einnig notendum kleift að búa til hópa þar sem notendur geta sent 

uppfærslur, skoðanakannanir og hafið umræður innan hópsins (Mendes, 2015, bls. 35). 

Fyrir hópa, vörumerki, fyrirtæki eða annað slíkt er algengara að setja upp síður sem leyfa 

ótakmarkaðan fjölda vina og verða vinir með því að líka við stofnunina og þurfa því ekki að 

fá opinbert samþykki. Þannig getur hver sem er skoðað síðuna og séð hvað þar fer fram. 

Hópasíður bjóða upp á þrjú öryggisstig fyrir hópa, leynihóp þar sem aðeins meðlimir 

hópsins vita að hópurinn sé til og séð hvað fer þar fram, lokaðan hóp þar sem allir 

notendur geta séð að hópurinn sé til en sjá ekki hvað fer þar fram, og að lokum opinn 

hópur þar sem allir geta séð hópinn og hvað fer þar fram án þess að vera meðlimur 

hópsins (Joseph, 2012; Mendes, 2015, bls. 35). 

3.2.2 Twitter 

Twitter fór af stað árið 2006 og er í dag orðinn einn stærsti og vinsælasti samfélagsmiðill 

og smábloggsíða í heiminum í dag. Þessi samfélagsmiðill gerir notendum kleift að birta 

140 stafa færslur, sem kallast tíst (e. tweet), á netmiðilinn. Twitter tilkynnti að miðillinn 

hafði 255 milljón virka notendur og að 500 milljón tísta væru birt daglega, en hægt er að 

gera ráð fyrir að tístum hafi farið fjölgandi síðan þá (Mendes, 2015, bls. 36). Ólíkt 

Facebook, þar sem notendur geta sett öryggis- og einkastillingar varðandi það hverjir geta 

skoðað prófíla sína, eru öll tíst opinber en aðeins notendur Twitter geta fylgt (e. follow) 

ákveðnum einstaklingum. Ólíkt bloggum eða samfélagsmiðla vettvangi eins og Facebook 

er ekki möguleiki á að skrifa athugasemd við tíst, en það er möguleiki á að endurtísta (e. 

re-tweet). Þá er svarað tísti með öðru tísti sem beinist sérstaklega að notandanum sem er 

verið að svara (Mendes, 2015, bls. 36). Það eru ótal margar ástæður fyrir endurtísti, þær 

eru meðal annars til að birta eða dreifa tístinu til nýrra markhópa, settar fram til 

skemmtunar eða til að upplýsa ákveðinn markhóp. Endurtíst hefur einnig verið notað til 

að tjá sig eða bæta athugasemdum sínum við tístið, sem er oft gert til að hefja umræður 

til að vera opinberlega sammála eða gagnrýninn einhverjum, fyrir sjálfsávinning og til að 

öðlast fleiri fylgjendur (Joseph, 2012; Mendes, 2015, bls. 36-37; Murthy, 2012). 
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Notendur ná að deila furðumiklum upplýsingum með aðeins 140 stöfum ásamt því að 

setja tengla, myndefni eða annað með færslunni. Tíst notenda eru strax sýnileg, en 

notandi getur þó fylgst með og stjórnað hverjir geta fylgst með honum á miðlinum. Hægt 

er að fylgjast með öðrum notanda Twitter án þess að vera skráður sem vinur notandans. 

Twitter notandi gæti allt eins þekkt fáa eða jafnvel engan af fylgjendum sínum. Flest, ef 

ekki öll, tíst eru opinber öllum almenningi og er hægt að leita að þeim í gegnum leitarvélar 

á internetinu og er þeim auðveldlega dreift með endurtísti (Joseph, 2012).  

Flestir fullorðnir internet notendur hafa heyrt um Twitter og hefur oft verið fjallað um 

Twitter í rannsóknum á samfélagshreyfingum sem áhrifaríka aðferð til að virkja 

mótmælendur (Mendes, 2015, bls. 37). Twitter getur verið nýtt til að veita upplýsingar um 

hvar og hvenær á að mæta á mótmæli og aðra skipulagða viðburði. Þrátt fyrir að Twitter 

hefur verið notað sem tól til að rökræða mál innan ýmissa samfélagshreyfinga, hafa 

margir aðgerðasinnar verið sammála um að þetta sé ekki besti vettvangurinn fyrir djúpar 

umræður. Kostir miðilsins eru þó að hann nær að bera skilaboð og dreifa boðskap hratt 

(Mendes, 2015, bls. 37; Murthy, 2012). 

 

3.3 Notkun og hlutverk samfélagsmiðla meðal ungs fólks 

Öll ný samskiptatækni hefur félagsleg áhrif og má líta á nýja tækni sem mikilvæga leið til 

að fá ungt fólk til að tengjast stjórnmálum (Murthy, 2012). Hefðbundin stjórnmál heilla 

ekki ungt fólk almennt og pólitískar stofnanir þurfa að bregðast við þörfum þeirra og 

hagsmunum (Harris, 2008). Jafnframt verður að auka þátttöku þeirra á hugmyndaríkan 

hátt þar sem það getur reynst erfitt að ná til ungs fólks. Nútímatækni, eins og farsímar og 

internetið, er talin vera sérstaklega nauðsynlegur hluti af því að auðvelda aðkomu ungs 

fólks að hefðbundnum stjórnmálum. Miðlarnir hjálpa þeim við að sækja upplýsingar 

tengdar stjórnmálum eins og að taka þátt í herferðum og kosningum, kynnast 

stjórnmálamönnum, ásamt að þróa sína eigin stjórnmálaþekkingu (Murthy, 2012). 

Ungmenni læra hvernig á að nota samfélagsmiðla með því að eiga samskipti við vini sína 

frekar en að læra þessa hegðun frá foreldrum sínum eða kennurum (Harris, 2008). Þessi 

nýi miðill er hannaður til að auðvelda félagsleg samskipti, deila stafrænum miðlum og 

samvinnu en félagsleg tengslanet eru mikilvæg fyrir hæfni samfélagsmiðla til að miðla og 

dreifa efni (Harris, 2008; Murthy, 2012).  

Mannleg samskipti okkar á Twitter og öðrum nýjum miðlum á borð við Facebook eru 

hluti af daglegum athöfnum og eru einstaklingar að nota miðlana á hverjum degi (Murthy, 

2012). Dagleg umgengni við fjölmiðla er þó enn stærri hluti af félagslegu lífi okkar og 

færumst við í átt að tímum auglýsinga. Samfélagsmiðlar hafa gert einstaklinga að 
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auglýsingatæki þar sem einstaklingar auglýsa ómeðvitað, þar sem þeir eru ekki endilega 

að auglýsa vörur heldur okkur sjálf. Rannsóknir hafa sýnt að fjöldi fylgjenda eða vina sem 

einstaklingur hefur á samfélagsmiðlum á þátt í því hvernig einstaklingurinn skynjar sig 

sjálfan. Samt sem áður hefur neteinelti alvöru möguleika á að skaða eða jafnvel eyðileggja 

sjálfsmynd einstaklinga (Murthy, 2012).  

Samfélagsmiðlar hafa aukið aðgang að upplýsingum á mikilvægan hátt (Joseph, 2012). 

Frásagnir í fréttamiðlum eru ekki lengur bundnar við hefðbundnar heimildir eins og frá 

blaðamönnum, en í staðinn veita samfélagsmiðlar aðgang að ósíuðum upplýsingum sem 

tengjast hverjum einstaklingi sem lýsir áhrifum af atburði og kýs að deila sögu sinni. 

Upplýsingar eru að breiðast út enn hraðar og enn lengra sem þýðir að upplýsingar frá 

hverju heimshorni eru aðgengilegar fyrir stærri og landfræðilega ólíkari hópa. Facebook 

breytti ásjónu rafrænna samskipta og hefur aukið hraðann á samskiptum milli einstaklinga 

(Morrow, 2014). Í tengslum við byltingar eru mikilvægustu áhorfendurnir heimamenn og 

staðbundnir og alþjóðlegir áhorfendur sem hjálpa til við að tryggja að skilaboðin dreifast 

og heyrast, hvort sem það er úti í samfélaginu eða á internetinu (Jospeh, 2012; Morrow, 

2014).  

 

3.4 Áhættur á samfélagsmiðlum 

Samfélagsmiðlar eru oft taldir vera flókið fyrirbæri eins og núverandi umræða á 

internetinu um jafnrétti og kynjamismun hefur gefið til kynna (Harris, 2008). Notkun 

stúlkna á samfélagsmiðlum er mjög áberandi og hefur umræða um ungar konur á 

internetinu, og þá hættu sem blasir við þeim á samfélagsmiðlum, orðið sífellt meiri. Það er 

vaxandi umræða um hættur á samfélagsmiðlum út frá sjónarmiðum ungra kvenna, þar 

sem fjallað er um hætturnar frá viðhorfum og áliti þeirra (Harris, 2008). Mikið hefur verið 

fjallað um notkun ungmenna á internetinu. Fræðimenn hafa bent á að leggja þarf áherslu 

á að fylgjast með hvað þau eru að gera á slíkum miðlum. Einnig er mikilvægt að fylgjast 

með hversu miklum tíma ungmenna er varið á internetinu (Anderson og Hanson, 2009).  

Virkni á samfélagsmiðlum gefur einstaklingum ákveðna merkingu þegar þeir búa til 

persónulega prófíla á vefsíðum eins og Facebook og eiga í samskiptum við aðra á 

internetinu. Eins og hefur komið fram einkennast samfélagsmiðlar af prófílum, 

samskiptum við vini og opinberar athugasemdir. Um leið og einstaklingur skráir sig inn á 

samfélagsmiðla og samskiptasíður er hann beðinn um að setja inn upplýsingar um sjálfan 

sig. Rannsóknir á persónulegum vefsíðum ungra kvenna hafa sýnt að virkni þeirra á þess 

konar síðum er mikil vegna þess að þær geta verið þær sjálfar, sagt það sem þeim finnst 

og enginn getur stöðvað þær (Harris, 2008). Öll ungmenni fara í gegnum það ferli að 
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uppgötva sjálfsmynd sína, enda fara unglingsárin að mestu í einstaklingsmótun. Internetið 

og samfélagsmiðlar eru því spennandi vettvangur fyrir ungmenni að uppgötva sjálfan sig 

og birtast eins og þau vilja að fólk sjái sig (Weber og Mitchell, 2008).  

Hafa þá rannsóknir einnig sýnt að ungar stúlkur á samfélagsmiðlum njóta þess að 

skapa og nota rýmið á miðlunum. Þar geta þær átt samskipti við vini sína, kynnst nýju fólki 

og tjáð sig á opinberum vettvangi þar sem foreldrar þeirra eða annar yfirráðandi er ekki til 

staðar (Harris, 2008). Í sumum tilfellum eru stúlkur farnar að eyða mjög miklum tíma á 

internetinu í að leitast eftir athygli (Bailey og Steeves, 2015). Það er lítið tekið tillit til þess 

að einstaklingur stjórnar því sem hann gerir og hvernig hann lítur á sjálfan sig á vefnum. 

Stúlkur hafa verið að sækja í neikvæða athygli með því að birta slæmar eða óviðeigandi 

myndir af sér. Finnst þeim ekkert athugavert við þá hegðun í ljósi þess hversu mikla 

neikvæða athygli og neikvæð ummæli stúlkur fá almennt á sig í dag. Þetta er þó það sem 

þær kjósa að gera. Er þetta dæmi um það rými sem stúlkur fá og njóta að hafa en nota 

kannski ekki á réttan eða viðeigandi hátt. Slík hegðun gæti skapað vandræði á borð við 

netáreiti fyrir þær síðar (Bailey og Steeves, 2015; Harris, 2008).  

Stúlkur hafa fundið fyrir þvingun til þess að vera á samfélagsmiðlum. Hefur verið bent 

á hversu kaldhæðnislegt það var þegar Facebook var tiltölulega nýtt, að börnum og 

ungmennum var ráðlagt að halda sig frá samfélagsmiðlinum (Bailey og Steeves, 2015). 

Ástæðan var sú að kynferðislegir afbrotamenn voru taldir nota miðilinn til að ná sambandi 

við börn og ungmenni, þá sérstaklega ungar stúlkur. Í dag er allt reynt til að tengja fólk við 

Facebook, til dæmis eru fyrirtæki með sérstaka leiki fyrir alla aldurshópa og til að taka þátt 

þurfa einstaklingar að vera með Facebook aðgang. Einnig hafa stúlkur, og í raun allir, 

fundið fyrir pressu frá jafnöldrum sínum til að vera á samfélagsmiðlum. Þetta er hluti af 

félagsvenjum ungmenna í dag. Hefur því myndast smávægileg togstreita þarna á milli, að 

vera á samfélagsmiðlum til að tengjast vinum sínum, og geta átt samskipti við þá þar, og 

að vera ekki á samfélagsmiðlum vegna afbrotamanna sem gætu leynst þar (Bailey og 

Steeves, 2015).  

Á vefsíðum félagslegra tengslaneta eru notendur í samskiptum við fólk sem þeir 

þekkja utan vefsíðunnar. Á sumum samfélagsmiðlum, sem byggjast ekki á félagslegum 

tengslanetum, eru notendur að finna vini og fylgjendur á vefsíðum og fjölmiðlum í 

gegnum sameiginleg áhugamál (Murthy, 2012). Þessi áhugamál geta verið tónlist, íþróttir 

eða annað og getur það leitt til frekari samskipta við ókunnuga. Dæmi um þetta eru síður 

eins og Twitter þar sem einstaklingar fá fylgjendur út frá sameiginlegu áhugamáli eða 

öðru, en ekki er krafist þess að þeir þekkist innbyrðis (Murthy, 2012). Það getur skapast 

hætta fyrir ungt fólk að tala við ókunnuga á internetinu og er þörf fyrir enn frekari 
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miðlakunnáttu meðal barna og almennri fræðslu til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif 

vinsælla netmiðla (Dobson, 2014). Ungmenni eru ekki alltaf meðvituð um hætturnar á 

internetinu og því sem fylgir að deila upplýsingum sínum á samfélagsmiðlum (Vigdís Fríða 

Þorvaldsdóttir, 2016). 
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4 Samfélagshreyfingar 

Á sjöunda áratugnum sást aukning á nýrri birtingarmynd af pólitískri þátttöku almennings 

ásamt breytingu á helstu ágreiningsmálum (Porta og Diani, bls. 6). Áður fyrr lögðu 

pólitískar samfélagshreyfingar áherslu á atvinnu- og þjóðarmálefni, en á sjöunda 

áratugnum urðu til nýjar samfélagshreyfingar. Lögðu þær áherslu á önnur áhyggjuefni 

eins og frelsun kvenna, umhverfisvernd og aðra þætti tengda samfélaginu. 

Samfélagshreyfingar hafa verið skilgreindar sem tjáningar á tilfinningum einstaklinga og 

sameining almennings um ákveðin baráttumál (Mendes, 2015, bls. 40). Samkvæmt Diani 

hefur nýjum samfélagshreyfingum verið lýst sem tengslaneti af óformlegum samskiptum 

milli fjölda einstaklinga, hópa og stofnana. Samfélagshreyfingar einkennast einnig af 

pólitískum eða menningarlegum átökum á grundvelli sameiginlegra skoðana eða 

sjálfsmynda (Mendes, 2015, bls. 40; Porta og Diani, 2006, bls. 6-7). 

Samfélagshreyfingar verða til vegna einstaklinga sem mótmæla eða standa með 

samfélagslegum breytingum. Eiga þá sér stað pólitískar og jafnvel menningarlegar deilur 

(Porta og Diani, 2006, bls. 21-22). Vegna ólíkra skoðana og viðhorfa koma þessar pólitísku 

og menningarlegu deilur upp á milli aðgerðasinna. Það sem aðskilur ferli 

samfélagshreyfinga frá mótmælum og herferðum er meðal annars það að þátttakendur í 

þessum aðgerðum hafa eitthvað sameiginlegt á persónulegan hátt. Það getur verið 

sjálfsmynd þeirra, skoðanir, viðhorf og hvernig þeir skilgreina sig í samfélaginu. Einnig er 

það hvernig samfélagshreyfingar eru skipulagðar, en stundum þarf minna eða ekkert 

skipulag í sum mótmæli (Porta og Diani, 2006, bls. 21-22).  

Einn lykilþáttur samfélagshreyfinga er þegar það myndast persónuleg tengsl milli 

einstaklinga sem taka þátt í hreyfingunni. Þegar einstaklingar innan slíkra hreyfinga eiga 

eitthvað persónulegt sameiginlegt með öðrum þátttakendum myndast sterk tengsl innan 

hópsins. Fá þeir þá tilfinningu fyrir því að vera partur af hópnum og finna þeir þá fyrir 

sameiginlegum markmiðum ásamt meiri skuldbindingu gagnvart málefninu og gildi 

hreyfingarinnar. Þátttaka í samfélagshreyfingum er því bundin samræmingu á milli 

þátttakenda og getur því verið breytileg. Það þarf að greina frá hverjir eru partur af 

tengslanetinu og hverjir ekki og jafnramt þurfa þátttakendur að taka þátt á eigin 

forsendum. Samt sem áður getur ekki aðeins einn einstaklingur staðið fyrir svona 

hreyfingu, sama hversu voldugur og áhrifaríkur hann er og því er mikilvægt að allir þeir 

sem málið snertir hafi sameiginlegt markmið (Porta og Diani, 2006, bls. 21-22).  

Flestar samfélagshreyfingar, sem almennt er fjallað um í fjölmiðlum, hafa mörg 

hundruð þúsunda stuðningsmanna og samanstanda af skipulagðri keðjustjórn (Mendes, 

2015, bls. 39). Mismikið er af fólki á bakvið hverja samfélagshreyfingu og hafa minni 
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hreyfingar aðeins handfylli af fólki og lítil eða jafnvel engin úrræði eða formlega 

uppbyggingu. Þó svo að fólk haldi áfram að safnast saman á opinberum vettvangi í 

gegnum risa mótmæli og göngur, fer stór hluti mótmælanna fram á internetinu. 

Heimurinn hefur upplifað örar tæknibreytingar á undanförnum 20 árum sem hafa leitt til 

grundvallar breytinga á því hvernig samfélagshreyfingar virka. Þessi breyting snýst um 

vaxandi mikilvægi nýrra tæknimiðla, internetið og samfélagsmiðla, til að byggja upp og 

skipuleggja. Miðlægt hugtak í þessari breytingu er hugmyndin um internetið sem markar 

muninn á gömlum og nýjum samfélagshreyfingum. Líkt og internetið, eru 

samfélagshreyfingar að þróast hratt. Gamlar samfélagshreyfingar einkenndust af hörðu 

stigveldi en nýjar samfélagshreyfingar eru taldar hafa mun minni formleg stigveldi og 

sjaldan viðurkenndan leiðtoga (Mendes, 2015, bls. 39).  

Þökk sé starfsemi samfélagshreyfinga á internetinu hafa hreyfingar meira vald til að 

dreifa boðskapnum, ráða nýja meðlimi, skipuleggja viðburði og fleira. Samfélagshreyfingar 

hafa nýtt samfélagsmiðla til þess að gera viðburði og deila upplýsingum um hreyfinguna til 

einstaklinga. Þó að tengslanet hafi verið til á undan internetinu hefur þessi nýja tækni gert 

okkur kleift að mynda tengingar við aðra einstaklinga mun hraðar og yfir landfræðilega 

dreifðara rými (Mendes, 2015, bls. 40). Skapast hefur umræða um samfélagshreyfingar, 

þá sérstaklega um nýjar hreyfingar og að hvaða leyti þær séu taldar nýjar og eru það 

hreyfingar sem byggðar eru í kringum menningarleg málefni. Tekið er fram að 

einstaklingar hvaðan af í heiminum hafa mótmælt mörgu svipuðu menningartengdu og 

persónulegu óréttlæti í gegnum áratugi. Sem dæmi má nefna bætt kjör og réttindi fyrir 

konur, samkynhneigða og fólk af ólíkum kynþáttum. Þetta segir okkur að 

samfélagshreyfingar hafa nánast verið alltaf til, en með nýrri tækni koma ný tækifæri 

(Mendes, 2015, bls. 39). 

 

4.1 Nýting samfélagsmiðla 

Fólk á samfélagsmiðlum deilir alls kyns myndefni, fréttum, hugmyndum með hvort öðru 

ásamt því að koma alls konar skilaboðum áleiðis til hvers annars og á vefinn sjálfan 

(Harris, 2008). Samfélagsmiðlar eru nýttir sem verkfæri af uppfærslum og notaðir til að 

byggja upp ný tengslanet af femínískri gagnrýni og uppbyggingu samfélags. Til dæmis er 

því haldið fram að notkun femínista á skopmyndum (e. meme) á internetinu trufli 

opinbert og pólitískt kvenhatur og drepi samtímis femínísku staðalímyndina (Rentschler 

og Thrift, 2015). Tilkoma femínískra skopmynda er talin mikilvæg, ekki aðeins til að búa til 

endurnýjaða og útbreiddari vitneskju um femínísk málefni meðal almennings, heldur 

einnig til að stuðla að krafmikilli skuldbindingu innan femínismans. Femínískar skopmyndir 
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á internetinu eru einnig taldar hafa pólitíska virkni til að virkja nýja hætti femínískrar 

gagnrýni og hvetja til samfélagsheildar. Litið er á stafrænan femínisma sem sérkennilegan 

vegna þess að hann hefur rými á internetinu þar sem femínistar geta lært af hvor öðrum 

(Baer, 2016). Internetið er sérstaklega gott til að auðvelda dreifingu á femínískum húmor 

og hafa samfélagsmiðlar skapað nýjar tegundir af gagnrýni á femínisma og jafnvel 

hugmyndir fyrir femínískar aðgerðir (Rentschler og Thrift, 2015).  

Fjöldi ungra femínista nota internetið sem vettvang til umræðu og skipulags sem 

endurmóta femínisma í mismiklum mæli en til eru tilfelli þar sem samfélagsmiðlar eru 

notaðir til gera ungar konur virkari í samfélaginu (Harris, 2008; Rúdólfsdóttir og Jolliffe, 

2008). Samskiptamiðlar gefa einnig þá von um að brúa bilið á milli mismunandi 

menningarheima og menningarsundrunum (Boyd, 2014, bls. 156). Femínískir fræðimenn 

hafa lýst stafrænum femínískum aðgerðum sem frávik frá hefðbundnum hætti femínískra 

pólitíkar með þeim rökum að það táknar nýja stund eða tímamót femínisma. Internetið og 

samfélagsmiðlar eiga því þátt í framförum femínisma (Baer, 2016). 

 

4.2 Póstfemínískar samfélagshreyfingar 

Femínistar taka þátt í aðgerðum samfélagshreyfinga í gegnum samfélagsmiðla, óháð 

staðsetningu sinni (Rentschler og Thrift, 2015). Þegar litið er á samfélagsmiðla sem tækni 

til að byggja upp sjálfsmynd ungra kvenna er sýnt hvernig sjálfsmynd, sem þær hafa búið 

til og birt opinberlega, getur grafið undan ríkjandi staðalímyndum kvenna sem hafa 

eyðilagt hugmyndir stúlkna um að geta gert það sem þær vilja. Tækninýjungar auðvelda 

ungum konum að berjast fyrir eða streitast á móti kvenlegum staðalímyndum. Með því að 

hafa til dæmis meira sjálfsöryggi en þær eru vanar að hafa og vera minna bundnar við 

kynbundna staðla varðandi útlit (Harris, 2008). 

Í mörgum löndum eru ungar konur líklegri en ungir menn til að taka þátt í félagslegum 

aðgerðum (e. social action) eða vera aðgerðasinnar. Sumir ungir menn eru á jaðrinum við 

að gera ungum konum, sérstaklega þeim sem taka þátt í aðgerðunum, erfitt fyrir. Þeir tala 

illa til þeirra og gagnrýna þær. Dagleg þátttaka ungra kvenna í pólitískum eða félagslegum 

málefnum og aðgerðum er því mikilvæg (Harris, 2008). 

Frekar en að greina femínískar aðgerðir eru fjölmiðlar að rannsaka samskipti, innra 

skipulag og þá upplýsingatækni sem myndar helstu þætti femínisma nútímans. 

Samfélagshreyfingasérfræðingurinn Chris Bobel lítur svo á að út frá femínískum 

rannsóknum skilgreini aðgerðasinnar sig ekki sem „aðgerðasinna“, heldur telja þeir að 

hægt sé að taka þátt í samfélagshreyfingum án þess að vera undirstrikaður sem 
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aðgerðasinni. Þetta viðhorf hefur gert rannsóknir á samfélagshreyfingum flóknari 

(Rentschler og Thrift, 2015).  
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5 Druslugangan 

Druslugangan er dæmi um póstfemínisma og grasrótar stjórnmálahreyfingu (Mendes, 

2015, bls. 4). Erfitt hefur verið að veita alhliða skilgreiningu á samtökum 

Druslugöngunnar, helstu markmiðum hennar og skilaboðum þar sem hún er án 

viðurkennds leiðtoga og höfuðstöðva (Mendes, 2015, bls. 4). Skilaboð og helstu markmið 

hreyfingarinnar hafa stundum verið breytileg eins og sjálfur femínisminn, en 

Druslugangan er mjög sveigjanlegt fyrirbæri. Þess í stað hefur hreyfingin mótast af 

umhverfi sínu og samtíma, staðbundnum málefnum, ríkjandi viðburðum og persónulegum 

skilningi skipuleggjenda á kynferðislegu ofbeldi og nauðgunarmenningu (e. rape culture). 

Nauðgunarmenning vísar til samfélags sem lítur viljandi framhjá kynferðislegu og 

kynbundnu ofbeldi. Í nokkra áratugi hafa femínistar og femínískir fræðimenn talað um 

aukna þróun á nauðgunarmenningu í félags- og menningarlegu samhengi þar sem yfirráð 

karlmanna er álitið kynæsandi. Þá er ungum mönnum og konum er kennt að árásargirni 

karlmanna sé heilbrigður og eðlilegur hluti af kynlífi (Mendes, 2015, bls. 4-5; Ringrose og 

Renold, 2012).  

 

5.1 Upphaf 

Kona að nafni Heather Jarvis, búsett í Toronto, var á Facebook síðu sinni í janúar 2011 

þegar hún rakst á grein frá stúdentablaði York University. Greinin sagði frá því hvernig 

konur gætu komið í veg fyrir að verða fórnarlamb ofbeldis með því að klæða sig ekki eins 

og druslur (e. sluts). Jarvis fylltist reiði við lesturinn en henni fannst greinin gefa í skyn að 

kynferðislegt ofbeldi væri fórnarlambinu að kenna. Konur sem klæðast flegnum fötum, 

drekka áfengi og njóta þess að stunda kynlíf er sjálfum kennt um kynferðislegt ofbeldi og 

áreitni vegna þessara atriða (Mendes, 2015, bls. 3; Ringrose og Renold, 2012). Jarvis deildi 

greininni á Facebook og umræður brutust út og út frá því ræddi Jarvis við konu að nafni 

Sonya Barnett. Jarvis tjáði Barnett að henni langaði að fara á lögreglustöðina í Toronto og 

deila með þeim reiði sinni gagnvart þessu máli og Barnett studdi þétt við bak hennar. Eftir 

að hafa rætt þetta enn frekar ákváðu þær að koma af stað mótmælum. Nafnið 

„Drusluganga“ (e. Slutwalk) kom frá kollega Barnett sem spurði í gríni hvort þær ætluðu 

að kalla mótmælin það. Barnett og Jarvis leist vel á nafnið og héldu sig við það. Því næst 

bjuggu þær til síðu og viðburð á Facebook, ásamt Twitter aðgangi (Mendes, 2015, bls. 3).  

Með hjálp Facebook mætti fjöldi manns og þrátt fyrir að aðeins um 1000 til 3000 

manns höfðu mælt sér mót á viðburðinn hafði Druslugangan ekki aðeins vakið athygli 

heima fyrir, heldur vakti gangan athygli víðsvegar um heiminn og náði það kynda enn 
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meira undir hreyfinguna. Hreyfingin vakti einnig mikla athygli og náði miklum vinsældum 

á veraldarvefnum, samfélagsmiðlum og sérstaklega í bloggheimi femínista (Mendes, 2015, 

bls. 3).  

Druslugangan samanstendur af göngu og ræðum þar sem brotaþolar kynferðislegs 

ofbeldis, vændiskonur og fleiri deila sögum sínum. Stundum eru fleiri viðburðir haldnir í 

tengslum við gönguna eins og kvikmyndasýningar, ljóðaupplestur og margt annað listrænt 

(Mendes, 2015, bls. 3). Skipuleggjendur Druslugöngunnar lögðu ekki áherslu á sérstakan 

klæðaburð fyrir gönguna en varð gangan vel þekkt fyrir það hvernig sumir femínistar 

reyndu að endurskilgreina hugtakið „drusla“. Reyndu þeir að gera það með því að klæðast 

ýmis konar litríkum og jafnvel slitnum fatnaði. Margar konur og stúlkur fóru að taka þátt í 

því og klæddu sig á margvíslegan hátt (Baer, 2016). Ein af þeim skilboðum sem 

Druslugangan á að koma til skila er að klæðnaður á ekki að skipta máli varðandi framkomu 

í garð kvenna og jafnframt að klæðnaður þeirra, eða hegðun, sé ekki ástæða fyrir 

nauðgunum. Druslugangan leggur mikla áherslu á samheldni og byggist gangan á því á að 

snúa gegn því að fórnarlambinu sé kennt um að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eða 

áreiti. Markmiðið með Druslugöngunni er að taka þessa tíðu og algengu hugsun sem ríkir í 

samfélaginu og drusluskömmina á konur í burtu. Er því markmiðið að ásakanir beinist ekki 

að fórnarlömbum og að brotavaldarnir taki á sig sökina (Mendes, 2015, bls. 3; Ringrose og 

Renold, 2012).  

 

5.2 Þróun á samfélagsmiðlum 

Eins og fram hefur komið eru samfélagsmiðlar mikilvægur hluti samfélagshreyfinga. 

Facebook var sérstaklega mikilvægur tengiliður fyrir Druslugönguna vegna þess að þetta 

er vettvangur sem vakti athygli á hreyfingunni og kom henni af stað. Facebook var 

vettvangurinn þar sem Jarvis las greinina um niðrandi athugasemdir í garð kvenna, þar 

sem hún deildi athugasemdum sínum og komst í samband við Barnett. Hreyfingin fékk 

mikla athygli þökk sé Facebook síðu þeirra og Twitter aðgangs. Jarvis hefur tekið fram að 

viðveran á internetinu var mikilvæg vegna þess að það er vettvangur þar sem fólk hefur 

komið á fót góðum tengingum og samfélagi innan samfélagsmiðla. Hún bætti við að 

starfsemi á internetinu var eina raunhæfa leiðin til að koma hreyfingunni af stað vegna 

þess að þeim skorti skrifstofuhúsnæði, peninga og stöðu sem opinber stofnun. Miðlar eins 

og Facebook, Twitter og aðrar smábloggsíður hafa verið mikilvægir fyrir Druslugönguna til 

að vekja enn meiri athygli (Mendes, 2015, bls. 34-35).  

Druslugangan hefur sett tjáningu og reiði kvenna gagnvart feðraveldinu á nýtt stig 

(Baer, 2016). Það eru reiðar, háværar konur í opinberum mótmælum sem reyna að taka 
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yfir vald á kvenleika sínum og reyna að útrýma kynbundnum hlutverkum sem hafa fengið 

að viðgangast. Femínísk mótmæli Druslugöngunnar hafa vakið athygli fyrir að reyna að 

breyta viðmiðum og hugmyndum um hvernig er litið á kvenlíkamann. Þessi mótmæli eiga 

þátt í táknrænni hlutgervingu kvenna í fjölmiðlamenningu þar sem kvenlíkaminn er 

gjarnan notaður í auglýsingaskyni og staðalímyndir kvenna eru ríkjandi. Mótmæli 

kvennanna hafa það markmið að útrýma hugmyndinni um hlutverk kvenna, undirgefni 

þeirra og kynferðislegt ofbeldi (Baer, 2016; Mendes, 2015, bls. 35).  
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6 Free The Nipple 

Free The Nipple hreyfingin er alþjóðlegur vettvangur til breytinga í heiminum og er 

aðaláhersla samtakanna jafnrétti kynjanna. Hugmyndin á bakvið hreyfinguna er að allir 

eiga að njóta sömu réttinda og að við séum öll jöfn. Þetta eru alþjóðleg samtök jafnréttis, 

valdeflingar og frelsi einstaklinga. Hreyfingin einkennist af þeirri baráttu um að taka burt 

kynferðislega stimpilinn af kvenkyns brjóstum og geirvörtum. Er það mál mikið í 

umræðunni, sérstaklega með komu samfélagsmiðla, að brjóst kvenna séu kynlífsvædd og 

finna ungar konur fyrir misrétti vegna þess (Free the nipple, 2017). Hreyfingin á stóran 

þátt í viðhorfsbreytingu gagnvart brjóstum kvenna sem hefur dregið úr mætti hrellikláms.  

Á síðustu árum hefur hrelliklám orðið að verulegu vandamáli meðal almennings í 

Vesturlöndum. Fyrstu vefsíðurnar sem fólust í því að dreifa kynferðislegu myndefni fóru í 

loftið árið 2010. Notendur sendu inn kynferðislegar myndir og myndskeið af 

einstaklingum og fylgdu oft með upplýsingar eins og nöfn einstaklinganna á myndefninu, 

samt fengu þeir sem sendu inn efnið þann möguleika að fela nafn sitt. Vefmiðlar eru 

annað slagið lagalega skyldugir til að halda hrelliklámi í skefjum og bera að hluta til ábyrgð 

á slíku. Samfélagsmiðlarnir Facebook og Twitter hafa réttindi þolenda í huga og hafa þar 

af leiðandi breytt reglum sínum nýlega (Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir, 2016). Árið 2015 stóðu 

íslenskar stúlkur upp gegn hrelliklámi og hlutgervingu kvenlíkama. Börðust þær fyrir 

frelsun líkama sinna og voru skilaboð þeirra að enginn annar hefði vald yfir þeim. Var 

þetta hluti af hreyfingunni Free The Nipple (Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir, 2016).  

 

6.1 Upphaf 

Free The Nipple hefur orðið að opinberri rödd fyrir kynjajafnrétti. Allar tegundir 

nútímafjölmiðla eru nýttar til að vekja athygli á baráttu þeirra fyrir jafnrétti og hafa áhrif á 

ýmis félagsleg málefni og óréttlæti. Einkunnarorð samtakanna eru: „Við trúum að allir 

einstaklingar fæðist jafnir. Við trúum að tími fyrir breytingar er núna. Við trúum að saman, 

í gegnum sameinaða rödd, getum við breytt heiminum.“ (Free the nipple, 2017).  

Free The Nipple samtökin hafa stækkað mjög hratt síðan herferðin fór af stað. 

Markmiðið á bakvið hreyfinguna er að vekja athygli ásamt því að hafa áhrif til breytinga á 

sviði ójafnréttis milli karla og kvenna þar sem ójafnrétti ríkir enn í heiminum í dag. Árið 

2012 kom kvikmyndin Free The Nipple út og markaði upphaf hreyfingarinnar. Kvikmyndin 

innihélt lítinn hóp kvenna og sagði frá tilraun þeirra til að auka skilning almennings og 

varpa ljósi á þetta málefni (Free the nipple, 2017). 
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6.2 Upphaf byltingarinnar á Íslandi 

Hreyfingin kom fyrst fram sem mótmæli gegn kynlífsvæðingu og hlutgervingu brjósta og 

geirvörtum kvenna, ólíkt brjóstum og geirvörtum karlmanna (Gander, 2015). Myllumerkið 

#FreeTheNipple fór fljótt um alla samfélagsmiðla og dreifðist víða á örskömmum tíma 

eftir að Adda Þóreyjardóttir Smáradóttir, nemi og meðlimur Femínistafélags við 

Verzlunarskóla Íslands, tilkynnti komandi Free The Nipple dag í skólanum. Hafði hún þann 

dag birt á Twitter síðu sinni hugleiðingar um hvernig skólastjóri Verzlunarskólans myndi 

bregðast við ef hún skyldi birta mynd af brjóstunum sínum. Karlkyns vinur hennar Öddu 

birti mynd af sér berum að ofan á samfélagsmiðil. Hann var ósammála henni á þessu máli 

og taldi að hann myndi líka fá neikvæð viðbrögð ef hann væri ber að ofan í skólanum. 

Adda svaraði í sömu mynt og birti mynd af sér á brjóstunum. Það leið ekki á löngu þar til 

að fólk á internetinu fór að senda henni niðrandi skilaboð og gagnrýna hana fyrir að birta 

myndina. Sagði Adda á Facebook síðu sinni að þetta hafi verið erfitt og að hún hafi þurft 

að fjarlægja myndina vegna þessara athugasemda og skilaboða. En myndin stóð nógu 

lengi á vefnum til þess að koma af stað herferð hér á landi. Töluverður fjöldi kvenna, þar á 

meðal karla, söfnuðust fljótt saman til að styðja Öddu og birtu myndir af eigin geirvörtum 

og fylgdi með myndunum myllumerkið #FreeTheNipple (Gander, 2015; Sunna Kristín 

Hilmarsdóttir, 2015). 

 

6.3 Þróun 

Mótmæli hreyfingarinnar hefur haft áhrif á hvernig brjóst og geirvörtur kvenna eru 

hlutgerð og kynlífsvædd. Margir samfélagsmiðlar hafa bannað myndir af kvenkyns 

geirvörtum og brjóstum, jafnvel þótt myndirnar teljist ekki kynferðislegar. Dæmi um það 

eru myndir af brjóstagjöf (Gander, 2015). Twitter er einn af fáum samfélagsmiðlum sem 

leyfir berbrjósta myndir. Um vorið 2015 fóru íslenskir femínistar að tísta og deila 

berbrjósta myndum af sér undir myllumerkinu #FreeTheNipple og fór þá Twitter noktun 

Íslendinga á skrið. Twitter hefur lagfært og endurnýjað reglur sínar sem segja að 

notendum er óheimilað að birta og deila kynferðislegu myndefni án samþykkis þess eða 

þeirra aðila sem eru á myndefninu (Gander, 2015; Vigdís Fríða Þorvaldsdóttir, 2016). 

Það er mjög vinsælt meðal ungmenna að senda til hvors annars og birta sjálfsmyndir 

af sér á samfélagsmiðlum. Eins og fram hefur komið nota stúlkur samfélagsmiðla meira en 

strákar. Því er mun algengara að stúlkur birti myndir af sér heldur en strákar og eru 

myndirnar í sumum tilfellum ögrandi (Vanderhove, Schellens, Valcke og Raes, 2014). Sú 

athöfn ungmenna hefur þróast í að senda á milli sín kynferðislegar myndir af sér eða 

jafnvel öðrum. Hefur þetta verið skilgreint sem áhættuhegðun meðal ungmenna. 
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Snjallsímar og önnur snjalltæki hafa auðvelt ungmennum og öðrum einstaklingum að 

senda slíkar myndir á milli sín. Ungmenni, og sérstaklega ungar stúlkur, eru í auknum mæli 

að senda kynferðislegar myndir til annarra einstaklinga í von um viðurkenningu þeirra. Í 

flestum tilfellum eru þessar myndir aðeins ætlaðar þeim einstaklingi sem viðkomandi 

sendir í trúnaðarskyni, en oft á tíðum kemur það fyrir að trúnaðurinn er rofinn og 

myndirnar eru dreifðar um netið. Einnig er orðið algengt að einstaklingar visti eða taki 

skjáskot (e. screenshot) og sendi þær áfram á fleiri einstaklinga sem var ekki ætlað að sjá 

myndirnar. Það getur þó gerst að einstaklingar áframsendi myndina ekki strax. Í sumum 

tilfellum eru myndirnar geymdar og seinna meir notaðar gegn þeim sem er á myndinni. Er 

þetta nefnt hefndarklám (Ahern og Mechling, 2013).  

Hugtakið hefndarklám hefur verið notað bæði hér á landi og erlendis. Hugtakið vísar 

til kynferðislegs eða klámfengs myndefnis sem er birt og deilt á internetinu án samþykkis 

þess aðila sem sést á myndinni. Þrátt fyrir að hugtakið innihaldi orðið „hefnd“ þýðir það 

ekki að hugtakið vísi alltaf til hefndar. Hugtakið á einnig við þegar kynferðislegu eða 

klámfengnu myndefni er stolið og dreift af einstaklingum sem hafa lítil eða engin tengsl 

við aðilann sem birtist á myndefninu. Þá getur verið að aðilinn á myndefninu hafi verið 

myndaður án hans vitundar og myndefninu dreift fyrir slysni, af heimsku eða í þeim 

tilgangi að skerða orðspor þeirra. Hefndarklám vísar alltaf til þess að einstaklingur er 

myndaður og sýndur nakinn, jafnvel á klámfengan hátt. Í öllum tilfellum er þá myndefninu 

dreift án vitundar eða samþykkis þess einstakings (Kvenréttindafélag Íslands, 2015). 

Hrelliklám er hugtak sem Kvenréttindafélagið hefur sett fram og mælir með að sé 

notað um þetta fyrirbæri. Hugtakið leggur ekki aðeins áherslu á myndefnið heldur einnig á 

birtingu myndefnisins. Dreifing og birting á myndefninu getur bent til ofsókna og árása á 

frelsi og einkalíf einstaklingsins á myndefninu. Hugtakið vísar til orðsins „eltihrellir“, sem 

hefur náð að festa sig í íslenskri tungu. Þýðing orðsins er einstaklingur sem eltir, ofsækir 

og ógnar öðrum einstaklingi. Hrelliklám er ný tegund ofbeldis sem er að verða stöðugt 

algengari hérlendis. Það getur reynst mjög erfitt fyrir þolendur að lenda í slíku ofbeldi, því 

eftir að myndefnið er komið á internetið getur verið mjög erfitt, eða jafnvel ómögulegt, að 

fjarlægja það. Dreifing á slíku efni getur breiðst út hraðar en hægt er að gera sér grein 

fyrir og er þetta sívaxandi vandamál í heiminum (Kvenréttindafélag Íslands, 2015).  

Hrelliklám bitnar oftast á stúlkum og konum. Á þeim myndum sem eru dreifðar, til 

þess eins að hrella viðkomandi manneskju á myndunum, sést gjarnan í geirvörtur kvenna. 

Með því að taka kynferðislega stimpilinn af kvenkyns brjóstum og geirvörtum, og 

jafnframt valdið af gerendum, er vonandi hægt að koma í veg fyrir að hrelliklám tíðkist.  
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Íslensk stúlka sem varð fyrir barðinu á hrelliklámi tók þátt í Free The Nipple 

hreyfingunni. Hún birti mynd af öðru brjósti sínu um leið og hún sá myndina hennar Öddu, 

upphafskonu hreyfingarinnar á Íslandi. Sagðist hún ekki hafa í raun hugsað neitt út í þetta 

þegar hún birti myndina og nefndi að viðbrögðin við myndinni voru með ýmsu móti. Hún 

fékk ýmist hrós eða spurningar um afleiðingar þess að birta myndina. Dæmi um 

spurningar sem hún fékk voru um hvað hún myndi gera ef einhver myndi vista myndina 

og dreifa henni eða nota hana gegn henni. Markmiðið hjá íslensku stúlkunum sem tóku 

þátt Free The Nipple herferðinni var að taka valdið af gerendum sem hafa myndina og 

ætla sér að dreifa henni (Jóhann Óli Eiðsson, 2015). Formaður Femínistafélags 

Verzlunarskólans og meðlimur félagsins tilkynntu í viðtali að þær væru að gengisfella 

hefndarklám og að svona mál væru ekki eitthvað sem stúlkur ættu að skammast sín fyrir 

(Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2015). Með því að birta myndirnar sjálfar, fyrir alla að sjá, 

hafa þær endurheimt valdið yfir líkama sínum (Jóhann Óli Eiðsson, 2015). 

Áðurnefnd stúlka, sem hafði lent í hrelliklámi og tók þátt í Free The Nipple, upplifði 

frelsun frá gamalli mynd sem hafði verið notuð gegn henni og dreift í hennar leyfisleysi. 

„Mér fannst eins og ég væri að taka valdið aftur til mín, að ég væri einhvernvegin að 

eignast líkamann minn upp á nýtt“ (Jóhann Óli Eiðsson, 2015). 
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7 Strong is the new sexy 

Um leið og greint er frá því hvort barn sé strákur eða stelpa, er það tafarlaust sett í 

ákveðið sæti í samfélaginu. Fær þá barnið upplýsingar, í raun allt sitt líf, um hvað telst 

vera karlmannslegt eða kvenlegt í samfélagi sínu. Lærir barnið þetta að mestu frá sínu 

nánasta umhverfi eins og foreldrum sínum eða systkinum (Paechter, 2007). Konur hafa 

lengi barist við staðalímyndir varðandi útlit sitt og hlutverk í samfélaginu, en eins og fram 

hefur komið leggur póstfemínismi áherslu á valdeflingu og frelsun kvenna (Alda Björk 

Valdimarsdóttir, 2014, bls. 28; Mendes, 2015, bls. 22). Eins og fram hefur komið hefur 

nýfrjálshyggjan viðurkennt áherslu samfélagsins á aga kvenlíkamans. Nýlegar rannsóknir 

líta á nýjungar í líkamsrækt, til dæmis eins og Crossfit eða aðrar þungar lyftingar, sem 

hugsjón nýfrjálshyggjustefnunnar í líkamsþjálfun. Fræðimenn hafa varpað ljósi á hvernig 

nýjungar í líkamsrækt hafa styrkt ímyndina um kvenleika og trufla samtímis stöðluð 

kynhlutverk. Nýir hættir í líkamsrækt reyna að sporna gegn gömlum hugmyndum um 

kvenkyns ímyndir og styrkleika ásamt því að þær geti orðið of karlmannlegar. Til að mynda 

reynir Crossfit að tengja saman styrk og kvenleika þar sem áhersla er lögð á að allir 

einstaklingar styrki líkama sinn og þol, og á sama tíma að öllum líði vel í eigin líkama. Er þá 

hægt að túlka þá líkamsrækt sem uppbyggjandi og valdeflandi eins og í póstfemínískri 

hugmyndafræði (Mendes, 2015, bls. 22; Washington og Economides, 2016).  

 

7.1 Upphaf 

Rannsakað hefur verið hvernig konur og líkamar þeirra eru gagnrýndir í íþróttamiðlum og 

sýndu rannsóknir að lögð var meiri áhersla á útlit kvenna heldur en árangur þeirra. Konum 

var táknrænlega tortímt innan íþróttatímarita eins og Sports Illustrated. Mikilvægt er 

hvernig miðlar setja fram og túlka ímynd kvenna en það getur haft veruleg áhrif á konur, 

og ungar stúlkur sérstaklega, hvernig konur birtast í tímaritum og öðrum miðlum. Í þessu 

tilfelli eru konurnar sem fjallað er um íþróttamenn og fyrirmyndir. Getur það haft enn 

meiri áhrif þar sem ungar stúlkur líta upp til þeirra. Athugasemdir hafa verið gerðar við 

greiningu á tímaritum eins og Shape and Fitness, en þar er ástundun líkamsræktar 

uppbyggjandi en samt römmuð inn á þann hátt að litið er framhjá heilsu í þágu fegurðar. Í 

þeim tímaritum er traðkað á hugmyndafræði póstfemínisma og valdeflingar vegna ríkjandi 

hugmynda um fegurð, fremur en líkamsrækt og heilsu. Bæði myndir og textar í slíkum 

tímaritum leggja áherslu á að styrkja þá hugmynd um að líta vel út frekar en að líða vel í 

lok hverrar æfingar (Washington og Economides, 2016).  
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Fræðimenn benda á að við skynjum og finnum fyrir póstfemínismanum í samfélaginu í 

dag þar sem almenningur er farinn að taka tillit til femínisma. Litið er á konur sem 

sjálfstæðar og eru þær ekki eins bundnar við misrétti eða ójafnvægi af einhverju tagi og 

áður (Mendes, 2015, bls. 22). Fræðimenn hafa fjallað um jákvæð hlutverk styrks og vöðva 

í tengslum við líkama kvenna og lögðu þeir áherslu á samspil valdeflingar og áhrifa meðal 

hraustra kvenna. Fræðimenn hafa bent á að það sé femínískur þáttur hjá konum þegar 

þær sækjast eftir því að verða hraustari og heilbrigðari. Í því ferli felst sjálfstyrking, agi og 

sjálfstæði kvenna, sem er hluti af póstfemínískri hugmyndafræði. Því fylgir mikill agi þegar 

konur tileinka sér þann lífsstíl um að verða heilbrigðari, hraustari og jafnvel stæltari en 

reyna samt að viðhalda kvenleika sínum. Verða þær sjálfar að reyna að útrýma þeirri mýtu 

um að konur verði of karlmannlegar þegar þær verða hraustar og stæltar (Mendes, 2015, 

bls. 22; Washington og Economides, 2016).  

 

7.2 Áhrif byltingarinnar og þróun að betri kynímynd stúlkna 

Slagorðið „strong is the new sexy“ hefur náð gífurlegum vinsældum á Facebook, og 

sérstaklega á Instagram sem er vinsæll samfélagsmiðill meðal ungmenna og sérstaklega 

ungra kvenna og stúlkna (Washington og Economides, 2016). Þessi samfélagsmiðill snýst 

um að setja inn myndir eða myndskeið, eins og flestir aðrir samfélagsmiðlar. Hugmyndin á 

bakvið Instagram er að einstaklingar geti deilt viðburðum úr lífi sínu í gegnum 

samfélagsmiðilinn og eitt helsta einkenni Instagram er að notendur geta breytt 

myndunum sínum, sett nýjan stíl og skipt ljósgæðum. Slíkir valmöguleikar geta gjörbreytt 

myndunum og því sem er á þeim (Instagram, e.d.). Þetta setur „glans“ yfir myndirnar og 

ýtir undir staðalímynd fegurðar á samfélagsmiðlum. Vinsældir slagorðsins urðu því til 

vegna þess að það vísaði til raunverulegra viðmiða til kvenlíkama. Stúlkur hafa þó í 

gegnum tíðina lært að kvenkyns styrkur er körlum óheillandi og auglýsingar hafa sent út 

þau skilaboð til stúlkna að það sé mikilvægt að vera aðlaðandi og undirgefnar fyrir 

karlmenn. Neikvæðar og niðrandi skoðanir almennings geta haft áhrif á hvernig stúlkur 

hugsa eða haga sér. Auk þess geta slíkar skoðanir annarra látið þær efast um sjálfa sig í 

íþróttum eða öðrum athöfnum. Getur það þar af leiðandi haft áhrif á ímynd stúlkna um 

hvað telst vera kvenlegt og hvað ekki (Washington og Economides, 2016). Washington og 

Economides (2016) segja til dæmis að þátttaka í Crossfit sé valdeflandi og er það hluti af 

póstfemínískri hugmyndafræði að bjóða konum þann kost að það sé þeirra val að tileinka 

sér þessa líkamsræktarnýjung fram yfir aðrar, eða jafnvel að hreyfa sig yfir höfuð. Þetta er 

meira en venjuleg líkamsrækt. Líkamsræktarstöðvar auglýsa stöðvarnar sínar með grönnu 

fólki, en Crossfit hefur verið að auglýsa stöðvarnar sínar með afreksfólki sínu. Enginn 
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þeirra lítur eins út þar sem sumir eru stærri og aðrir eru minni. Sumar Crossfit stöðvar 

hafa konur, sumar stöðvar hafa karla og oftar en ekki hafa þau slagorð eða texta til að 

auglýsa sig. Það má segja að Crossfit setur ekki fram einhverja ímynd af því hvernig fólk á 

að líta út, heldur setur það fram hvernig fólk sem stundar líkamsræktina þeirra lítur út í 

raun og veru. Hugmyndin á bakvið Crossfit er að konur þurfa engar fegrunarvörur eða 

pillur til að verða besta útgáfan af sjálfri sér, það er enginn betri en neinn annar og er því 

mikil valdefling á bakvið þessa hugsun. Póstfemínismi hafnar hefðbundnum hugmyndum 

og staðalímyndum og hvetur konur til að einbeita sér að einkalífi sínu og gera það sem 

þær vilja gera. Orðatiltækið „strong is the new sexy“ varð uppspretta að jákvæðri 

líkamsræktarvæðingu og fögnuðu samfélagsmiðlar orðatiltækinu. Crossfit er sprottin upp 

af sjálfsstyrkingu og við upphaf þessarar byltingar voru vangaveltur um hvort Crossfit setji 

fram mögulega byltingarkenndar staðalímyndir um kvenleika, eða að minnsta kosti rísi 

gegn ríkjandi staðalímyndum (Washington og Economides, 2016).   

Það er jákvætt að konur sem starfa af hæfni, styrk og færni birtast í miðlum, en konur 

eru oft notaðar sem markaðssetningartól til að laða að bæði konur og karla. Líkamsræktar 

nýjungar í dag leggja meiri áherslu á sterka og hrausta líkama heldur en óhóflega granna 

líkama og er sú áhersla í samræmi við póstfemíníska menningu (Washington og 

Economides, 2016). Kvenmannslíkaminn hefur lengi verið lykilatriði femínisma og hefur 

staða kvenna verið umbreytt í takt við nýfrjálshyggjuna og með komu stafrænnar 

menningar þar sem þróun líkamsímyndar fer að mestu fram á internetinu og 

samfélagsmiðlum. Slagorðið “strong is the new skinny” var síðar breytt í “strong is the 

new sexy”, en seinna slagorðið náði mun meiri vinsældum meðal almennings og heldur 

Crossfit áfram að styrkja það og gera vinsælla. Varð þetta vinsælt vegna þess að ekki eru 

lengur settir óheilbrigðir líkamsstaðlar til kvenna og í raun til allra einstaklinga. Þetta er 

herferð sem snýr að heilbrigði og hraustum og fjölbreyttum líkömum. Enginn líkami er 

eins, og er það allt í lagi, við erum eins og við erum (Baer, 2016; Washington og 

Economides, 2016). 
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8 Samantekt 

Áhersla póstfemínisma liggur á fjölmiðlamenningu samfélagsins og menninguna í heild 

sinni. Hægt er þá að gera ráð fyrir að stefnan hafi einhver áhrif á samfélagsmiðlana þar 

sem þeir eru partur af fjölmiðlamenningu. Líkami kvenna hefur lengi verið áherslan í 

póstfemínískri fjölmiðlamenningu og hefur það verið mjög áberandi á samfélagsmiðlum. 

Undanfarið hafa konur látið í sér heyra á samfélagsmiðlum varðandi óraunhæfar 

staðalímyndir sem birtast almenningi í auglýsingum og öðrum miðlum. Hefur þá verið 

reynt að færa áhersluna á þá fegurð sem ríkir yfir því að enginn einstaklingur er eins og að 

við erum eins fjölbreytt og við erum mörg í heiminum. Einnig hefur fjölmiðlamenningin 

sett fram þá hugmynd til almennings að kvenleiki sé skilgreindur út frá útliti kvenna en 

ekki það sem býr innra með þeim. Margar auglýsingar, sem oftast höfða til kvenna, hafa 

nýlega tekið upp á því að birta ekki aðeins óhóflega grannar konur, heldur birta einnig 

konur af öllum stærðum og kynþáttum. Vekur þetta mikla athygli og fær bæði góð og 

slæm viðbrögð frá almenningi. Áhrif póstfemínisma á samfélagsmiðlum er því mjög 

sýnileg og birtist í mörgum formum tjáningar og skoðana. Einstaklingar, þá sérstaklega 

ungar konur, deila með vinum sínum á samfélagsmiðlum alls kyns myndefni sem bæði 

sýnir og lýsir ástandi samfélagsins á málefnum tengd kynjajafnréttis. Líkt og komið hefur 

fram er femínismi sýnilegri í fjölmiðlum í dag en hann var áður.  

Eftir að femínismi varð sýnilegri í samfélaginu, fjölmiðlum og nánar tiltekið á 

samfélagsmiðlum, hafa farið af stað mjög eftirtektarverðar samfélagshreyfingar. Til að 

mynda var „Girl Power“ hreyfingin ein af þeim fyrstu sem fjölmiðlar fjölluðu mikið um. 

Þrátt fyrir að hreyfingin átti ekki upptök sín í miðlaheiminum er erfitt að neita að þeir 

komu hreyfingunni á skrið. Girl Power var kennt við kvenpoppstjörnur á borð við 

Madonnu og Spice Girls og var mikið fjallað um þær í fjölmiðlum á tíunda áratugnum 

þegar vinsældir þeirra voru sem mestar. Í dag eru það samfélagsmiðlar þar sem öll 

umfjöllun fjölmiðla, einstaklinga og fyrirtækja fer fram og þær samfélagshreyfingar sem 

fjallað var um í ritgerðinni urðu mjög áberandi á samfélagsmiðlum. Hafa hreyfingarnar 

allar það sameiginlegt að eiga upptök sín á þeim vettvangi og það sem er áhugavert 

varðandi þessar hreyfingar er að samfélagsmiðlar gegndu stóru hlutverki í myndun þeirra. 

Skilaboð og boðskapur dreifast mun hraðar á milli einstaklinga en áður fyrr með hjálp 

samfélagsmiðla. Vegna þessa fóru hreyfingarnar af stað með hvelli og vöktu mikla athygli 

á samfélagsmiðlum og er það ljóst að stundum þarf lítið til að koma slíkum hreyfingum af 

stað, rétt orð á réttum tíma geta breytt mörgu. Stofnandi Druslugöngunnar hefur minnst 

á að Druslugangan hefði líklegast ekki náð vinsældum sínum eða náð að dreifa boðskap 

sínum eins vel án samfélagsmiðla. Hægt er að gera ráð fyrir að án miðlana hefði það getað 
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tekið lengri tíma fyrir samfélagshreyfingarnar að myndast eða að fara af stað. 

Samfélagsmiðlar hafa gjörbreytt pólitískum vettvangi í hverri menningu, náð að auka 

áhuga meðal einstaklinga á öllum aldri og er einnig gott verkfæri til að hjálpa að safna 

saman fólki.  

Samfélagsmiðlar spila stóran þátt í að gera einstaklingum kleift að vera þeir sjálfir og 

eru þeir góður vettvangur fyrir ungmenni til að uppgötva sjálfsmynd sína. Sést hefur að 

ungar stúlkur og konur eru mun virkari en gagnstæða kynið á samfélagsmiðlum. Er það 

talið vegna þess að þarna hafa þær vettvang þar sem þær geta verið þær sjálfar, og 

ákveðið rými til að tjá skoðanir sínar og enginn getur stöðvar þær. Hægt er að gera ráð 

fyrir að þessi hegðun og virkni kvenna á samfélagsmiðlum sé vegna þess að í samfélaginu 

verða þær fyrir barðinu á kynjamisrétti og eru ýmist þaggaðar niður eða fá ekki tækifærið 

til að tjá sig. Samfélagshreyfingarnar sem fjallað var um í ritgerðinni geta verið dæmi um 

skoðanir og tjáningu kvenna á samfélagsmiðlum. Þessar samfélagshreyfingar byggjast 

allar á skoðunum kvenna, tjáningu þeirra, sameiginlegum viðhorfum og konum sem hafa 

náð að mynda persónuleg tengsl sín á milli tengd þeim málefnum sem hreyfingarnar 

standa fyrir. Það væri þá jafnvel hægt að túlka samfélagshreyfingar sem afurð af virkni, 

skoðunum og tjáningu kvenna á samfélagsmiðlum. Rýmið sem stúlkur hafa á 

samfélagsmiðlum til að tjá sig getur verið takmarkað á miðlum eins og Facebook, en með 

miðli eins og Twitter, þar sem allir geta séð skoðanir þeirra, geta möguleikar þeirra orðið 

enn fleiri og boðskapur þeirra dreifst víðar. Samfélagsmiðlar eru áhrifamiklir og hafa sýnt 

fram á að hægt er að nýta þá til frekari breytinga í samfélaginu.  
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9 Lokaorð 

Það liggur í augum uppi að með komu samfélagsmiðla hafa samskipti einstaklinga og 

lífshættir þeirra tekið stórt stökk fram á við. Eru miðlarnir daglegur partur af lífi flestra 

einstaklinga í heiminum og er því hægt að segja að samfélagsmiðlar séu orðnir að hjarta 

nútímamenningar. Eins og fram hefur komið eru þessir miðlar taldir vera frekar flókið 

fyrirbæri. Þetta er vettvangur sem ætlaður er öllum einstaklingum og er hægt að nýta 

miðlana á afar fjölbreyttan hátt. Femínistar, og aðrir áhrifavaldar í samfélaginu, hafa það 

tækifæri að geta nýtt samfélagsmiðla til að koma boðskap sínum á framfæri á 

margvíslegan hátt. Hefur það reynst vera betri leið í að ná til yngri kynslóðarinnar en árum 

áður var það talið mun erfiðara verkefni. 

Vakin hefur verið athygli á því að ungt fólk í dag er mun duglegra að taka þátt í pólitík 

og samfélagshreyfingum en áður fyrr. Er hér aftur hægt að koma að velgengni 

samfélagsmiðla, en ljóst er að unga fólkið er mun virkara á netmiðlum en eldri kynslóðin. 

Einnig er upplýsingaflæði samfélagsmiðla gífurlegt og ótrúlegt hvað unga fólkið nær að 

meðtaka mikið af upplýsingum. Höfundur veltir því fyrir sér hvort samfélagsmiðlar séu 

framtíðin og hvort allt tengt samfélaginu muni velta á þeim. Þessi vettvangur 

samfélagsmiðla hefur mikið verið rannsakaður undanfarin ár en þó eru ótal spurningar 

sem vakna á hverjum degi varðandi miðlana.  

Póstfemínismi er hugtak sem ekki er öllum kunnugt, en samt sem áður er 

hugmyndafræði stefnunnar mun meira áberandi en almenningur gerir sér grein fyrir. 

Stefnan er eftirtektarverð í fjölmiðlum og með hjálp samfélagsmiðla hefur stefnan náð að 

festa sér sess þeim á miðlum. Konur, sem skilgreina sig sem femínista, eru farnar að 

standa upp fyrir kvenleika sínum og berjast gegn gömlum staðalímyndum femínista. 

Stefnan snýst um valdeflingu kvenna, sjálfstæði þeirra og frelsi. Konum á að líða vel í eigin 

skinni og eiga að vera þær sjálfar. 
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