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Útdráttur	

Í	ritgerðinni	verður	fjallað	um	stafræna	mannfræði	og	Internet	pólitík.	Það	verður	farið	

yfir	hvernig	mannfræði	hefur	tekið	á	stafræna	heiminum,	sem	byrjaði	með	mannfræði	

tækni	og	Internetsins	og	þróaðist	yfir	í	það	sem	sumir	kalla	stafræna	mannfræði.	Ásamt	

þróun	stafrænnar	mannfræði	verða	rannsóknaraðferðir	hennar	skoðaðar	en	með	nýjum	

vettvangi	 rannsókna	 varð	 þörf	 á	 aðlögun	 aðferða	 innan	 mannfræðinnar.	 Áhersla	 var	

lögð	 á	 að	 laga	 rannsóknaraðferðir	 að	 hverju	 sinni	 að	 rannsókn,	 þátttakendum,	

rannsókninni	og	tækninni	sem	notuð	er	og	að	það	þurfi	að	fylgja	viðfangsefni	sínu	bæði	í	

stafræna	 heiminum	 og	 í	 efnislega	 heiminum.	 Næst	 verður	 sjónum	 beint	 að	 Internet	

pólitík,		sem	er	eitt	að	viðfangsefnum	stafrænnar	mannfræði.	Ákveðin	þemu	hafa	komið	

fram	og	verið	viðvarandi	deiluefni	á	Netinu.	Nýjar	eignir	urðu	 til,	 sem	varð	 til	þess	að	

spurningar	 um	 eignarétt,	 höfundarétt,	 hugverk	 (e.	 intellectual	 property)	 og	 frjálsan	

hugbúnað	 vöknuðu.	 Upphafleg	 hugsjón	 Internetsins	 var	 sameina	 fólk,	 að	 dreifa	

þekkingu	 og	 að	 þekking	ætti	 að	 vera	 aðgengileg	 öllum,	 en	 í	 dag	 er	 þetta	 ekki	 raunin.	

Ritskoðun	og	takmarkað	aðgangi	að	Internetinu	hefur	unnið	gegn	Interent	frelsi	og	það	

er	 að	 minnka	 með	 ári	 hverju.	 Stafrænn	 aktívismi	 og	 hakkarar	 deila	 hugsjónum	 um	

frjálsan	aðgang	og	frjálst	og	opnið	streymi	þekkingar.	Hvort	tveggja	byggja	því	á	þessum	

þemum.	Þar	sem	mikið	af	daglegu	lífi	manna	er	orðið	samofið	stafrænni	tækni	er	rökrétt	

að	 stafrænn	aktívismi	 færist	 að	einhverju	 leyti	 yfir	 á	 stafræna	miðla	 sem	bjóða	upp	á	

beina	þátttöku	á	rauntíma.	Hakkarar	eru	farnir	að	reyna	að	minnka	skilin	á	milli	 tækni	

athafna	og	pólitískri	orðræðu,	en	þeir	eru	ekki	einsleitur	hópur	og	hakka	í	mismunandi	

tilgangi	 þrátt	 fyrir	 að	 þeir	 byggi	 flestir	 á	 hugsjónum	 um	 internet	 frelsi.	 Internetið	 og	

stafrænir	miðlar	hafa	opnað	fyrir	ýmsar	nýjar	umræður	og	deilur	og	með	þróun	þeirra	

bætast	alltaf	við	nýir	félagsheimar	fyrir	mannfræðinga	að	rannsaka.	
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Abstract		

This	 essay	 will	 look	 at	 digital	 anthropology	 and	 Internet	 politics.	 It	 will	 look	 at	

anthropology’s	engagement	with	the	digital	world,	which	started	with	the	anthropology	

of	 technology	 and	 became	 what	 some	 call	 digital	 anthropology.	 Along	 with	 the	

development	 of	 digital	 anthropology,	 it	 will	 also	 look	 at	 the	 research	methods	 used.	

With	 a	 new	 field	 came	 the	 need	 to	 adapt	 the	 research	 methods	 according	 to	 the	

research,	 participants,	 researchers	 and	 technology	 used	 and	 the	 researcher	 needs	 to	

follow	the	subject	both	in	the	digital	world	and	the	physical	world.	The	focus	then	turns	

to	Internet	politics,	one	of	digital	anthropology’s	subject.	This	part	of	the	essay	will	look	

at	certain	controversial	themes	that	have	kept	coming	up	from	the	start	of	the	Internet.	

New	 properties	 started	 to	 emerge	 which	 resulted	 in	 new	 questions	 about	 property	

rights,	 copyright,	 intellectual	 property	 and	 free	 software.	 Originally	 the	 Internet	 was	

supposed	 to	 unite	 people,	 it	 was	 meant	 to	 spread	 knowledge	 and	 knowledge	 was	

supposed	to	be	accessible	to	everyone,	but	today	that	 is	not	the	case.	Censorship	and	

limited	 access	 has	 worked	 against	 Internet	 freedom,	 which	 is	 decreasing	 every	 year.	

Digital	activism	and	hackers	share	 ideals	about	 Internet	freedom.	As	much	of	people’s	

lives	 has	 become	 intertwined	 with	 digital	 technology,	 it	 is	 logical	 that	 activism	 has	

somewhat	moved	to	digital	media	which	offer	direct	participation	in	real	time.	Hackers	

have	begun	to	blur	the	line	between	technological	activities	and	political	discourse,	but	

they	are	not	a	homogeneous	group	and	hack	for	different	reasons,	even	though	most	of	

them	build	on	the	same	ideals	about	Internet	freedom.	The	Internet	and	digital	media	

have	 opened	 up	 a	 new	 discourse	 and	 dispute	 and	 with	 its	 development	 there	 will	

always	be	new	social	worlds	for	anthropologists	to	research.			
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1 Inngangur		
Í	 þessarri	 ritgerð	 verður	 fjallað	 um	 það	 hvernig	 mannfræði	 hefur	 tekið	 á	 stafræna	

heiminum,	 sem	 hefur	 leitt	 til	 þess	 sem	 sumir	 kalla	 „stafræna	 mannfræði“	 (Horst	 og	

Miller,	2012).	Þróun	stafrænnar	mannfræði	verður	skoðuð,	aðferðir	hennar	og	Internet	

pólitík.	Stafræn	mannfræði	byrjaði	fyrst	með	umræðu	um	tækni,	sýndarveruleika,	tölvur	

og	Internetið	upp	úr	1990.	Fyrst	um	sinn	var	áherslan	lögð	á	að	skoða	samband	tækni	og	

manna	ásamt	því	að	staðsetja	tækni	gagnvart	náttúru	og	menningu.	Á	seinni	hluta	20.	

aldar	og	í	byrjun	21.	aldar	færðist	áherslan	yfir	á	Internet	menningu	og	samband	fólks	á	

netinu.	 Á	 þessum	 tíma	 voru	 öfgafullar	 hugmyndir	 um	 áhrif	 Internetsins	 á	 samfélagið	

ráðandi	og	netið	var	álitið	eins	konar	útópía.	Svo	var	farið	að	efast	um	réttmæti		þessara	

hugmynda	og	hugmyndinni	um	að	hið	stafræna	og	efnislega	væru	tveir	ólíkir	heimar	var	

hafnað.	Skoðað	var	samhengi	á	milli	þess	efnislega	og	stafræna	og	áhersla	var	lögð	á	að	

það	 sem	 gerist	 í	 stafræna	 heiminum	gæti	 verið	 jafn	 raunverulegt	 og	 það	 sem	 gerist	 í	

efnislega	heiminum,	eins	getur	það	sem	gerist	í	efnislega	heiminum	verið	óraunverulegt.					

Með	 aukinni	 tækni	 og	 tilkomu	 Internetsins	 opnaðist	 nýr	 félagslegur	 heimur	 fyrir	

mannfræðinga	 að	 rannsaka,	 einmitt	 þegar	 þeir	 töldu	 sig	 vera	 búna	 að	 rannsaka	 allan	

raunheiminn.	 Í	 byrjun	 21.	 aldar	 var	 einnig	 lögð	 mikil	 áhersla	 á	 rannsóknaraðferðir	 í	

stafrænni	 mannfræði.	 Deilt	 var	 um	 hvort	 stafræn	 mannfræði	 væri	 undirgrein	

mannfræðinnar	 eða	 hvort	 hún	 væri	 aðeins	 rannsóknaraðferð	 innan	 hennar.	

Mannfræðingar	 fóru	 að	 efast	 um	 hvort	 hefðbundna	 rannsóknaraðferðin	 í	 mannfræði	

væri	enn	við	hæfi	þar	sem	mikil	breyting	hafði	orðið	á	vettvangi	rannsókna.	Áhersla	var	

lögð	 á	 aðlögun	 rannsóknaraðferða	 að	 rannsókninni,	 þátttakendum,	 rannsakendum	og	

tækninni	sem	notuð	er	hverju	sinni	og	að	fylgja	verði	viðfangsefni	sínu,	hvort	sem	það	er	

í	netheimum	eða	í	efnislega	heiminum.		

Þegar	 búið	 er	 að	 fara	 yfir	 þróun	 stafrænnar	 mannfræði	 og	 rannsóknaraðferðir	

verður	 sjónum	 beint	 að	 einu	 viðfangsefni	 stafrænnar	 mannfræði;	 Internet	 pólitík.	

Ákveðin	 þemu	 sem	 birtust	 með	 komu	 Internetsins	 hafa	 verið	 viðvarandi	 deiluefni	 á	

Netinu.	 Með	 Internetinu	 urðu	 til	 nýjar	 tegundir	 hluta	 sem	 varð	 til	 þess	 að	 nýjar	

spurningar	 vöknuðu	 um	 eignarétt,	 höfundarétt,	 hugverk	 (e.	 intellectual	 property)	 og	

frjálsan	 hugbúnað.	 Aðgangur	 og	 ritskoðun	 hafa	 verið	 mikið	 deiluefni	 frá	 upphafi	
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Internetsins	 þar	 sem	 þetta	 takmarkar	 aðgang	 að	 þekkingunni	 sem	 Netið	 átti	

upprunalega	að	dreifa	og	allir	áttu	að	hafa	aðgang	að.	Stafrænn	aktívismi	og	hakkarar	

byggja	 hvort	 tveggja	 á	 þessum	 þemum.	 Hvort	 tveggja	 deilir	 hugsjónum	 um	 frjálsan	

aðgang,	 frjálst	 og	 opnið	 streymi	 þekkingar,	 sjálfstjórn	 og	 dreifða	 samheldni	 þrátt	 fyrir	

fjölbreytileika	og	mismun	(Postill,	2014).		

Til	 þess	 að	 afmarka	 ritgerðina	 þá	 er	 lögð	 áhersla	 á	 mannfræðirannsóknir	 og	

ritgerðinni	er	 skipt	upp	 í	 tvo	megin	kafla	 sem	hvor	hefur	 fyrir	 sig	þrjá	undirkafla.	Fyrri	

kaflinn	fjallar	um	stafræna	mannfræði,	farið	verður	yfir	þróun	hennar	sem	byrjaði	með	

mannfræði	 tækni	 og	 Internetsins,	 svo	 er	 athyglinni	 beint	 að	 Internet	menningu	og	 að	

lokum	 verður	 fjallað	 um	 stafræna	 mannfræði	 sem	 aðferð,	 en	 rannsóknaraðferðir	

stafrænnar	 mannfræði	 urðu	 að	 miðpunkti	 í	 byrjun	 21.	 aldar.	 Í	 seinni	 kaflanum	 er	

umfjöllunarefnið	 Internet	 pólitík	 þar	 sem	 tekin	 eru	 fram	 ákveðin	 deiluefni	 sem	 hafa	

verið	viðvarandi	frá	upphafi	Internetsins.	Fyrst	verður	fjallað	um	eignarétt,	en	með	nýrri	

tegund	hluta	sem	fylgdi	Netinu	komu	fram	nýjar	spurningar	um	eignarétt.	Næst	verður	

tekin	 fyrir	 aðgangur	 og	 ritskoðun	 og	 síðast	 verður	 fjallað	 um	 stafrænan	 aktívisma	 og	

hakkara,	en	hvort	tveggja	byggir	að	einhverju	leyti	á	þessum	þemum.				
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2 Stafræn	mannfræði	
Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	þróun	stafrænnar	mannfræði	frá	síðasta	áratug	20.	aldar	

og	fram	á	21.	öld.	Fyrst	um	sinn	var	áherslan	á	samband	tækni	og	manna	og	reynt	var	að	

staðsetja	tækni	í	samfélögum	og	menningu	manna	og	gagnvart	náttúrunni.	Næst	færðist	

áherslan	yfir	á	Internet	menningu,	þá	var	athyglinni	beint	að	áhrifum	Netsins	á	samfélög	

en	 almennt	 var	 talið	 að	 Internetið	 myndi	 hafa	 róttæk	 áhrif	 á	 alla	 þætti	 samfélaga.	 Í	

seinasta	 hluta	 kaflans	 verður	 fjallað	 um	 rannsóknaraðferðir	 innan	 stafrænnar	

mannfræði	sem	var	miðpunkturinn	í	byrjun	21.	aldar.	

2.1 Mannfræði	tækni	og	Internetsins	

Vegna	 þess	 að	 stafræn	mannfræði	 er	 svo	 ný	 til	 komin	 grein	 innan	mannfræðinnar	 er	

mikið	af	 fyrstu	greinum	og	bókum	skrifuð	út	 frá	 félagslegri	mannfræði,	efnismenningu	

og	 öðrum	 fræðigreinum,	 en	 tækni	 er	 efni	 sem	 mikið	 er	 talað	 um	 í	 þverfræðilegum	

greinum.	 Fyrst	 um	 sinn	 fjallaði	 greinin	 aðallega	 um	 tækni,	 sýndarveruleika,	 tölvur	 og	

Internetið.	 Samkvæmt	 Philipp	 Budka	 og	 Manfred	 Kremser	 (2004,	 bls.	 214)	 ,,tekur	

mannfræði	 Internetsins	 á	 tækni,	 strúktúr	 hennar,	 hvernig	 hún	 er	 innleidd	 og	 notuð	 í	

samfélagi	og	menningu.’’	Tækni	hefur	þó	 lengi	vel	verið	skoðuð	 innan	mannfræðinnar	

að	einhverju	leyti,	hún	er	ekki	nýtt	fyrirbæri	og	snýst	ekki	bara	um	tölvur.	Þetta	yfirlit	um	

stafræna	mannfræði	byrjar	um	1990	 í	umræðu	mannfræðinga	fyrst	um	tækni,	svo	um	

tölvur	 og	 að	 lokum	 um	 Internetið,	 en	 áhersla	 verður	 lögð	 á	 Internetið	 og	

samskiptatækni.	

Fræðimenn	voru	sammála	um	að	skoða	þyrfti	tækni	og	allt	það	sem	henni	fylgir	til	

þess	 að	 ná	 fram	 þeirri	 heildstæðu	 nálgun	 sem	 mannfræðin	 hefur	 lagt	 áherslu	 á	

(Pfaffenberger,	1992;	Hakken,	1993).	Í	fyrstu	var	mikið	talað	um	tækni	og	tilraunir	voru	

gerðar	til	að	staðsetja	hana	í	samfélaginu.	Fræðimenn	eru	einnig	sammála	um	að	með	

tilkomu	netheima	(e.	cyberspace)	hafi	komið	í	ljós	nýr	félagslegur	heimur	til	að	rannsaka	

(Gray	og	Driscoll,	1992)	og	mikilvægt	sé	að	skoða	samband	tækni	og	manna.	Til	að	byrja	

með	var	áherslan	lögð	á	samband	tækni,	þar	á	meðal	Internetsins,	og	manna	og	hvernig	

það	 myndi	 koma	 til	 með	 að	 breyta	 menningu	 manna	 og	 samfélagsins.	 Staðsetning	

tækninnar	gagnvart	menningu	og	náttúru	var	einnig	mikið	rædd	og	algengt	var	að	telja	
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tækni	 ekki	menningarlega	 eða	 félagslega	 og	 að	 tækni	 væri	 ekki	 stór	 hluti	menningar.	

Seinna	á	20.	öld	var	áherslan	farin	að	beinast	meira	að	sambandi	fólks	á	Internetinu	og	

hvernig	það	hefði	áhrif	á	samband	þeirra	utan	Internetsins.		

Oft	 er	 hugtakið	 tækni	 aðeins	 tengt	 við	 tölvur	 en	 löngu	 fyrir	 tíma	 tölvunnar	 komu	

fram	 hinar	 ýmsu	 tækniuppfinningar	 sem	 höfðu	 mikil	 áhrif	 á	 samfélag	 og	 menningu	

manna	til	að	mynda	rafmagn.	Það	má	líka	líta	aftur	til	tímans	þar	sem	hjólið	var	fundið	

upp,	eða	alla	leiðina	aftur	til	steinverkfæra.	Það	má	velta	fyrir	sér	þróunnar	á	efnisleika	

tækni,	 en	 hún	 byrjaði	 með	 steinverkfærum	 sem	 eru	 búin	 til	 úr	 frumefnum	 en	

nútímatækni	er	abstrakt	og	ekki	mjög	efnisleg.		

Allucquère	 Rosanne	 „Sandy“	 Stone	 (1991)	 rekur	 sögu	 sýndarveruleikakerfa	 og	

samskiptatækni	 í	 grein	 sinni	Will	 the	 real	 body	 please	 stand	 up?	 	 Sem	 birt	 var	 í	 bók	

Michael	 Benedickt.	 Stone	 (1991)	 leggur	 áherslu	 á	 að	 skoða	 hópa	 og	 samskipti	 (e.	

interaction)	þeirra,	hún	segir	að	þegar	mikill	hluti	samskipta	þeirra	sé	við	og	 í	gegnum	

tækni,	 þá	 sé	 kominn	 tími	 til	 að	 skoða	 fyrirbærið	 sjálft.	 Hún	 taldi	 tækni	 og	menningu	

skapa	 hvort	 annað	 og	 með	 því	 að	 veita	 tækninni	 athygli,	 lærir	 mannfræðingurinn	

ýmislegt	 um	 hópanna	 sem	 nýta	 sér	 tæknina	 (1991).	 Stone	 (1991)	 skilgreinir	 rými	

sýndarveruleika	 (e.	 virtual	 space)	 sem	 ,,ímyndaðan	 lókus	 gagnkvæmra	 samskipta	 sem	

gerður	 er	 samkvæmt	 samkomulagi	 hópsins.’’	 Hver	 lókus	 hefur	 sinn	 veruleika,	 þó	 eru	

ekki	allir	raunveruleikar	jafnir,	það	má	því	segja	að	það	sem	gerist	í	raunheiminum	hafi	

bein	 áhrif	 á	 einstaklinginn,	 árás	 í	 raunheiminum	getur	 drepið	 einstaklinginn,	 en	 árás	 í	

sýndarveruleika	hefur	yfirleitt	ekki	bein	áhrif.	Stone	(1991)	segir	fólk	geta	ráðið	því	hver	

það	 sé	 á	Netinu	 og	 stundum	nær	þessi	 persóna	 sem	það	 skapar	 sér	 til	 raunheimsins.	

Henni	fannst	það	áhugavert	að	þegar	mannfræðingar	eru	að	verða	búnir	að	skoða	allan	

raunverulega	 heiminn	 opnist	 nýr	 heimur	 vettvanga	 (Stone,	 1991),	 þetta	 sé	 félagslegt	

rými	þar	sem	fólk	hittist,	en	nú	er	komin	nýr	skilningur	á	því	að	hittast.	Þessi	rými	gera	

mörk	hliðstæða	(e.	binary)	óskýr,	 líkt	og	það	félagslega	og	tæknilega,	 líffræði	og	vélar,	

því	sem	er	náttúrulegt	og	því	sem	er	manngert.		

Stone	 (1991)	 fjallar	 um	 sögu	 sýndarveruleikakerfa	og	 greinir	 frá	 fjórum	 tímabilum	

samskiptatækni,	 sem	hvert	hefst	 við	breytingar	 í	 samskiptum	 fólks.	 Fyrsta	 tímabilið	er	

lesmál	(e.	texts)	sem	byrjaði	á	17.öld,	rafræn	samskipti	svo	sem	ritsími,	plötuspilari	 (e.	

phonograph)	og	útvarp	tóku	við	um	1900,	upp	úr	1960	tók	við	upplýsingatækni	og	upp	
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úr	 1984	 hófst	 tímabil	 sýndarveruleika	 og	 netheima	 (e.	 cyberspace).	 Mörkin	 á	 milli	

viðfangsefnisins	 eða	 líkamans	 og	 hins	 hluta	 heimsins	 er	 að	 breytast,	 að	 hluta	 til	 í	

gegnum	tækni.	Mörkin	á	milli	náttúrunnar	og	tækni	eru	einnig	að	breytast	(Stone,	1991).	

Ýmis	 hugtök	 þarf	 að	 endurskoða	 og	 þau	 fá	 nýja	 merkingu	 þegar	 þau	 eru	 notuð	 í	

samhengi	við	nýja	tækni.		

Í	 byrjun	 19.	 aldarinnar	 kom	 Bryan	 Pfaffenberger	 (Pfaffenberger,	 1992)	 fram	með	

hugtakið	 félagstæknileg	 kerfi	 (e.	 sociotechnical	 system)	 til	 þess	 að	 hafna	 stöðluðum	

hugmyndum	um	tækni	(the	standard	view	of	technology),	sem	eru	bæði	hugmyndir	frá	

akademíunni	og	vinsælu	viðmóti	fólks.	Hugtakið	felur	í	sér	að	tækninotkun	er	skoðuð	út	

frá	því	 félagslega.	Pfaffenberger	 (1992)	segir	að	með	því	að	nota	hugtakið	sé	hægt	að	

nota	 þær	 upplýsingar	 sem	 fundnar	 hafa	 verið	 af	 mannfræðingum	 um	 óiðnvædd	

samfélög	til	þess	að	ná	fram	heildstæðri	mynd	af	lögmálum	um	tækni	og	efnismenningu	

manna.	Með	þessu	vildi	hann	einnig	endurvekja	hugmyndir	á	sviði	efnismenningar	innan	

mannfræðinnar,	en	þær	höfðu	að	mestu	verið	lagðar	niður	vegna	viðhorfa	til	þeirra	sem	

stunduðu	 rannsóknir	 innan	hennar	það	er	 svokallaðra	„sófamannfræðinga“,	það	er	að	

segja	mannfræðinga	sem	ekki	 fara	á	vettvang.	Hann	taldi	hugtakið	einnig	geta	 leyst	úr	

ýmsum	 deilum	 sem	 hafa	 verið	 ráðandi	 í	 mannfræði.	 Hann	 setti	 fram	 spurningar	 um	

tækni	 sem	 hann	 taldi	 aðeins	 mannfræðinga	 geta	 svarað	 (Pfaffenberger,	 1992).	

Pfaffenberger	(1992)	taldi	mannfræðina	þegar	hafa	þó	nokkra	þekkingu	á	tækninotkun	

manna	en	algengar	hugmyndir	um	tækni	komu	frá	hinu	staðlaða	viðhorfi	gagnvart	tækni	

sem	Pfaffenberger	(1992)	segir	draga	úr	félagsleika	hennar.	Þetta	eru	hugmyndirnar	um	

að	tækni	spretti	fram	þegar	þörf	er	á	henni,	að	hún	hafi	þróast	frá	verkfærum	til	flókinna	

véla,	 að	 virkni	 tækni	 gripa	 (e.	 artifacts)	 og	 útlit	 þeirra	 sé	 aðgreint	 og	 að	 gripirnir	 séu	

skilgreindir	út	frá	virkni.	Pfaffenberger	(1992)	hafnar	öllum	þessum	hugmyndum,	hann	

sagði	tækni	vera	félagslega	smíði	og	að	það	þurfi	að	skoða	hvað	er	mannlegt	við	tækni	

og	tækninotkun.		

Almenningur	 taldi	 að	 netheimar	 myndu	 koma	 til	 með	 að	 breyta	 samfélaginu	 til	

muna	 (Gray	 og	 Driscoll,	 1992).	 Fólk	 taldi	 að	 netheimar	 ,,muni	 gera	 hugtakið	 um	

líkamann	 úrelt,	 eyðileggja	 huglægni,	 búa	 til	 nýja	 heima,	 breyta	 efnahag	 og	 pólitík	

mannsins	 og	 jafnvel	 leiða	 okkur	 að	 heimi	 án	manna	 (e.	 posthuman	 order)“	 (Gray	 og	

Driscoll,	1992,	bls.	39).	Gray	og	Driscoll	(1992)	segja	tækni	sýndarveruleika	standa	fyrir	
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nýrri	 þróun	 í	 menningu	 manna	 og	 véla	 og	 að	 það	 þurfi	 að	 skoða	 nýja	 tækni	 í	

menningalegu	og	sögulegu	samhengi	en	ekki	bara	sem	tilbúinn	grip.	

Uppruna	sýndarveruleika	má	finna	hjá	hernum	en	tilgangur	þeirra	var	ekki	að	búa	til	

nýjan	heim	heldur	að	nota	 sýndarveruleikann	 til	 að	búa	hermenn	undir	 stríð	 (Gray	og	

Driscoll,	 1992).	 Höfundarnir	 tala	 því	 um	 kynjun	 sýndarveruleika;	 þeir	 sem	 notuðu	

sýndarveruleika	 voru	meðlimir	 akademíunnar,	 herinn	 og	 fyrirtæki	 sem	 allt	 voru	mjög	

kynjaðar	og	karlmiðaðar	stofnanir	(Gray	og	Driscoll,	1992).	Þeir	töldu	því	að	netheimar	

(e.	cyberspace)	myndu	einnig	vera	mjög	kynjaðir,	konur	gætu	notað	þá	en	þyrftu	þá	að	

taka	 upp	 karlmannlega	 eiginleika	 líkt	 og	 þær	 þurftu	 að	 gera	 innan	 akademíunnar,	

hersins	og	í	stofnunum.	Einnig	segja	þeir	frá	því	að	fyrstu	tölvuleikirnir	hafi	flestir	verið	

byggðir	 á	 stríði	 og	ef	 ekki,	 þá	 væru	þeir	um	bíla.	 Því	megi	 segja	 að	 sýndarveruleiki	 sé	

miðaður	að	hernum	og	körlum.	

Við	tilkomu	nýrrar	samskiptatækni	undrast	menn	alltaf	hve	hratt	hún	breytist	og	á	

öllum	 þeim	 breytingum	 sem	 hún	 orsakar	 (Gray	 og	 Driscoll,	 1992).	 Að	 mati	 Grey	 og	

Discroll	(1992)	hafa	tölvur	ekki	breytt	menningu	manna	að	eins	miklu	marki	og	rafmagn	

gerði	 á	 sínum	 tíma	 en	 einhvern	 daginn	 gæti	 það	 gerst.	 Sýndarveruleika	 töldu	 þeir	

ólíklegan	til	að	ná	fram	svo	miklum	breytingum.	Þeir	vitna	í	verk	Carolyn	Marvin	og	segja	

að	 nýir	 fjölmiðlar	 komi	 til	 með	 að	 breyta	 mörkum	 og	 leiða	 til	 endurskoðunar	 á	

valdatengslum	(Gray	og	Driscoll,	1992)	

Virtir	fræðimenn	á	borð	við	mannfræðinginn	Arturo	Escobar	(Escobar,	1994)	fóru	að	

beina	 athygli	 sinni	 að	 áhrifum	 hins	 nettengda	 heims	 og	 þróun	 Netmenningar.	 Í	 grein	

sinni	Welcome	 to	 cyberia:	 Notes	 on	 the	 anthropology	 of	 cyberculture	 (Escobar,	 1994)	

leggur	 Escobar	 grunn	 að	 svokallaðri	 mannfræði	 netmenningar	 (e.	 cyberculture).	

Rannsóknir	á	netmenningu	skoða	menningarlega	smíði	eða	endursköpun	sem	ný	tækni	

bæði	byggir	á	en	hjálpar	einnig	að	móta.	Breytingar	á	skilningi	okkar	á	tækni	og	tæknin	

sjálf	 orsakar	 breytingar	 í	 samfélagi	 okkar	 og	 menningu	 (Escobar,	 1994).	 Tækni	 er	

menningarleg	uppfinning	sem	býr	 til	nýjan	heim	úr	 fyrri	aðstæðum	og	býr	því	 til	nýjar	

aðstæður	 (Escobar,	 1994,	 bls.	 211).	 Escobar	 telur	 mannfræðinga	 vera	 tilvalda	 til	 að	

skoða	 þetta	 en	 þá	 þurfi	 þeir	 að	 trúa	 því	 að	 tækni	 og	 vísindi	 séu	 mikilvægur	 hluti	

menningar.	Til	að	fá	heildarsýn	á	menningu	og	samfélag	manna	þurfa	mannfræðingar	að	

skoða	þennan	nýja	heim	og	þá	fyrst	geta	þeir	öðlast	skilning	á	breytileika	menningar	og	
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þeim	 breytingum	 sem	 verða	 á	 menningu	 (Escobar,	 1994).	 Escobar	 (1994)	 fjallar	 um	

módernisma	 sem	 hann	 segir	 vera	 mikilvægt	 fyrir	 mannfræðinga	 að	 skoða	 til	 að	 fá	

hugmynd	um	hvaðan	skilningur	fólks	á	tækni	og	notkun	hennar	kemur.		

Escobar	 (1994)	 greinir	 frá	 fjórum	 upphafspunktum	 sem	mannfræðingar	 geta	 gert	

rannsóknir	 út	 frá,	 í	 fyrsta	 lagi	 að	 skoða	 umræður	 sem	 myndast	 í	 kringum	 tölvur	 og	

líftækni	 þar	 sem	meðal	 annars	 er	 skoðaðir	 þeir	 nýju	 félagslegu	 heimar	 sem	myndast	

með	 nýrri	 tækni.	 Í	 öðru	 lagi	 að	 finna	 leið	 til	 að	 skoða	 þetta	 þvert	 á	 samfélög,	 í	

margbreytilegum	félagslegum,	svæðisbundum	og	etnísknum	umhverfum.	Í	þriðja	lagi	að	

skoða	hvaðan	ný	 tækni	kemur	og	hvernig	bakgrunnurinn	mótar	skilning	á	þessari	nýju	

tækni.	Í	fjórða	lagi	að	skoða	netmenningu	á	pólitískan	hátt.	Þar	á	meðal	annars	að	skoða	

valdatengsl	á	milli	fyrsta	og	þriðja	heimsins	út	frá	nýrri	tækni.			

Escobar	 (1994)	 skiptir	 netmenningu	 í	 tvo	 flokka;	 í	 gervigreind	 (e.	 artificial	

intelligence)	 og	 líftækni	 (e.	 biotechnology).	 Fyrri	 flokkurinn	 hefur	 þó	 verið	 meira	 í	

sviðsljósinu	 í	 félagslegri	mannfræði	 og	 undir	 hann	 flokkast	 tölvur	 og	 upplýsingatækni.	

Escobar	 segir	 efnismenningu	 og	 rannsóknir	 á	 tækni	 reiða	 sig	 á	 hið	 staðlaða	 viðhorf	

gagnvart	 tækni	 (e.	 the	 standard	 view	 of	 technology)	 og	 er	 sammála	 Pfaffenberger	

(1992)	um	að	það	þurfi	að	skoða	tækni	út	frá	félagstæknilegum	kerfum.		

Á	 þessum	 tíma	 eru	 mannfræðingar	 að	 móta	 stefnu	 mannfræðinnar	 þar	 sem	 ný	

tækni	er	í	forgrunni	og	Escobar	(1994)	nefnir	þrjár	atrennur	að	stefnum.	Sú	fyrsta	fjallar	

um	 blöndun	 manna	 og	 véla,	 önnur	 er	 cyborg	 mannfræði	 sem	 notar	 sjónarhorn	

tæknifræða	 og	 feminisma	 en	 þar	 eru	 mörkin	 á	 milli	 manna	 og	 véla	 skoðuð.	 Þriðja	

stefnan	er	mannfræði	netmenningar;	það	sé	ekki	hægt	að	sjá	fyrir	fram	hvort	það	þurfi	

nýja	grein	mannfræðinnar	eða	hvort	nýtt	 tímabil	væri	að	ganga	 í	garð.	Þessi	 stefna	er	

frekar	hefðbundin	mannfræði	þar	sem	etnógrafían	er	í	aðalhlutverki.	Tækni	er	skoðuð	í	

menningarlegu	samhengi.	Netmenningu	er	hægt	að	sjá	sem	nýtt	stjórnunarmynstur	sem	

getur	myndað	sterk	tengsl	á	milli	manna,	náttúru	og	véla	(Escobar,	1994).		

Escobar	(1994)	fer	yfir	etnógrafíur	sem	falla	undir	fimm	þemu	sem	hann	setur	fram	

og	þar	á	meðal	fjallar	hann	um	etnógrafíu	Sherry	Turkle	frá	1984	þar	sem	fram	kemur	að	

tölvur	 breyti	 hugmyndum	 fólks	 um	 sjálfsmynd	 (e.	 identity)	 og	 sjálfi	 þess	 og	 að	

netmenning	búi	til	tækni	sjálfsins,	þar	sem	sjálfið	er	álitið	vera	vél.	 Í	öðru	verki	hennar	

frá	 árinu	 1992	 segir	 hún	 sýndarveruleika	 vera	 tæki	 þar	 sem	 enduruppbygging	
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sjálfsmynda	(e.	identities)	fer	fram	með	gagnkvæmum	samskiptum	þar	sem	þekking	um	

umheiminn	 og	 aðra	 menningu	 er	 notuð.	 Að	 lokum	 kemur	 Escobar	 fram	 með	

hugmyndina	um	að	mannfræði	netmenningar	geti	eytt	flokkun	og	hinun	sem	hefur	verið	

ráðandi	í	mannfræðinni,	líkt	og	,,hið	siðmenntaða	sjálf’’	og	,,ósiðmenntuðu	hinir.’’		

Félagfræðingurinn	 Erving	 Goffman,	 sem	 hefur	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 mannfræðina,	

skrifaði	mikið	um	svo	kallað	sjálf	og	sjálfsmynd	(e.	identity)	fólks	og	hvernig	fólk	miðlar	á	

milli	 þeirra	 eftir	 aðstæðum.	 Þessar	 kenningar	 Goffmans	 voru	 settar	 í	 nýtt	 samhengi	

þegar	Internetið	kom	til	en	Hugh	Miller	(1995)	færir	þær	yfir	á	Internetið	þar	sem	hann	

talar	um	rafrænt	sjálf.	Heimasíður	segir	hann	vera	nýjan	rafrænan	samskiptamiðil	og	að	

fólk	noti	þær	til	þess	að	skilgreina	sig	á	Netinu.	Þó	segir	hann	rafræn	sjálf	ekki	vera	ólík	

sjálfi	fólks	í	raunheiminum.		

Samkvæmt	 Goffman	 finnst	 fólki	 það	 þurfa	 að	 sýna	 að	 það	 geti	 hegðað	 sér	 á	

viðeigandi	hátt	í	samskiptum,	að	þau	séu	ásættanlegar	manneskjur.	Þetta	gerir	fólk	til	að	

forðast	óþægindi	 (e.	embarrassment)	 (Miller,	1995).	Sjálfið	er	þróað	og	því	viðhaldið	 í	

gegnum	gagnkvæm	samskipti	(e.	 interaction).	Goffman	greinir	á	milli	þeirra	upplýsinga	

sem	fólk	gefur	meðvitað	um	sig	og	þeirra	upplýsinga	sem	fólk	ætlar	ekki	að	gefa	um	sig	

en	 gerir	 það	 ómeðvitað	 (Miller,	 1995).	 Samkvæmt	 Miller	 (1995)	 eru	 samskipti	 á	

Internetinu	 ekki	 alltaf	 gagnkvæm	 og	 fólk	 finnur	 ekki	 eins	 mikið	 fyrir	 óþægindum.	 Ef	

einhverjum	finnst	þú	eða	síðan	þín	vera	asnaleg	segja	þau	þér	ekki	endilega	frá	því.	Það	

er	því	mjög	auðvelt	að	gera	sig	að	fífli	á	Netinu	því	þú	finnur	ekki	fyrir	því.	Á	Internetinu	

er	ekki	hægt	að	lesa	úr	líkamstjáningu	fólks,	oft	erfitt	að	sjá	hvort	fólk	sé	að	grínast	eða	

ekki.	 Upplýsingarnar	 sem	 fólk	 gefur	 ómeðvitað	 frá	 sér	 á	 Internetinu,	 þar	 sem	 það	 er	

hægt	að	læra	eitthvað	um	manneskjuna	eru	einungis	í	formi	texta	(Miller,	1995).	Þar	er	

hægt	 að	 sjá	orðaforða	 fólks	og	 slíkt	 en	það	gefur	heldur	 takmarkaðar	upplýsingar	um	

einstaklinginn.	Miller	(1995)	endar	á	því	að	segja	að	þrátt	fyrir	að	heimasíður	geti	gefið	

takmarkaðar	 upplýsingar	 um	 fólk	 þegar	 það	 er	 borið	 saman	 við	 samskipti	 í	

raunheiminum	 er	 þó	 hægt	 að	 fá	 ýmsar	 mikilvægar	 upplýsingar	 um	 einstaklinginn	 í	

gegnum	 miðilinn	 og	 þar	 af	 leiðandi	 sjálf	 þeirra,	 hvort	 sem	 upplýsingarnar	 séu	

meðvitaðar	eða	ómeðvitaðar.				

Tækni	og	Internetið	hafði	þau	áhrif	á	mannfræðina	að	til	varð	nýr	heimur	vettvanga,	

einmitt	á	þeim	tíma	sem	mannfræðingar	voru	farnir	að	telja	sig	vera	búna	að	rannsaka	
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allan	raunheiminn.	Með	því	að	skoða	þá	þennan	heim	vettvanga	töldu	mannfræðingar	

sig	fá	heildstæða	sýn	á	samfélagið.	Á	þessum	tíma	var	áherslan	lögð	á	að	staðsetja	tækni	

í	 samfélögum	 og	 menningum	 ásamt	 því	 að	 staðsetja	 hana	 gagnvart	 náttúru	 og	

menningu.	 Í	 ráðandi	umræðu	um	 tækni	áður	 fyrr,	 eins	og	kemur	 fram	 í	hinu	 staðlaða	

viðhorfi	gagnvart	tækni,	er	tækni	álitin	spretta	upp	þegar	þörf	er	á	henni	og	félagsleiki	er	

almennt	 dreginn	 úr	 tækni.	 Þessu	 vildu	 mannfræðingar	 breyta,	 sögðu	 tækni	 vera	

menningarlega	og	félagslega	smíði	sem	sprettur	ekki	fram	þegar	þörf	er	á	henni	heldur	

er	hún	manngerð	 smíði	 sem	byggir	 á	gildum	 fyrri	 tækni	og	 tekur	við	af	henni	því	hún	

hentar	 betur.	 Þegar	 líða	 fór	 á	 seinni	 hluta	 20.	 aldar	 og	 yfir	 á	 byrjun	 21.	 aldar	 færðist	

umræðan	 frá	 sambandi	 manna	 og	 tækni	 yfir	 á	 einstaklinginn,	 samband	 fólks	 á	

Internetinu	og	mannfræðingar	fóru	að	rannsaka	netmenninguna	sjálfa,	en	netmenningin	

er	viðfangsefni	næsta	kafla.		
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2.2 Internet	menning		

Hugtakið	Internet	menning	(e.	cyberculture)	kom	fram	á	20.öld	en	það	hefur	verið	notað	

í	margvíslegum	tilgangi.	Forskeytið	 Internet	(e.	cyber)	var	sett	fyrir	 framan	ýmis	orð	til	

þess	að	vísa	til	þeirra	samskipta	og	gjörða	sem	urðu	á	Netinu	(Budka	og	Kremser,	2004)	

(Ardevol,	 2005).	 Hugtakið	 Internet	 menning	 var	 notað	 til	 þess	 að	 skoða	 áhrif	

Internetsins	á	samfélagið,	svo	var	hugtakið	einnig	notað	sem	samheiti	yfir	rannsóknir	úr	

þverfræðilegum	 fræðigreinum	 sem	 rannsökuðu	 samskipta-	 og	 upplýsingatækni	

(Ardevol,	2005).	Frá	20.	öld	og	að	byrjun	21.	aldar	var	Internet	menning	miðpunkturinn	í	

rannsóknum	 félagsvísindanna	 um	 Netið.	 Á	 þessum	 tíma	 var	 Internetið	 talið	 vera	

eitthvað	sem	myndi	hafa	róttæk	áhrif	á	öll	svið	í	lífi	mannsins	(Ardevol,	2005).		

Samkvæmt	 Ardevol	 (2005)	 mátti	 skipta	 rannsóknum	 á	 Internetinu	 í	 fjóra	 megin	

flokka	 eftir	 áherslum	 rannsóknanna,	 en	 það	 er	 að	 skoða	 Netið	 sem	 tækni,	 sem	 nýtt	

félagslegt	samhengi	(e.	new	social	context),	sem	nýtt	skapandi	og	samvinnutól	(e.	new	

creative	and	collaborative	 tool)	og	 sem	samskiptamiðil.	Ardevol	 (2005)	 flokkaði	einnig	

hvernig	 hægt	 er	 að	 skilja	 Internetið	 frá	menningarlegu	 sjónarhorni.	 Hún	 skiptir	 þessu	

niður	 í	 Internet	 menningu	 sem	 nýtt	 menningarlegt	 módel	 sem	 byggt	 er	 af	 Internet	

tækni,	 Internetið	 sem	 upprennandi	 (e.	 emergent)	 menningu,	 sem	 menningarlegar	

afurðir	framleiddar	á	Internetinu	og	sem	miðil	(Ardevol,	2005).	

Með	aukinni	tækni	sem	auðvelt	er	að	nálgast	hefur	tæknin	orðið	meira	samtvinnuð	

daglegu	lífi	 fólks.	 Í	enda	síðustu	aldar	og	í	byrjun	þessarar	var	algengt	að	greina	á	milli	

hins	 raunverulega	 heims	 og	 hins	 stafræna	 heims.	 Notkun	 á	 hugtökum	 á	 borð	 við	

sýndarveruleika,	stafrænt,	tengdur	(e.	online)	varð	algeng	og	þetta	gefur	það	til	kynna	

að	það	 sem	gerðist	 í	 stafræna	heiminum	var	 talið	óraunverulegt	en	það	 sem	gerðist	 í	

raunverulega	 heiminum	 raunverulegt.	 Mannfræðingar	 hafa	 gjarnan	 sett	 tækni	 og	

fjölmiðla	út	á	jaðar	menningar	og	skoðað	það	sem	almennan	hlut	(e.	in	general)	eða	sem	

samhengi	frekar	en	að	skoða	það	sem	hluta	af	menningu	(Wilson	og	Petersen,	2002).	

Kvikmyndin	 The	 Matrix	 (Wachowski	 og	 Wachowski,	 1999)	 er	 gott	 dæmi	 um	

hugsunarhátt	fólks	á	þessum	tíma	en	þar	er	þessu	algenga	hugafari	að	það	sem	gerðist	í	

efnislega	 heiminum	 væri	 raunverulegt	 en	 það	 sem	 gerðist	 á	 Netinu	 eða	 í	 hinum	

stafræna	 heimi	 væri	 óraunverulegt	 skellt	 á	 hvolf.	 Þar	 er	 raunheimurinn	 sagður	 vera	
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blekking,	 tilbúinn	 heimur	 sem	 búinn	 er	 til	 af	 valdamiklum	 gervigreindar	 vélum	 sem	

stjórna	öllum.		

Strax	í	byrjun	21.	aldar	fóru	fræðimenn	að	benda	á	að	aðgreining	þess	stafræna	og	

raunverulega	 eða	 það	 að	 tala	 um	 stafræna	 heiminn	 sem	 sérstæðan	 heim	 utan	 hins	

efnislega	heims	væri	ekki	mjög	hjálplegt.	Rannsókn	Daniel	Miller	og	Don	Slater	(2000)	á	

Internet	 notkun	 Trinidadbúa	 lýsir	 því	 hvernig	 Trinidadbúar	 nálgast	 Internetið	 á	

hversdagslegan	 hátt	 og	 nota	 það	 mikið	 til	 samskipta.	 Hjá	 þeim	 er	 Internet	 notkun	

hversdagslegur	hlutur,	einfaldlega	hluti	af	þeirra	lífi.	Algengt	er	að	fjölskyldumeðlimir	frá	

Trinidad	 búa	 ekki	 öll	 á	 sama	 stað	 og	 því	 þurfa	 þau	 að	 notast	 við	 tækni	 til	 að	 eiga	 í	

samskiptum	 við	 hvert	 annað.	 Það	 getur	 verið	 þess	 vegna	 sem	 Internetið	 varð	 svona	

fljótt	eðlilegur	hluta	af	hversdagslegu	lífi	þeirra.	Trinidadbúar	töldu	Internetið	vera	hluti	

af	sjálfsmynd	sinni,	hluta	af	því	að	vera	Trinidadbúi	og	það	er	ekki	mikill	munur	á	milli	

þeirra	sem	búa	í	Trinidad	og	þeirra	sem	búa	annars	staðar.	Þau	eyða	þó	ekki	bara	tíma	

sínum	 á	 Internetinu	 heldur	 taka	 þeir	 líka	 þátt	 í	 ýmsum	 félagstörfum	 og	 slíku	 utan	

Internetsins.		

Mikilvægt	 er	 að	 skoða	 ekki	 aðeins	 menningu	 Trinidad	 eða	 aðeins	 Internet	

menningu,	 heldur	 að	 skoða	 þetta	 tvennt	 samhliða.	 Þar	 sem	 að	 Netið	 er	 svo	 samofið	

samfélagi	 Trinidadbúa	 þýðir	 ekki	 að	 nálgast	 þetta	 sem	 netheima	 utan	 hins	 efnislega	

heims.	 Rannsakendur	 höfðu	 gjarnan	 beint	 athyglinni	 að	 netheimum	 og	

raunveruleikanum	 og	 hvernig	 nýir	 miðlar	 áttu	 urðu	 til	 í	 rými	 utan	 félagslífsins	 eða	

raunveruleikans	 en	 Miller	 og	 Slater	 (2000)	 fóru	 aðra	 leið.	 Þeir	 töldu	 að	 með	 því	 að	

rannsaka	 út	 frá	 netheimum	 eða	 raunveruleika	 sé	 verið	 að	 gera	 ráð	 fyrir	 að	 það	

netheimar	og	raunveruleikinn	séu	andstæður.	Miller	og	Slater	(2000)	segja	að	það	þurfi	

að	 skoða	 Internetið	 sem	 framlengingu	eða	 sem	hluta	 af	 félagslegu	 rými	 og	 að	það	 sé	

hluti	 af	 félagsgerðinni	 (e.	 social	 structure).	 Þeir	 segja	 að	 það	 þurfi	 að	 skoða	 hvernig	

fólkið	sjálft	nálgast	Netið,	hvenær	það	greinir	netheimana	frá	og	hvenær	ekki,	hvað	það	

sér	sem	raunverulegt,	sýndarveruleika	eða	mikilvægt	(e.	consequential).	

Öfgafullar	og	byltingarkenndar	hugmyndir	um	Internetið	fara	minnkandi	í	byrjun	21.	

aldar	 og	 normalelísing	 netheima	 (e.	 normalization	 of	 cyberspace)	 tekur	 við.	 Að	 sama	

skapi	 virðist	 hugmyndin	 um	 að	 Internetið	 væri	 eins	 konar	 útópía	 þar	 sem	 allir	 væru	

jafnir	ekki	standast	eins	og	vonast	var	eftir	(sem	kemur	til	dæmis	fram	hjá	Escobar,	þar	
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sem	 hann	 segir	 að	 mannfræði	 netmenningar	 gæti	 eytt	 flokkun	 og	 hinun	 í	

mannfræðinni).	Þetta	er	til	að	mynda	vegna	þess	að	ekki	hada	allir	jafn	greiðan	aðgang	á	

Netinu	(Wilson	og	Petersen,	2002).		

Fólk	mótar	 sjálfsmynd	 sína,	 umbreytir	 henni	 og	 endurskapar	 á	 Internetinu	meðal	

annars	 í	 gegnum	 samskipti	 og	 eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 telur	 Hugh	 Miller	

sjálfsmynd	fólks	ekki	vera	ólíka	á	Netinu	og	í	efnislega	heiminum.	Hins	vegar	getur	verið	

erfitt	að	skilja	sjálfsmynd	fólks	án	þess	að	taka	samhengi	þeirra	þegar	þau	eru	ótengd	(e.	

offline)	inn	í	myndina	(Wilson	og	Petersen,	2002).	Það	sama	má	segja	um	hópa	á	Netinu;	

einstaklingar	 innan	 þess	 móta	 hópsjálf.	 Erfitt	 er	 að	 skilja	 hópsjálfin	 og	 samskipti	

einstaklinga	innan	hópa	án	þess	að	skoða	samhengi	þeirra	í	efnislega	heiminum.	Þessa	

hópa	 er	 aðeins	 hægt	 að	 skilja	 í	 félagslegu,	 pólitísku	 og	 menningarlegu	 samhengi	

(Ardevol,	2005).	Hugtakið	 Internet	menning	gerði	 rannsakendum	kleift	að	skoða	Netið	

út	 frá	 menningarlegum	 sjónarhornum	 en	 Ardevol	 (2005)	 segir	 að	 sjaldgæft	 sé	 að	

hugtakið	sé	notað	sem	 lykilhugtak	 í	 rannsóknum	nú	til	dags	og	bendir	á	að	kannski	sé	

tímabært	að	skilja	við	það.		

			 Mikið	hefur	verið	deilt	um	það	hvort	að	Internetið	og	hið	stafræna	eigi	að	hafa	

sér	undirgrein	í	mannfræðinni	en	árið	2012	má	segja	að	stafræn	mannfræði	hafi	í	raun	

verið	 staðfest	 sem	 undirgrein	 mannfræðinnar.	 Þá	 kom	 bók	 Daniel	 Miller	 og	 Heather	

Horst,	Digital	 anthropology	út.	 Í	 henni	 er	 samansafn	 greina	eftir	 fræðimenn	 sem	hafa	

gert	 rannsóknir	 í	 stafræna	 heiminum	 og	 þetta	 verk	 er	 því	 lykilverk	 í	 stafrænni	

mannfræði.	 Í	 inngangi	 bókarinnar	 tala	Miller	 og	Horst	 (2012)	 um	 sex	 undirstöðuatriði	

sem	 leggja	 grunninn	 að	 stafrænni	 mannfræði.	 Það	 fyrsta	 er	 að	 hið	 stafræna	 eykur	

díalektískt	 eðli	 menningar.	 Eðlislegt	 ástand	 stafrænnar	 tækni	 er	 að	 ýta	 undir	 báðar	

hliðar,	 áhrifin	 eru	 andstæður	 í	 sjálfu	 sér	 og	 framleiða	 bæði	 jákvæðar	 og	 neikvæðar	

afleiðingar.	 Annað	 atriðið	 er	 að	 mannkynið	 er	 ekki	 meira	 miðlað	 eða	 upplýst	 vegna	

tilkomu	 þess	 stafræna,	 sumir	 miðlar	 hafa	 verið	 taldir	 meira	 eða	minna	miðlandi	 eða	

upplýsandi	 en	 aðrir.	 Hugtökin	 raunverulegt	 og	 sýndarveruleiki	 hafa	 ýtt	 undir	 þetta	

(Horst	og	Miller,	2012).	það	þarf	því	að	skoða	af	hverju	tilkoma	stafrænnar	tækni	beri	

þann	misskilning	með	sér	að	menning	fyrir	stafræna	tækni	sé	ekki	miðluð	og	að	menn	

séu	 orðnir	meira	 „kúltúraðir“	 (e.	 cultured).	 Þriðja	 atriðið	 er	 heildarhyggja	 (e.	 holism),	

sem	er	eitt	grunnhugtakið	í	mannfræðinni,	til	þess	að	fá	heildstæða	mynd	af	samfélagi	
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þarf	að	skoða	bæði	það	sem	fer	fram	í	stafræna	heiminum	og	utan	hann.	Fjórða	atriðið	

er	mikilvægi	menningarlegrar	afstæðishyggju	(Horst	og	Miller,	2012).	Fimmta	er	opnun	

(e.	openness)	og	lokun	(e.	closure).	Internetinu	fylgdu	ný	form	opnunar	(e.	openness)	og	

frelsis	 en	 því	 fylgdu	 einnig	 nýjar	 hömlur.	 Sjötta	 grunnstoðin	 er	 efnisleiki	 stafræna	

heimsins	 og	 stöðlun	 (e.	 normarivity).	 Efnisleiki	 stafrænna	 heimsins	 er	 hvorki	meiri	 né	

minni	en	heimarnir	sem	voru	á	undan	honum.	Stöðlun	felur	í	sér	að	hlutir	og	tækni	eru	

hluti	félagsmótunar	manna,	en	menn	virðast	minna	taka	eftir	því	að	efnisleikinn	mótar	

þá	og	það	verður	að	vana.	Horst	og	Miller	(2012)	telja	lykilinn	að	stafrænni	mannfræði	

og	 jafnvel	 framtíð	mannfræðinnar	 liggji	 í	því	að	skoða	hvernig	hlutir	verða	svona	fljótt	

hversdagslegir.		

Tom	Beollstorff	er	stórt	nafn	í	stafrænni	mannfræði.	Hann	hefur	skrifað	etnógrafíur	

meðal	annars	um	samkynhneigða	í	Indónesíu	og	um	tölvuleikinn	Second	life.	Beollstorff	

(2016)	 notar	 nálgun	 fyrirbærafræði	 til	 þess	 að	 leiðrétta	 þann	misskilning	 að	 það	 sem	

gerist	 í	 stafræna	 heiminum	 sé	 ekki	 raunverulegt.	 Spurningar	 um	 það	 hvað	 er	

raunverulegt	 segir	 Boellstorff	 vera	 spurningar	 um	 veruleika	 og	 að	 hér	 geti	

fyrirbærafræðin	 gefið	 innsýn	 í	 það	 (Boellstorff,	 2016).	 Hann	 telur	 mikilvægt	 að	 kalla	

líkamlega	eða	efnislega	heiminn	ekki	raunverulega	heiminn	þar	sem	það	gefur	til	kynna	

að	það	sem	gerist	í	stafræna	heiminum	sé	ekki	raunverulegt.	Það	sem	gerist	í	stafræna	

heiminum	getur	 verið	 raunverulegt	 og	 það	 sem	gerist	 í	 raunveruleikanum	getur	 verið	

óraunverulegt.	Boellstorff	(2016,	bls.	387)	tekur	dæmi	um	þetta	þar	sem	hann	nefnir	að	

ef	 að	 einstaklingur	 lærir	 erlend	 tungumál	 á	 Internetinu	 getur	 hann	 talað	 tungumálið	

utan	 Netsins	 og	 að	 leikir	 og	 fantasíur	 geta	 verið	 óraunverulegar	 þó	 þeir	 fari	 fram	 í	

efnislega	heiminum.		

	 Sýndarheimar	eru	ákveðið	form	félagslegra	samskipta	(e.	sociality)	á	Internetinu.	

Þeir	eru	fjölbreyttir	og	í	sífelldri	breytingu	en	þeir	hafa	sameiginleg	einkenni	til	dæmis	er	

hægt	að	verða	vinur	einhvers	og	slíkt	(Boellstorff,	2016).	Sýndarveruleikar	eru	staðir,	að	

mati	Boellstorff	(2016)	ekki	miðlar	á	milli	staða	og	þeir	viðhaldast	á	meðan	einstaklingar	

skrá	 sig	 inn	 á	 og	 út	 úr	 þeim	 og	 „raunveruleikinn	 er	 hvorki	 í	 eign	 efnisheimsins	 né	

sýndarveruleikans“	 (Boellstorff,	 2016,	 bls.	 395).	 Sú	 hugsun	 að	 það	 stafræna	 sé	 ekki	

raunverulegt	því	það	er	eftirlíking	þess	raunverulega	er	ekki	rétt.	Margt	sem	fer	fram	á	

Netinu	 er	 ekki	 eftirlíking.	 Oft	 er	 það	 sem	 gerist	 á	 Internetinu	 fært	 yfir	 í	 efnislega	
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heiminn,	 til	 dæmis	 með	 því	 að	 hitta	 þá	 sem	 maður	 hefur	 verið	 í	 sambandi	 við	 á	

Internetinu.	Það	sem	gerist	á	Netinu	getur	haft	mikil	áhrif	á	efnisheiminn,	bæði	góð	og	

slæm.	Fólk	berst	til	dæmis	fyrir	jafnrétti	og	umhverfinu	á	Internetinu	og	það	getur	haft	

mikil	áhrif	á	þessi	mál	utan	Netsins	(Boellstorff,	2016).		

Frá	því	um	2000	hefur	áhugi	og	mikilvægi	þess	að	rannsaka	Internetið	og	stafræna	

heiminn	 aukist.	 Viðhorfið	 til	 þess	 hefur	 breyst	 mikið	 á	 þessum	 tíma,	 öfgafullar	

hugmyndir	um	að	Netið	muni	breyta	öllu	 í	 samfélaginu	og	að	 Internetið	væri	einhvers	

konar	 útópía	 þar	 sem	 allir	 væru	 jafnir	 eru	 ekki	 lengur	 taldar	 réttar.	 Einnig	 hafa	

fræðimenn	hafnað	þeirri	hugmynd	að	hið	stafræna	og	efnislega	séu	tveir	ólíkir	heimar	

og	áhersla	er	lögð	á	að	skoða	samhengið	á	milli	þess	stafræna	og	efnislega.	Ekki	er	hægt	

að	 skilja	 það	 stafræna	 án	 þess	 að	 skoða	 samhengi	 þess	 í	 efnislega	 heiminum.	

Grunnurinn	 var	 lagður	 fyrir	 stafræna	 mannfræði	 í	 bók	 Miller	 og	 Horst	 (2012)	 og	

Boellstorff	(2016)	leggur	áherslu	á	að	það	sem	gerist	á	Internetinu	eða	í	hinum	stafræna	

heimi	getur	verið	alveg	jafn	raunverulegt	og	það	sem	gerist	í	efnisheiminum	og	að	það	

sem	fer	fram	í	efnislega	heiminum	getur	líka	verið	óraunverulegt.	Nú	verður	athyglinni	

beint	 að	 aðferðarfræði	 í	 stafrænni	 mannfræði,	 þar	 sem	 rannsóknaraðferðin	 varð	 að	

aðalatriði	í	byrjun	21.	aldar.		
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2.3 Stafræn	mannfræði	sem	aðferð	

Það	hefur	verið	deilt	um	það	hvort	stafræn	mannfræði	eigi	í	raun	rétt	á	sér,	hvort	hún	sé	

undirgrein	 mannfræðinnar	 eða	 hvort	 hún	 sé	 einfaldlega	 ákveðin	 rannsóknaraðferð	

innan	mannfræðinnar.	Algengasta	rannsóknaraðferð	mannfræðinnar	er	hin	hefðbundna	

etnógrafía	í	stíl	Malinowski	(2014).	Rannsakendur	eiga	að	fara	á	vettvang	og	dvelja	þar	

til	 lengri	 tíma,	 nota	 þátttökuaðferð,	 læra	 tungumálið,	 safna	 gögnum,	 taka	 viðtöl	 og	

koma	 svo	 til	 baka	 og	 vinna	 úr	 gögnunum	 og	 setja	 saman	 heildstæða	 etnógrafíu	með	

niðurstöðunum.		

Í	 lok	 20.	 aldarinnar	 fóru	 efasemdir	 um	 hefðbundnu	 etnógrafíuna	 að	 koma	 fram.	

Fræðimenn	fóru	að	velta	hugtakinu	vettvangur	fyrir	sér	og	hvort	rannsóknir	væru	ennþá	

við	hæfi	þar	sem	að	heimurinn	hefði	breyst	mikið	(Gupta	og	Ferguson,	1997).	Þó	var	það	

ekki	fyrr	en	eftir	1930	sem	mannfræðingar	fóru	að	fara	á	vettvang	og	þátttökuaðferðin	

var	tekin	upp	eftir	að	Malinowki	fór	að	kenna	hana.	Áður	höfðu	mannfræðingar	ekki	lagt	

áherslu	 á	 að	 fara	 á	 vettvang	 heldur	 unnu	 þeir	 úr	 upplýsingum	 frá	 til	 dæmis	

landkönnuðum	og	voru	því	svokallaðir	sófamannfræðingar.	Svo	urðu	vettvangsferðin	og	

þátttökuathugunin	 aðal	 rannsóknaraðferðir	 mannfræðinga	 og	 urðu	 svo	 samofin	

mannfræðinni	að	mannfræðingar	voru	ekki	teknir	alvarlega	nema	þeir	færu	á	vettvang.	

Þeim	var	kennt	að	þeir	væru	ekki	alvöru	mannfræðingar	nema	ef	þeir	færu	á	vettvang	

og	 mannfræðileg	 þekking	 var	 ekki	 talin	 mannfræðileg	 nema	 hún	 væri	 byggð	 á	

vettvangsrannsóknum	(Gupta	og	Ferguson,	1997).	

Akhil	 Gupta	 og	 James	 Ferguson	 (1997)	 nefna	 tvær	 ástæður	 fyrir	 brýnni	 þörf	

endurskoðunar	 og	 gagnrýni	 á	 hugtakinu	 vettvangur,	 að	 það	 sé	 notað	 til	 að	 greina	

mannfræðina	 frá	 öðrum	 fræðigreinum	 og	 að	 hefðbundnu	 mannfræðilegu	

rannsóknaraðferðirnar	 og	 hugtökin	 sem	 voru	 fundin	 upp	 til	 þess	 að	 rannsaka	 lítil	

samfélög,	 séu	 orðin	 úrelt	 og	 henti	 ekki	 lengur	 til	 að	 rannsaka	 heiminn	 sem	 er	 orðin	

hnattvæddur,	hreyfanlegur	(e.	mobile)	og		sífellt	að	breytast.		

Hugtakið	 vettvangur	 hefur	 borið	 það	 með	 sér	 að	 ólíka	 menningu	 megi	 finna	 á	

ákveðnum	stöðum,	því	þurfi	að	ferðast	þangað	og	koma	svo	aftur	í	eigin	menningu	þar	

sem	akademían	er	 (Gupta	og	 Ferguson,	 1997).	Að	mati	Gupta	og	 Ferguson	 (Gupta	og	

Ferguson,	1997)	þarf	að		
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endurskapa	hugtakið	vettvangsaðferð	svo	það	sé	ekki	bundið	stað	heldur	skoðað	út	
frá	 félagslegri,	menningarlegri	og	pólitískri	 staðsetningu	og	að	 rannsakendur	vinni	
meðvitað	 að	 því	 að	 endurskipuleggja	 staðsetningu	 (e.	 location)	 sína	 til	 þess	 að	
skoða	þekkingarleg	og	pólitísk	tengsl	við	aðrar	staðsetningar.	 (Gupta	og	Ferguson,	
1997,	bls.	5)	

	

	Etnógrafísk	 þekking	 er	 háð	 rannsakandanum	 og	 reynslu	 hans,	 stigveldi	 vettvanga	

réðst	 af	 viðfanginu	 og	 hversu	 „mannfræðilegir“	 þeir	 eru.	 Framandi	 vettvangar	 voru	

taldir	 mannfræðilegir	 en	 það	 sem	 var	 kunnugt	 var	 ekki	 vert	 að	 rannsaka.	 Gupta	 og	

Ferguson	 (1997)	 sögðu	 að	 heimurinn	 væri	 orðinn	 það	 tengdur	 að	 við	 værum	 í	 raun	

aldrei	utan	vettvangsins.	Breytingar	á	etnógrafíum	voru	farnar	að	sjást	og			

	

í	staðinn	fyrir	hina	einu	réttu	leið	að	heildstæðri	þekkingu	á	„öðru	samfélagi“	má	sjá	
etnógrafíu	 sem	 sveigjanlega	 og	 tækifærissinnaða	 aðferð	 til	 að	 auka	 fjölbreytni	 og	
gera	 þekkingu	 okkar	 á	 mismunandi	 stöðum,	 fólki	 og	 aðstæðum	 flóknari	 með	
athugun	á	mismunandi	formum	þekkingar	sem	má	finna	í	mismunandi	félagslegum	
og	pólitískum	staðsetningum.	(Gupta	og	Ferguson,	1997,	bls.	37)	

	

Það	varð	algengt	að	mannfræðingar	 rannsökuðu	eigið	 samfélag	og	menningu	sem	

jók	umfang	etnógrafía	um	þá	hluti	lífsins	sem	þótti	fjarlægt	og	framandi.	Ýmis	vandamál	

koma	þó	upp	þegar	eigið	samfélag	er	 rannsakað,	 líkt	og	óvissa	um	hverju	eigi	að	 taka	

sem	gefnu	og	að	fá	aðgang	að	tilteknum	vettvangi.	Mannfræðingar	fóru	í	meiri	mæli	að	

gera	 óhefðbundnar	 etnógrafíur	 á	 borð	 við	 sjálfsetnógrafíur,	 ævisöguetnógrafíur	 og	

rannsóknir	 voru	 gerðar	 út	 frá	 fjölvettvangi	 (e.	 multi-sited	 fieldwork).	 Fjölvettvangur	

opnar	fyrir	nýja	möguleika	í	hönnun	etnógrafía	(Hine,	2000)	

Internetið	 er	 dæmi	 um	 óhefðbundinn	 vettvang	 og	 spurningar	 fóru	 að	 vakna	 um	

hvernig	 ætti	 að	 fara	 að	 því	 að	 rannsaka	 hann.	 Það	 sem	 þarf	 að	 hafa	 í	 huga	 þegar	

etnógrafíur	um	Netið	eru	gerðar	er	meðal	annars	hvernig	á	að	nálgast	og	eiga	samskipti	

við	þá	sem	rannsakaðir	eru	(Hine,	2000).	Mikilvægi	þess	að	ferðast	og	eiga	í	samskiptum	

við	viðfangsefni	rannsóknarinnar	í	persónu	hafði	eins	og	áður	kemur	fram	verið	mikið	í	

mannfræði	 en	 með	 endurskoðun	 á	 vettvangs	 hugtakinu	 var	 sett	 spurningamerki	 við	

mikilvægi	þess.	Etnógrafía	Internetins	krefst	þess	ekki	endilega	að	rannsakendur	þurfi	að	

ferðast	 á	 annan	 stað	 líkamlega	 heldur	 geta	 þeir	 komist	 í	 samband	 við	 viðföng	 sín	 og	
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skoða	 félagslegt	 rými	 Internetsins	 hvar	 sem	 er	 þegar	 þeir	 eru	 tengdir	 Netinu	 (Hine,	

2000,	bls.	45).	Sumir	rannsakendur	velja	að	hitta	viðföng	sín	einnig	í	persónu	fyrir	utan	

Internetið	en	þá	geta	þeir	staðfest	að	það	sem	viðmælendur	þeirra	hafa	sagt	á	Netinu	sé	

í	raun	og	veru	satt	(Hine,	2000).	Þetta	er	þó	ekki	alltaf	gert.	Sumir	viðmælendur	vilja	ekki	

hitta	 rannsakanda	 fyrir	 utan	 Netið.	 Christine	 Hine	 (Hine,	 2000,	 bls.	 59)	 segir	 að	

margþættar	aðferðir	við	rannsókn	á	Internetinu	gæti	komið	sér	vel.	Hún	segir	það	vera	

gagnlegt	að	hugsa	um	Netið	sem	sér	menningarlegt	svið	og	bera	það	saman	við	það	sem	

gerist	utan	Netsins.	

Hine	(2000)	segir	etnógrafíu	sýndarveruleika	ekki	gefa	heildstæða	mynd	af	viðfangi	

rannsóknarinnar,	menningu	þess	og	staðsetningu,	aðeins	hluta	þess	sem	kemur	til	með	

að	 vera	 byggt	 á	 afmörkun	 og	 mikilvægi	 þekkingar.	 Etnógrafían	 er	 því	 ekki	 heilagur	

sannleiki.	 Gagnlegt	 er	 að	 nota	 sjálfsrýni	 (e.	 reflexivity).	 Það	 getur	 verið	 hluti	

etnógrafíunnar	 að	 lýsa	 því	 hvernig	 rannsakandinn	 notar	 tæknina	 og	 hvernig	 hann	

nálgaðist	 viðfangið	 með	 tækninni.	 Ný	 samskiptatækni	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	

rannsakandinn	er	bæði	nálægur	og	fjærri	viðmælandanum	á	sama	tíma	(Hine,	2000).	Öll	

samskipti	eru	gild	etnógrafísk	gögn,	ekki	bara	þau	sem	fara	fram	augnliti	til	augnlitis.	Það	

eru	 engar	 algildar	 reglur	 um	 etnógrafíu	 sem	 allir	 þurfa	 að	 fylgja	 til	 að	 gera	 hina	

fullkomnu	 etnógrafíu	 heldur	 þarf	 að	 laga	 etnógrafíuna	 að	 aðstæðum.	 Endurmótun	og	

aðlögun	er	það	sem	heldur	etnógrafíunni	sem	aðferð	á	lífi.	Bókin	hennar	Christine	Hine	

var	talin	vera	tímamótaverk	að	þessu	leyti,	hún	lagði	áherslu	á	mikilvægi	aðlögunar	og	á	

sveigjanlegar	etnógrafíur.		

Það	er	hægt	að	rannsaka	Internetið	á	ýmsan	hátt	og	margir	rannsakendur	einblína	á	

ákveðið	 svið	 Netsins,	 til	 dæmis	 leggja	 Beollstorff	 o.fl.	 áherslu	 á	 sýndarveruleika	 í	 bók	

sinni	Ethnography	and	virtual	worlds:	A	handbook	of	method	(2012)	á	meðan	Sarah	Pink	

og	John	Postill	skoða	samfélagsmiðla	í	grein	sinni	Social	media	ethnography:	The	digital	

researcher	in	a	messy	web	(2012).		

Oft	hafa	hugtök	og	skilgreiningar	 í	rannsókn	Internetsins	verið	misskilin	eða	ruglað	

saman	 og	 Boellstorff	 o.fl	 (2012)	 taka	 fram	 að	 með	 sýndarveruleika	 séu	 þau	 ekki	 að	

meina	netkerfi	(e.	network)	líkt	og	Facebook,	samfélög	á	Netinu	sem	er	haldið	uppi	með	

spjallsíðum	 (e.	 chat	 forums)	 eða	 einstaklings	 leiki	 á	 Netinu	 líkt	 og	 Counterstrike.	 Þar	

heldur	 „heimurinn“	 ekki	 áfram	 þegar	 einstaklingar	 skrá	 sig	 út.	 Sýndarveruleikar	 eru	
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„staðir“	og		þeir	eru	ekki	einstaklingsleikir	heldur	byggjast	þeir	á	sameiginlegu	félagslegu	

umhverfi	með	 samskiptum	 (e.	 communication)	og	gagnvirkni	 (e.	 interaction)	 samhliða	

(Boellstorff,	Nardi,	Pearce,	og	Taylor,	2012).	Sýndarveruleikar	halda	einnig	áfram	að	vera	

til	þó	svo	að	einstaklingur	skrái	sig	út	af	og	í	sýndarveruleikum	er	hægt	að	holdgera	(e.	

embody)	sig	með	því	að	velja	sér	„avatar“	(Boellstorff,	Nardi,	Pearce,	og	Taylor,	2012).	

Beollstorff	o.fl.	 (2012)	segja	mikilvægt	að	byrja	rannsóknina	með	rannsóknarspurningu	

en	 ekki	 með	 fyrirfram	 ákveðnar	 hugmyndir	 og	 rannsóknaraðferðir.	

Rannsóknaraðferðirnar	 koma	 til	með	 að	mótast	með	 rannsókninni	 og	 eftir	 aðstæðum	

svo	sem	vettvangi	og	slíku.	Í	rannsóknum	á	sýndarveruleika	þarf	yfirleitt	að	„ferðast“	yfir	

á	aðra	staði	Internetsins	en	það	þurfi	ekki	endilega	að	ferðast	líkamlega	til	þess	að	hitta	

þátttakendur	rannsóknarinnar,	þó	það	sé	oft	gert	 (Boellstorff,	Nardi,	Pearce,	&	Taylor,	

2012).	Einnig	fjalla	þau	um	siðferði	 í	 rannsóknum	á	sýndarveruleikum	þar	sem	auðvelt	

getur	verið	fyrir	rannsakendur	að	felast	á	svoleiðis	vettvöngum.	

Sarah	Pink	og	John	Postill	(2012)	ferðuðust	til	Barcelona	og	dvöldu	þar	í	ár	á	meðan	

þau	 gerðu	 rannsókn	 á	 aktívisma	 á	 samfélagsmiðlum.	 Þau	 leggja	 áherslu	 á	 hugtökin	

venjur	 (e.	 routine),	hreyfileiki	 (e.	movement)	og	 félagsleg	samskipti	 (e.	 sociality).	Þessi	

hugtök	eiga	að	hjálpa	til	við	að	auka	skilning	á	því	hvernig	samfélagsmiðlar	búa	til	 svo	

kallaða	etnógrafíska	staði	sem	eru	ekki	háðir	samfélagi	eða	landfræðilegu	svæði	en	eru	

þyrpingar	 hluta	 sem	 byggjast	 bæði	 á	 staðsetningu	 (e.	 localities)	 og	 félagsleika	 (e.	

socialities)	 (Postill	 og	Pink,	 2012).	 Þessir	 etnógrafísku	 staðir	 fletta	 saman	aðstæðum	á	

Netinu	og	utan	þess	og	eru	samvinnuverk	(e.	collaborative),	opinbert	og	opið	(e.	open).	

Þegar	 vettvangur	 rannsóknar	 eru	 samfélagsmiðlar	 eru	 tvær	megin	 rannsóknaraðferðir	

notaðar;	 greining	 á	 efni	 á	 vefnum	 úr	 stórum	 gagnagrunnum	 sem	 fenginn	 er	 frá	

bloggsíðum	eða	öðrum	 samfélagsmiðlum	annars	 vegar	 og	 greining	 samfélagsmiðla	 (e.	

social	network	analysis)	hins	vegar.	Þá	eru	„samfélagsmiðlar	séðir	sem	vettvangur	fullur	

af	texta	sem	hægt	er	að	greina	og/eða	tengslin	á	milli	eininga	(e.	entities).“	 (Postill	og	

Pink,	2012,	bls.	124).	

Þeir	 sem	 rannsaka	 samfélagsmiðla	 þurfa	 líka	 að	 lifa	 á	 Internetinu.	 Það	 felur	 í	 sér	

ákveðna	rútínu,	að	fylgjast	með	því	sem	er	að	gerast	(e.	catch	up),	að	deila	(e.	sharing),	

að	 kanna	 (e.	 explore),	 gagnkvæm	 samskipti	 (e.	 interaction)	 og	 söfnun	 (e.	 archiving).	

Rannsakandinn	„heldur	í	við“	rannsóknarviðföngin	með	því	að	fara	inn	á	samfélagsmiðla	
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og	skoða	þá	reglulega	og	með	því	að	taka	viðtöl	við	viðmælendur	reglulega.	Án	þess	að	

halda	 í	 við	 það	 sem	 er	 í	 gangi	 á	 samfélagsmiðlum	myndi	 rannsóknin	 ekki	 sýna	 rétta	

mynd	af	því	sem	er	að	gerast.	Að	fylgjast	með	og	að	deila	er	tvennt	sem	helst	í	hendur.		

Samfélagsmiðlar	gera	það	að	verkum	að	auðvelt	er	að	fræða	aðra	um	hvað	er	í	gangi,	til	

dæmis	með	 því	 að	 búa	 til	 stöðuuppfærslu	 á	 Facebook	 eða	Twitter	 og	 deila	myndum,	

myndböndum,	 fréttum	og	slíku	efni	 (e.	content)	og	notendur	gera	það	oft	með	því	að	

deila	Internet	tenglum.	Til	þess	að		halda	í	við	upplýsingarnar	er	nauðsynlegt	að	fylgja	(e.	

follow)	notendum,	þá	er	hægt	að	sjá	hverju	þeir	deila.	Hægt	er	að	kanna	(e.	explore)	á	

samfélagasmiðlum	til	dæmis	með	því	að	fara	inn	á	tenglana	sem	aðrir	deila.	Á	þessum	

tenglum	má	jafnvel	finna	nýjan	vettvang	til	rannsóknar	(Postill	og	Pink,	2012).			

Gagnkvæm	samskipti	við	þátttakendur	er	mikilvægur	hluti	rannsóknarinnar.	Það	er	

hægt	að	eiga	í	þessum	samskiptum	á	ýmsan	hátt,	svo	sem	að	,,líka’’	við	stöðuuppfærslu	

á	samfélagsmiðli,	að	hittast	 í	persónu	eða	að	tala	 í	síma.	Mikilvægt	er	að	mynda	sterk	

sambönd	 við	 suma	þátttakendur	 en	 veikari	 við	 aðra.	 Stundum	dugir	 að	 „retweeta“	 til	

þess	að	sýna	að	áhugi	er	á	því	sem	þátttakandinn	er	að	gera.	Að	lokum	er	það	söfnun.	

Núna	eru	komnar	nýjar	leiðir	til	þess	að	safna	og	geyma	gögn	(e.	data).		Forrit	á	borð	við	

Dropbox	og	Google	Docs,	„ský“	og	samfélagsmiðlarnir	sjálfir	hafa	bæst	við	harða	diska,	

geisladiska,	dvd	diska	og	usb	tengi	(Postill	&	Pink,	2012,	bls.	129).	Postill	(Postill	og	Pink,	

2012)	safnaði	gögnum	með	því	að	„tagga“	(að	leita	eftir	lykilorðum	í	efni	á	Netinu)	orð	

eins	og	aktivismi,	félagsmiðlar	og	mótmæli	og	svo	voru	kóðuðu	gögnin	greind.	Það	þarf	

að	finna	jafnvægi	á	milli	þess	að	,,tagga’’	og	að	skrifa	um	reynslu	sína	í	dagbækur.	Ekki	er	

hægt	 að	 gera	 etnógrafíur	 um	 samfélagsmiðla	 með	 því	 að	 skoða	 aðeins	 einn	

samfélagsmiðil	þar	sem	flestir	notendur	nota	marga	samfélagsmiðla,	Internet	tengla	og	

slíkt	sem	skarast.	„Þessir	vettvangar	eru	hvorki	samfélög	né	netkerfi	(e.	network)	heldur	

blanda	af	 félagslegum	samskiptum	sem	 rannsakandinn	og	þátttakendur	 fá	 ýmis	 konar	

miðlaðan	skilning	af	félagsaðild“	(Postill	og	Pink,	2012,	bls.	131-132).					

Sarah	 Pink	 o.fl.	 (2016)	 koma	 fram	 með	 grundvallaratriði	 sem	 þau	 telja	 vera	

undirstöðu	 stafrænnar	 etnógrafíu.	 Þessi	 atriði	 eru	 í	 fyrsta	 lagi	 fjölbreytileiki	 (e.	

multiplicity),	 en	 höfundarnir	 segja	 að	 rannsóknir	 með	 stafrænni	 etnógrafíu	 séu	

fjölbreyttar	 og	 fari	 eftir	 rannsóknarspurningu	 og	 þörfum	 þátttakenda	 og	 þeirra	 sem	

koma	 að	 rannsókninni.	 Einnig	 kemur	 tæknin	 og	miðlarnir	 sem	 notaðir	 eru	 til	með	 að	
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móta	rannsóknina.	Í	öðru	lagi	er	það	„non-digital-centric-ness“,	að	hafa	stafræna	miðla	

ekki	aðalatriðið	í	rannsókninni	heldur	að	skoða	þá	í	samhengi	við	aðra	þætti	efnisins	sem	

rannsakað	er	(Pink,	Horst	,	Postill,	Hjorth,	Lewis,	og	Tacchi,	2016).	Þetta	kemur	til	með	

að	bæta	það	hvernig	miðlarnir,	notkun	þeirra	og	eiginleikar	eru	rannsakaðir	ásamt	því	

að	betur	er	hægt	að	sjá	hvernig	stafrænir	miðlar	spila	inn	í	hversdagslíf	fólks.	Í	þriðja	lagi	

að	vera	opinn	(e.	openness)	þ.e.	að	hönnun	stafrænnar	etnógrafíu	byggist	á	samvinnu	

hinna	 ýmsu	 rannsakenda	 og	 fræðigreina	 og	 er	 því	 opin	 fyrir	 mótun	 eftir	

rannsóknarspurningu	og	efni.	Í	fjórða	lagi	sjálfsrýni	(e.	reflexivity)	en	sjálfsrýni	er	hugtak	

innan	mannfræðinnar	sem	felur	 í	 sér	að	rannsakandinn	skoðar	sjálfan	sig	 líka	þ.e.	þau	

áhrif	 sem	 hann	 hefur	 á	 rannsóknina	 og	 hvernig	 hann	 fær	 upplýsingarnar.	 Fimmta	

grundvallaratriðið	 er	 óhefðbundni	 (e.	 unorthodox).	 Í	 Stafrænni	 etnógrafíu	 eru	

rannsóknirnar	 og	 niðurstöðurnar	 birtar	 í	 ýmis	 konar	 óhefðbundnum	 formun	 líkt	 og	 í	

bloggi,	 í	 myndböndum,	 myndum,	 heimasíðum	 og	 svo	 framvegis.	 Þetta	 segja	 þau	

„undirstrika	möguleika,	 tækifærin	og	 áskoranir	 sem	 fylgja	 stafrænni	 etnógrafíu“	 (Pink,	

Horst	,	Postill,	Hjorth,	Lewis,	og	Tacchi,	2016,	bls.	37).	

Þessi	 grundvallaratriði	 eru	 byggð	 á	 reynslu	 rannsakanda.	 Þau	 segja	 að	 ekki	 sé	

nauðsynlegt	að	fara	nákvæmlega	eftir	þeim	en	að	gott	sé	að	byggja	á	þessum	atriðum	

og	laga	þau	að	rannsókninni.	Pink	o.fl.	(2016,	bls.	40)	tala	einnig	um	að	nota	skuli	hugtök	

sem	 eru	 aðlaganleg	 (e.	 adaptive	 concepts)	 af	 því	 að	 stafræn	 etnógrafía	 er	 ekki	 bara	

aðferð	heldur	„fæst	hún	einnig	við	uppbyggingu	og	þróun	kenninga.“		

Stafræn	etnógrafía	er	því	ekki	einhverjar	aðferðir	sem	eru	klipptar	og	skornar	heldur	

þarf	 að	 laga	 aðferðirnar	 sem	 notaðar	 eru	 að	 rannsókninni,	 þátttakendum	 hennar,	

rannsakendum		og	tækninni	eða	stafrænu	miðlunum	sem	notaðir	eru	að	hverju	sinni.	
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3 Internet	pólitík	
Í	þessum	kafla	færist	athyglin	frá	stafrænni	mannfræði	og	rannsóknaraðferðum	yfir	í	eitt	

af	 viðfangsefnum	 hennar,	 Internet	 pólitík.	 Frá	 upphafi	 Internetsins	 hafa	 komið	 fram	

ákveðin	þemu	sem	eru	viðvarandi	deiluefni	á	Netinu.	Þessar	deilur	snúast	um	hvort	allir	

eigi	 að	 hafa	 jafnan	 aðgang	 að	Netinu,	 hvort	 allir	 eigi	 að	 fá	 frían	 aðgang	 að	 þekkingu,	

hvort	allt	eigi	að	vera	opið	eða	hvort	það	þurfi	að	kaupa	áskrift	og	stofna	sér	reikning	til	

að	 fá	 aðgang,	 hvort	 allir	 hafi	 jafna	 rödd	 á	Netinu	 ásamt	 því	 hvort	 og	 þá	 hvað	 eigi	 að	

ritskoða	 á	 Internetinu.	 Einnig	 hafa	 komið	 fram	nýjar	 gerðir	 verðmæta,	 hluta	 og	 eigna	

með	Netinu	og	þar	með	nýjar	spurningar	og	deilur	um	eignarétt.	Stafrænn	aktívismi	og	

hakkarar,	sem	eru	loka	viðfangsefni	kaflans	tengjast	einnig	mikið	þessum	deilum.					

	

3.1 Eignaréttur	

Eignarréttur	 (e.	 property)	 hefur	 lengi	 vel	 verið	 skoðaður	 í	 mannfræði	 og	 hefur	 verið	

settur	í	margs	konar	samhengi,	þar	á	meðal	við	umhverfið,	menningu,	efnislega	hluti	og	

óefnislega.	 Margar	 hliðar	 á	 honum	 hafa	 verið	 til	 umræðu,	 svo	 sem	 menningararfur,	

eignum	og	höfundarétti	hefur	verið	líkt	við	gjafaskipti	og	tabú	og	með	Internetinu	komu	

fram	ýmsar	nýjar	hugmyndir	um	eignarétt.		

„Í	almennum	skilningi	má	segja	að	eignaréttur	sé	það	hvernig	tengsl	á	milli	meðlima	

samfélagsins,	með	tilliti	 til	verðmuna,	mótast	og	fá	merkingu.“	(Von	Benda-Beckmann,	

Von	Benda-Beckmann	og	Wiber,	2009,	bls.	14)	Eignarréttur	er	miðja	efnahagsins	en	ekki	

má	draga	úr	honum	og	bendla	hann	einungis	við	efnahaginn	þar	sem	hann	má	finna	alls	

staðar	 í	 samfélaginu.	Oft	getur	eignarréttur	valdið	togstreitu	 í	 félagslegum	stofnunum,	

hvort	 sem	um	fjölskylduerjur	eða	deilur	á	milli	 ríkja	og	allt	þar	á	milli	er	um	að	 ræða.	

Með	tækniframförum	og	tilkomu	Netsins	fóru	að	koma	fram	nýjar	pælingar	í	sambandi	

við	eignarrétt,	fleiri	tegundir	eigna	urðu	til	og	jafnframt	því	komu	fram	nýjar	pólitískar,	

lagalegar	 og	 siðferðislegar	 spurningar	 og	 deilur	 (Von	 Benda-Beckmann,	 Von	 Benda-

Beckmann,	&	Wiber,	2009).	Þar	sem	nýir	stafrænir	hlutir	koma	stöðugt	fram	fylgja		þeim	

spurningar	um	eignarétt	og	stjórn	(Brown	og	Nicholas,	2012).		

Það	hefur	verið	alltaf	verið	áhugi	á	að	skoða	félagslega	stöðu	fólks	innan	samfélaga	

þeirra	í	mannfræði	en	oft	er	það	metið	út	frá	eignum	og	gjafaskiptum	og	því	hefur	mikið	

verið	fjallað	um	varning,	gjafaskipti	og	félagslegt	samhengi	hluta.	Stórir	fræðimenn	sem	
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fjalla	um	almennan	pólitískan	efnahag	á	borð	við	Karl	Marx	og	þekktir	mannfræðingar	

líkt	 og	 Arjun	 Appardurai	 (1986)	 settu	 báðir	 fram	 kenningar	 um	 eignir,	 þó	 með	 ólíkri	

áherslu.		

Marx	einblíndi	á	kapitalisma	og	samkvæmt	honum	er	varningur	framleiddur	til	þess	

að	nota	í	skiptum	og	verða	skiptin	því	vegna	verðgildis	vörunnar.	Hann	skoðaði	ekki	bara	

hvernig	hlutir	eru	framleiddir	og	gefnir	heldur	það	hvernig	tekjuafgangur	(e.	surplus)	er	

fenginn.	 Tekjuafgangur	 er	 munurinn	 á	 milli	 gildi	 vöru	 þegar	 hún	 er	 seld	 og	 gildi	

eðlisþátta	vörunnar	við	 framleiðslu	hennar,	þar	á	meðal	vinnan	á	bakvið	hana.	Það	er	

ekki	borgað	fyrir	vinnuna	 í	samræmi	við	gildi	vörunnar	(e.	 labour	exploitation)	og	með	

því	að	selja	vöruna	fyrir	meira	en	kostaði	að	framleiða	verður	gróði,	eða	tekjuafgangur.	

Vinnumenn	fá	ekki	hluta	af	gróðanum,	kapitalistarnir	fá	hann	allan	(Ritzer,	2007).		

	Appardurai	 lagði	hins	 vegar	 áherslu	 á	 félagslegt	 samhengi	hluta	og	að	 skoða	ætti	

hlutina	 sem	 skipt	 var	 á,	 ekki	 á	 gjafaskiptin	 sjálf.	 Hann	 skoðaði	 hvað	 það	 var	 sem	 gaf	

hlutunum	gildi	en	það	felst	 í	því	hversu	erfitt	það	er	að	eignast	hlutinn,	eftirspurnin	er	

þá	það	sem	skapar	verðgildið.	Samkvæmt	Appardurai	(1986)	er	varningur	eitthvað	sem	

ætlað	 er	 til	 skipta	 hvort	 sem	 það	 er	 efnislegt	 eða	 óefnislegt.	 Í	 hversdagslegum	

gjafaskiptum	myndast	 samkomulag	 um	 hvað	 sé	 eftirsóknarvert,	 hvaða	 fórn	 sé	 réttlát	

fyrir	 aðra	 í	 gafaskiptum	 og	 hver	má	 iðka	 hvers	 konar	 skilvirka	 eftirspurn	 (e.	 effective	

demand)	 og	 í	 hvaða	 samahengi.	 þetta	 gefur	 til	 kynna	 og	 viðheldur	 tengslum	 á	 milli	

forréttinda	 og	 félagslegs	 taumhalds.	 Það	 er	 alltaf	 stöðug	 spenna	 á	 milli	 rammans	 (e.	

framework)	(þ.e.	verð,	samningaviðræður	(e.	bargaining)	og	slíkt)	og	varnings	sem	á	það	

til	að	 fara	út	 fyrir	 rammann.	Þetta	gerist	vegna	mismunandi	gildisviða,	þ.e.	hlutir	hafa	

ekki	 sama	 gildi	 fyrir	 alla.	 Varningur	 flæðir	 á	milli	 menninga	 og	 þar	 af	 leiðandi	 á	milli	

mismunandi	 gildiskerfa	 (regimes	 of	 value).	 Það	 er	 því	 stöðug	ógn	 gagnvart	 stjórnun	 á	

eftirspurn	(Appardurai,	1986).	Það	er	valdamiklum	til	hags	að	stoppa	flæði	varnings	með	

reglum	um	hreyfingu	hans.	Spennan	á	milli	þeirra	sem	eru	valdamestir	og	geta	stjórnað	

flæði	og	hreyfingu	varnings	og	þeirra	sem	vilja	fá	meira	vald	getur	orðið	til	þess	að	það	

losni	um	reglurnar	gagnvart	hreyfingu	varnings	og	magnið	af	vörum	eykst	(Appardurai,	

1986).			

Í	 stafræna	 heiminum	 hafa	 komið	 fram	 hlutir	 sem	 eru	 framleiddir	 en	 eru	 ekki	 í	

efnislegu	 formi	 svo	 sem	 hugmyndir,	 hugtök	 og	 óefnislegir	miðlar	 á	 borð	 við	 hljóð	 og	
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upptökur.	Þessir	hlutir	eru	líka	taldir	vera	eignir	en	það	þarf	að	notast	við	annars	konar	

hugtök	 en	Marx	 notaði	 í	 sambandi	 við	 framleiðslu	 og	 viðskipti	 efnislegs	 varnings,	 um	

arðrán	 vinnuaflsins	 (e.	 explotation	 of	 labour)	 og	 tekjuafgang	 (e.	 surplus	 value)	 og	

félagslegt	 samhengi	 eða	 menningalega	 merkingu	 varnings	 sem	 fræðimenn	 eins	 og	

Appardurai	skoðaði.	Ein	 leið	til	þess	að	skoða	þetta	er	með	höfunda-	 (e.	copyright)	og	

hugverkarétti	(e.	intellectual	property	law).			

Hugverkaréttur	 (e.	 intellectual	 property	 law)	 felur	 í	 sér	 rétt	 eigandans	 á	 því	 að	

stjórna	dreifingu	 á	 eigninni	 og	 ef	 brotið	 er	 á	 þessum	 rétti	 geta	 eigendur	 lögsótt	 þann	

sem	brýtur	 á	 þeim	 (Coombe	 og	Herman,	 2001).	 Kerfisbundin	 stjórn	með	 einkaleyfum	

sem	 er	 ráðandi	 í	 nútíma	 markaðsetningu	 er	 að	 breytast	 í	 meira	 dýnamískt	 siðferði	

eignarétta	og	einkaleyfis	 (e.	propriety)	á	stafrænum	vettvangi.	Þetta	sést	 í	baráttu	um	

hugverkarétt	og	vörumerki	 (Coombe	og	Herman,	2001).	Vörumerki	 (e.	 trademark)	eru	

óáþreifanlegar	eignir	sem	fela	í	sér	mikið	gildi	og	tengir	saman	neytendur	við	sjálfstæða	

persónuleika	 lögaðilans	 (e.	 corporate	 personality).	Með	 vörumerkjum	byggja	 fyrirtæki	

upp	ímynd	sína/persónu	fyrirtækisins	(e.	corporate	persona)	og	því	er	mikilvægt	að	hafa	

taumhald	á	ímynd	fyrirtækisins.	Hið	stafræna	umhverfi	nútímans	gerir	fyrirtækjum	kleift	

að	koma	hugverkum	sínum	í	dreifingu	og	með	Netinu	komu	tækifæri	til	nýrra	tengsla	á	

milli	framleiðanda	vara	eða	hugmyndasmíða	og	neytanda.	

Hugverkaréttur	gerir	fólki	kleift	að	búa	til	vörumerki	og	það	hefur	rétt	á	að	stjórna	

merkingu	 og	 túlkun	 vörumerkisins.	 Lögin	 eru	 form	 stjórnunar	 þar	 sem	 þau	 móta	 og	

stjórna	hvers	konar	notkun	vörumerkjanna	er	viðeigandi	og	leyfileg	og	þeir	sem	brjóta	á	

hugverkarétti	geta	átt	von	á	refsingu.	(Coombe	og	Herman,	2001).	Rosmary	J.	Coombe	

og	Andrew	Herman	(2001)	skoðuðu	eignarétt	og	velsæmi	(e.	propriety)	 í	netheiminum	

með	 því	 að	 skoða	 baráttu	 um	 lén.	 Fyrir	 tilkomu	 Netsins	 var	 algengt	 að	 hafa	 stjórn	 á	

vöruvæddum	 táknum	 og	 myndum	 en	 í	 stafrænu	 umhverfi	 er	 ekki	 eins	 auðvelt	 fyrir	

fyrirtæki	að	stjórna	flæði	og	merkingu	táknanna.		

Neysla	hefur	mikið	breyst	með	tilkomu	Netsins.	Neytendur	fóru	að	geta	halað	niður	

þeim	skrám	sem	þá	langar.	Napster	varð	miðbik	nýs	félagsheims	þar	sem	tónlistarskrám	

var	 deilt	 í	miklu	magni.	 Þarna	höfðu	neytendur	 frían	 aðgang	 að	 tónlist	 sem	eru	undir	

höfundarrétti	 og	 það	 hræddi	 framleiðendur	 í	 tónlistarbransanum.	 Markus	 Giesler	 og	

Mali	 Pohlmann	 (Giesler	 og	 Pohlmann,	 2003)	 líkja	 þessu	 samfélagi	 fólks	 á	Napster	 við	
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gjafaskipti.	 Þessi	 gjafaskipti	 fela	þó	ekki	 í	 sér	beina	gagnvirkni	 á	milli	 tveggja	aðila	þar	

sem	annar	er	gefandinn	og	hinn	er	viðtakandinn.	Þeir	eru	báðir	viðtakendur	og	gefendur	

á	sama	tíma	en	ekki	endilega	á	móti	hvorum	öðrum	(Giesler	og	Pohlmann,	2003).	Einn	

þátttakandi	 rannsóknarinnar	 lýsti	 þessu	 sem	 gagnvirkum	 gjafaskiptum	 á	 milli	

einstaklinga	og	Napster	samfélagsins.	Napster	samfélagið	hefur	verið	 líkt	við	sníkjudýr,	

ekki	 bara	 varðandi	 tónlistariðnaðinn	 heldur	 líka	 í	 gjafaskiptunum.	 Sníkjudýrslegur	

efnahagur	Napster	 er	 byggður	 á	 gjafaskiptum	 þar	 sem	 neytendur	 auðga	 sig,	 þeir	 eru	

hýslar	og	sníkjudýr	á	sama	tíma	 (Giesler	&	Pohlmann,	2003).	Neysla	Napster	byggist	á	

framlögum	margra	 einstaklinga	 og	 gjafaskiptin	 viðhalda	 henni	 þar	 til	 þetta	 verður	 að	

samfélagslegri	 hagsæld	 (e.	 communal	 prosperity).	 Gjafirnar	 sameina	 neytendur	 í	

sníkjudýrs	 gjafaskipta	 samfélögum	 og	 þar	 geta	 þau	 fagnað	 nýjum	 neysluháttum	 án	

einhvers	konar	hafta	(Giesler	og	Pohlmann,	2003).		

Eignarréttur	er	ekki	bara	tengsl	einstaklinga	við	hlut	heldur	er	það	félagsleg	tengsl	á	

milli	 einstaklinga	 með	 tilliti	 til	 efnislegra	 og	 óefnislegra	 hluta.	 Þetta	 er	 því	 ákveðið	

félagslegt	 taumhald	 (Coombe	 og	 Herman,	 2004).	 Coombe	 og	 Herman	 (2004)	 skoða	

hvernig	eignarréttur,	 einkaleyfi	og	eignarhald	koma	 fram	sem	siðferðissögur	 (e.	moral	

stories)	 í	 stafrænu	 umhverfi.	 Það	 að	 eigna	 sér	 eitthvað	 er	 gert	 með	 „ritúölum“	 í	

félagslegum	samskiptum	og	gerir	eigandanum	kleift	að	stjórna	hlutnum	og	gefur	honum	

þar	af	leiðandi	rétt	að	meina	öðrum	aðgang	að	hlutnum.	Frá	1983-2003	jókst	gildi	eigna	

yfir	 300%	 og	mikið	 af	 þessu	 aukna	 gildi	 er	 í	 óefnislegu,	 táknrænu	 eða	 þekkingarlegu	

formi,	þ.e.a.s.	hugverk.	Mikilvægt	er	 fyrir	 stofnanir	að	hafa	 stjórn	á	hugverkum	sínum	

bæði	fyrir	arðsemi	og	sjálfsmynd	fyrirtækisins	(e.	corporate	identity).	Með	hugverkarétti	

(e.	 intellectual	 property	 law)	 er	 hægt	 að	 byggja	 upp	 og	 framfylgja	 ákveðnum	

hugmyndum	 um	 fyrirtækjasjálfsmynd	 sem	 verður	 að	 eignarétti	 (Coombe	 og	 Herman,	

2004).		

Hugverkarétturinn	er	 form	stjórnunar	þar	sem	að	fyrirtækjaeigendur	geta	stjórnað	

hvaða	notkun	á	 táknrænu	auðvaldi	þeirra	er	viðeigandi	en	ekki	er	hægt	að	stjórna	því	

hvernig	talað	er	um	táknin.	Coombe	og	Herman	(2004)	segja	frá	því	þegar	Lego	bjó	til	

línu	 af	 lego	 þar	 sem	 búin	 var	 til	 ímyndaður	 lífheimur;	 eyjan	 Mata	 Nui	 þar	 sem	 Toa	

bjuggu.	Þegar	þessi	 lína	fór	 í	búðir	 í	Nýja	Sjálandi	fengu	þeir	kvörtun	frá	 lögfræðingum	

frjálsra	félagasamtaka	hjá	Maori	fólki,	frumbyggjum	Nýja	Sjálands	þar	sem	þau	sögðu	að	
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heimurinn	væri	of	 líkur	Maori	og	annarri	menningu	í	Pólýnesíu.	Maori	hópar	buðust	til	

að	fá	sérfræðinga	um	frumbyggja	til	að	ráðleggja	Lego	um	hvernig	væri	rétt	að	fara	með	

þekkingu	um	hefðir	og	menningu	Maori	í	framleiðslu	og	markaðsetningu	leikfanganna	í	

staðinn	fyrir	að	krefjast	þess	að	vörurnar	yrðu	teknar	úr	umferð	eins	og	yfirleitt	er	gert	í	

þessum	 aðstæðum	 (Coombe	 og	 Herman,	 2004).	 Lego	 samþykkti	 að	 hætta	 að	 nota	

tungumál	Maori	í	heimildarleysi.	Lego	stóð	aldrei	við	loforð	sitt	og	í	kjölfarið	urðu	átök	á	

milli	 Maori	 aktívista	 og	 aðdáenda	 Bionicle	 línunnar	 þar	 sem	 deilt	 var	 um	 hugverk,	

siðsemi	gagnvart	notkun	menningar	í	heimildarleysi,	hvort	tungumálið	væri	sameiginleg	

eign	allra	manna	og	að	málfrelsi	heimili	þeim	að	nota	tungumálið	eða	hvort	tungumálið	

væri	menningararfur.	Maori	aktívistar	vildu	að	leikföngin	myndu	vera	leið	til	að	læra	um	

menningu	Maori	en	ekki	aðeins	varningur	(Coombe	og	Herman,	2004).		

Það	 má	 líkja	 tabú	 og	 höfundarétti	 saman	 en	 þau	 eru	 bæði	 viðbrögð	 við	 sömu	

aðstæðum.	 Sjálfsmynd	 okkar	 og	 skynjun	 kemur	 alltaf	 frá	 óhjákvæmileika	 líkamans	

(Golub,	2004).	Þegar	kemur	að	tabú	kemur	þetta	fram	í	líkamanum	en	með	höfundarétti	

kemur	 vandinn	 fram	 í	 sköpun	 einstaklinga.	 Höfundaréttur	 byggir	 á	 því	 að	 listköpun	

einstaklings	sé	hluti	af	honum	þrátt	fyrir	aðskilnað	líkamans	og	verksins	(Golub,	2004).			

Höfundaréttur	 (e.	 copyright)	 sem	 alþjóðlegt	 lagahugtak,	 er	mjög	 flókið	 og	 tengist	

ólíkum	 skilningi	 á	 réttindum	 (e.	 entitlement)	 og	 myndun	 alþjóðlegrar	 löggjafar	 á	

höfundarrétti	 er	hægt	 að	 tengja	 við	marga	þætti	 og	 samhengi	 (Geismar,	 2005).	Haidy	

Geismar	 (2005)	 segir	 lýsingu	 innfæddra	 í	 Vanuatu	 á	 höfundarétti	 vera	 andstæða	 þess	

sem	er	almennt	í	umræðunni	um	höfundarétt.	Því		er	ekki	alltaf	rétt	að	nota	almennan	

skilning	 hugtaksins,	 huga	 þarf	 að	 menningarlegu	 samhengi.	 Geismar	 (2005)	 gerði	

rannsókn	á	Vanuatu	 í	Melanesíu	þar	 sem	hún	skoðaði	viðhorf	 fólks	 til	höfundarréttar.	

Íbúar	 Vanuatu	 hafa	 „stragegíst“	 dregið	 fram	 hliðstæðu	 forréttinda	 (e.	 entitlements)	 í	

þeirra	 samfélagi	 við	 alþjóðlegar	 hugmyndir	 um	 höfundarrétt	 til	 þess	 að	 búa	 til	

efnagaslegt	 og	 pólitískt	 atbeini	 í	 staðbundnum,	 þjóðarlegum	 og	 alþjóðlegum	

vöruskiptum	(Geismar,	2005).	

Með	 hinum	 flókna	 skilningi	 Vanuatubúa	 á	 höfundarétti	 má	 sjá	 að	 höfundaréttur	

getur	haft	áhrif	á	hvaða	kerfi	réttinda	sem	er,	að	sama	leyti	og	það	getur	verndað	kerfið	

eða	 verið	 framleitt	 af	 því	 (Geismar,	 2005).	 Það	 getur	 verið	 þörf	 á	 því	 að	 endurskoða	

hugtökin	eignarhald	 (e.	ownership),	eignarréttur	 (e.	property)	og	 réttur	þegar	þau	eru	
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skoðuð	í	samhengi	við	samfélög	frumbyggja	(e.	 indigenous).	Geismar	(2005)	heldur	því	

fram	að	með	hliðstæðunum	um	alþjóðleg	réttindi	og	endursköpunarréttindi	frumbyggja	

hafi	orðið	eitt	ríkjandi	kerfi	sem	sífellt	breiðir	úr	sér	í	stað	tveggja	aðskilda	kerfa.		

Með	 Internetinu	 hafa	 orðið	 miklar	 breytingar	 á	 stjórnun	 sköpunar	 og	 dreifingu	

þekkingar.	Það	hefur	auðveldað	 framleiðslu	og	dreifingu	þekkingar	ásamt	því	 að	nýjar	

leiðir	 hafa	 komið	 fram	 til	 þess.	 Þetta	 varð	 til	 þess	 að	 nýjar	 vangaveltur	 komu	 til	 og	

áhyggjur	 af	 lögmæti,	 gæði,	 eignarhaldi	 og	 stjórnun	hugverka	 (e.	 intellectual	 property)	

(Kelty,	2008).	Til	þess	að	skilja	grunninn	 í	 framleiðslu	og	dreifingu	sem	nú	er	notuð	 til	

stjórnunar	 er	 mikilvægt	 að	 skilja	 hvernig	 frjáls	 hugbúnaður	 virkar	 og	 hefur	 þróast	

meðfram	 Netinu	 og	 lagalegri	 og	 menningarlegri	 gagnrýni.	 Hugtaka-	 og	 lagarammi	

frjálsra	hugbúnaða	(e.	Free	Software)	sýna	vöxt	vöruvæðingar	(e.	commodification)	og	

reglusetningu	 (e.	 regulation)	 á	 Internetinu.	 Frjáls	 hugbúnaður	 (e.	 free	 software)	 kom	

fram	um	1998	og	var	ólíkt	öllu	sem	fyrir	var.	Að	búa	til	hugbúnað	sem	einkaeign	en	er	

frjáls	og	öllum	opin	fer	gegn	meginreglum	einkaeignar.	Í	iðkun	á	frjálsum	hugbúnaði	er	

unnið	að	frumkóða	(e.	source	code)	hugbúnaða	með	samvinnu.	Hugbúnaðurinn	er	síðan	

gerður	opinber	og	aðgengilegur	með	snjallri	notkun	á	höfundalögum.	

	Gabriella	 Coleman	 skrifaði	 einmitt	 um	 þetta	 í	 grein	 sinni	 Code	 is	 speech:	 Legal	

tinkering,	 expertise,	 and	 protest	 among	 free	 and	 open	 source	 software	 developers	

(Coleman,	2009).	Þar	talaði	hún	um	um	mikilvægi	þess	að	hakkarar	og	þeir	sem	vinna	að	

frjálsum	 hugbúnaði	 líta	 á	 kóða	 sem	 mál	 (e.	 speech).	 Þeir	 sem	 unnu	 að	 frjálsum	

hugbúnaði	 byggðu	 nýja	 lagalega	 merkingu	 með	 því	 að	 rengja	 hugmyndina	 um	 að	

hugbúnaður	sé	eign	með	því	að	verja	hugmyndina	um	að	hugbúnaður	sé	orðræða	eða	

mál	(e.	speech).	Þeir	nota	svo	málfrelsi	til	þess	að	komast	fram	hjá	höfundarétti.	Richard	

Stallman	 bjó	 fyrstur	 til	 frjálsan	 hugbúnað,	 hann	 lenti	 svo	 í	 lagamálum	 og	 bjó	 til	

lagaramma	 (e.	 legal	 framework)	 svo	 þetta	 myndi	 ekki	 gerast	 aftur	 og	 til	 að	 koma	 á	

gagnsæi,	stjórn	og	ábyrgð	á	frjálsan	hugbúnað.		

„Frjáls	hugbúnaður	fer	gegn	þeirri	hugmynd	að	eignaréttur	sé	nauðsynleg	hvatning	

til	 þess	 að	 gera	 fágaðan	 og	 nýstárlegan	 stafrænan	miðil.“	 (Karanović,	 2012,	 bls.	 185).	

Það	sem	skilur	frjálsan	hugbúnað	frá	einkavæddum	hugbúnaði	er	að	allir	notendur	hafa	

rétt	á	að	skoða,	breyta,	afrita	og	dreifa	hugbúnaðinum	en	hjá	einkavæddum	hugbúnaði	

er	 ekki	 leyfilegt	 að	 breyta	 eða	 dreifa	 hugbúnaðinum	 og	 hann	 hefur	 höfundarrétt	
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(Karanović,	2012).	Samkvæmt	Chris	Kelty	 (2008)	er	 frjáls	hugbúnaður	einnig	dæmi	um	

endurhönnun	 (e.	 reorientation)	 þekkingar	 og	 valds	 í	 nútíma	 samfélagi.	 Frjáls	

hugbúnaður	er	ekki	lengur	hugsaður	sem	aðeins	iðkun	„geeks“,	heldur	hefur	hann	til	að	

mynda	teygt	arma	sína	til	tónlistar,	kvikmynda,	verkfræði	og	menntunar.		

Mörg	 nýleg	 forrit	 nota	 hugmyndafræði	 frjálsra	 hugbúnaða.	 Þau	 huga	 að	

vitsmunarlegum	 eignarrétti	 og	 vilja	 að	 upplýsingar	 og	 þekking	 séu	 frjáls	 en	 flest	 gera	

notendum	ekki	kleift	að	taka	þátt	í	uppbyggingu	forritsins.	Þá	er	notendum	ekki	leyfilegt	

að	 breyta	 eða	 dreifa	 forritunum.	 Upplýsingarnar	 eru	 fjrálsar	 en	 ekki	 innviðir	 (e.	

infrastructure)	 forritsins.	 Andstæður	 á	 borð	 við	 frjáls	 og	 einkaleyfi	 (e.	 proprietary),	

höfundarréttur	 (e.	 copyright)	 og	 „copyleft“	 segir	 Karanovic	 (2012)	 aðeins	 vera	

upphafspunkt	fyrir	rannsóknir	á	notkun	miðla	og	breytingar	þar	á,	ásamt	breytingum	á	

framleiðslu,	neyslu	og	dreifingu	miðlanna.					

Með	 Internetinu	 komu	 fram	nýir	 hlutir	 og	með	þeim	nýjar	 pælingar	 um	eignarétt	

ásamt	nýjum	stjórnunarháttum	á	Netinu.	Ýmsar	deilur	hafa	orðið	vegna	þessa	og	ýmis	

úrræði	 notuð	 til	 þess	 að	 komast	 fram	hjá	höfundalögum	þar	 á	meðal	 niðurhal	 og	nýr	

lagarammi	 sem	 hugbúnaðarframleiðendur	 notast	 við	 til	 að	 geta	 haldið	 uppi	 frjálsum	

hugbúnaði.	 Nú	 verður	 sjónum	 beint	 að	 öðru	 vandamáli	 sem	 hefur	 fylgt	 Netinu	 frá	

upphafi,	en	það	eru	deilur	um	aðgang	og	ritskoðun.	
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3.2 Aðgangur	og	ritskoðun	
Útópísk	hugsun	var	upprunalega	á	bak	við	Internetið	og	það	var	hugsað	til	að	sameina	

fólk.	Það	var	gert	með	það	í	huga	að	dreifa	þekkingu,	allir	áttu	að	hafa	jafnan	aðgang	af	

þekkingunni	 og	 raddir	 allra	 áttu	 að	 heyrast.	 Þetta	 átti	 jafnvel	 að	 ögra	 landamærum	

þjóðríkja.	Sum	ríki	hafa	þó	valið	úr	og	endurtúlkað	þekkinguna	sem	þeim	berst	en	það	

virkar	 sem	mótstaða	 gegn	 hnattvæðingu	 þekkingar	 (Pang,	 2008).	Með	 því	 að	 ákveða	

hvað	 almenningur	 getur	 séð	 getur	 ríkistjórnin	 stjórnað	 hugmyndum	 og	 skoðunum	

almennings.	Ritskoðun	hefur	verið	mikið	ágreiningsmál	í	netheiminum	þar	sem	erfitt	er	

að	ákvarða	hvað	eigi	að	ritskoða.		

Eitt	af	löndunum	sem	stendur	hvað	verst	gagnvart	Internet	frelsi	er	Kína.	Kína	hefur	

gert	mikið	 fyrir	 tækniþróun	 í	 heiminum	 en	 á	 sama	 tíma	 takmarka	 þau	 aðgang	 að	 og	

notkun	 Netsins	mikið	 í	 landinu	 (Pang,	 2008).	 Kína	 hefur	 þróað	 flókin	 ritskoðunarkerfi	

sem	sía	og	loka	á	skaðlegt	og	viðkvæmt	efni.	Ríkistjórnin	hefur	falið	vefstjórnendum	að	

notast	við	sjálfritskoðun	(e.	self-censorship)	og	ritskoða	þá	efnið	sitt	sjálfir.	Þó	er	heldur	

óljóst	 hvað	 nákvæmlega	 eigi	 að	 ritskoða	 og	 þar	 sem	 vefstjórnendur	 eru	 með	

mismunandi	skoðanir	og	hugmyndir	getur	það	leitt	af	sér	mismunandi	túlkanir	um	hvað	

eigi	 að	 ritskoða.	 Vefstjórnendur	 þurfa	 að	 skrásetja	 síður	 sínar	 og	 notast	 við	

innskráningarkerfi	þar	sem	fylgst	er	með	notendum	og	notkun	þeirra	er	skráð	og	geymd	

í	60	daga.	Ríkistjórnin	getur	svo	krafist	þess	að	fá	þessar	upplýsingar	(Pang,	2008).		

Rannsókn	 Pang	 (2008)	 sýndi	 svo	 fram	 á	 að	 sjálfritskoðun	 varð	 að	 eins	 konar	

samkomulagi	 á	milli	 vefstjórnanda,	 ríkistjórnarinnar	 og	 almenna	notanda	 Internetsins.	

Pang	vitnar	í	skýrslu	The	Chinese	Academy	of	Science	þar	sem	kemur	fram	að	50%	þeirra	

sem	tóku	þátt	í	rannsókn	þeirra	fannst	þurfa	að	stjórna	Netinu.	Flestum	fannst	þurfa	að	

hafa	stjórn	á	klámi,	ofbeldi,	og	ruslskilaboðum	en	aðeins	12,9%	fannst	þurfa	að	stjórna	

pólitísku	efni.	Þegar	Pang	spurði	viðmælendur	sína	fékk	hann	undantekningarlaust	þau	

svör	að	stjórna	þurfi	Internetinu.	Þeim	þótti	eftirlit	ríkistjórnarinnar	á	efni	tengdu	pólitík	

of	 strangt	og	 að	það	 sé	 tekið	of	 létt	 á	 klámi,	 ofbeldi,	 orðrómum	og	 slíku.	 Þar	 að	 auki	

töldu	þeir	ríkistjórnina	eiga	að	taka	ábyrgð	á	eftirliti	á	ósiðlegri	hegðun	á	Netinu.	Þrátt	

fyrir	 að	 vefstjórnendur	 ritskoði	 mismunandi	 efni	 og	 hafi	 mismunandi	 forsendur	 fyrir	

ritskoðuninni	er	ekki	hægt	að	setja	samasemmerki	á	milli	þess	og	aukningu	andófs.	Það	

þýðir	þó	ekki	heldur	að	þær	stofnanir	sem	notast	við	sjálfritskoðun	styðji	reglurnar	um	
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ritskoðun.	Eftirlit	og	ritskoðun	er	þá	ekki	bara	skylda	vefstjórnenda	heldur	er	það	einnig	

krafa	frá	notendum,	svo	fólk	komist	ekki	upp	með	ósiðlega	hegðun	á	síðunum.			

Afnám	hafta	tengdum	Internetinu	í	fyrrum	Sovét	ríkinu	Kyrgyzstan,	hefur	opnað	fyrir	

pólitíska	 umræðu	 þar	 á	meðal	 í	 gegnum	 blogg	 og	 samkvæmt	 rannsókn	 Srinivasan	 og	

Fish	(2009)	á	höfundum	á	Netinu	kom	fram	að	með	meira	frelsi	á	Netinu	geta	pólítíkusar	

sýnt	fram	á	gagnsæi,	sem	erfitt	er	að	gera	í	gegnum	eldri	miðla	og	Internet	frelsið	styrkti	

samstöðu	í	samfélaginu	og	ýtti	undir	grasrótarhreyfingar.	Rithöfundarnir	sem	tóku	þátt	í	

rannsókninni	 töldu	 ritverkin	 sín	 hafi	 átt	 þátt	 í	 þróun	 stjórnunarhátta	 Kyrgyzstan	 úr	

stjórnunarhættisstíl	 Sovétríkjanna	 sem	 byggði	 á	 alræðistefnunni	 yfir	 í	 borgaralegt	

samfélag	sem	byggir	á	þátttöku	borgara	og	félagslegum	stofnunum.	Með	því	að	notast	

við	 strangt	eftirlit	og	 löggæslu	á	Netinu	myndi	það	bæla	niður	eða	 jafnvel	kæfa	þessa	

„dýnamík“	 sem	hafði	myndast	 í	Kyrgyzstan	eftir	 afnámið.	Rannsókn	Srinivasan	og	Fish	

(2009)	 leiddi	 í	 ljós	 að	 þrátt	 fyrir	 lítinn	 aðgang	 að	 Internetinu	 (en	 aðeins	 30%	 hafði	

aðgang,	 þar	 af	 notuðu	 51%	 netkaffi	 (e.	 cybercafe)	 til	 að	 komast	 á	 Netið,	 25%	 höfðu	

aðgang	 að	 Netinu	 í	 vinnunni	 og	 24%	 höfðu	 aðgang	 í	 gegnum	menntastofnanir),	 kom	

frjáls	notkun	Internetsins	á	aukinni	pólitískri	umræðu	og		þróun	samfélagsins.		

Flest	öll	 ritverk	 fræðimanna	sem	gefin	eru	út	 fara	 í	 gagnasöfn	á	 Internetinu.	Þessi	

ritverk	 eru	 mikilvæg	 þar	 sem	 þau	 miðla	 þekkingu	 en	 aðeins	 sá	 hluti	 af	 Internet	

notendum	sem	eru	meðlimir	akademíunnar	eða	ganga	í	háskóla	hafa	aðgang	að	þessum	

ritverkum	án	þess	að	þurfa	að	borga	fyrir	aðganginn.	Er	það	ekki	réttur	almennings	að	

hafa	 aðgang	 af	 þessum	 upplýsingum?	 Aaron	 Swartz	 var	 forritari	 og	 aktívisti	 og	 hann	

spurði	þessarar	spurningar	og	barðist	fyrir	Internet	frelsi	(Knappenberger,	2014).		

Aaron	afrekaði	mikið	þrátt	fyrir	ungan	aldur	og	í	samvinnu	við	aðra	bjó	hann	til	RSS	

sem	algengt	er	að	nota	á	bloggum	og	hann	var	einn	af	þeim	sem	bjó	til	síðuna	Reddit.	

Smám	 saman	 fór	 hann	 að	 einbeita	 sér	 að	 pólitískum	 aktívisma	 og	 á	 sama	 tíma	 fór	

lögreglan	að	fylgjast	með	honum.	Honum	þótti	mikilvægt	að	almenningur	fengi	aðgang	

að	þekkingu.	Það	sem	vakti	fyrst	athygli	var	að	skýrslur	frá	dómstólum	í	Bandaríkjunum,	

sem	eiga	að	vera	opnar	almenningi,	voru	lokaðar	með	kerfi	sem	kallast	Pacer	ef	ekki	er	

borgað	fyrir	skýrslurnar	(Knappenberger,	2014).	Aaron	var	einn	af	þeim	sem	ákváðu	að	

berjast	 gegn	 þessu	 og	 fóru	 á	 bókasöfn	 þar	 sem	 aðgangur	 var	 að	Pacer,	 höluðu	 niður	

skýrslum	og	settu	þær	í	opinn	gagnabanka.	Næst	einbeitti	hann	sér	að	stofnunum	sem	
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birta	 fræðigreinar,	 gagnasöfn	 á	borð	 við	 JSTOR.	 Aaron	 fór	með	 tölvu	og	harðan	disk	 í	

MIT	 háskólann	 þar	 sem	 er	 aðgangur	 að	 JSTOR	 gagnasafninu	 og	 hann	 hlóð	 niður	

fræðigreinum	á	 harða	 diskinn.	 Það	 komst	 svo	 upp	um	hann	og	Aaron	 var	 handtekinn	

2011.	Aaron	var	einn	af	þeim	sem	barðist	gegn	og	kom	í	veg	fyrir	að	lagafrumvarp	um	

ritskoðun,	 SOPA	 yrði	 samþykkt	 árið	 2012.	 Árið	 2012	 var	 Aaron	 ákærður	 fyrir	 13	

tölvutengda	 glæpi,	 þrátt	 fyrir	 að	 JSTOR	 hafi	 hætt	 við	 að	 kæra	 hann	 og	 í	 janúar	 2013	

framdi	Aaron	sjálfsmorð	(Knappenberger,	2014).		

Mál	Aaron	Swartz	hefur	 vakið	mikla	athygli	 þar	 sem	hann	 stal	 ekki	peningum	eða	

kortaupplýsingum	heldur	þekkingu	sem	hann	taldi	að	almenningur	ætti	að	hafa	aðgang	

að.	 Þetta	 bendir	 til	 þess	 að	 það	 sé	 fín	 lína	 á	milli	 þess	 hvaða	 glæpir	 eru	 alvarlegir	 og	

hverjir	ekki.	Tölvur	hafa	flækt	þetta,	við	vitum	ekki	hvaða	refsingum	ber	að	beita	gegn	

tölvubrotum.	

Í	mannfræðinni	komu	fram	pælingar	um	það	hvort	greinar	og	bækur	ættu	að	vera	

aðgengilegar	öllum	á	Netinu	(e.	open	access).	Í	grein	Daniel	Miller	(2012)	Open	access,	

scholarship,	 and	 digital	 anthropology	 kemur	 fram	 að	 verk	mannfræðinga	 eru	 oft	 ekki	

talin	nógu	viðskiptavæn	(e.	commercial)	og	ekki	talið	að	þau	muni	seljast	nóg.	Það	getur	

því	 verið	 erfitt	 fyrir	 mannfræðinga	 að	 fá	 vinnu	 þrátt	 fyrir	 góða	 fræðimennsku.	 Til	 að	

vinna	á	móti	þessu	hóf	Miller	samstarf	með	fyrrum	doktorsnema	sínum,	Sean	Kingston	

til	að	gefa	út	bækur	sem	voru	ekki	 taldar	viðskiptalega	hagkvæmar.	Hann	 	 fékk	einnig	

virtu	 mannfræðingana	 Mary	 Douglas	 og	 Marilyn	 Strathern	 til	 þess	 að	 vera	 í	

ritstjóranefndinni.	Miller	leggur	síðan	fram	hugmyndina	um	að	með	opnum	aðgangi	(e.	

open	access)	að	útgefnu	efni	fræðimann	muni	skrif	þeirra	fá	meiri	viðurkenningu	þó	þau	

séu	ekki	endilega	viðskiptalega	hagkvæm.	Þeir	fá	þá	að	birta	það	sem	þeir	vilja	en	ekki	

bara	það	sem	er	talið	viðskiptalega	hagsýnt	(Miller,	2012)	

Eins	og	fram	kemur	í	skýrslum	frá	Freedom	house	2015	(Kelly,	Earp,	Reed,	Shahbaz,	

og	 Truong)	 og	 2016	 (Kelly,	 Truong,	 Shahbaz,	 og	 Earp)	 heldur	 Internet	 frelsi	 áfram	 að	

minnka	frá	ári	til	árs.	Ríkistjórnir	eru	farnar	að	herða	eftirlit	á	Internotkun	einstaklinga.	Í	

skýrslunni	frá	2015	kemur	fram	að	ríkistjórnir	eru	í	meiri	mæli	farnar	að	taka	efni	niður	í	

staðinn	fyrir	að	fela	(e.	block)	það	eða	sía	það	út	og	að	á	tímabilinu	sem	rannsóknin	var	

framkvæmd	komu	fram	ný	lög	um	aukið	eftirlit	í	14	ríkjum.		



37	

Algengt	er	að	ritskoða	gagnrýni	á	yfirvald,	spillingu,	pólitíska	andstöðu,	háðsádeilu	

(e.	 satire),	 félagslega	 útlistun	 (e.	 commentary),	 guðlast,	 hreyfingar	 sem	 standa	 fyrir	

opinber	 málefni,	 LGBTI	 mál,	 etnískan	 og	 trúarlegan	 minnihluta	 og	 átök	 (e.	 conflict).	

Einnig	kemur	fram	að	dulkóðun	hefur	verið	bendluð	við	hryðjuverkamenn	og	hefur	því	

verið	bönnuð	af	mörgum	ríkistjórnum	ásamt	því	að	grafið	hefur	verið	undan	nafnleynd	á	

Internetinu.	 Refsingar	 utan	 Netsins	 fyrir	 hegðun	 á	 Netinu	 hafa	 aukist	 og	 eru	 orðnar	

harðari.	Meðal	annars	kemur	 fram	 í	 skýrslunni	að	á	meðan	rannsókninni	 stóð	voru	40	

manns	fangelsaðir	fyrir	að	dreifa	pólitísku	eða	félagslegu	efni	í	gegnum	stafræn	netkerfi,	

25	ára	dómur	var	fyrir	móðganir	á	Netinu	gagnvart	konungsríki	Tælands	og	þriggja	ára	

fangelsi	 fyrir	 að	 koma	 fram	 í	 myndbandi	 af	 brúiðkaupi	 samkynhneigðs	 pars	 í	

Egyptalandi.	Þar	fyrir	utan	er	einnig	algengt	að	Internet	notendur	verði	fyrir	árásum	eða	

aðkasti	á	einhvern	hátt.		

Í	skýrslunni	frá	2016	(Kelly,	Truong,	Shahbaz	og	Earp)	sem	skoðar	tímabilið	frá	júní	

2015	til	maí	2016	kemur	fram	að	34	löndum	hefur	farið	aftur	síðan	í	júní	2015	og	aðeins	

14	löndum	hefur	farið	fram.	Þar	sem	samfélagsmiðlar	og	samskiptaforrit	eru	orðin	mjög	

vinsæl	 og	 eru	 komin	 í	 notkun	 í	 undirokuðum	 löndum	eru	 ríkistjórnir	 farnar	 að	 hindra	

aðgang	 að	 þeim	 í	 mun	 meiri	 mæli.	 Ríkistjórnir	 í	 24	 af	 65	 löndum	 rannsóknarinnar	

hindruðu	 aðgang	 að	 samfélagsmiðlum	 og	 samskiptaforritum,	 árið	 áður	 voru	 það	 15	

lönd.	Þar	að	auki	hafði	lögreglan	handtekið	einstaklinga	í	38	löndum	fyrir	athafnir	þeirra	

á	 samfélagsmiðlum,	 í	 samanburði	 voru	 einstaklingar	 handteknir	 í	 21	 landi	 fyrir	 efni	 á	

bloggum	eða	fréttasíðum.	Þessi	takmörkun	aðgangs	er	algeng	á	viðkvæmum	tímum	svo	

sem	 á	 meðan	 á	 mótmælum	 stendur	 til	 þess	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 eða	 bæla	 niður	

mótmælin	 eða	 vegna	 áhyggja	 yfir	 þjóðaröryggi.	 Tvö	 einkenni	 þessara	miðla	 og	 forrita	

ýttu	 undir	 takmörkunina	 en	 það	 er	 dulkóðun	 og	 það	 að	 hægt	 var	 að	 nota	 þau	 til	 að	

hringja	símtöl.		

Samkvæmt	 Freedom	 House	 „ganga	 hindranir	 að	 samfélagsmiðlum	 og	

samskiptatækjum	 á	 Internetinu	 gegn	 rétti	 notenda	 á	 aðgangi	 að	 Internetinu“	 (Kelly,	

Truong,	Shahbaz,	og	Earp,	2016,	bls.	4).	Margar	ríkistjórnir	takmarka	ekki	aðeins	aðgang,	

heldur	 notast	 við	 refsingar	 frá	 löggæslu.	 Meiri	 notkun	 á	 samfélagsmiðlum	 og	

samskiptaforritum	í	undirokuðum	löndum	hefur	orðið	til	þess	að	aukin	umræða	um	og	

dreifing	á	þekkingu	á	viðkvæmum	málefnum	á	sér	stað	og	gripið	er	til	refsinga	þar	sem	
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ekki	 aðeins	 blaðamönnum,	 stjórnmálamönnum	 og	 aktívistum	 er	 refsað	 heldur	 einnig	

almennum	borgurum	sem	ekki	vita	að	þeir	séu	að	fara	yfir	einhver	mörk.	Refsingarnar	

eru	oft	ekki	 í	 samræmi	við	brotin	og	oft	er	aðilum	refsað	sem	eiga	ekki	 sök	á	þessum	

brotum.	Refsingarnar	halda	 fólki	 ekki	 frá	 samfélagsmiðlum	en	koma	 til	með	að	hvetja	

það	til	að	sjálfritskoða	sig	og	þetta	segja	höfundar	ræna	tæknina	möguleikum	þess	að	

hvetja	 fólk	 til	 að	 berjast	 fyrir	 félagslegri	 og	 pólitískri	 breytingu.	 Einnig	 er	 mikið	

áhyggjuefni	 þegar	 það	 er	 farið	 að	 refsa	 fyrir	 athafnir	 á	 samfélagsmiðlum	 sem	margir	

nota	á	degi	hverjum.	

Neikvæðar	hliðar	Internetnotkunar	hafa	tekið	yfir	umræðuna	um	stafræna	miðla	að	

undanförnu,	 þar	 sem	meðal	 annars	 hatursorðræða,	 falsaðar/skáldaðar	 fréttir	 (e.	 fake	

news),	 hægri	 og	 þjóðernissinnaður	 áróður	 (e.	 right-wing	 nationalist	 mobilization),	

hryðjuverkaáróður,	 kvenhatur	 og	 átök	 innan	 hópa	 (e.	 intergroup	 conflict)	 hafa	 verið	

áberandi	 (Pohjonen	 og	 Udupa,	 2017).	 Þessi	 neikvæða	 orðræða	 (e.	 discourse)	 ógnar	

frelsinu	sem	fylgir	stafrænum	miðlum.	Þessi	ógn	sem	felst	í	orðræðunni	er	einnig	notuð	

af	 ríkistjórnum	 til	 að	 réttlæta	 eftirlit	 og	 stjórnun	 á	 samskiptum	 fólks	 í	 gegnum	 þessa	

miðla.			

Nýlegar	umræður	á	Netinu	sem	sýna	fram	á	útlendingahatur	og	kynþáttafordóma,	

sérstaklega	í	kjölfar	flóttamannavandans	í	Evrópu	hafa	beint	umræðunni	að	málfrelsi.	 Í	

löndum	fyrir	utan	Evrópu	eins	og	Indland,	Pakistan,	Malasíu	og	Sri	Lanka	er	það	vegna	

þess	 að	þar	hafa	 verið	 sett	 lagaákvæði	 sem	beinast	 gegn	hatursorðræðu	 sem	 snýr	 að	

trúarlegu	sætti	og	þjóðaröryggi.	Matti	Pohjonen	og	Sahana	Udupa	(2017)	framkvæmdu	

rannsókn	 á	 hatursræðu	 á	 Internetinu	 bæði	 í	 Indlandi	 og	 Eþíópíu.	 Höfundarnir	 skoða	

athafnir	fólks	á	stafrænum	miðlum	og	skoða	í	hvaða	kringumstæðum	og	í	hvaða	tilgangi	

fólk	notar	napuryrði	(e.	vitriol).	Þau	notast	við	víðara	hugtak;	öfgafull	orðræða	en	með	

því	að	nota	það	er	óljós	merking	orðræðna	tekin	með	í	myndina	og	margs	konar	athafnir	

sem	fara	yfir	mörk	normsins	geta	 flokkast	þar	undir.	Með	þessu	er	hægt	að	sjá	hvaða	

athafnir	 skora	 á	 tvískiptinguna	 hvaða	 orðræða	 er	 leyfileg	 og	 hver	 ekki	 (Pohjonen	 og	

Udupa,	2017).	Það	getur	verið	fín	lína	á	milli	þess	sem	er	hatursorðræða	og	ekki.	Misjöfn	

merking	er	lögð	í	hugtakið	og	til	að	mynda	eru	mismunandi	reglur	um	hvað	má	og	hvað	

má	ekki	segja	á	samfélgasmiðlum.			
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Rannsóknin	skoðar	hvernig	hatursorðræðu	hefur	verið	beitt	sem	stjórnunartæki	(e.	

regulatory	 instrument)	 í	 Indlandi	og	Eþíópíu	og	einnig	hvernig	saga	og	samhengi	spilar	

inn	 í.	 Í	 Indlandi	 beinist	 ritskoðun	 aðallega	 gegn	 innanlandspólitík,	 trúarbragðamun	 og	

hryðjuverkum	 yfir	 landamæri	 (e.	 transborder	 terrorism)	 en	 í	 Eþíópíu	 er	 það	 aðallega	

gegn	 alþjóðlegum	 umboðum	 (e.	 international	 agencies).	 Eþíópía	 er	 eitt	 af	 minnst	

nettengdu	löndunum	og	lítil	áhersla	var	á	stafræna	miðla	sem	þátt	 í	efnahagsvexti	þar	

sem	ríkistjórnin	var	heldur	tortryggin	á	nytsemi	stafrænnar	tækni.	Pohjonen	og	Udupa	

(2017)	 segja	 hatursorðræðu	 á	 Netinu	 í	 Eþíópíu	 endurspegla	 pólitíska	 og	 etníska	

togstreitu	í	landinu	og	þurfi	því	að	taka	hana	alvarlega.			

Ritskoðun	 og	 takmarkaður	 aðgangur	 geta	 unnið	 gegn	 félagslegri	 og	 pólitískri	

breytingu	 þar	 sem	 stjórnað	 er	 hvaða	 þekkingu	 almenningur	 sér	 og	 þ.a.l.	 getur	

ríkistjórnin	stjórnað	skoðunum	og	hugmyndum	almennings.	Í	næsta	kafla	verður	fjallað	

um	stafrænan	aktívisma	og	hakkara,	en	hvort	tveggja	byggir	á	hugmyndinni	um	Internet	

frelsi.	
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3.3 Stafrænn	aktívismi	og	hakkarar	

Stafræn	pólitík	hefur	aðeins	nýlega	öðlast	gildi	 í	þverfaglegum	fræðum	en	þar	er	bæði	

skoðað	hvernig	ný	stafræn	form	hefðbundinnar	pólitíkur	og	nýtt	form	pólitísks	lífs	birtist	

í	stafræna	heiminum	(Postill,	2012).	Yfirleitt	er	talað	um	hefðbundinn	aktívisma	þar	sem	

gengið	er	 í	kröfugöngur	eða	 farið	 í	mótmæli	með	skilti	á	 lofti	en	með	stafrænni	 tækni	

hafa	bæst	við	nýjar	aðferðir	til	þess	að	taka	þátt	(Graeff,	2016).			

Upp	úr	2011	var	mikið	um	félagslega	ókyrrð	víðsvegar	í	heiminum	sem	lýst	var	sem	

„viral“	 og	 því	 var	 talað	 um	 hlutverk	 stafrænna	 miðla	 í	 aukningu	 ókyrrðanna	 (Postill,	

2014).	Samkvæmt	John	Postill	 (2014)	getur	þetta	þýtt	að	nýtt	sögulegt	tímabil	 (e.	era)	

gæti	 verið	 komið	 til	 að	 vera	 þar	 sem	 pólitískur	 veruleiki	 mótast	 af	 „viral“	 efni	 sem	

notendur	deila	með	stafrænum	miðlum.		

Postill	 (2014)	 notaði	 etnógrafíska	 rannsóknaraðferð	 til	 að	 skoða	 „viral“	 mótmæli	

sem	 hófust	 í	 Barcelona	 15.	 maí	 2011.	 Þrátt	 fyrir	 hávær	 mótmæli	 fjalla	 ríkjandi	 (e.	

mainstream)	miðlar	ekki	um	þau	en	með	nýjum	miðlum	og	samfélagsmiðlum	dreifðust	

fréttir	um	mótmælin	 fljótt	út.	16.	maí	hafði	hópur	mótmælenda	ákveðið	að	 setja	upp	

búðir	í	aðal	torgi	Madrid	og	hópurinn	notaði	Internetið	til	þess	að	kalla	á	liðsauka	vegna	

hræðslu	 við	 að	 yfirvöld	 myndu	 bera	 þau	 út.	 Á	 næstu	 dögum	 margfaldaðist	 fjöldinn	

ásamt	því	að	mótmæli		urðu	einnig	í	öðrum	borgum	Spánar	og	mótmælin	héldu	áfram	

út	 sumarið	 sem	 er	 yfirleitt	 friðsælasti	 tíminn	 á	 Spáni.	 Þetta	 var	 svo	 kölluð	 15M	

hreyfingin.		

Postill	 (2014)	 segir	 samfélagsmiðla	 vera	 hannaða	 til	 þess	 að	 dreifa	 efni	 og	 á	

faraldsfræðilegan	 hátt	 er	 það	 að	 deila	 einhverju	 það	 sama	 og	 útbreiðsla.	 Hann	 telur	

mikilvægt	 fyrir	 mannfræðinga	 að	 skoða	 og	 koma	 fram	 með	 kenningar	 um	 miðla	 og	

hvernig	pólitískar	hugmyndir	og	athafnir	verða	til	í	ákveðnu	menningarlegu	samhengi	og	

dreifast	síðan.	Þrátt	 fyrir	gagnrýni	um	að	nanópólitík	sem	verður	„viral“	gleymist	 fljótt	

má	segja	að	með	tímanum	upplifi	 fólk	sameiginlegan	tilgang,	sumsé	að	vekja	athygli	á	

því	óréttlæti	sem	það	býr	við	og	reyna	að	breyta	því.	Hreyfingin	hefur	einnig	fengið	þá	

gagnrýni	að	samfélagsmiðlar	dragi	úr	mikilvægi	pólitísks	aktívisma	en	aktívistarnir	hafa	

sjálfir	svarað	því	þannig	að	það	sé	ekki	hægt	að	 líta	á	notendagert	 (e.	user-generated)	

efni	sem	skvaldur.	Þau	telja	þessa	sameiginlegu	athöfn	vera	leið	til	þess	að	berjast	gegn	

einokun	 ríkjandi	 miðla	 á	 því	 valdi	 sem	 felur	 í	 sér	 að	 miðla	 upplýsingum.	 Hreyfingin	
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dreifði	hugsjónum	og	athöfnum	hakkarra,	hún	notaðist	við	menningu	frjáls	hugbúnaðar	

á	 byltingakenndan	 hátt	 með	 því	 móti	 að	 stækka	 rými	 tæknipólitískra	 athafna	 og	

pólitískrar	þátttöku	(Postill,	2014).			

Annað	gott	dæmi	um	stafrænan	aktívisma	er	Ferguson	hreyfingin	 í	Bandaríkjunum	

en	Yarimar	Bonilla	og	 Jonathan	Rosa	 (2015)	 rannsökuðu	einmitt	mótmælin	 í	 Ferguson	

sem	 urðu	 í	 kjölfar	 þess	 að	 Micheal	 Brown,	 óvopnaður,	 táningur	 var	 skotinn	 af	

lögreglumanni.	 Þessu	 atviki	 var	mætt	með	mikilum	mótmælum	og	mikið	 fjallað	 um	 á	

samfélagsmiðlum.	 Þetta	 varð	 því	 fljótt	 „viral“.	 Samkvæmt	 Bonilla	 og	 Rosa	 (2015)	 er	

mikilvægt	 að	 skoða	 hvernig	 og	 af	 hverju	 stafrænn	 aktívismi	 sé	 orðinn	 svona	 vinsæll.	

Félagslegar	hreyfingar	hafa	lengi	vel	notast	við	miðla	og	tækni	til	þess	að	stækka	umfang	

og	vekja	athygli	á	málefnum	sínum	en	með	nýjum	miðlum	líkt	og	Twitter	heyrast	fleiri	

raddir	 svo	 hægt	 er	 að	 skoða	 málið	 frá	 mörgum	 hliðum	 í	 rauntíma	 (Bonilla	 og	 Rosa,	

2015).	Með	Twitter	upplifa	notendur	sig	vera	að	taka	beinan	þátt	 í	hreyfingunni	og	að	

þau	 séu	 sameinuð	þvert	 yfir	 tíma	og	 rými.	 Eins	og	 áður	hefur	 komið	 fram	hefur	mikil	

gagnrýni	 komið	 fram	 á	 stafrænan	 aktívisma,	 að	 hann	 líkist	 sófamannfræði,	 sé	 lélegur	

staðgengill	hefðbundinna	forma	aktívisma	og	jafnvel	verið	sagður	vera	leti,	heigulslegur	

og	árangurslaus	(Graeff,	2016;	Bonilla	og	Rosa,	2015).	

Stafrænn	aktívismi	er	algeng	og	auðveld	leið	fyrir	ungmenni	til	að	taka	þátt	í	pólitík	

en	ungmenni	í	Evrópu	segjast	ekki	finna	áhyggjuefni	sín,	hugmyndir	eða	hugsjónir	sínar	

um	 lýðræðislega	 pólitík	 í	 kosningum	 eða	 í	 stofnannastefnum	 (e.	 institutional	 politics)	

(Graeff,	2016).	Á	sama	tíma	taka	þau	mikinn	þátt	í	málefnamiðuðum	aktívisma	til	dæmis	

með	því	 að	 sniðganga	eitthvað	eða	mótmæla	einhverju.	Þráðlaust	Net	á	 viðráðanlegu	

verði	 á	 heimsvísu	 er	 valdamesta	 aflið	 til	 þess	 að	 stækka	 umfang	 ungra	 stafrænna	

aktívista.	Ungir	 stafrænir	 aktívistar	 notast	 ýmist	 við	 netfélagshreyfingar	 (e.	 networked	

social	movements),	málefnamiðaðan	aktívisma,	þátttökupólitík	með	þátttökumenningu	

(e.	participatory	politics	through	participatory	culture)	(svo	sem	aðdáenda	aktívismi	og	

pólitísk	„meme“),	borgaralegt	hakk	(e.	civic	hacking)	og	„hakktívisma“	(Graeff,	2016).		

Hakktívismi	 á	 að	 tákna	 tegund	 af	 pólitískri	 starfsemi	 þar	 sem	 tæknin	 er	 notuð	 í	

baráttu	um	mannréttindi	og	var	upprunalega	notaður	til	þess	að	gefa	fólki,	sem	bjó	við	

eftirlit	ríkistjórn	sinnar,	leið	til	þess	að	nota	Internetið	og	eiga	í	öruggum	samskiptum	án	

eftirlits	(Knappenberger,	2012).			
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Hakkarar	 eru	 einn	 hópur	 sem	 nota	 stafræna	 heiminn	 mikið,	 þó	 í	 mismunandi	

tilgangi.	Hakkarar	eru	mjög	umdeildir,	hvort	sem	það	er	hugtakið	sjálft,	hvað	þeir	gera	

eða	hvaða	félagslegu	áhrif	þeir	hafa.	Þannig	er	litið	á	hakkara	á	mjög	mismunandi	hátt	

t.d.	sem	glæpamenn,	aktívista,	borgaralega	hakkara	(e.	civic	hackers)	og	tröll.	Hakkarar	

hafa	frá	upphafi	verið	málaðir	neikvætt	til	dæmis	af	fjölmiðlum	og	frá	8.	áratug	síðustu	

aldar	hafa	þeir	verið	tengdir	við	glæpsamlega	hetjudáð	(e.	criminal	exploits).	(Karanović,	

2012).	 Hugtakið	 hakkari	 hefur	 verið	 notað	 til	 þess	 að	 fordæma	 athafnir	 líkt	 og	

uppljóstrun	og	viðskiptabrot	(e.	corporate	crimes).	Hakkarar	eru	farnir	að	gera	tilraunir	

til	að	minnka	skilin	á	milli	tæknilegra	athafna	og	pólitískrar	orðræðu.		

Gabriella	Coleman	hefur	rannsakað	og	skrifað	hvað	mest	um	hakkara	í	mannfræði.	Í	

grein	sinni	og	Alex	Golub	Hacker	practice:	Moral	genres	and	the	cultural	articulation	of	

liberalism	 gagnrýna	 þau	 fyrri	 skrif	 fræðimanna	 um	 hakkara	 þar	 sem	 þeir	 eru	 yfirleitt	

settir	 öðru	hvoru	megin	 við	 siðferðislega	 tvennd,	 „annað	hvort	 sem	óheilbrigðir	 ungir	

menn	sem	taka	þátt	í	ógnandi	hakkarakeppnum	eða	sem	draumóramenn	(e.	visionaries)	

sem	 lifa	 við	 útópískan	 tæknilífstíll	 sem	 getur	 truflað	 kapatilismann	 og	 nýtískuleikann“	

(Coleman	og	Golub,	2008,	bls.	255).	Mikið	hefur	verið	skrifað	um	siðferði	hakkara	líkt	og	

þeir	hafi	allir	sama	siðferði.	Þetta	telja	höfundar	ekki	vera	rétt	og	með	greininni	reyna	

þau	að	skilja	og	sýna	fram	á	margbreytilegt	siðferði	og	menningarlega	merkingu	þess	að	

hakka.	Coleman	og	Golub	(2008)	greina	á	milli	þrenns	konar	ólíkra,	þó	skarandi	siðferði	

hakkara	og	þess	 að	hakka,	 þ.e.	 dulritunarfrelsi	 (e.	 crypto-freedom),	 Frjáls	 hugbúnaður	

(e.	free	and	open	source	software)	og	the	hacker	underground.			

Dulritunarfrelsi	er	 sú	athöfn	hakkara	 sem	hefur	verið	 stunduð	hvað	 lengst	eða	 frá	

1970.	Þeir	hafa	tekið	mál	frjálslyndra	um	frelsi	og	sjálfstæði	og	tengt	það	við	framfarir	í	

dulkóðunarfræði	 (e.	 cryptography)	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 þróa	 tæknilegan	 og	 upplýstan	

skilning	á	friðhelgi	(e.	privacy).	Aðaláherslan	hjá	þeim	sem	notast	við	frjálsan	hugbúnað	

er	 aðgangur	 að	 þekkingu.	 Að	 lokum	 er	 það	 the	 hacker	 underground	 þar	 sem	 pólitísk	

gagnrýni	 þeirra	 er	 aðallega	 sýnd	 með	 afbrotum	 (e.	 transgression).	 Þessi	 tegund	 af	

hökkurum	 er	 sú	 tegund	 sem	 fær	mestu	 athygli	 almennings	 og	 fjölmiðla	 þar	 sem	 þeir	

leika	 sér	með	 lagaleg	mörk.	Mikilvægt	er	að	 skoða	þessar	þrjár	 tegundir	 siðferðisgilda	

hjá	hökkurum	og	hvernig	þær	skarast,	 sérstaklega	 til	þess	að	skilja	hin	ýmsu	afsprengi	

sem	það	að	hakka	hefur	leitt	af	sér	til	að	mynda	nettröll	(Karanović,	2012).	
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Anonymous	er	hópur	hakkara	sem	spratt	út	frá	síðunni	4chan,	og	hafa	fengið	mjög	

mikla	athygli	fjölmiðla	og	yfirvalda.	Til	að	byrja	með	voru	þeir	eingöngu	að	„trölla“	fólk,	

þ.e.a.s.	að	reyna	að	fá	fólk	til	að	verða	eins	reitt	og	hægt	er	sér	til	skemmtunar	meðal	

annars	með	því	að	hakka	sig	inn	á	síður	þeirra,	breyta	upplýsingum	og	birta	efni	sem	þau	

myndu	 ekki	 vilja	 hafa	 þar	 eða	 að	 panta	 fullt	 af	 pítsum	 í	 þeirra	 nafni	 (Knappenberger,	

2012).	 Fljótt	 þróaðist	 hópurinn	 þó	 yfir	 í	 hakktívisma	 og	 þegar	Anonymous	 fór	 á	 eftir	

útvarpsmanni	að	nafni	Hal	Turner	sem	sagðist	vera	ný-nasisti	fór	fólk	að	horfa	á	þá	sem	

aktívista	og	gekk	til	liðs	við	þá.	Þá	varð	Anonymous	að	aktívista	samtökum.	Anonymous	

fór	að	berjast	fyrir	ýmsum	málefnum	til	dæmis	með	því	að	hakka	sig	inn	í	mismunandi	

stofnanir	og	taka	niður	síður	þeirra,	leka	tölvupóstum	og	slíkt	(Knappenberger,	2012).	

	Myndband	sem	lét	Vísindakirkjuna	líta	illa	út	fór	að	ganga	á	milli	manna	á	Netinu,	

þar	 á	meðal	 á	 4chan	 og	 Vísindakirkjan	 vildi	 láta	 taka	myndbandið	 niður.	Anonymous	

reyndu	 að	 dreifa	 myndbandinu	 eins	 og	 þau	 gátu	 en	 alltaf	 var	 það	 tekið	 niður	

(Knappenberger,	 2012).	 Anonymous	 reiddust	 því	 að	 vera	 ritskoðaðir,	 trölluðu	

Vísindakirkjuna	og	gerðu	svo	myndband	þar	sem	þeir	hvöttu	meðlimi	til	að	mótmæla	í	

öllum	helstu	borgum	heimsins.	Þetta	færði	aktívismann	frá	tölvunum	og	út	á	göturnar	í	

fyrsta	 sinn.	 Þetta	 vakti	 athygli	 lögreglunnar	 og	 sumir	 sem	 tóku	 þátt	 í	 „árásinni“	 gegn	

vísindakirkjunni	máttu	búast	við	ströngum	dómum;	fangelsisvist,	sekt	og	tölvubann	eftir	

fangelsisvist.	 Eftir	 þetta	 klofnaði	 hópurinn.	 Sumir	 fóru	 aftur	 að	 trölla	 og	 voru	 á	 móti	

þeim	sem	notuðu	hópinn	til	góðs	(Knappenberger,	2012).		

Árið	 2010	 kom	 fram	 nýr	 pólitískur	 vængur	 Anonymous	 þegar	Wikileaks	 varð	 til.	

Paypal,	Vísa	og	Mastercard	 lokuðu	fyrir	greiðslur	sem	áttu	að	fara	til	Wikileaks	en	það	

var	 hægt	 að	 kaupa	 ný-nasista	 vörur	 og	 Anonymous	 náðu	 að	 loka	 á	 síðurnar	 með	 of	

mikilli	 umferð	 á	 þær	 (Knappenberger,	 2012).	 Hakkararnir	 áttu	 einnig	 þátt	 í	 Arabíska	

vorinu,	Wikileaks	 var	 ritskoðað	 í	 Túnis	 en	 þar	 var	 bjó	 fólk	 við	 mikla	 kúgun	 af	 hendi	

einræðisherra	og	Anonymous	 fengu	upplýsingar	um	einræðisherrann	 sem	þeir	 settu	á	

Wikileaks.	Í	framhaldinu	urðu	mótmæli	og	bylting	þar	sem	einræðisherrann	sagði	af	sér.	

Í	 Egyptalandi	 var	 alveg	 lokað	á	Netið	en	hakkararnir	 gáfu	upplýsingar	um	það	hvernig	

ætti	 að	 koma	 Internetinu	 aftur	 á	 og	 einnig	 hvernig	 ætti	 að	 meðhöndla	 áverka	 eftir	

táragas.	Þeir	tóku	svo	síðu	einræðisherra	Egyptalands	niður	og	á	endanum	sagði	hann	af	

sér	 (Knappenberger,	 2012).	 Afsagnir	 einræðisherranna	 eru	 kannski	 ekki	 bein	 afleiðing	
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þess	 sem	hakkararnir	 gerðu	 en	 þeir	 áttu	 þátt	 í	 byltingunum.	 Sumir	 hakkaranna	 fengu	

mjög	stranga	dóma	fyrir	að	hakka	síður	Vísa,	Paypal	og	Mastercard.	Ein	þeirra	átti	að	fá	

25	ár	og	250	þúsund	dollara	sekt.	Þessir	dómar	virðast	ekki	vera	í	samræmi	við	glæpinn,	

meðaltalið	 hjá	 þeim	 sem	 hafa	 framið	 barnaníð	 var	 um	 11	 ár	 (Knappenberger,	 2012).	

Anonymous	 fær	 vissulega	mikla	 athygli	 frá	 fjölmiðlum	 og	 þegar	 Sony	 var	 hakkað	 fékk	

hópurinn	mikla	umfjöllun	þrátt	fyrir	að	hafa	verið	í	minnihluta	þeirra	sem	hökkuðu	Sony	

(Knappenberger,	2012).		

Algengt	er	að	hugsa	um	hakkara	sem	ófélagslegar	verur	sem	lifi	frekar	á	Netinu	en	í	

efnislega	 heiminum	 og	 hittist	 ekki	 utan	 Netsins	 en	 þetta	 er	 misskilningur	 (Coleman,	

2010)	 (Karanović,	2012).	Að	hakka	 í	netkerfi	er	ekki	hugsað	sem	staðgengill	 líkamlegra	

samskipta,	hakkarar	umgangast	hvora	aðra	á	hverjum	degi	og	reiða	sig	meira	en	áður	á	

að	 taka	 þátt	 í	 ráðstefnum.	 Þessar	 ráðstefnur	 eru	 fyrir	 suma	 hakkara	 mikilvægar	 og	

merkingafullar.	 Því	 er	 mikilvægt	 að	 skoða	 þær	 og	 aðra	 slíka	 atburði	 til	 þess	 að	 fá	

heildstæðan	 skilning	 á	 félagsheimi	 hakkara	 (Coleman,	 2010).	 Coleman	 (2010)	 segir	

ráðstefnurnar	 vera	 eins	 konar	 „ritúöl“	 hakkara	 þar	 sem	 daglegar	 athafnir,	 vinna	 og	

félagsleg	 samskipti	 eru	 gerð	 að	 „ritúölum“	 og	 því	 upplifuð	 á	 ólíkum	 skilmálum.	 Á	

ráðstefnum	finna	hakkarar	fyrir	samheldni	og	viðurkenningu	og	fá	tækifæri	til	að	fagna	

félagsheimi	sínum.	Þeir	eru	líka	einn	af	fáum	hópum	sem	geta	gert	þá	athöfn	sem	hefur	

leitt	þá	saman,	þ.e.	að	hakka	á	sama	tíma	og	þeir	fagna	henni	(Coleman,	2010).		

Svetlana	 Nikitina	 (2012)	 hefur	 velt	 fyrir	 sér	 hvernig	 eigi	 að	 skilgreina	 hakkara	 og	

félagsleg	 áhrif	 þeirra.	 Hvort	 það	 eigi	 að	 lofa	 sköpun	 þeirra,	 hugsa	 um	 „hakk“	 sem	

pirrandi	 en	 ekki	 hættulegt	 eins	 og	 flensa	 eða	 hvort	 það	 eigi	 hræðast	 þá.	Nikitina	 líkir	

hökkurum	við	hrekkjalóma	(e.	 trickster)	guði	 í	goðafræðinni,	að	þeir	séu	umskiptingar,	

grafi	 undan	 stigveldi	 og	 fara	 yfir	 öll	mörk.	 Nikitina	mótmælir	 því	 sem	 Coleman	 hefur	

skrifað	um	sköpun	hakkara	og	að	kóði	sé	mál	(e.	speech)	en	samkvæmt	Nikitina	er	kóði	

ekki	listsköpun	heldur	eftirmynd	(e.	replication)	eða	afbygging	(e.	deconstruction).		

Í	 langan	 tíma	hefur	 verið	 ljóst	 að	ekki	 sé	mikið	um	þátttöku	 kvenna	 í	 þróun	 frjáls	

hugbúnaðar	og	því	vöntun	á	röddum	kvenna	í	verkefnum	tengdum	frjálsum	hugbúnaði.	

Jelena	 Karanović	 (2012)	 gerði	 vettvangsrannsókn	 á	 talsmönnum	 (e.	 advocacy)	 frjáls	

hugbúnaðar	í	Frakklandi	þar	sem	einmitt	áhyggjur	af	þessu	komu	fram.	Konur	sem	áttu	

maka	 sem	unnu	með	 frjálsan	 hugbúnað	 stofnuðu	 síðu	 þar	 sem	þær	 deildu	 sögum	og	
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myndum	 af	 mökum	 sínum.	 Þar	 var	 gjarnan	 gert	 grín	 að	 mökunum	 og	 talað	 um	

staðalímyndir	þeirra.	 Síðan	var	gagnrýnd	 fyrir	 að	halda	aftur	af	 konum	sem	störfuðu	 í	

tæknigeiranum,	að	hún	málaði	mynd	af	konunum	sem	aðstoðarmönnum	karlanna	og	að	

hún	 ýtti	 undir	 staðalímynd	 þeirra	 sem	 vinna	 við	 frjálsan	 hugbúnað	 sem	 óhæfar	

félagsverur.	 Gagnrýninni	 var	 svarað	 með	 því	 að	 segja	 að	 síðan	 væri	 vettvangur	 fyrir	

spaug	 og	 gamansemi	 og	 að	 hún	 sýni	 aukninn	 stuðning	 kvenna	 við	 frjálsan	 hugbúnað.	

Einnig	var	síðan	álitin	vera	vettvangur	þar	sem	konur	gátu	deilt	reynslu	sinni	af	frjálsum	

hugbúnaði	(Karanović,	2012).	

Tvenns	 konar	 pólitískar	 athafnir	 hakkara	 hafa	 verið	 settar	 fram;	 í	 fyrsta	 lagi	

hakktivistar	 (e.	hacktivists)	 sem	notast	við	nettækni	 í	beinum	pólitískum	tilgangi,	 t.d.	 í	

mótmælum	og	í	öðru	lagi	samfélög	þar	sem	notast	er	við	gildi	„openness“	í	pólitískum	

athöfnum	(Schrock,	2016,	bls.	583).	Andrew	R.	Schrock	(2016)	bætti	við	borgaralegum	

(e.	civic)		hökkurum	sem	hanna,	gagnrýna	og	handleika	hugbúnað	(e.	software)	og	gögn	

(e.	data)	í	þeim	tilgangi	að	bæta	samfélagslíf	og	innviði	stjórnunar.	Schrock	(2016)	segir	

borgaralega	 hakkara	 vera	 í	 sérstakri	 stöðu	 til	 að	 takast	 á	 við	 vandamál	 sem	 varða	

almenning.	Borgaralegir	hakkarar	draga	 fram	 innri	 tæknibúnað	abstrakt	kerfa	og	bæta	

virkni	 þeirra	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 bæta	 úr	 félagslegri	 þjáningu.	 Með	 málsvörn	

gagnaaktívisma	 (e.	 data	 activism	 advocacy)	 gætu	 borgaralegir	 hakkarar	 breytt	 kerfinu	

ekki	bara	komið	á	gagnsæi	(Schrock,	2016).		

11.	mars	2011	varð	jarðskjálfti	sem	var	9.0	í	styrkleika	í	Japan,	svo	kom	flóðbylgja	í	

kjölfarið	 sem	 skemmdi	 kjarnorkuverið	 Fukushima	Daiichi	 og	 olli	miklum	 sprengingum.	

Það	varð	því	mikil	eyðilegging	á	svæðinu	(Murillo,	2016).	The	hacker	space	 (THS)	tókst	

að	byggja	upp	samfélag	sem	vann	við	neyðarhjálp	(e.	crisis	relief)	á	ýmsan	hátt.	Að	geta	

hakkað	hugbúnað	og	vélbúnað	var	álitið	vera	kunnátta	sem	gæti	nýst	við	neyðarhjálp.	

The	hacker	space	vann	með	öðrum	hökkurum	til	þess	að	hjálpa.	Þau	byggðu	sólarorku	

hleðslustöð,	 settu	upp	 Internet,	 gáfu	 tölvur	 og	bjuggu	 til	 eldhúsbúnað	 sem	þurfti	 litla	

orku.	Ýmis	verkefni	fóru	af	stað	til	neyðarhjálpar,	meðal	annars	voru	„wiki“	síður	gerðar	

þar	sem	eftirlit	á	geislun	fór	fram.	Safecast,	hjálparstarf	sem	spratt	frá	The	hacker	space	

söfnuðu	 fjármagni	 með	 frjálsum	 framlögum	 (e.	 donations)	 og	 unnu	 í	 samstarfi	 við	

menntastofnanir.	 Þau	 stuðluðu	 að	 hjálparstarfi	 verkfræðinga	 og	 hugbúnaðar	

framleiðanda	bæði	innanlands	og	alþjóðlega.				
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Þar	 sem	 líf	mannsins	hefur	 að	miklum	hluta	 færst	 á	 Internetið	og	 í	 hinn	 stafræna	

heim	er	rökrétt	að	aktívisminn	færist	yfir	á	Internetið	að	einhverjum	hluta,	hefðbundinn	

aktívismi	verður	líklega	mikið	notaður	líka.	Snjallsímar	og	stafrænir	miðlar	eru	góð	leið	til	

þess	að	dreifa	upplýsingum	á	stuttum	tíma,	fá	því	snögg	viðbrögð	og	þetta	fær	 jafnvel	

fleiri	til	að	taka	þátt	í	hefðbundnum	aktívisma.		

Hakkarar	hafa	 alltaf	 hlotið	neikvæða	umfjöllun	 í	 fjölmiðlum	en	umfjöllunin	hér	 að	

ofan	sýnir	hversu	mikið	er	hægt	að	gera	með	tæknikunnáttuna	sem	hakkarar	búa	yfir.	

Hakkarar	eru	ekki	einn	einsleitur	hópur	sem	hægt	er	að	setja	undir	sama	hatt.	Það	eru	

ekki	allir	hakkarar	að	stela	bankaupplýsingum	frá	fólki	eða	að	hakka	fyrir	einhvers	konar	

gróða.	Margir	 nýta	 kunnáttu	 sína	 til	 góðs	 og	 berjast	 fyrir	 málefnum	 sem	 þeir	 standa	

fyrir.	 Tölvuglæpir	 eru	 frekar	nýtilkomnir	og	því	 er	 ekki	 alltaf	 vitað	hvernig	 á	 að	 taka	á	

þeim,	oft	eru	refsingar	fyrir	tölvuglæpi	alls	ekki	í	samræmi	við	glæpinn	hvort	sem	um	er	

að	ræða	úthúðun	á	stjórninni	eða	að	hakka	sig	inn	í	netkerfi.		
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Lokaorð	
Í	þessari	ritgerð	var	farið	yfir	þróun	stafrænnar	mannfræði,	allt	frá	fyrstu	umræðum	um	

tækni	 og	 Internetið,	 yfir	 í	 Internet	 menningu,	 grunn	 stafrænnar	 mannfræði	 og	

rannsóknaraðferðir	sem	notaðar	eru	innan	hennar.	Einnig	var	farið	yfir	ýmis	þemu	sem	

hafa	verið	viðvarandi	deilumál	á	Internetinu.		

Útópísk	hugsun	var	upprunalega	á	bak	við	Internetið	og	var	gert	með	það	í	huga	að	

dreifa	 þekkingu	 og	 sameina	 fólk,	 allir	 áttu	 að	 hafa	 jafnan	 aðgang	 af	 þekkingunni	 og	

raddir	allra	áttu	að	heyrast.	Þetta	hefur	ekki	verið	raunin	þar	sem	ríkistjórnir	nota	oft	val	

og	endurtúlkun	á	þekkingunni	sem	þeim	berst	bæði	með	ritskoðun	og	með	takmörkun	á	

aðgangi.	 Með	 þessu	 geta	 ríkistjórnir	 stjórnað	 hugmyndum	 og	 skoðunum	 almennings.	

Neikvæðar	 orðræður	 eru	 oft	 notaðar	 til	 að	 réttlæta	 eftirlit	 og	 stjórnun	 á	 samskiptum	

almennings.	 Með	 því	 að	 brjóta	 reglur	 á	 Netinu	 geta	 einstaklingar	 átt	 von	 á	 hörðum	

refsingum	sem	oft	eru	ekki	í	samræmi	við	brotin.	Þessar	refsingar	geta	komið	til	þess	að	

fá	 fólk	 til	 að	 sjálfritskoða	 sig	 og	 rænir	 tækninni	 móguleikum	 á	 hvatningu	 til	 þess	 að	

berjast	 fyrir	 félagslegri	 og	 pólitískri	 breytingu.	 Með	 afnámi	 hafta	 á	 Internetinu	 í	

Kyrgyzstan	opnaðist	 fyrir	pólitíska	umræðu,	það	styrkti	 samstöðu	 í	 samfélaginu	og	ýtti	

undir	grasrótarhreyfingar.	Aukið	frelsi	á	Netinu	getur	því	ýtt	undir	aktívisma.		

Með	 Internetinu	 kom	 fram	 ný	 tegund	 af	 hlutum	 þar	 á	 meðal	 hugverk	 og	 nýjar	

pælingar	um	eignarhald	vöknuðu.	Með	hugverkarétti	(e.	intellectual	property	law)	getur	

fólk	eða	fyrirtæki	búið	til	vörumerki	og	það	hefur	rétt	á	að	stjórna	merkingu	og	túlkun	

vörumerkisins.	Eignaréttur	getur	því	verið	 félagslegt	 taumhald.	Höfundaréttur	byggir	á	

því	að	sköpun	einstaklings	sé	hluti	af	honum	og		gefur	honum	yfirráð	yfir	sköpunninni.	

Hakkarar	og	þeir	sem	vinna	að	frjálsum	hugbúnaði	hafa	þó	búið	til	nýjan	lagaramma	og	

notast	við	málfrelsi	 til	að	komast	fram	hjá	höfundarétti	en	frjáls	hugbúnaður	byggist	á	

því	að	allir	hafi	rétt	á	að	skoða,	breyta,	afrita	og	dreifa	hugbúnaðinum.	Gildi	þeirra	sem	

vinna	við	 frjálsan	hugbúnað;	 frelsi	þekkingar	eru	gjarnan	notuð	 í	 stafrænum	aktívisma	

sem	og	aðferðir	þeirra.	Rökrétt	er	að	aktívismi	færist	að	hluta	til	 í	stafræna	heima	þar	

sem	svo	stór	hluti	lífs	manna	er	samofin	stafrænni	tækni.	Stafrænn	aktívismi	gæti	verið	

stuttlífur	en	með	stafrænum	miðlum	er	hægt	að	 taka	beinan	þátt	 í	 rauntíma	og	vekja	

fljótt	athygli	á	málefninu.		
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Hakkara	 er	 ekki	 hægt	 að	 setja	 alla	 undir	 sama	 hatt.	 Þau	 hafa	 mismunandi	

siðferðisgildi,	sem	stundum	skarast	þó	og	mismunandi	tilgang	þess	að	hakka.	Hakkarar	

hafa	 alltaf	 verið	málaðir	 í	 neikvæðri	mynd	 í	 umræðum	 í	 samfélaginu	 en	oftar	 en	 ekki	

standa	þeir	fyrir	gagnsæi	og	frjálsa	þekkingu.	Þau	notast	oft	við	ólöglegar	athafnir,	 líka	

þegar	 þeir	 nota	 kunnáttu	 sína	 til	 góðs	 og	 eiga	 því	 von	 á	 refsingu.	 Tölvuglæpir	 eru	

nýtilkomnir	og	oft	fá	þeir	sem	brjóta	af	sér	refsingu	sem	samræmist	ekki	glæpnum.	

Eins	og	sjá	má	hafa	Internetið	og	stafrænir	miðlar	opnað	fyrir	ýmsar	deilur	og	nýja	

fleti	í	umræðunni	bæði	í	mannfræði	og	Internet	pólitík.	Fyrir	mannfræðinga	opnaðist	nýr	

heimur	 vettvanga	 og	 samfélaga	 til	 að	 rannsaka	 þegar	 þeir	 töldu	 sig	 vera	 búna	 að	

rannsaka	allan	raunheiminn.	Með	þróun	tækni	og	stafrænna	miðla	bætast	alltaf	nýir	og	

spennandi	félagsheimar	við	fyrir	mannfræðinga	að	rannsaka.			
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