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Útdráttur 
Í nútímasamfélagi hefur aktívismi tekið breytingum. Árið 1970 gengu konur í rauðum 

sokkum í verkalýðsgöngu í Reykjavík. Það var upphafið að stofnun 

Rauðsokkuhreyfingarinnar á Íslandi. Í dag má sjá óhefðbundnari form aktívisma. 

Samfélagsmiðlar eru miklu fyrirferðarmeiri í dag og vinsæll vettvangur fyrir ungar 

konur til þess að stíga fram, segja sína sögu og berjast fyrir jafnrétti kynjanna. Í þessari 

ritgerð verður aktívismi á samfélagsmiðlinum Instagram skoðaður með því að taka átta 

eigindleg viðtöl við konur á aldrinum 20-30 ára sem halda uppi femínískri umræðu á 

aðgangi sínum á Instagram. Notast verður við kenningu Erwing Goffman um 

framsetningu sjálfsins og kenningu Charles Horton Cooley um spegilsjálf, femínisma 

og póstfemínisma. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að áhrifastjórnun hefur 

afar mikil áhrif á notendur Instagram, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Ótti 

stúlknanna var nokkuð áberandi en aftur á móti var stuðningurinn sem þær fundu fyrir 

orsök þess að þær héldu áfram á braut aktívisma. Viðbrögð annarra hafa áhrif á 

sjálfstraust og mátti einnig sjá hvernig samfélagsmiðlar auka samstöðu stúlknanna 

ásamt því að ná til margra. Brengluð sjálfsmynd og neikvæð áhrif eru þó einkennandi 

og töldu viðmælendur okkar mikilvægt að hafa stjórn á slíku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	
	

	 	 	

Formáli 
Þegar við hófum skólagöngu okkar við Háskóla Íslands haustönn 2015 áttum við ekki von á 

þeirri hugaropnum sem við fundum fyrir. Félagsfræðin opnaði augu okkar og hjarta fyrir 

samfélaginu og öllu því sem það stendur fyrir. Við fundum strax fyrir því að við vorum á 

réttri braut í lífinu og hérna liggur framtíðin okkar. Félagsfræðin gaf okkur svör við mörgum 

spurningum okkar sem við höfðum dvalið á í langan tíma á borð við jafnrétti kynjanna, 

afbrotahegðun og samfélags- og nýmiðla. Við viljum þakka fjölskyldu okkar fyrir þann 

stuðning og skilning í gegnum þetta ferli og kærustum okkar fyrir þolinmæðina á erfiðum 

tímum. Leiðbeinendum okkar Arnari Eggert Thoroddsen og Ástu Jóhannesdóttur viljum við 

þakka innilega fyrir alla þá leiðsögn, hjálp og uppbyggileg gagnrýni sem þið hafið sýnt okkur 

í gegnum okkar háskólagöngu sem og í þessari rannsókn.  
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1       Inngangur 
Lengi hafa femínistar barist fyrir jafnrétti kynjanna og hefur sú barátta átt sér stað í mörg ár 

og gerir enn. Vettvangur þessarar baráttu hefur nú færst og er að miklu leyti á veraldarvefnum 

og samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlar leika veigamikið hlutverk hjá ungmennum nú til dags 

og er notagildi þeirra fjölbreytilegt og ungmennin um leið áhrifagjörn. Ungar konur eru 

stundum sagðar farnar að fjarlægjast femínisma. Slík gagnrýni kemur oft frá femínistum af 

öðrum kynslóðum sem hafa tilhneigingu til að tjá áhyggjur sínar af því að ungar konur skorti 

skuldbindingar til femínisma og að þær kunni jafnframt ekki að meta fyrri kynslóðir og vinnu 

þeirra í baráttu fyrir jafnrétti kynjanna (Scharff, 2012). Þetta felst þó að miklu leyti í því að 

það er verið að gagnrýna nýjar aðferðir femínista og vettvang þeirra á miðlum eins og 

Instagram. Slík gagnrýni hefur þó gjarnan komið frá femínistum sem nota ekki þessa miðla 

sökum þess að þeir eru af annarri kynslóð (Schuster, 2013).            

         Í dag fer mjög stór hluti baráttunnar fram á veraldarvefnum og á samfélagsmiðlum. 

Atburðir og stöðuuppfærslur á Facebook, myndir og myndbönd á Instagram og tweet í 

gegnum Twitter. Notkun myllumerkja hefur hrint af stað byltingum á borð við #tjaldiðfellur, 

#metoo, #neveragain, #freethenipple, #drusla og fleiri. Slík myllumerki eru notuð til að opna 

fyrir umræður og reyna á einhvern hátt að brjóta niður feðraveldi sem viðheldur 

kynferðislegum athugasemdum og áreitni, kynferðisbrotum, nauðgunarmenningu og 

drusluskömm. Free The Nipple og Druslugangan eru hreyfingar sem eiga sér stað einnig í 

raunheiminum og eru nærtækustu dæmin um róttækar baráttuaðferðir sem hafa átt sér stað hér 

á landi sem og annars staðar í heiminum síðustu ár.      

         Á veraldarvefnum og samfélagsmiðlum skapast gjarnan vettvangur fyrir minnihluta- 

og jaðarhópa til þess að láta í sér heyra. Hinir sömu hópar eru líklegir til þess að nýta sér 

samfélagsmiðla í mótmælum sínum (Bonilla og Rosa, 2015). Slíkir hópar, eins og 

aðgerðasinnar og grasrótarhreyfingar, nota gjarnan stafræna miðla til þess að breiða út 

hugsjónir sínar með það að markmiði að upplýsa almenning og fá fleiri einstaklinga til þess að 

slást í hópinn (Bonilla og Rosa, 2015). Héðan í frá munum við nota orðið aktívismi í staðinn 

fyrir orðið aðgerðahyggja eða aðgerðasinnar. Að því leyti hefur verið mikil breyting 

síðastliðna tvo áratugi eða svo á birtingarmynd aktívisma, þar sem hann virðist eiga sér 

fremur stað á stafrænum vettvangi. Stafrænn aktívismi helst þó í hendur við hefðbundinn 

aktívisma og vinna þeir gjarnan saman. Stafrænn aktívismi nær þó hraðari útbreiðslu og til 

stærri hóps en sá hefðbundni. Það er einnig styrkleiki stafræns aktívisma að auðvelt er að 
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koma skilaboðum áleiðis til fólks á milli landshluta og landa (Bonilla og Rosa, 2015). 

Christian Fuchs (2014) telur það mögulegt hlutverk samfélagsmiðla að byggja upp mótmæli 

og byltingar, þar sem samfélagsmiðlar séu öflugt verkfæri fyrir jaðar- og minnihlutahópa sem 

og millistéttafólk sem þorir ekki að taka áhættu í raunverulegum aðstæðum.    

 Í ritgerð þessari munum við fjalla um það hvernig samfélagsmiðillinn Instagram hefur 

skapað vettvang fyrir stúlkur til að halda uppi femínískum aktívisma á Íslandi. Tekin voru átta 

viðtöl við ungar konur sem berjast fyrir femínískum aktívisma á Instagram. Þær segja frá 

reynslu sinni og hvaða áhrifum þær hafa orðið fyrir. Þá verða kenningar Erving Goffman um 

áhrifastjórnun og kenningar Charles Horton Cooley um spegilsjálf skoðaðar til að sjá hvort 

máta megi kenningar þessara fræðimanna við athafnir stúlknanna. Þessi mikilvæga barátta 

stúlknanna verðskuldar meiri athygli samfélagsins og þessi ritgerð leggur þar vonandi sitt af 

mörkum. Áhrifin sem samfélagsmiðlar geta haft á einstaklinga innan samfélagsins eru mikil. 

         Í fyrstu verður fjallað um kenningu Erving Goffman um áhrifastjórnun og kenningu 

Charles Horton Cooley um spegilsjálf. Næst verður fjallað um femínisma og póstfemínisma 

og hvernig megi greina mun á milli þeirra. Greint verður á milli aktívisma og sófa aktívisma 

og fjallað verður um samfélagsmiðilinn Instagram. Á undan aðferðafræðikaflanum verður 

farið yfir fyrri rannsóknir á þessu viðfangsefni. Tekin voru átta eigindleg viðtöl við ungar 

konur á aldrinum 20-30 ára sem allar nota Instagram sem vettvang fyrir sinn femíníska 

aktívisma. Því næst verður að finna kafla sem snýr að úrvinnslu viðtalanna og tengingu þeirra 

við kenningar sem koma fram í fyrri hluta ritgerðarinna sem og vísanir í fyrri rannsóknir. 

Ritgerðinni lýkur með niðurstöðum og lokaorðum og verður þar svarað 

rannsóknarspurningunni: Hvers vegna aktívismi á Instagram? 

1.1     Erving Goffman 

Erving Goffman fæddist árið 1922 í Manville, Alberta Kanada. Goffman fór til hinna skosku 

Hjaltlandseyja til að taka doktorsgráðu og var í miklu sambandi við Háskólann í Edinborg, þar 

sem hann lærði félagsfræði og aðallega um félagsmótun. Á Hjaltlandseyjum hóf hann 

vettvangsrannsókn á hótelinu sem hann var á. Í þessu ferli tók hann eftir baksviði sem 

starfsmenn hótelsins notuðu. Fyrir framan gesti voru starfsmenn á framsviði og höguðu sér 

mjög vel og voru mjög faglegir. Í eldhúsinu eða á bak við móttökuna voru þeir á baksviði þar 

sem þeir voru þeir sjálfir; sínir eigin áhorfendur. Þetta varð kveikjan að hugmynd Goffman 

sem hann kynnir í bók sinni The Presentation of Self in Everyday Life (Burns, 1992). Út frá 

þessari hugmynd þróaði hann í míkrófélagsfræði. Hann kallaði þetta leikræna nálgun. Hann 
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líkti samskiptum í samfélaginu við leiksvið. Hann hannaði félagsfræðileg hugtök eins og 

hlutverk, viðmið og viðmiðunarhópar sem fara fram á svokölluðu leiksviði. Leiksýning, 

handrit og áhorfendur eru einnig hugtök sem hann þróaði. Á þessu leiksviði erum við, 

einstaklingarnir í samfélaginu, leikendurnir. Við setjum upp leiksýningu sem kallað er 

framsvið. Það er þegar við erum að leika fyrir framan áhorfendur. Fyrir og eftir leiksýningu 

erum við á baksviðinu. Goffman notaði þessa kenningu til að sýna fram á að allir í 

samfélaginu setji upp grímu þegar þeir eiga í samskiptum við aðra í samfélaginu (Goffman, 

1956).          

     Framsvið er sú hegðun einstaklings sem hann vill að áhorfendur sjái og myndi sér 

skoðanir um. Á framsviðinu er leiksýningin sjálf og þar sýnum við okkar kjörmynd sem hæfir 

þeim aðstæðum sem við erum í og við erum meðvituð um að það er fylgst með okkur. Við 

pössum upp á hvað við segjum, hvað við gerum og hvernig við tjáum okkur á framsviðinu. 

Þar sýnum við öðrum að það amar ekkert að okkur og setjum á okkur grímu. Um leið og við 

fáum áhorfendahóp breytum við hegðun okkar til þess að vekja aðdáun einhvers. Við förum í 

það hlutverk sem við teljum að nái best til áhorfendanna. Við viljum að áhorfendur kunni að 

meta okkur eða að haldi að við kunnum að meta þá (Goffman, 1956). Við notum 

áhrifastjórnun (e. impression management) með því að setja fram okkar kjörmynd til að birta 

sérstaka mynd af sjálfum okkar í huga annarra. Með áhrifastjórnun viljum við að fólk sjái 

okkur í ákveðnu ljósi og við reynum að sýna okkur í jákvæðu ljósi. Við gerum það til dæmis 

með því að móta líkama okkar og breyta honum. Við tökum honum ekki sem gefnum hlut, 

heldur reynum við að skapa hann eftir þeim viðmiðum og gildum sem ríkja í samfélaginu eða 

í okkar nánustu vinahópum. Á framsviði reynum við að ná okkar markmiðum sem Goffman 

kallar kjörgerð (e. ideal type). Þessi markmið eru hins vegar mjög langsótt en aðeins með 

viðmiðum af þessari kjörgerð komumst við nær þessum markmiðum. Þetta er samspil á milli 

umhverfis- og persónulegrar framhliðar. Þessi tvö atriði eru nauðsynleg fyrir leikarann til þess 

að framkoman sé ásættanleg. Persónulega framhliðin er spegilmynd af félagslegri stöðu 

leikarans. Atferli og leiðir hans, segja til um hverju sé hægt að búast við af honum 

(Goffman,1956).   

    Á baksviðinu fer einstaklingurinn án áhorfenda úr karakter án þess að trufla 

framkomuna. Baksviðið er algjörlega aðskilið frá framhliðinni, en þetta er samt sem áður 

framkoma út af fyrir sig. Hérna erum við fyrir utan leiksviðið og þá erum við sem 

einstaklingar ekki lengur hluti af framkomunni, en við vitum þó kannski af henni. Baksviðið 
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er dulið, eitthvað sem enginn verður hluti af nema við sjálf (Solomon o.fl., 2013; Goffman, 

1956).      

         Tjáning gefin (e. expression given) og tjáning gefin af (e. expression given off) eru 

hugtök sem Goffman þróaði út frá kenningum fræðimannsins William I. Thomas (Applerouth 

og Edles, 2016). Goffman lýsti því þannig að þegar fólk á í félagslegum aðstæðum, þá notar 

það þessar tvær ólíku aðferðir til þess að tjá sig í þeirri framkomu sem þeir fara með. Tjáning 

gefin af eru ýmis dulin skilaboð sem við gefum frá okkur ómeðvitað eða meðvitað. Þessi 

skilaboð lýsa sér þannig að þau eru látbragð sem líkaminn gefur frá sér ómeðvitað, eins og að 

roðna, svitna, anda hraðar, raddbeiting og líkamstjáning o.s.frv. Þessi skilaboð eru fremur 

falin og verður því erfiðara að lesa í þau en skilaboð sem eru tjáð með orðum. Tjáning gefin 

eru hins vegar munnleg skilaboð eða önnur álíka tákn sem einstaklingurinn gefur frá sér til 

þess að koma frá sér upplýsingum. Af þessu leiðir að við getum stjórnað tjáning gefin en aftur 

á móti getum við ekki stjórnað tjáning gefin af, eins og hlátur, oföndun, grátur o.fl. (Goffman, 

1956). 

   Goffman þróaði hugtakið fegrun. Fegrun er hugtak sem notað er um framkomu og 

inniheldur oft fyrirfram gefna hugmynd til þess að koma í veg fyrir misskilning eða mistúlkun 

áhorfandans á aðstæðum (Goffman, 1956). Cooley notaðist líka við þetta hugtak en leit á 

fegrun sem jákvæðan hlut og sagði ef við myndum aldrei reyna að vera aðeins betri en við 

erum, þá gætum við ekki þjálfað eða bætt okkur utan frá (Cooley, 1922). Með því að sýna 

öðrum þessa fegrun lærum við ómeðvitað að verða betri gerð af okkur sjálfum (e. ideal type). 

Þegar einstaklingur framkvæmir leikrit sitt með fegrun, sameinar hann hegðun sína og fellur 

inn í samfélagið sem heild svo að aðrir fara að trúa því og hann sjálfur líka (Goffman, 1956). 

1.2  Spegilsjálf Cooley 

Charles Horton Cooley fæddist árið 1864 í Michigan í Bandaríkjunum. Hann lagði stund á 

félagsfæði og hagfræði og hlaut doktorsgráðu í heimspeki. Cooley kenndi félagsfræði í 

Háskólanum í Michigan í mörg ár og var einn af stofnendum American Sociology Society 

árið 1905 (American Sociology Association, 2017). Cooley varð fyrir áhrifum frá þeim Johan 

Wolfgang von Goethe, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau og Charles Darwin eins 

og kom fram í skrifum hans. 

Cooley leitaðist eftir því að skoða tengsl samfélagsins og einstaklingsins og taldi að 

skilningurinn á þessum fyrirbærum fengist ef að tengslin á milli þeirra væru skoðuð. Hann 

taldi að persónuleiki einstaklinga mótaðist vegna áhrifa þessara tengsla. Hann smíðaði 
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hugmyndina af spegilsjálfinu (e. Looking-glass self), félagslegri ákvörðun sjálfsins, sem síðar 

hafði áhrif á kenningu George Herbert Mead um sjálfið og táknræn samskipti (e. Symbolic 

interactionism) (Cooley, 1922). 

Á árunum 1890-1932 urðu samskiptakenningar áberandi í Bandaríkjunum. Táknrænar 

samskiptakenningar telja að vegna stöðugrar þróunar sé bæði sjálfið og samfélagið 

ófyrirsjáanleg (Denzin, 1992). Kenningar sem skoða mannleg samskipti hafa breytt þeirri 

ímynd sem fólk hafði um að manneskjur væru frumkvæðislausar, sem femínískir aktívistar 

eru svo sannarlega ekki, yfir í það að þær séu mikilvægar og mótandi fyrir samfélagið. 

Táknræna samskiptakenningin telur að samfélög verði til og byggist á mannlegu eðli sem er 

félagslegt og þeim einstaklingum sem hafa samskipti (Mead, 1934). Samskiptin sem við 

höfum átt í gegnum lífið hafi áhrif á einstaklinga og hvernig þeir bregðist við. Svör við 

áreitum verði til vegna þeirrar merkingar sem einstaklingar leggja í hluti, en sú merking verði 

til vegna þeirra samskipta sem einstaklingurinn hefur átt á lífsleiðinni. Byltingar og stefnur 

sem hafa ákveðin markmið um að senda út tiltekin skilaboð til samfélagsins hafi vissulega 

áhrif á umhverfi og samfélög einstaklinganna (Mead, 1934). 

Markmið Cooley var að sýna fram á að staðreyndir félagslegs lífs séu andlegar og 

hegðun manna, hópa og stofnanna séu afleiðingar andlegra fyrirbæra (American Sociology 

Association, 2017; Cooley, 1922). Cooley segir að allir einstaklingar séu hluti af einhverju 

meira og stærra og því sé réttast fyrir rannsakendur að skoða ekki einungis einn einstakling, 

heldur þurfi að skoða félagslegt líf út frá makró sjónarhorni, þ.m.t. umhverfið eins og hópa og 

félagsleg ferli (Jacobs, 2006). Hann byggir hugmyndir sínar einnig á Darwinisma, þar sem 

hann telur að sjálfið þróist bæði í gegnum samskipti í hversdagslegu lífi og á milli kynslóða 

með líffræðilegum ferlum. Hann telur að skapgerð og einkenni hvers einstaklings verði til 

vegna erfða, en aftur á móti það hvernig einstaklingar nýta sér þá eiginleika verði til í gegnum 

lærða hegðun eða samskipti í daglegu lífi. Cooley telur að líkaminn sé grunnur sjálfsins og 

félagsheimsins og telur því líkamann og sjálfið vera háð hvort öðru, því án líkamans væri 

ekkert sjálf. Cooley telur að manneskjur búi yfir grunntilfinningum (e. instinct emotion) sem 

stjórna því hvernig við hegðum okkur, lærum og taki ómeðvitaða ákvörðun um það hverju við 

veitum athygli (Jacobs, 2006: Cooley, 1922).           

Cooley setti fram kenningu sína um spegilsjálfið til þess að útskýra það hvernig sjálfið 

verður til, enda hafa fræðimenn lengi velt því fyrir sér hvernig best sé að skilgreina það. Hann 

telur að mikilvægt sé að setja sig í spor annarra til að fá skilning á eigin sjálfi og annarra 

(Cooley, 1922). Sjálfið er félagslegt ferli sem felur í sér samskipti en hefur einnig víðtækari 
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áhrif, þar sem sjálfið er niðurstaða félagslegra ferla þar sem einstaklingar læra að sjá sjálfa sig 

eins og aðrir sjá þá. Cooley taldi því mikilvægt að við ímynduðum okkur hvernig aðrir sjá 

okkur og kallar það því spegilsjálfið (e. looking-glass self), þar sem einstaklingar spegla sig í 

augum annarra til þess að sjá hvernig þeir líta út og þannig ímynda þeir sér hvernig aðrir 

einstaklingar meti sig. Þessi tvö atriði eru síðan sett saman í spegilsjálf. Einstaklingurinn 

metur síðan viðbrögðin frá öðrum og notar það til þess að þróa sjálfsmynd sína (Yeung og 

Martin, 2003). 

Að mati Cooley verður ekki til neitt sjálf án samfélags, enda hafa þau gagnkvæm áhrif 

á hvort annað (Björn Bergsson, o.fl., 2015). Tungumálið, samskiptin og sjálfið mynda 

einstaklinga og því er samfélagið samofið úr hugmyndum og samskiptum sem byggja upp 

félagsheiminn (Jacobs, 2006). Áhrif einstaklinga á samfélagið verða í gegnum athafnir þeirra. 

Í kjölfarið hefur svo samfélagið áhrif á sjálfið og það í gegnum sameiginlegan skilnings 

einstaklinga á viðmiðum og gildum samfélagsins ásamt sameiginlegu tungumáli. Þannig hafa 

einstaklingar tækifæri til þess að taka þátt í að móta samfélagið, eiga í félagslegum 

samskiptum og endurspegla sjálf sitt í öðrum (Mead, 1934). Í hugmyndum Cooley um 

spegilsjálfið má sjá tengingu við kenningu Erving Goffman og kenningu hans um leikræna 

nálgun (Burns, 1992). Líkingu má sjá með þessum tveimur kenningum á þann hátt að báðar 

snúast þær um að sýna sig í jákvæðu ljósi til þess að fá jákvæð viðbrögð frá umhverfinu, sem 

hefur svo samkvæmt Cooley áhrif á sjálfsmyndina. Á framsviðinu er sett upp gríma og 

hegðun vönduð til þess að aðrir sjái einstaklingana í jákvæðu ljósi og samkvæmt Cooley 

leitast einstaklingar einmitt eftir því til þess að byggja upp sína sjálfsmynd (Goffman, 1956). 

1.3  Femínismi (e. Feminism) 

Femínísk sjónarhorn eru eins ólík og þau eru mörg. Talið er að rökrétt sé að tala um 

femínisma í fleirtölu, enda standi hugtakið fyrir víðsýni, margbreytileika og fjölhyggju. Það 

má þó finna megineinkenni kenningarinnar sem einkenna flest sjónarhorn hennar. Margaret L. 

Andersen er prófessor í kvennafræðum og félagsfræði við University of Delaware hefur 

skrifað mikið um femínisma og er einna helst þekkt fyrir bókina Thinking about women: 

sociological perspectives on sex and gender. 

Í þeirri bók má finna þrjú meginatriði sem eru talin sameiginleg með femínískum 

sjónarhornum. Í fyrsta lagi að hugmyndir, málefni og reynsla kvenna séu og eigi að vera jafn 

verðmæt og mikilvæg og karla. Í öðru lagi að femínistar stefni að breytingum í samfélaginu til 

að ná að koma á jafnrétti kynjanna. Í þriðja lagi að staða og skoðun kynjanna, í hverju 
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samfélagi fyrir sig, sé ekki mótuð af eðlislægum og líffræðilegum þáttum, heldur af 

félagslegum þáttum (Andersen, 2009). Andersen og Hysock (2000) settu fram víðtæka 

skilgreiningu sem byggir á hugsun og gjörningi. Oft byggja hugmyndir fólks á hugtakinu á 

persónulegum túlkunum sem eru mótaðar af gildismati og bakgrunni einstaklinga. Öfgar og 

femínismi hafa gjarnan verið spyrt saman og oft eru femínistar taldir vera karlhatarar sem vilji 

verða körlum æðri (Andersen, 2009). Flestir eru þó sammála um það að hugtakið tengist 

réttindabaráttu, enda vilja femínistar jafna stöðu kynjanna (Haslanger, 2012). Skilgreiningin á 

hugtakinu hefur reynst erfið, enda nær hún utan um ótal marga strúktúra samfélagsins, eins og 

stjórnmál, baráttuhreyfingar, kenningar og fleira (Stefán Karlsson, 2009). 

Áhugaverð er hugmynd þeirra Andersen og Hysock um kynjamisrétti (e. Sexim) sem 

verður að kynjaskekkju, sem byggist á hugmyndum fræðimannsins Karl Mannheim. 

Mannheim taldi að samfélög væru að verja ójafna stöðu kynjanna, því að hugmyndafræðin 

festist í vitund einstaklinga um það að konur og karlar ættu að hafa ólík hlutverk og þau væru 

ekki metin á sama hátt.  Hann taldi að þetta væri kynjamisrétti sem yrði að kynjaskekkju. 

Kynjaskekkjan hefði valdið því að misrétti kynjanna hefði orðið hluti af menningunni og því 

hefði það síast inn í huga fólks án meðvitundar þess að þetta væri raunveruleikinn (Andersen 

og Hysock, 2000). 

1.4   Bylgjur femínismans 

Fyrsta bylgja femínismans er talin hafa verið á 19. öld og náð nokkuð fram á 20. öld. Í fyrstu 

bylgjunni var barist fyrir jöfnum tækifærum og einstaklingsfrelsi óháð kyni og mátti þar sjá að 

frjálslyndur femínismi var áberandi (Ruiz og DuBois, 2000). Í bók Andersen talar hún um að 

byltingar og pólitískar hreyfingar fóru að láta á sér kræla í kjölfar iðnvæðingarinnar á 

Vesturlöndunum. Það urðu ýmsar samfélagslegar breytingar og konur í Bandaríkjunum 

kröfðust kosningaréttar og mynduðu hreyfingar (Andersen, 2009). Mary Wollstonecraft vakti 

mikla athygli fyrir frægt rit sem hún skrifaði árið 1792, þar sem hún talar um að einstaklingar 

séu hæfileikaríkir óháð kyni og að menntun kvenna sé það mikilvægasta í jafnréttisbaráttu 

kvenna (Curthoys, 2010). Frjálslyndir femínistar börðust fyrir jöfnum tækifærum kynjanna í 

menntun og töldu að konur hefðu ekki sömu réttindi í menntamálum innan samfélaga. Á 

þessum tíma varð til marxískur femínismi sem vildi tengja kvennabaráttuna við 

stéttabaráttuna og taldi að ekki væri nóg að kynin fengju sömu réttindi í kerfinu. Marxískur 

femínismi sá kvennakúgun í líkingu við stéttakúgun (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 
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Kvennabaráttan hér á landi hófst tiltölulega snemma á alþjóðavísu en árið 1900 kom út 

þýdd bók eftir Mill sem fjallaði um kúgun kvenna sem hafði áhrif á kvennabaráttuna 

hérlendis. Bríet Bjarnhéðinsdóttir, sem var ein af stofnendum Hins íslenska 

kvenréttindafélags, lagði áherslu á menntun íslenskra stelpna (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

Bríet Bjarnhéðinsdóttir var merkileg í sögu baráttu kvenna því hún var einn af frumkvöðlum 

baráttunar og lifa husgjónir og afrakstur verka hennar enn þann dag í dag. Frá unga aldri þótti 

hún góður námsmaður og hóf hún að velta fyrir sér stöðu og misjöfnum möguleikum 

kynjanna til náms nokkuð ung. Margir hafa velt fyrir sér hvað það var sem að vakti áhuga 

Bríetar á þeim málum og undruðu margir sig á hversu ung hún væri með slíkar hugsjónir. hún 

var ekki nema einungis 16 ára gömul þegar hún hóf skrif sín á ritgerð sem fjallaði um mun á 

tækifærum kynjanna til náms, en það þótti áhugavert vegna stöðu kynjanna í samfélaginu á 

þeim tíma ásamt viðhorfi og gildum samfélagsins. Bríet skrifaði fyrst kvenna blaðagrein sem 

hét Nokkur orð um menntun og réttindi kvenna og birtist undir dulnefninu Æsa í 

Fjallkonuninni. Þar undraði hún sig á áhugaleysi kvenna á réttindarmálum þeirra kyns og 

talaði einnig um mikilvægi menntunar og hvatti þær því til að afla sér menntun. Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir stofnaði mánaðarritið Kvennablaðið árið 1895 sem hún ritstýrði í 25 ár 

ásamt því að vera frumkvöðull Kvennréttindafélags Íslands (KFRÍ) árið 1907 sem að var með 

það markmið að vinna að því að konur fengju fullt stjórnmálalegt jafnrétti og karlar (Bríet 

Bjarnhéðinsdóttir, 2006).  

Önnur bylgjan var á árunum 1960-1980. Tímabilið var kallað Nýja kvennahreyfingin. 

Einkennandi fyrir þessa bylgju var að hið persónulega varð að því pólitíska. Önnur bylgjan á 

rætur að rekja til stúdentaóeirða í Frakklandi árið 1968. Á þeim tíma var deilt á framfaratrú og 

efnishyggju og það var rót mótmælanna (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Á þessum tíma urðu 

til sterk kvenréttindafélög í Bandaríkjunum og þar var lögð áhersla á getu og hæfileika 

einstaklinga óháð því af hvaða kyni þeir væru (Andersen, 2009). Á sama tíma mátti sjá 

róttækara hugarfar og umræður urðu um að ala ætti kynin upp á sama hátt og hugmyndir í átt 

að frjálslyndi urðu um verkaskiptingu inni á heimilum. Rauðsokkuhreyfingin hér á landi setti 

fram róttækar hugmyndir um launamun, getnaðarvarnir, barnagæslu og fleira, ásamt því að 

vera aktívistar eins og sást í samfélagslegum umræðum og skrifum (Þorgerður Einarsdóttir, 

2004). 

Þær fyrstu sem byrjuðu að nota hugtakið þriðju bylgju voru blökkukonur og konur frá 

öðrum þjóðflokkum en hvítum (Mann og Huffmann, 2005). Konur sem eru svartar á hörund 

hafa orðið fyrir fordómum og mismunun og því áttu þær erfiðara með að taka þátt í baráttu 
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kvenna. Svartur femínismi (e. Womanism) var stofnaður af svörtum konum í Bandaríkjunum 

og var hreyfing sem barðist gegn mismunun vegna hörundslitar og lét mjög til sín taka. Þær 

börðust því gegn stéttaskiptingu og rasisma á sama tíma og þær börðust fyrir jafnrétti 

kynjanna (Dove, 1998). Þriðja bylgjan hófst um 1980 og stendur enn yfir (Ruiz og DuBois, 

2000). Talið er að Naomi Wolf og Rebecca Walker hafi gert hugtakið vinsælla og opnara með 

ritum sínum, þar sem þær sögðu að baráttunni væri ekki lokið. Þriðja bylgjan er talin hafa 

skarast á við einstaklingshyggju, nýfrjálshyggjuhugmyndir og póstfemínískan boðskap 

(Gronold, 2009). 

Shelley Budgeon skrifaði bók þar sem hún fjallar um reynslu kvenna í seinni 

nútímavæðingunni. Þriðja bylgjan samkvæmt Budgeon er áhrifamikið form af femínisma sem 

einkennist af póst-strúktúralisma (e. Post-structuralist) með vott af eðlishyggju og 

stofnunarisma (e. foundationalism) (Budgeon, 2012). Þeim konum sem aðhyllast þriðju 

bylgjuna finnst konur sem aðhyllast aðra bylgju vera of þröngsýnar (Þorgerður Einarsdóttir, 

2004). Þriðja bylgjan hefur aftur á móti verið gagnrýnd fyrir það að hún komi ekki fram með 

nýja hugmyndafræði. Ýjað hefur verið að því að þær konur sem settu hugtakið fram hafi verið 

að eigna sér sinn eigin femínisma. Það sem einkennir þó þriðju bylgjuna er að það má sjá 

aukið persónufrelsi, þar sem konur eru taldar mega gera það sem þeim hentar við sinn eigin 

líkama. Opinber umræða um viðkvæm málefni eru einkenni hennar og fjallar hún mikið um 

kynvitund og kynlíf, útlitsdýrkun og mikilvægi frelsis (Snyder, 2008). Siedel talar um að 

þriðja bylgjan segi sig jafnréttissinnaða og að þar sé talað meira um einstaklingana en heildina 

sem er ólíkt annari bylgju. Siedel talar einnig um að hugtakið femínismi hafi verið tengt við 

neikvæðar merkingar og sagt að þar séu til dæmis karlahatarar og samkynhneigðar konur 

o.s.frv. og telur hún þriðju bylgjuna leggja áherslu á að samsama sig ekki slíkum merkingum 

(Siedel, 2003). 

Fjórðu bylgju femínismi er afleiðing þriðju bylgjunnar. Hún er talin eiga upptök á 

fyrstu áratugum þessara aldar og að hún sé enn í þróun. Hún er frekar fjölbreytileg og er 

stundum miðuð við notkun almennings á samfélagsmiðlum. Einkenni bylgjunnar ræða 

opinberlega um sorgir og þunglyndi, sem er talin vera útfrá staðalímyndum á kvenleika. Í raun 

má sjá ákveðna viðurkenningu á því hvernig heimurinn allur og samfélög eigi við kynbundin 

mismun að stríða. Umræðan inniheldur miklar tilfinningar og er mun opnari heldur en í hinum 

bylgjunum. Chamberlain fjallar um í bók sinni að fjórða bylgjan sé mikilvæg fyrir femínisma, 

með áherslu á sameiginlegar tilfinningar og samheldni (Chamberlain, 2017). Póstfemínismi er 

talinn hafa áhrif á bylgjuna og má sjá í bók Nicolu Rivers hvernig mismunandi skilningur og 
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notkun póstfemínismans er notaður. Sem dæmi er hugtak Rosalind Gill um póstfemínisma um 

skynjun eða tilfinninganæmni vera talin heppileg til þess að kanna komu fjórðu bylgjunnar 

(Rivers, 2017). Með þessu má sjá að femíniskur aktívismi á Instagram tilheyrir fjórðu 

bylgjunni þar sem að oftar en ekki eru þær að lýsa miklum tilfinningum, nota samfélagsmiðla 

og berjast fyrir kynbundnu misrétti með áhrifaríkum hætti.  

1.5      Femínískur aktívismi 

Samkvæmt Kaitlynn Mendes hófst femínískur aktívismi þegar konur fengu sig fullsaddar af 

feðraveldinu og öllu ofbeldinu, kúguninni og einokuninni sem fylgdi henni (Mendes, 2015: 

Mendes, 2011). Feðraveldið er eitt lykilhugtakanna í femínískum fræðum, en það er skilgreint 

sem samfélag sem byggist á karllægri hugsun. Með þessu hafa ,,sjónarmið, þekking og völd 

karla öðlast meira vægi í gegnum söguna en þekking og völd kvenna“ (Guðný Gústafsdóttir, 

2012:5). 

Það sem flestar stefnur femínisma eiga sameiginlegt er að vilja útrýma öllu ofbeldi og 

kynferðisofbeldi gegn konum. Kynferðisofbeldi er í kringum okkur öll í samfélaginu og 

birtingarmynd þess getur verið í bíómyndum, tónlist, tónlistarmyndböndum, auglýsingum, 

bröndurum, tungumáli og í lögum. Á mörgum stöðum í heiminum kom femínískur aktívismi 

fram í kjölfar þriðju bylgjunnar femínisma og þar á meðal druslugangan (Mendes, 2015). 

Upphaf druslugöngunnar má rekja til ummæla lögregluþjóns í Toronto í Kanada. 

Lögregluþjónninn, Michael Sanguinetti, var að halda fyrirlestur um hvernig mætti passa upp á 

persónulegt öryggi nemenda í Háskólanum í York. Hann sagði að konur ættu að forðast að 

klæða sig eins og druslur til að komast hjá því að verða fórnarlömb. Með þessum orðum hófst 

söguleg bylting (Mendes, 2015). Ummæli sem þessi eru skýr dæmi um nauðgunarmenningu 

sem hefur átt sér stað í mörgum löndum og gerir það enn. Nauðgunarmenning skýrir sig 

þannig að þegar konur eru beittar ofbeldi er þeim kennt um að eiga upptökin að verknaðinum. 

Nánar tiltekið að það sé þeim að kenna ef einhver beitir þær ofbeldi eða nauðgar þeim. Það sé 

þeirra hlutverk að koma í veg fyrir slíkt ofbeldi með því að hegða sér á annan hátt eða klæða 

sig öðruvísi (Mendes, 2015; Darmon, 2014).       

 Ummæli Michael Sanguinetti vöktu hörð viðbrögð tveggja kvenna í Toronto og úr 

þessu varð vefsíða, Facebook hópar og Twitter aðgangar, þar sem konum var boðið að mæta í 

druslugöngu að lögreglustöðinni í Toronto. Ekki leið langur tími þar til að þessi ganga tók á 

flug og um 200 borgir í 40 löndum tóku þátt í henni. Ísland sló met í fjölda fólks í 
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druslugöngunni árið 2014, þegar 11.000 manns komu saman í fjórðu druslugöngunni á Íslandi 

(Mendes, 2015).        

  Druslugangan er fullkomið dæmi um femínískan aktívisma á meðal almennings. 

Þessi viðburður er mótmæli gegn nauðgunarmenningu sem hefur verið haldið uppi svo lengi í 

samfélögum um allan heim. Mendes (2015) segir að það sé mjög mikilvægt að femínistar noti 

alla þessa nýju samfélagsmiðla fyrir net-aktívisma og þessi nýju rými sem eru fullkomin til að 

sýna samstöðu og samheldni á meðal kvenna.  

1.6    Póstfemínismi (e. postfeminism) 

Póstfemínismi hefur lengi verið umdeildur og virðist sem erfitt sé að skilgreina hugtakið. Í 

þessari ritgerð verður stuðst við skilgreiningu Rosalind Gill og Angela McRobbie á 

póstfemínisma sem menningarástandi. Samkvæmt Gill (2007) er mikilvægt að skilja 

póstfemínisma sem næmt samband sem tengist þemum. Þessi þemu eiga það sameiginlegt að 

leggja áherslu á að kvenleiki sé líkamlegur eiginleiki og skipting hafi átt sér stað, frá 

hlutgervingu yfir í sjálfsveru. Einnig er lögð áhersla á vöktun, sjálfseftirlit og sjálfsaga; val, 

einstaklingshyggju og valdeflingu; yfirhalningaræði (e. makeover paradigm); og endurkomu 

hugmynda á náttúrulegum mun á milli karla og kvenna. Það er lögð áhersla á persónulegt val 

og rétt einstaklingsins og eru fyrirmæli gefin um að konur eigi að vera þær sjálfar og líða vel í 

sínu eigin skinni. Þó þessi hugsun eigi sér uppruna í femínískri hugmyndafræði, þá er eins og 

markmið femínisma og póstfemínisma séu ekki þau sömu og að póstfemínismi hafni 

feminískri kvenréttindabaráttu og öllu því sem hún hefur áorkað (Gill, 2007; McRobbie, 

2008). 

Gill reynir að skilgreina póstfemínískt menningarástand sem hugmyndir um að 

jafnrétti sé náð og þar með sé jafnræði hvað tækifæri varðar. Því er haldið til haga að 

almenningur lifi við frelsi og val og að fólk geti sjálft skorið úr um örlög sín. Ef einstaklingur 

notar viljastyrkinn, þá séu honum allar leiðir færar, óháð kyni hans (Gill, 2016; Gill, 2008). 

Jafnframt talar Gill um mikilvæga tengingu á milli póstfemínisma og  

nýfrjálshyggjunnar (e. neoliberalism). Nýfrjálshyggja telur að allar gjörðir okkar séu frjálst 

val og að konur séu sjálfstæðir gerendur sem séu frjálsir undan ójafnrétti eða valdaójafnvægi 

sem ríki í samfélaginu (Gill, 2007). Nánar tiltekið að konur stjórni því sjálfar hvað þær geri og 

að enginn ráði yfir þeim. Þannig geti sjálfsverur nýfrjálshyggjunnar borið fulla ábyrgð á sínu 

eigin lífi, sama hverjar hindranirnar eru í umhverfinu og samfélaginu (Ásta Jóhannsdóttir, 

2015). 
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Það má því segja að nýfrjálshyggjan og póstfemínismi haldist mjög í hendur, 

sérstaklega hvað varðar hugmyndir um mikilvægi kvenleika, velgengni, útlits, framkomu og 

hegðunar gagnvart karlmönnum (Retallack, Ringrose og Lawrence, 2016). Í póstfemínísku 

menningarástandi erum við ekki meðvituð um strúktúra samfélagsins sem segir okkur að 

valdeflast í gegnum neyslu. Nánar tiltekið að einstaklingurinn hafi rétt á að velja um það hvort 

hann fylgi feðraveldinu eða ekki. Aftur á móti bendir femínismi á þessa strúktúra og að því 

séum höfum við ekki algerlega frjálst val í póstfemínísku menningarástandi (Lazar, 2006) 

2       Instagram 

Instagram er snjallsímaforrit sem hefur um átta hundruð milljón virka notendur og er sjöundi 

vinsælasti samfélagsmiðill heims (Statista, e.d.). Instagram var stofnað árið 2010 af Kevin 

Systrom og Mike Krieger, sem seldu síðan forritið til Facebook árið 2012 fyrir eina billjón 

bandarískra dollara. Eftir það jukust notkunarmöguleikar og áhrif miðilsins til muna 

(Instagram, 2018). 

Instagram býður einungis upp á þann möguleika að deila myndum, myndskeiðum eða 

skiptast á þeim með því að hlaða þeim inn á reikning sinn á einfaldan og auðveldan hátt. 

Ásamt því býður forritið upp á þann eiginleika að breyta myndum með svokallað litasíu (e. 

filter) og klippa myndir. Á Instagram geta notendur einnig deilt myndum eða myndskeiðum 

annarra notenda, skrifað athugasemdir eða líkað (e. like) við myndir hjá öðrum, sent skilaboð 

til annarra notenda og gert Instagram-sögu (e. stories), þar sem notendur geta birt myndir eða 

myndbönd sem eru aðgengileg öðrum notendum Instagram eða einungis fylgjendum 

viðkomandi í einn sólarhring. Fimm hundruð milljón aðgerða eru framkvæmdar á dag á 

Instagram og telst það vera nokkuð há tala (Instagram, 2018). 

Myllumerkisnotkun (e. hashtag) á Instagram hefur aukist sérstaklega mikið á 

undanförnum árum. Í forritinu er boðið upp á þann möguleika að skrifa niður nafn eða orð og 

skoða allar þær myndir og myndbönd sem hafa verið birt á Instagram með myllumerkið undir. 

Ef notendur Instagram langar til að skoða dýramyndir, geta þeir einfaldlega skrifað #pets og 

þá birtast allar þær myndir sem eru með því myllumerki (Daer, Hoffman og Goodman, 2014). 

3    Aktívismi 

Á undanförnum áratugum hefur birtingarmynd aktívisma breyst nokkuð mikið. Hugtakið 

aktívismi er fremur nýtt en það kom fyrst fram um miðjan áttunda áratug síðustu aldar. 
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Hugtakið aktívismi felur í sér meðvitaðar aðgerðir til þess að stuðla að félagslegum, 

pólitískum, efnahagslegum eða umhverfislegum breytingum í samfélaginu. Þessar breytingar 

eru þessar meðvituðu aðgerðir sem geta verið margs konar. Sem dæmi má nefna kröfugöngur, 

mótmæli, verkföll, undirskriftalista eða borgaralega óhlýðni (Cammaerts, 2007). 

   Árið 1970 kom saman hópur ungra kvenna í kjallara Norræna hússins til þess að fara 

yfir stöðu kvenna á Íslandi og aðgerðir til að vekja athygli almennings á henni. Þessi sami 

hópur hittist síðan þann 1. maí í göngu verkalýðsfélaganna í Reykjavík. Þessar konur gengu í 

rauðum sokkum og þetta var upphaf Rauðsokkuhreyfingarinnar á Íslandi. 

Rauðsokkuhreyfingin var í baráttuherferð fyrir réttindum kvenna meðal annars til menntunar. 

Hún gagnrýndi fegurðarsamkeppnir, gagnrýndi markaðsöfl og krafðist réttar til frjálsra 

fóstureyðinga. Rauðsokkuhreyfingin gerði mikið til þess að reyna að ná fram jöfnum 

réttindum kynjanna og hefur enn þann dag í dag mikil áhrif (Vilborg Sigurðardóttir, 2001). 

Rauðsokkuhreyfingin er gott dæmi um aktívisma sem átti sér stað á tímum þar sem Internetið 

og samfélagsmiðlar voru ekki til. Druslugangan er svo dæmi um aðferðir fjórðu bylgju 

femínista sem byrja á samfélagsmiðlum og enduðu í raunheiminum. Með druslugöngunni 

gefst fólki sá kostur að gefa orðinu ,,drusla“ nýja merkingu og þar með skila skömminni til 

gerenda. Hugmyndin er frábær og er gangan afar lýsandi fyrir hugrekki þolenda og 

stuðningsaðila sem berjast gegn nauðgunarmenningu (Mendes, 2015).  

3.1     Sófa-aktívismi 

Á 21. öld virðist vera auðveldara að stunda sófa-aktívisma (e. Slactivism) vegna 

nútímavæðingarinnar. Oxfordorðabókin skilgreinir hugtakið sem aðgerðir í gegnum Internetið 

til stuðnings pólitískum eða félagslegum aðgerðum sem krefjast þátttöku. Sem dæmi um þetta 

eru þar form til að undirita á netinu, beiðnir eða tenging við hópa á vefsíðum. Með þessari 

vaxandi þróun eiga einstaklingar auðveldara með að klappa sér á bakið fyrir það að vera 

þátttakendur í stað þess að gera einhverjar raunverulegar breytingar (Coffey, 2015). 

Oft hafa einstaklingar þörf fyrir það að sýna umheiminum hvað býr innra með þeim. 

Rannsókn félagsfræðingsins Sherri Grasmuck hjá Temple University sýndi fram á það að 

notendur Facebook móta sjálfsmynd sína óbeint frekar en beint með því að fylgja ákveðnum 

síðum eða sýna stuðning hópum sem þeir eru mögulega aðeins að styðja á síðunni. Það má 

segja að sófa-aktívismi veiti einstaklingum þá tilfinningu að þeir séu mjög gagnlegir og 

mikilvægir en í raunheimi hafa þau mögulega engin samfélagsleg áhrif. Kostnaðurinn við það 

að vera stuðningsaðili eða meðlimur í hóp á Facebook er orðinn nánast enginn, þar sem fólk 



	 	
	

	 	 14	

skráir sig svo auðveldlega inn í slíka hópa. Þetta fólk gæti gert mun meira gagn og haft meiri 

áhrif með því að sýna stuðning utan Internetsins (Morozov, 2009). 

Að breyta vitund í verknað hefur reynst erfitt vegna þeirrar nútímavæðingar sem á sér 

stað. Facebook hópar, Twitter, Instagram og fleiri síður virka vissulega fyrir ákveðin málefni, 

eins og að safna undirskriftum og slíku, en til þess að ná fram alþjóðlegum breytingum eins 

og því sem snýr að loftslagsmálum, þurfa einstaklingar að nýta vitund sína í verknað utan 

Internetsins. Það sem einkennir flestar safnanir og áhrif hópa á Internetinu, er að þeir hafa 

ekki endilega skýr markmið eða stefnumál utan vitundar. Rannsóknir sýna fram á að 

einstaklingar leggja mun minna á sig í verkefnum þegar aðrir eru einnig að vinna að þeim og 

það kallar Ringelmann félagslegt slór (e. Social loafing), sem á mjög vel við um hópa sem 

skilgreina sig sem aktívista á netinu. Hingað til hafa árangursríkustu sófa-aktívistarnir verið 

þeir sem hafa sett fram raunhæf markmið. Oft eru einstaklingar inni í þessum hópum horfnir 

inn í mannfjöldann og eru í raun frjálsir ferða sinna og fá oft lof fyrir vinnu annarra 

(Morozov, 2009).      

Til þess að taka mjög augljóst dæmi um sófa-aktívisma sem náði árangri er herferð 

sem var gerð á Snapchat sem var kölluð ,,farðu í gult fyrir Seth“ (e. wear yellow for Seth) í 

Bandaríkjunum. Þar fór fólk að vera í gulu fyrir strák sem heitir Seth og fæddist án 

ónæmiskerfis. Foreldrar hans fóru af stað með þessa herferð og fólk klæddist í kjölfarið gulum 

klæðnaði í uppáhaldslit drengsins, í von um að auka líkurnar á því að hann fengi 

beinmergsskipti. Í stuttu máli tóku einstaklingar myndbrot af sér í gulum bol og með gula 

bolla og borvélar til þess að sýna stuðning. Það er vissulega góð hugsun að sýna stuðning með 

þessum hætti, þó svo að gulur bolur hefði hvorki þýðingu né áhrif á það hvort drengurinn 

fengi beinmergsskipti. Það er langt og strangt ferli að ganga í gegnum beinmergsskipti og þarf 

meira til en að syngja lagið „Yellow“ eftir Coldplay til þess að sýna hjálpsemi sem nýtist 

drengnum (Coffey, 2015). 

Slík uppákoma ,,farðu í gult fyrir Seth“ kom fólki saman um allan heim, þar á meðal á 

Íslandi (Macdonald, 2015). Það myndaðist samkennd í kringum þennan net-aktívisma. Þó svo 

að það hafi ekki verið miklar samfélagslegar breytingar þá gladdist lítill veikur drengur sem 

þurfti á hjálp og hvatningu frá öðrum til þess að halda baráttu sinni áfram. 

Annað gott dæmi um net-aktívisma sem náði miklum árangri er ísfötu-áskorunin (e. 

Ice bucket challenge). Ísfötuáskorunin fól í sér að fólk hellti ísköldu vatni úr fötu yfir hvort 

annað og var þetta gert til þess að vekja athygli á sjúkdómnum ALS, sem er 

hreyfitaugahrörnunarsjúkdómur. Alls söfnuðust 115 milljónir bandaríska dollara í þessari 
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þraut og það á einungis átta vikum. Með þessari áskorun fóru enn fleiri safnanir í gang og 

tóku margir þátt (ALS Association, e.d.) 

4    Fyrri rannsóknir 

Samfélagsmiðlar eru orðnir geysivinsæll miðill sem vettvangur fyrir hreyfingar og baráttu á 

borð við femínisma. Með aukinni notkun miðlanna á meðal almennings má sjá auknar 

áherslur á rannsóknir á viðfangsefninu. Samfélagsmiðillinn Instagram var eitt af vinsælustu 

forritum ársins 2015 og sat það árið í áttunda sæti (Eadicicco, 2015). 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á miðlunum en finna má rannsóknir þar sem 

kenning Erving Goffman um áhrifastjórnun er tengd við samfélagsmiðla, þá sérstaklega 

framsvið, baksvið og fegrun. Rannsókn Mendelson og Papacharissi (2010) á áhrifastjórnun á 

ljósmyndum á samfélagsmiðlum, sýndi fram á að einstaklingar höfðu liðsmenn (e. team 

mates) á hliðarlínunni til þess að hjálpa hver öðrum við að líta betur út og styðja hver annan. 

Þessar myndir voru þó myndir sem einstaklingarnir sjálfir völdu og felst því áhrifastjórnun í 

því. 

Það hefur verið gagnrýnt að þessir samfélagsmiðlar stuðli að brenglaðri sjálfsímynd, 

þar sem einstaklingar móta sínar samfélagsmiðlasíður út frá eigin markmiðum og setja 

einungis þær upplýsingar sem þeir vilja þar inn á. Því er sagt að Internetið og samfélagsmiðlar 

séu fullkominn vettvangur fyrir framsetningu sjálfsins. Við tökum fram þá eiginleika sem við 

viljum að fólk viti af inn á samfélagsmiðilinn og gerum það á mun ítarlegri hátt en við erum 

vön að gera. Aftur á móti þegar við erum í kringum aðra, þá eigum við erfiðara með að stjórna 

þessu og hvaða áhrif við höfum á aðra, sem veldur því að fólk á erfiðara að vera það sjálft 

(Persson, 2012). 

         Julia Schuster (2013) framkvæmdi rannsókn þar sem ætlun hennar var að skoða 

áhrifin sem ungar konur hafa á samfélagsmiðlum og þeirra femíníska aktívisma. Julia tók 40 

viðtöl við konur á öllum aldri sem hafa allar áhyggjur af pólitískum vandamálum kvenna á 

Nýja Sjálandi. Julia dregur þó í efa að gott sé að nota samfélagsmiðla sem vettvang fyrir 

femínískan aktívisma, þar sem það nái einungis til þeirra sem nota miðilinn og er því ekki 

aðgengilegt eldri konum meðal annars (Schuster, 2013). Hins vegar í rannsókn Ástu 

Jóhannsdóttur og Önnudís Rúdólfsdóttur sýndi fram á aðrar niðurstöður. Þær fundu út að þetta 

á ekki við hér á Íslandi og ástæðan þess var að eldri femínistar studdu vel við bakið á ungum 

stúlkum í herðferð #freethenipple var vegna þess að það er ekki mikil kynslóðabil í 



	 	
	

	 	 16	

samfélagsmiðlanotkun. Þær telja að á Íslandi eru eldri kynslóðir fremur upplýst af 

samfélagsmiðlum og tækniframförum og getur það útskýrt það að miklu leyti. Stuðningur frá 

eldri femínistum hafði góð áhrif á baráttuna og studdu þær vel við bakið á ungum femínstum í 

#freethenipple (Annadís G Rúdólfsdóttir og Ásta Jóhannsdóttir, 2018).  

Í rannsókn Juliu komst hún að því að ungar konur nota sérstaklega samfélagsmiðla til 

þess að komast í samband við aðrar konur og til þess að styðja hver aðra í femínískum 

aktívisma. Þær nota jafnframt samfélagsmiðla til þess að skipuleggja viðburði saman sem 

styðja að jöfnu réttindi kynja. Ungar konur kunna vel að meta nýja miðla vegna sveigjanleika 

þeirra, aðgengis og hæfni þeirra til að geta náð til stórra hópa af einstaklingum og halda uppi 

baráttu þeirra. Margar konur nefna einnig að þessir miðlar séu allir frekar auðveldir í notkun 

og ókeypis.  

Póstfemínismi hefur jafnan verið tengdur við sjónarhorn nýfrjálshyggjunnar á þann 

veg að sagt hefur verið að ungar konur hafi hagnast á réttindabaráttu kvenna (Weitz, 2016). 

Það má þó deila um það hvort að ungar konur hafi í raun og veru hagnast á þessari 

réttindabaráttu kvenna, þegar það er okkar réttur að kynin njóti jafnréttis. Nýfrjálshyggjan 

segir að einstaklingshyggjan og neysluhyggjan eigi stóran þátt í því að ramma inn áherslu 

samfélagsins á aga kvenlíkamans, sjálfsmynd og tilfinningar. Að því leyti einskorðast val 

kvenna við það sem er talið eftirsóknarvert og setur samfélagið þessar reglur fyrir okkur, án 

þess að við gerum okkur kannski grein fyrir því (Weitz, 2016). 

Í rannsókn Stuart og Donaghue (2011) er rannsakað val kvenna á klæðaburði og 

hverjar eru ástæður valsins. Niðurstöður þeirra styðjast við hugmyndir nýfrjálshyggjunnar að 

mörgu leyti. Ungar konur halda að það sé þeirra val hvernig þær klæða sig, en þegar nánar er 

skoðað kemur í ljós að konur klæðast ákveðnum fötum oftar en ekki til þess að fylgja þeim 

reglum sem samfélagið setur okkur. Hið sama á við um fegurð kvenna og notkun á 

snyrtivörum. Samfélagið segir hvað er fallegt og hvað ekki og konur fylgja oft þeim 

viðmiðum án þess að gera sér grein fyrir því.        

 David Lundgren (2004) fjallar í grein sinni um hugmyndir Charles Cooley og George 

Herbert Mead. Hann telur að forsendur hjá báðum kennismiðunum, Cooley og Mead, gangi út 

á túlkun á viðbrögðum frá öðrum þegar við eigum í samskiptum. Þeir segja að viðbrögð frá 

þeim sem skipta einstaklinginn máli, séu grundvöllur fyrir sjálfsvirðingu og áliti einstaklinga. 

Lundgren skoðaði fyrri rannsóknir um meðal annars sambönd á milli viðhorfs eða 

virðingar annarra og sjálfsvirðingar einstaklinga, þegar aðrir láta í ljós eða halda aftur af 
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viðbrögðum og svo rannsókn um það þegar einstaklingar samþykkja eða hafna viðbrögðum. 

Rannsóknir hans sýndu fram á það að viðhorf annarra og sjálfsvirðing einstaklinga eru 

nokkuð tengd. Í gegnum sjálfsmat er þetta þó frekar skynjun einstaklingsins en raunverulegt 

viðhorf hinna. Lundgren vísar einnig í fyrri rannsóknir sem sýna fram á það hvernig hrós fær 

einstaklinga til þess að upphefja sjálfa sig meira en tilefni er til, vegna þess að einstaklingar 

leggja merkingu og túlkun í hrósið. Gagnrýni frá öðrum, hvort sem hún er jákvæð eða 

neikvæð, hefur áhrif á sjálfsmat einstaklinga og eru áhrifin sterkari eftir því sem sambandið er 

nánara (Lundgren, 2004).  

Niðurstöður Lundgren sýndu fram á að áhrifin sem einstaklingar verða fyrir eru 

margstefnuleg. Framsetning annarra á viðbrögðum eru breytileg eftir aðstæðunum og að hluta 

til ráðast þau af nálægð tengslanna hjá einstaklingunum. Tilhneiging einstaklinga til að 

samþykkja eða hafna viðbrögðum ræðst einnig af tengslum einstaklinganna, tilfinningum og 

viðbrögðum annarra (Lundgren, 2004). 

Allar þessar rannsóknir sem fjallað hefur verið um hér að framan, tengjast á þann hátt að þær 

fjalla allar um birtingu sjálfsins og túlkun á viðbrögðum annarra. Þær spanna þó ekki einungis 

femínískar hugsanir, heldur snúa þær einnig að samfélagsmiðlum. Kenningarnar sem hafa 

verið nefndar hér í kaflanum fyrir ofan má sjá greinilega í fyrri rannsóknum sem hér var 

fjallað um, enda hafa þær nýst vel fyrir hreyfingar og baráttu í femínískum málum. Þó svo að 

fyrri rannsóknir fjalli aðallega um viðbrögð annarra og birtingu sjálfsins, má einnig sjá að 

samfélagsmiðlar eru nýttir til að finna stuðning hjá öðrum, ásamt því að vera vettvangur til 

þess að vera þátttakandi í að sýna stuðning. Talið er að áhrifin sem ungar konur geta haft á 

samfélagsmiðlum séu afar mikil, þrátt fyrir að fyrri rannsókn hafi bent til þess að samfélagið 

sé búið að setja okkur reglur. 

5    Aðferð 

Í þessari rannsókn er notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Þessi aðferð er valin til þess að 

ná fram upplifun og reynslu viðmælenda og fá þannig dýpri skilning á efninu (Hennink ofl., 

2011). Eigindlegar rannsóknir eru túlkandi og byggja á kenningum um að veruleikinn sé 

félagslega skapaður og að hann verði til í samskiptum fólks. Með því að skilja fyrirbærið 

getum við útskýrt það. Eigindlegar rannsóknir eru túlkandi og byggja á margvísilegum lýsandi 

rannsóknargögnum. Rannsakandinn sjálfur er aðalrannsóknarverkfærið og er því mikilvægt að 

nálgast viðmælendur með opnum huga, án fordóma og staðalmynda (Ragin og Amoroso, 
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2001). Ein helsta hugsunin á bak við það að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir er sú að 

veruleikinn er ekki til, hann er skapaður í samskiptum og við þurfum að skilja aðstæður 

(Hennink ofl., 2011). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru byggðar á míkrórannsóknum og 

reyna að draga fram sýn þátttakenda. Kenning Max Weber um skilning (e. verstehen) á því 

vel um eigindlegar aðferðir. Nánar tiltekið að rannsakandi setur sig í spor þátttakenda og 

finnur merkingu í hegðun þeirra (Dillon, 2014). 

         Meginkostir eigindlegra aðferða eru þeir að tilveran er séð með augum þátttakenda. 

Lýsing þeirra á aðstæðum og áhersla á samhengi er djúp og greinileg, tilveran er séð sem ferli 

og er mikill sveigjanleiki og lítil sem engin formfesta. Það sem er þó einkum einkennandi 

fyrir eigindlegar aðferðir er að allur skilningur er kenningabundinn og notast er við auðug og 

djúp gögn.(Hennink ofl., 2011).  

5.1  Þátttakendur 

Leitast var eftir stelpum sem fæddar eru á árunum 1998 til 1988, eru virkar á 

samfélagsmiðlunum Instagram og nota miðilinn sem vettvang fyrir sinn femíníska aktívisma. 

Við lögðum ekki mikla áherslu á það að viðmælendur væru með marga fylgjendur eða með 

opinn Instagram aðgang. Við sendum inn auglýsingu inn á Facebook hóp þar sem fólk á 

öllum aldri ræðir femínísk málefni og leituðumst eftir viðmælendum. Ekki fengust mörg svör, 

svo tekið var til annarra ráða og stuðst við Instagram til þess að finna stelpur. Eftir það var 

fremur auðvelt að finna viðmælendur og hófust þá viðtölin. Rannsakendur öfluðu einnig 

viðmælenda í gegnum vini og kunningja og var haft samband við þá einstaklinga í gegnum 

Facebook eða Instagram. 

Þátttakendum var send stutt kynning á rannsókninni og tilgangi hennar. Þátttakendur 

voru átta talsins sem fengu þessi dulnefni: Sara 22 ára , Sandra 24 ára, Arna 21 árs, Sunna 21 

árs, Árný 24 ára, Petra 29 ára, Guðrún 24 ára og Katrín 24 ára. 

Fylgjendafjöldi þátttakenda var allt frá 230 manns upp í 4000 manns. Í upphafi viðtala 

voru þátttakendur minntir á trúnað og að nöfn þeirra og kennileiti yrðu ekki upplýst. Einnig 

var upplýst að rannsókn þessari væri ætlað að sýna reynslu og upplifun þeirra af því að halda 

uppi Instagram sem vettvangi fyrir femínískan aktívisma. 

 Viðtölin voru tekin á tímabilinu 2. mars til 5. apríl 2018. Tvö viðtöl voru tekin í gegnum 

facetime sökum þess að viðmælendur voru búsettir erlendis á meðan rannsókninni stóð. 

Fjögur viðtöl voru tekin á rólegu kaffihúsi að kvöldi til í miðbæ Reykjarvíkur. Eitt viðtal var 
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tekið í stúdíói í Reykjavík og síðasta viðtalið var tekið á Háskólatorgi. Þegar fram komu 

upplýsingar sem rannsakendum þótti sérstaklega mikilvægar, skrifuðu þeir þær jafnóðum 

niður á meðan á viðtalinu stóð. Jafnframt hlustuðu rannsakendur á upptökur af viðtölunum 

eftir á og skráðu þau öll niður. 

5.2  Gagnaöflun 

Rannsakendur notuðu hálfopin viðtöl með viðtalsramma til viðmiðunar en leyfðu 

viðmælendum að ráða ferðinni til þess að fá þeirra reynslu og upplifun og mynda ákveðið 

flæði í umræðu. Að mörgu leyti urðu viðtölin mun opnari um leið og viðmælendur fóru að 

tala og opna sig, en rannsakendur höfðu alltaf ákveðnar spurningar sem þeim þótti mikilvægt 

að fá svar við. Allir þátttakendur styðja mikilvægan málstað og eiga því auðvelt með að ræða 

um málefnið og reynslu sína. Rannsóknin felst því mest í að skoða upplifun viðmælenda 

okkar og hver áhrifin eru af miðlinum Instagram sem er vettvangur fyrir þeirra femíníska 

aktívisma.  

5.3  Gagnagreining   

Eftir að viðtölin höfðu verið tekin fóru rannsakendur fljótlega í það að afrita viðtölin öll. 

Fannst rannakendum mikilvægt að afrita öll viðtölin svo að reynsla og upplifun þeirra kæmi 

skýrt fram viðtalinu og af því leiti skrifuðum við þau upp orðrétt eftir viðmælendum.   

   Það er mikilvægt að ná fram öllum smáatriðum sem koma fram í viðtölunum líkt og 

hik eða stam sem viðkomandi gefur, þagnir eða hlátur, ekki bara það sem er sagt einnig 

hvernig það er sagt og þá sérstaklega þegar er unnið úr rannsóknum sem þessum (Braun og 

Clarke, 2006).  

  Eftir að hafa afritað öll viðtölin settust rannsakendur saman niður og lásu yfir viðtölin 

hjá hvor annarri. Viðtölin voru mislöng enda höfðu sumar stúlkur ef til vill meira til að segja 

frá en aðrar. Rannsakendur höfðu fimm yfirstrikunarpenna, allir í mismunandi lit til þess að 

greina á milli þeirra þema sem fram komu. Það leið ekki langt frá því að rannsakendur sáu 

strax ákveðin þema í viðtölunum og vorum við báðar sammála um þá þemu strax. Við lásum 

báðar yfir öll viðtölin og merktum með yfirstrikunarpenna það sem átti við hvern þema og 

bárum síðan saman bækur og ákváðum hvort að það ætti við ákveðið þema. Við lásum að 

minnsta kosti þrisvar yfir hvert og eitt viðtal til þess að vera vissar um það sem við höfum 

valið að setja inn í þemað. Á endanum komu fram fimm þemu; bakland í femínisma, hindranir 

á Instagram, áhrifastjórnun, viðbrögð annarra og notkun Instagram. 
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 6  Úrvinnsla gagna og viðtala 

6.1  Bakland í femínisma 
Hér var leitast eftir því að skoða bakland, stuðning og viðhorf úr umhverfi einstaklingsins. Þá 

var einnig skoðað hvort að viðkomandi talaði opinberlega um sinn femíniska aktívisma í 

vinhópnum og hvort að vinir og vinkonur væru á svipuðu reki hvað það varðar. Í flestum 

viðtölunum kom fram að viðmælendur voru sýndur mikill stuðningur, þá sérstaklega frá 

fjölskyldu meðlimum. Eins og sjá má í femínisku kenningunni þeirra Andersen og Hysock 

(2000) um hvernig skilgreining og hugsun byggist á persónulegum túlkunum mótaðar frá 

umhverfi er stuðningur þeirra stúlkna sem var tekið viðtal við í líkingu við þá hugmynd. Eins 

og heyra má frá Söru finnur hún fyrir stuðning frá bæði fjölskyldu og vinum.  

 

neei æj mér finnst ég vera loud and proud haha nei ég rosalega mikið í vinahóp af 

fólki sem notar samfélagsmiðla á þannig hreinskilin hátt og mamma mín ól mig upp 

sem femínista án þess að vita það, æj fyrir mér þá kem ég úr rosalega vernduðu 

femínisku umhverfi og fyrir mér er það bara ótrúlega sjálsagt að vera femínisti 

 

Sandra ræddi einnig stuðning sem hún fékk og sa stuðningur svipar til þess og stuðningurinn 

sem að þolendur í Toronto í Kanada fengu í kjölfar ummælis lögregluþjónsins Micheal 

Sanguinetti sem leiddi til upphaf druslugöngunnar (Mendes, 2015). Sandra segir;  

 

...mikilvægt að sýna hinum þolendum þennan stuðning sem ég fékk og ég er bara 

heppin með þann stuðning og þetta er bara mjög góð áminning að maður kannski 

hefur það gott miðað við marga þolendur en að maður sé líka að gera þetta fyrir aðra 

og að standa saman ekki ein eða einn í þessi 

 

Ummæli Örnu leiðir okkur aftur í hugmynd þeirra Andersen og Hysock (2000) þar sem að 

hún segir að móðir hennar hafi mótað skoðanir og viðhorf hennar til femínisma í uppeldi. 

 

mamma mín er mjög mikill femínisti og áhrifamikil og hefur mjög mikil áhrif á mig, 

góð áhrif og hún hefur alltaf talað ótrúlega mikið um femínsima og góð talskona fyrir 
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það og hún hefur alveg ýtt mér smá út í það að móta mínar hugmyndir varðandi það 

og það hefur veitt mér svo mikinn innblástur og hvatt mig áfram í því sem ég geri, hún 

er mjög gott bakland fyrir þennan vettvang … hún hefur kennt mér hvað orðið 

femínismi þýðir og hjálpað mér að móta þær skoðanir og komið mér á þann stað sem 

ég er á í dag 

 

Guðrún upplifir hið sama og Arna nema frá systur sinni:  

 

Systir mín er mjög hávær og hún peppar allt og foreldrar mínir eru mjög peppuð fyrir 

því sem ég geri… en svo er vinahópurinn minn sem eru stelpur sem ég kynntist eftir að 

ég varð 21 til 22 ára og þær eru allar eins og ég... 

 

Það eru þó ekki allir sem hafa sama stuðning hjá fjölskyldu sinni líkt og sjá má í ummælum 

Petru. Petra sækir meiri stuðning hjá femínista vinkonum sínum á meðan fjölskylda hennar 

sýnir hvorki stuðning né mótlæti. Petra nefnir eldri kynslóðir og hvernig baráttan sé búin að 

breytast og færast í meiri bönn. Ummæli Petru tengjast því sem Stuart og Donaghue (2011) 

töluðu um þar sem rætt erum póstfemínisma og val kvenna á klæðaburði og hvernig val 

kvenna skerðist á, í samfélaginu og þeim reglum sem sett eru fyrir konum. Þessi ummæli má 

einnig tengja við rannsókn Juliu Schuster (2013) um kynslóðabil, þar sem að barátta eldri 

kvenna var ekki þekkt á samfélagsmiðlum eins og hún gerir í dag.  

 

...ég er alltaf að sjokkera mínar æsku vinkonur en ekki kannski mínar femínista 

vinkonur … fjölskyldan mín segir ekki neitt, það er ekkert sagt. Sem er líka pæling 

eins og með stráka, þú veist ekki hvernig þú nálgast það. Ég hef hvorki fundið 

stuðning né mótlæti við því frá fjölskyldu baklandi. Það er misjafnt, margir sem eru af 

eldri kynslóðinni voru hér áður fyrr úti og konur berar að ofan að slá garðinn sinn 

skiluru. En svo af því að það er búið að gegngert endurtekið smám saman að búa til 

bannið á því. Búa til að það sé ekki í lagi. Það er svo skrýtið að vera: þetta má ekki… 

því þú veist jú! En það áttar sig líka ekki á því að frelsið er ekki til staðar. Það er ekki 

verið að segja að konur eigi alltaf að vera berar að ofan skiluru en bara frelsið að 

mega það og geta það 
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6.2  Hindranir á Instagram 

Hindranir á Instagram eða það sem kallað er á ensku ,,community guidelines” var annað þema 

sem var fremur áberandi í rannsókninni. Með hindrunum á Instagram er átt við um síu sem að 

flokkar það sem er ,,viðeigandi” fyrir samfélagsmiðilinn Instagram. Hér var skoðað hvort að 

viðmælendur höfðu reynslu af því að hafa ekki komist inná aðgang sinn í kjölfar síunnar eða 

þá að myndum þeirra hafi verið eytt út af ástæðum hindrana. Sjá mátti hjá viðmælendum að 

þær höfðu misjafna reynslu þar sem að sumar höfðu lent í því að lokað hefði verið aðgangi 

þeirra og öðrum sem að höfðu misst út myndir sem var eytt. En allar áttu þær það 

sameiginlegt að hindranir á Instagram haldi aftur úr þeim í femíniskum aktívisma þar sem að 

þær óttuðust að missa myndir eða aðgang sinn. Líkt og í rannsókn Stuart og Donaghue (2011) 

þar sem skoðað er val kvenna á klæðaburði og hvernig samfélagið setur reglur fyrir okkur. 

Einnig er skoðað hvort að tenging sé á milli hindranir á Instagram og póstfemínisma eða 

femínisma. Hérna myndi póstfemínismi segja að þessi athöfn sé frjáls og það er ekkert sem 

skerðir okkur en aftur á móti samrýmist það ekki ummælum Söndru. Þetta á fremur við það 

sem gagnrýnendur nýfrjálshyggjunnar segja, þá erum við ekki eins frjáls og póstfemínismi og 

nýfrjálshyggjan segja að við séum, heldur eru reglur í samfélaginu sem við fáum ekkert val 

um að fylgja eða ekki.  

 

...en kannski er síðan instagram búið að loka fyrir instagram póstinn minn og þá fæ 

ég email að þú villt kannski fara passa þig það sem þú setur inn á skiluru þannig það 

getur verið svolitið erfitt jááá… en þegar þú póstar eins og nekt á instagram eða 

þannig þá er það orðið vandamál þannig ég er búin að vera vinna mikið með það því 

ég vil ekki að instagraminu mínu sé lokað þannig ég er mikið að tala um 

nauðgunarmenningu og svona atvik í staðinn fyrir eitthvað svona öö já sjáðu mig ég 

er sex positive eða þannig skiluru 

 

Arna upplifir hið sama og Sandra varðandi reglur í samfélaginu sem má rekja til gagnrýni á 

nýfrjálshyggjuna. Áhugavert er að sjá kenningar Goffman og Cooley um framsvið og 

spegilsjálfið í hennar ummælum. Hún talar um að það hafi dregið úr henni kjark að missa 

fylgendur og að þurfa að setja fram sömu myndirnar aftur, en hún lenti einmitt í því að 

aðgangi hennar var lokað.  
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Instagraminu mínu var lokað ekki fyrir svo löngu og ég bara hef ekki hugmynd 

afhverju ...og ég fékk aldrei svar frá þeim. Mín kenning er að það var lokað 

aðganginum mínum vegna þess að ég set myndir af líkamanum mínum eða það er 

alveg nekt þarna en að mínu mati er það ekki sanngjarnt vegna þess ég að ég set yfir 

geirvörturnar mínar og píkuna mína, geri það þokukennt eða blurry svo aaað (...) en 

þau geta gert hann óvirkann og ég get fengið að vita afhverju og fengið Instagram um 

að virkja hann aftur en hef aldrei fengið nein svör varðandi það sem valdi mér miklum 

vonbrigðum því allt sem var þar hvarf, allar myndir og allir þeir sem voru að followa 

mig og það dróg alveg kjarkinn úr mér því manni langar ekkert að þurfa að uploada 

sömu myndunum aftur inn á aðganginn sinn því þá missir þú svo mikil gildi og það 

var bara frekar svekkjandi því ég nota bara instagram. Til dæmis ég þori ekki að 

pósta sömu myndinni aftur sem ég gerði því ég vil ekki að Instagraminu mínu verði 

eytt 

 

Í ummælum Petru má tengja við femínisk sjónarhorn, þar sem sagt er að konur séu 

fórnarlömb og geta ekki stjórnað sínu eigin lífi en að við getum jafnframt ákveðið að fylgja 

þessum reglum eða ekki. Þessi ummæli stangast á við hugmyndir nýfrjálshyggjunnar þar sem 

sagt er að konur hafi frelsi og val og erum frjálsar frá ójafnrétti í samfélaginu. Líkt og Petra 

segir þá er hægt að breyta myndum sínum með því að setja karlkyns geirvörtur yfir kvenkyns 

geirvörtur og þá verður myndinni ekki hent út. Þetta eru bara reglur settar konum, ekki 

körlum. Petra gerði það þó ekki og voru myndunum hennar eytt.  

 

Já já ég lendi oft í þessu. Bara alltaf þegar að það sést í geirvörtur að þá er því hent 

út en aðgangi mínum hefur ekki verið lokað nei, en þú veist það er svo skrýtið eins og 

með mynda sem var eytt út, upphaflega hafði ég sko sett hana inn bara í október í 

fyrra og hún var bara búin að hanga inni, ekkert, en svo bara núna í janúar eða 

eitthvað þá dettur hún út ...ég veit um fólk sem að sko photoshoppar karlkyns 

geirvörtur yfir kvenmanns geirvörtur og þá er þeim ekki hent út  

 

Hið sama á við um Guðrúnu, hún vildi ekki ögra Instagram of mikið og þorði því ekki að 

pósta mynd af geirvörtum sínum.  
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jááá ég hef lent í því að þau eyða myndum og ég hef alveg reynt að pósta myndum til 

að skoða en þau henda þeim alltaf út. Mig langaði að pósta geirvörtu myndinni eins 

og hún var en ég hugsa bara ég vil ekki missa allar myndirnar mínar þannig maður 

þorir ekki að ögra þeim of mikið... 

	

6.3  Áhrifastjórnun 

Sjá mátti í textum viðmælanda að þær allar beittu áhrifastjórnun á eitthvern hátt. 

Áhrifastjórnun á Instagram lýsir sér þannig að þær leitast eftir því að birtast öðrum í jákvæðu 

ljósi og eru ýmsir möguleikar sem að Instagram býður uppá til þess að ýta undir það. Sem 

dæmi um það má nefna valmöguleikann litasía (e. Filter) þar sem að notendendur geta breytt 

myndum sínum áður en að þau birta hana. Allar stelpurnar fundu fyrir eitthverju óöryggi 

þegar þær deildu myndum þegar þær hófu aktívisma á Instagram en dvínaði síðan mikið með 

tímanum. Líkt og Sara segir þá ritskoðar hún sjálfa sig mjög mikið en á sama tíma gerir hún 

það ekki við aðrar stelpur. Hér má því sjá tengingu við rannsókn David Lundgren (2004) um 

að viðhorf einstaklings á sjálfum sér er fremur óbreytilegt þó svo hrós eða gagnrýni hafi áhrif 

þá hefur einstaklingurinn tilhneigingu að rífa sjálfan sig meira niður heldur en aðra. 

 

en eins og með mynd af  sjálfri mér þá fer ég ótrulega mikið yfir þær myndir og 

ritskoða þær en æj ég veit ekki mér finnst alveg ótrúlega áhugavert að pæla í því 

afhverju á eg svona lítið mál að pósta myndum af öðrum en ekki af sjálfri mér… 

kannski er ég að ritskoða sjálfa mig heldur en aðrar myndir af stelpum sem ég hef 

tekið af en ég passa alltaf sjálfa mig 

 

Sara heldur áfram að tala um óöryggið sem fylgir því að deila myndum á Instagram: 

 

Já ég held að það hafi klárlega verið óörugg og ég held eins og maður á ótrúlega 

auðvelt með að slutshamea sjálfa sig en maður myndi aldrei gera það um vinkonur 

sínar bara ég held að ég hafi verið neinei þú póstar ekki svona myndum af þér en ég 

er ótrúlega stollt af þeim og mamma mín tók þær og mér finnst það ótrúlega gaman 

og þær voru í nafni druslugöngunnar og það er bara ótrúlega gaman þannig ég held 

að instagram hafi líka hjálpað mér að vera svolítið drull öömm... kannski ekki vera 

meira drull um sjálfa sig heldur kannski bara stoltari og öruggari með sjálfan mig 
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Í þessum ummælum Söru getum við séð að hún hugsar út í þessa áhrifastjórnun sem talað er 

um í kenningu Goffman (1956), með því að birta sérstaka mynd af sjálfum okkar í huga 

annarra. Hún verður því mjög dómhörð á sjálfri sér, líkt og einstaklingar gera á framsviðinu. 

Einnig má sjá tengingu við kenningu Cooley (1922) um spegilsjálf þar sem við setjum okkur í 

spor annarra til að fá skilning á eigin sjálfi.  

 

Jáá ég held að ég sé bara ótrúlega vör við það að ég sé svo ung og eigi svo margt 

eftir ólært og er klárlega með sama kvíða og allir aðrir og hvernig aðrir sjá mig og ég 

vil ekki lýta út fyrri að vera eitthvað reið eða eitthvað sem er líka mjög áhugavert… 

maður er bara svo dómharður á sjálfan sig en ég held bara að hún þurfti eitthvað 

aðeins meiri sjálfskoðun, myndin 

 

Hér má sjá í ummælum Söndru að hún talar um Instagram sem ákveðinn sýndarveruleika þar 

sem einstaklingar reyna að birtast fólki í ákveðnu jákvæðu ljósi til að stjórna fyrir um áhrifum 

annarra á sjálfum sér. Sandra gerir það þó ekki en hún er meðvituð um þetta. Tengingin hér 

við kenningu Goffman og framsvið er mikil, þar sem einstaklingar sýna einungis þá hegðun 

sem hann vill að áhorfendur sjái og mynda sér skoðanir um. Við sýnum einungis okkar 

kjörmynd sem hæfir þeim aðstæðum sem við erum í. Það má einnig sjá hugtakið fegrun í 

þessu, þar sem við reynum að líta sem best út og sýna betri gerðina af sjálfum okkur. 

 

Sumir nota það til þess að búa til eitthvern sýndar veruleika fyrir sjálfan sig ekki 

endilega upp á útlitið en líka þú veist kannski er manneskjan ógeðslega þunglynd en 

lætur sig lýta út fyrir að vera bara eitthvað geðveikt hamingjusaman og svona 

allskonar svona sýndarveruleikinn þannig þegar ég er efins með eitthvað þá þarf ég 

bara að vera sönn sjálfri mér en þetta er bara hluti af mér, þetta er hluti af lífinu þetta 

er bara saga og ég alveg hætt að nota filtera og edita myndingar mínar og svona 

 

Sandra heldur áfram að tala um það sem er fallegt og hamingjusamt á myndum á Instagram 

gefur þeim fleiri fylgjendur, komment og fólk líkar meira við myndirnar þeirra. Hérna segir 

Sandra að hún gerist stundum sjálf sek um þetta, þegar að hún setur mynd af sjálfri sér þar 

sem hún er að reyna að vera kynþokkafull til þess að fleiri sjái myndina sína og líka við hana. 
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Hérna er bein tenging við áhrifastjórnun Goffman, þar sem við birtum ákveðna mynd af okkur 

sjálfum til að vekja aðdáun einhvers. 

 

...og síðan er það bara þannig að allt það sem er sexy og hot og í áttina að eitthverju 

hamingjusömu þá fær maður fleiri like og ef maður póstar mynd af eittthverju sexy 

body positive fær maður alveg 200 like og þú veist síðan þegar ég er á eitthverjum 

gjörningi að gera eitthvað fæ ég bara kannski 60 like þannig já auðvitað er það sem 

er sexy booty mynd af fá fleiri like þannig að þetta er svona alveg upp og niður og 

stundum þarf ég alveg að pósta alveg svona sexy mynd til þess að hífa upp aftur að fá 

likein svo ég felist ekki skilurðu á Instagram þá fæ ég fleiri likes en stundum þarf 

maður að selja líkamann sinn fyrir þessi like svo að skilaboðin gleymast ekki og það 

er alveg góð hugmynd þvi ég er ekkert feiminn og vil alveg sýna líkamann minn með 

því að vera sex positive og það er fáranlega mikilvægt 

 

Hér má sjá skýrt dæmi í ummælum Örnu um áhrifastjórnun þar sem að hún tengir Instagram 

aðgang sinn við möguleika á atvinnu í framtíðinni. Hún telur að hún ógni möguleikum sínum 

á samstarfsaðilum og atvinnu með því að pósta ögrandi myndum.  

 

...og líka vegna sumir af þeim sem eru að fylgja mér vilja kannski ekki vinna með mér 

í framtíðinni ekki vegna þess að ég sé feit eða ljót heldur því ég er of djörf fyrir þau og 

ég stafi af ógn af þeim vegna það er svo oft þannig að þegar feit stelpa er nakin eða 

eitthvað þá stafa þau ógn af þeirri stelpu vegna þess það er alls ekki algengt 

 

Þó svo að ummæli Örnu megi sterklega tengja við kenningu Goffman um áhrifastjórnun má 

einnig sjá náskylda kenningu Cooley um spegilsjálfið. Hér nefnir hún að sjálfstraust hennar 

byggist mikið á viðbrögðum annarra og má því tengja við hugmynd Cooley um að meta 

sjálfan sig út frá viðbrögðum annarra með því að setja sig í spor þeirra.  

 

...jú ég var að því og alltaf þegar ég póstaði mynd þá hugsaði ég hvað er að myndinni 

hvað er ekki fullkomið og þá fer maður að hugsa afhverju er það ekki fullkomið, er 

það ekki fullkomið því að samfélagið sagði það eða því þú segir það sjálf við sjálfan 

þig. Þannig alltaf þegar ég fæ þessar hugsanir um lítið sjálfstraust þá hugsa ég 

afhverju líður mér svona, hvað veldur því og það er út af því eitthver annar segir að 

það sé ljótt eða feitt ekki út af því að ég segi að það sem er ótrúlega skrítið og við 
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erum með þessar skoðanir sem eru í raun og veru ekki okkar eigin skoðanir. Þannig 

ég festi mig mjög mikið í þessari hugsun hvernig samfélagið vill að maður lítur út en 

þá hugsar maður meira meira út í það og þá fer bara að fatta það hversu brenglað 

það er 

 

Hér má sjá hvernig Arna nýtir sér valmöguleika Instagrams til áhrifastjórnunar. Hún talar um 

að hún vinni myndir sínar mikið með litasíu (e. filter) en að viðbrögðin séu ekki í samræmi 

við vinnuna sem að hún leggur í myndina.  

 

Ég held líka bara að það fer svo mikið í það að gera þessar myndir að maður fær ekki 

mikil viðbrögð finnst mér þegar maður leggur þessa miklu vinnu í þetta. Maður tekur 

myndinni, passar birtinu, setur filter á myndina og velur hana vandlega á meðan 

verðlaunin fyrir hana eru svo miklu minni en maður eitthvern megin býst við. Svo 

mikil vinna fyrir eitthvað lítið ,... ég var frekar stressuð að pósta myndum af mér áður 

fyrr þegar ég var kannski ekki vön og samfélagið var kannski ekki vant því heldur að 

sjá feita stelpur hálf naktar og vissi ekki hvernig viðbrögðin yrðu en ég lét það samt 

aldrei stoppa mig en núna en ég er vör um það sem ég pósta ... Ég er líka kannski 

svolítið mikið að hugsa hvernig Instagram síðan mín lýtur út, ég vil hafa frekar hreina 

og flotta og þá kannski passsa ég frekar mikið hvernig hún lýtur út... það hjálpar 

auðvitað að hafa öll þessi likes, fylgjendur og komment en það er ekki mitt markmið 

 

Guðrún hugsar um fylgendur sína og vill ekki missa þá og beitir því þar áhrifastjórnun til þess 

að halda þeim.  

 

...æj ég vil ekki að fólk unfollowi mig og haldi að ég sé núna þessi týpa sem að er 

alltaf að pósta eitthverju svona… 

 

Hugmyndir Petru má rekja til hugmynd Juliu Schuster (2013) þar sem að þær tala báðar um 

hvernig samfélagsmiðlar séu tól til þess að standa saman og sé þæginlegur og sveigjanlegur 

vettvangur til þess að ná til margra í einu. Hér má þó sjá hvernig Petra talar gegn 

áhrifastjórnun Goffmans (1956), en hún telur að samfélagsmiðlar og internetið sé tól til þess 

að opinbera sjálfan sig og sýna raunveruleikann án þess að búa til gervi ímynd. Hún talar um 

hvernig fólk geti nýtt sér þennan vettvang án þess að þurfa óttast afleiðingar strax því þú ert 

með mikið frelsi en á sama tíma í einrúmi. 
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...ég er mjög ánægð með þessar nýju kenningar, af því að þú veist það er alltaf verið 

að halda því fram að hérna samfélagsmiðlar og internetið gefa okkur tól til þess að 

sýna ekki okkur sjálf heldur að búa til gervi ímynd, en ég er ósammála því. Ég held að 

þetta sé þú veist tæki fyrir okkur til þess sýna okkar raunverulega innra eitthvað sem 

að samfélagið stoppar okkur oft í þessum óskrifuðu reglum og eitthvernvegin í frelsi 

internetsins og einrúmi og að þurfa ekki að horfa framaní eitthvern þegar þú gerir 

eitthvað þá geturu betur opinberað sjálfan þig. Þetta gefur svo ógeðslega mikið frelsi 

í að vera ekki hræddur við afleiðingar strax. Þú getur explorað eitthvað 

6.4  Viðbrögð annarra 

Viðbrögð annarra eru oftar en ekki miklir áhrifavaldar þess hvernig einstaklingar birtast 

öðrum. Hér var skoðað hvernig viðbrögð annarra hafa áhrif á viðmælendur og hvernig þær 

hafa tekist á við þau. Hér verður tengt þessa hugmyndir við kenningu Cooley um spegilsjálfið 

þar sem að hann telur að einstaklingar meti sjálfan sig og spegli sitt eigið sjálf í viðhorfum og 

viðbrögðum annarra. Eins og sjá mátti höfðu allir viðmælendur okkar fundið fyrir ótta eða 

hræðslu að birta mynd, myndbrot eða texta vegna viðbragða annarra. Með þessu má sjá 

hvernig viðbrögð geta haft mikil áhrif á femíniskan aktívisma. Í þessum þema eru tvö 

undirþemu, jákvæð viðbrögð og neikvæð viðbrögð. Við byrjum á að skrifa um neikvæð 

viðbrögð og endum síðan á jákvæðum viðbrögðum. Sara segir hérna frá leiðinlegri reynslu 

sem hún lenti í þegar að mynd af henni gekk á milli hóps af strákum þar sem myndin var gerð 

að kynferðislegu viðfangi. Rannsókn David Lundgren (2004) sýnir fram á að neikvæð 

ummæli hafi áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins en það fer þó eftir því hversu nákominn 

einstaklingurinn er. Sara lét þetta þó ekki hafa mikil áhrif á sig. 

 

Jáá ég heyrði að einu sinni að mynd af mér sem ég póstaði einu sinni lenti inn á 

eitthverju spjalli hjá eitthverjum strákum og mér finnst það vera mjög ótrúlega 

niðurlægandi og óþæginlegt því þetta var einmitt myndin sem mamma tók af mér fyrir 

druslugönguna sem er bara geðveikt náttúrulega og falleg og mér fannst bara mjög 

leiðinlegt að eitthver annar hefði gert hana kynferðislega því þetta var einmitt mynd 

fyrir druslugönguna en á sama tíma var ég líka bara alveg æj hverjum er samt ekki 

bara drull. Sem einmitt er kannski tilgangurinn við þessa myndatöku, við 

druslugönguna eins og svona aðkast frá öðrum 
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Sandra upplifir hið sama og Sara varðandi ummæli annarra en hún lætur það ekki hafa mikil 

áhrif á sig þó svo hún finni alveg fyrir því. Einnig má tengja ummæli Söndru við kenningu 

Mendes þar sem konur hafa fengið sig fullsadda af slíkri kúgun og gerir þeim kleift að halda 

áfram, sterkari fyrir vikið. 

 

Það hefur alveg oft verið drullað yfir mig á netinu en maður verður bara að hugsa að 

maður gerir þetta ekki endilega bara fyrir sjálfa mig heldur er þetta svo samfélagið 

og gera fyrir aðra og ekki að hugsa bara um internetið sem eitthvað egó vettvangur 

og láta manni líða vel með sjálfan sig en málið er að maður líður ekkert alltaf vel með 

sjálfan sig og þá er svo mikilvægt að láta í sér heyra og ööö maður getur alveg stutt 

aðra í því ferli líka. Maður fær alveg aðkast fyrir það oft og það er alveg kannski 

erfitt en maður samt heldur áfram og hættir þessu ekki bara út af baktali og fólki að 

drulla yfir mann og það góða sem maður er að vinna í. Ég skil ekki alveg afhverju fólk 

þarf bara að draga aðra niður þegar það er í alvörunni að reyna að gera betri heim 

 

Árný segir að mesta hræðslan hafi verið þegar þær byrjuðu á þessu. Hún var ekki viss um það 

hvernig fólk myndi bregðast við og hvort þetta sé of persónulegt viðfangsefni fyrir suma. 

 

Jáá mér fannst þetta verra til að byrja með þegar maður var að byrja að setja hluti 

out there sem er kannski ekki talað um og maður veit ekkert hvernig viðbrögðin verða 

til að byrja með og maður undirbýr sig bara undir leiðindin en svo verður manni bara 

alveg sama en svo kannski kemur einhver eitthvern tímann og sendir mér bara 

eitthvað ógeðslega langan póst persónulega og kannski mun það láta mig hoppa upp í 

eitthverja skel, ég bara veit það ekki. Það þarf bara að koma í ljós. Það verður 

eiginlega bara auðveldara og auðveldara með hverjum póstinum 

 

Sunna hefur fundið fyrir persónulegum athugasemdum sem er andstæða hugmyndum 

nýfrjálshyggjunnar. Ummæli hennar á frekar við femínísk viðhorf þar sem konur eru settar 

reglur í samfélaginu og ef þær fylgja þeim ekki þá fá þær mótlæti frá öðrum. 
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Jáá fólk var aðalega að setja út á svona skítakomment og voru rosa oft svona að 

gagnrýna útlitið okkar og segja að við séum lessur og eitthvað svoleiðis sem fólk bara 

að draga ályktanir út frá útliti mínu, fólk var frekar brutal og persónulegt 

 

Rannsókn Mendelson og Papacharissi (2010) rýma vel við ummæli Árnýjar. Það gengur út á 

það að það séu liðsmenn sem standa á hliðarlínunni og þegar eitthvað fer úrskeiðis þá koma 

þessir liðsmenn og aðstoða okkur með því að sýna öðrum liðsmönnum stuðning. Rannsókn 

þeirra kemur frá hugmyndum Goffman um lið. Kenning hans gengur út á það að aðrir í sama 

liði hjálpa öðrum liðsmönnum til að halda uppi heild og ákveðni ímynd. Rannsókn Schuster 

(2013) sýndi einnig fram á þetta, að ungar konur sækja mikið í stuðning hjá öðrum ungum 

konum í gegnum samfélagsmiðla.  

 

...maður veit að fólk verður með leiðindi og við gerum okkur andlega tilbúnar í þá 

baráttu og mér finnst alveg gaman að lesa það stundum en á sama tíma sjáum við fólk 

vera að verja okkur og taka hanskann upp fyrir okkur og það eru aðrir sem eru alveg 

til í að fara í þessa baráttu fyrir okkur og eru virkir í athugasemdum og það er mjög 

gaman að sjá það því maður nennir ekki alltaf að fara í þessa baráttu 

 

Petra finnur fyrir hræðslu við neikvæðum viðbrögðum því að hún telur að það sé ávallt 

hræðsla við því óþekkta. Hún telur að einstaklingar séu oft tilbúnir til þess að hafa skoðanir og 

því og því vilji hún vita hvernig mótlæti hún fái.  

 

Mmm (...) sko.. mun meiri hræðslu um gagnrýni. Af því að alltaf þegar að maður er að 

setja eitthvað fram sem að þú ert ekki (…) við gerum rosa mikið af því að vera tilbúin 

að hafa skoðanir sem að við vitum að eru réttar skoðanir sem falla vel inní og er í 

okkar já-kór. En alltaf þegar að maður segir eitthvað sem að maður veit ekki hvað þú 

færð á móti þá er þetta alltaf þessi hræðsla við það óþekkta alveg sama hvað, það er 

ekki endilega að þú vitir að það komi eitthvað slæmt, en við viljum alltaf vita hvað er 

að fara gerast… 

 

Katrín talar um hræðslu og kvíða tilfinningu við viðbrögðum annarra. Hún hugsar sig um 

hvað öðrum finnst um hana og hennar hugmyndir. Eins og Cooley talaði um þá móta 
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viðbrögðin sjalfsálit og í þessu tilfelli má sjá dæmi um hræðslu sem getur verið afleiðing lágs 

sjálfsálits. 

 

Já(…) alveg bara mjög oft (…) eða þú veist svona hræðslu og kvíða og eitthvað 

svona. Það er alveg fullt af dóti sem ég hef aldrei sett inn skilurðu, bara útaf því eða 

þú veist, maður eitthvernveginn, já ef það fer á þvert við það sem maður er að gera 

sko ... því maður er hræddur skilurðu við viðbrögðin ... Þannig maður er smá svona 

að hugsa hvað öðrum finnst sem að maður er samt að reyna (…) yfirleitt er ekkert 

vandamál, en svo eru stundum bara þannig dagar, eða þannig mynd eða eitthvað (...) 

maður kannski þorir ekki alveg 

 

Guðrún, eins og Katrín, hræðist viðbrögð annarra með þeim afleiðingum að hafa hætt við að 

birta efni á aðgang sínum.  

 

Ég hef hundrað prósent hætt við að pósta eitthverju, ég held að allir hafi gert það en 

mér finnst það meira bara svona ég vill ekki pósta eitthverju sem ég ég hef ekki 

ógeðslega gott að segja um eða hefur tilgang eða þú veist 

 

Hérna í ummælum Söru má sjá að hún fær mikinn stuðning og jákvæð viðbrögð frá öðrum inn 

á Instagram og má sjá að stuðningur sem þessi er fremur mikilvægur eins og kom fram í 

rannsókn Mendelson og Papacharissi (2010) þar sem einstaklingar höfðu liðsmenn á 

hliðarlínunni sem hjálpa hvort öðru. Sem og má sjá niðurstöður í rannsókn Juliu Schuster 

(2013) þar sem ungar konur sérstaklega nota samfélagsmiðla til að styðja hvor aðra í 

femíniskum vettvangi og hrósa þær miðlinum fyrir aðgengi, hæfni og sveigjanleika. 

 

hmm já mjög mikið sko. Sérstaklega þegar druslugangan var í gangi og ég var að 

pósta myndum af því og kannski var ég að fá meiri viðbrögð út af myndunum en síðan 

hef ég tvisar sinnum eða eitthvað póstað eitthverjum algjörum femíniskum pósti og þá 

fékk ég alveg geðveikan stuðning við það og aðalega frá stelpum. Mér finnst samt 

bara alltaf þegar ég pósta eitthverju á Instagram eitthvað svona loud and proud 

femínista sjálfsástar pósti þá fæ ég alltaf alveg þvílik viðbrögð og jákvæð viðbrögð  
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Sandra lýsir hér frá góðum viðbrögðum sem hún fær fyrir sinn aktívisma á Instagram. Hér má 

sjá tengingu við kenningu Cooley, þar sem áhrif einstaklingsins á samfélagið verður í gegnum 

athafnir sem þau framkvæma og þannig hefur samfélagið áhrif á sjálfið, viðmið og gildi 

Söndru. Við getum séð líkindi með rannsókn Juliu Schuster (2013)  þar sem ungar konur finni 

fyrir miklum stuðningi á samfélagsmiðlum í femíniskri baráttu. 

 

mér finnst ég vera að fá meira gott feedback og meira gott preach og það er 

allavegana enginn að senda mér eitthvað hvað er að þér og hvað ertu að gera þannig 

já ég er alveg að fá mjög góð feedback sko, fólk upp á götu og í gegnum 

samfélagsmiðla og er að hrósa mér og þakka mér fyrir að gera þetta eða segja 

eitthvað opinbert og það er það sem skiptir mig svo ótrúlega miklu máli að þetta sé að 

skila sér til aðra og jáá ein stelpa sagði við mig takk fyrir að tala um nauðgunina 

þína, það var það sem lét mig geta talað um mína nauðgun og það bara að nokkrar 

manneskjur hvetji mann áfram er svo mikið og maður þarf ekki eitthvað mikið… það 

hvetur mig áfram hversu margir byrja að followa mig og senda mér skilaboð. Að 

koma öllu á framfæri sem er svo mikilvægt að koma saman og fá skilaboð að þú sért 

að ná eitthverjum árangri er svo hvetjandi og koma aktívisma út um allan heim 

 

Sunna lýsir því að svona góðar móttökur hvetji hana áfram og er því góð tenging við 

kenningu Cooley að hrós sem þessi byggi mann upp og viðhaldi viðmiðum og gildum 

einstaklingsins. Rannsókn David Lundgren (2004) segir einnig að þegar einstaklingurinn fær 

hrós þá upphefur hann sjálfan sig með stuðningum sem þessum og leggur því meiri túlkun og 

merkingu í hrósið. 

 

Baaara óóóóótrúlega góðar. Já það er bara fáranlegt hvað við erum að fá góðar 

móttökur og það er svo gefandi og geðveikt og ég get ekki lýst því. Það er bara 

ótrúlega gott að fá feedback að maður er að ná til fólks með því að tala um eitthvað 

sem það kannski talaði ekki um við neinn eins og til dæmis hvaða áhrif klám hefði á 

kynlíf mitt þegar ég var yngri og að tala um það og fá viðbrögð og jákvæð góð 

viðbrögð gefur okkur svo mikið. Það er einmitt tilgangurinn með þessu öllu saman er 

að geta hjálpað öðrum, þar eru svo margir sem halda að þeir séu aleinir í sínu 

struggli en við erum svo ótrúlega mörg að díla við það sama en maður talar bara ekki 

um það… jáá ég er að fá mikið af skilaboðum og svo líka bara þúst út á götu og á 

djamminu og svona almennt pepp og fréttir í gegnum aðra eitthvað svona í gegnum 
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aðra að fólk tala fallega um okkur og líka þessir póstar eitthvað þetta pepp svona hey 

þið eruð æði 

 

Árný upplifir hið sama og Sunna: 

 

Jáá alveg rosalega mikið það er alveg bara einmitt ástæðan fyrir því að við nennum 

þessu er út af því að fólk er að svara okkur og senda okkur skilaboð og það er svo 

hvetjandi 

 

Hér sjá viðbrögð sem eru nátengd rannsókn Schuster (2013) þar sem að samfélagsmiðillinn 

nýtist í þessu tilfelli í samstöðu kvenna, eins og Guðrún talar um þar sem að vinkonur hennar 

hrósuðu henni fyrir þor. Í þessu tilfelli nýttist samfélagsmiðillinn henni í hag til þess að birtast 

öðrum í jákvæðu ljósi sem að leiddi af sér jákvæð viðbrögð.  

 

Já eins og það sendu mér ógeðslega margir þegar ég póstaði þarna geirvörtu 

myndinni og það var þegar ég var ný byrjuð að pósta eitthverju svona og þá voru allir 

að senda mér eitthvað svona, og sérstaklega þá fann ég hópinn í kringum mig sem að 

þora ekki alveg ennþá sjálfar og þeim fannst alveg geggjað að ég hafi póstað þessu en 

það eru líka stelpur sem að pósta svona alla daga en þeim fannst töff að sjá stelpu 

eins og mig… 

 

Arna upplifir mikinn stuðning frá öðrum konum líkt og Guðrún talar um. 

 

Jááááá alveg pottþétt, það voru eitthverjar konur sem voru að senda mér og að segja 

mér að ég hefði veitt þeim innblástur og að ég ætti ekki að skammast mín eða vera 

feimin og það væri mjög aðdáunarvert og í hvert skipti sem ég fæ svona skilaboð þá 

er ég bara eitthvað hey gerðu það líka koma svo skilurðu haha 

 

 

Hér má sjá hvernig jákvæð viðbrögð verður hvatning fyrir hana til þess að halda áfram og 

byggja upp sinn femíniska aktívisma. Eins og sja má þegar hún segir að það þurfi að byggja 

upp mikinn skjöld ef að einstaklingar fá einungis neikvæð viðbrögð því að oftar en ekki hefur 

það áhrif á sjálfsálit okkar eins og kenning Cooley segir til um.  
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Það er líka það sem, sko jákvæðu viðbrögðin voru þau sem að orsaka það að maður 

heldur áfram. Þú veist, af því að ég veit ekki hvort að maður, það þarf allavega að 

byggja upp rooosalegan skjöld ef að þú færð bara mótlæti heldur en jákvætt… 

6.5  Notkun Instagram 

Notkun Instagram getur verið margbreytileg. Þar sem að markmið okkar er að skoða 

femíniskan aktívisma töldum við mikilvægt að fá sýn þeirra á notkun miðilsins. Eins og sjá 

mátti var notkun viðmælanda margbreytileg þar sem að sumar þeirra töldu að í upphafi hafi 

miðillinn haft svo neikvæð áhrif á þau sem að voru orsök þess að þær breyttu stefnu sinni á 

aðganginum sem oftar en ekki leiddi þær til aktívisma. Í þessu þema má sjá tengingu í ýmsar 

rannsóknir, sjónarhorn og kenningar. Arna telur að samfélagsmiðillinn Instagram geti bæði 

verið uppbyggjandi og dregið mann niður og mótað einstaklinga, en þessa hugmynd má 

tengja við kenningu Goffman þar sem að einstaklingar reyna að sýna sig í sinni bestu 

kjörmynd. Arna talar hér um að í stað þess að framkvæma einhvað í raunheimi, þá eru 

notendur svolítið fastir inní forriti internetsins sem að vísar í hugmyndina um sófa-aktívisma 

þar sem að einstaklingar sýna fram á aktívisma sem að er ekki endilega gagnlegur né virkur í 

raunheimi og hlýtur því mikil gagnrýni 

 

Ég held að það sé bara dagaskipt, stundum getur það alveg rifið þig niður og stundum 

getur það veitt þér innblástur og það er magnað að eitt forrit getur gert þér þetta og 

mótað þig svo mikið þegar þú getur fest þig við eitt smáforrit í staðinn fyrir að fara út 

og framkvæma eitthvað eða gera eitthvað þá ertu bara inni í þessu forriti 

 

Sandra hlýtur einnig gagnrýni frá öðrum sem ef til vill líta ekki á baráttuna sem verðuga og 

dæma hana fyrir það og má tengja það við gagnrýni á nýfrjálshyggjuna. Hér er Sandra að fara 

upp á móti ákveðnum reglum í samfélaginu og fær hún þarna mótlæti gegn sér frá öðrum fyrir 

að brjóta þessar reglur. 

 

það eru alveg örugglega fullt af eitthverjum gaurum sem eru að perrast yfir 

þessu og örugglega eitthverjir að segja á milli sín já sástu þarna hvað Sandra 

var að setja inn á og eitthvað oj sjáðu en mér er alveg sama sko, ef fólk ætlar 

að sitja heima hjá sér á instagram og dæma aðra þá gerir það, það bara 
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Guðrún talar um slæm áhrif sem að leiddu hana á aðra stefnu í aðgangi sínum þar sem að hún 

tók ákvörðun um að hætta að elta aðganga sem að drógu hana niður, gerðu lítið úr hennar 

markmiðum og fóru í taugarnar á henni. Þessa hugsun má tengja við kenningu Goffman þar 

sem að Guðrún sá að markmið hennar sem komu út frá samanburði við aðrar stelpur 

mistókust sífellt sem leiddi til þess að það dró hana niður. Líkt og í kenningu Goffman (1956) 

þar sem einstaklingar reyna að ná sinni bestu kjörmynd og þegar það tekst ekki þá fer 

einstaklingurinn í uppnám. Þetta getur haft áhrif á handritið og afleiðing þess getur leitt til 

þess að einstaklingurinn líði illa með sjálfan sig. 

 

...sko mér fannst samfélagsmiðlar vera að hafa svo slæm áhrif á mig, ég var að 

followa endalaust af svona fitness gellum og eitthverju til þess að koma mér í form 

þannig ég fór bara inn á Instagramið mitt og unfollowaði allar bara svona stelpur og 

líka bara íslenskar stelpur sem að ég horfði á myndir af og það fór bara í taugarnar á 

mér og ég hugsaði bara svona afhverju er ég að followa hana ef ég sé myndirnar 

hennar og persónulega af eitthverri ástæðu þá fara þær í taugarnar á mér skilurðu. 

Ég unfollowaði allar svoleiðis … 

 

Arna fann fyrir sömu hugsunum eins og sjá má hér:  

 

ég er að reyna að vinna í því að fylgja réttu fólkinu því svo oft á tíðum þá fylgjum við 

bara eitthverjum einslitnum hóp að fólki eins og mjög mjóum módelum og þá langar 

manni að líta þannig út og ekki það að ég sé að smána mjóar stelpur en það getur 

bara dregið mann niður þegar maður lítur ekki svona út þannig ég er að reyna að 

vinna í því að fylgja fólki sem veitir mér innblástur og oft er ég bara að reyna að finna 

eitthvað sem hvetur mig í verkefnum eða veitir mér innblástur í því sem ég geri jáá því 

maður á ekkert að fylgja fólki sem lætur manni líða illa með sjálfan þig því maður 

getur ekki fylgt í þessu fótspor þetta er svona eins og kaupa kjól sem er í alltof lítilli 

stærð og þú hugsar alltaf já ég ætla að komast í hann en síðan kemstu ekki í hann og 

hann hefur bara þá slæm áhrif á þig og maður lítur alltaf niður á sig 

 

Hér má sömuleiðis sjá hvernig Arna nýtti sér þessar hugsanir til þess að stefna í aðra átt með 

önnur markmið sem að varð til þess að hún hélt úti aktívisma: 
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Sko áður en ég byrjaði þetta allt var ég mjög mikið á Instagram ekki út af réttu 

ástæðunum, ég var að fylgja stelpum sem voru ekkert góðar fyrir mig að followa og 

mér leið bara frekar illa og varð þunglynd á því svo ég eyddi instagraminu mínu og 

eftir það jáá þá byrjaði þetta allt, þá byrjaði ég að nota Instagram sem eitthvað gott 

og byrjaði á aktívisma eftir það ákvað að nota líkamann minn í eitthvað gott heldur en 

eitthvað slæmt 

 

Sara hefur svipaða hugsjón og viðmælendur hér að ofan en hún nefnir einnig að 

samfélagsmiðlarnir veiti einstaklingum frelsi þar sem að þeir taki sjálfir ábyrgð og velji sjálf 

aðganga og einstaklinga til þess að fylgja. Hún nefnir því að samfélagsmiðlar geti bæði fyrir 

uppbyggjandi ásamt því að draga mann niður, en það sé val einstaklinga að bera ábyrgð á því 

að fylgja þeim sem að eru uppbyggjandi. Í rannsókn Mendelson og Papcharissi (2010) komust 

þau að því að samfélagsmiðlar geti stuðlað að brenglaðri sjálfsímynd þar sem að einstaklingar 

móta sinn samfélagsmiðil, síður út frá eigin markmiðum og einungis þær upplýsingar að við 

viljum að komi fram. þetta er gagnrýnt út frá því að fólk setur einungis þá eiginleika sem að 

þau hafa inná samfélagsmiðilinn. þetta veldur því að fólk á erfiðara með að vera það sjálft.  

 

...því ég reyni að búa til heim inn á Instagram sem veitir mér innblástur í staðinn fyrir 

að draga mig niður eða sem mér finnst vera tímaeyðsla. Mér finnst ég vera fá jafn 

mikið út úr samfélagsmiðlum og ég fæ ekki út úr þeim skiluru, ööhmm en já ég 

klárlega reyni að nota hann á mindful hátt (...) já og líka bara umvefja mig ööö sko 

mér finnst fólk oft tala um að samfélagsmiðlar séu svo eyðileggjandi en mér finnst 

maður ráða því almennt sjálfur eins og til dæmis ég fór í gær og tók bara klukkutíma í 

hugsa mig um að ég noti almennt samfélagsmiðla í meira en klukkutíma á dag og ég 

þarf að vera viss um hverja ég er að followa svo ég fór bara yfir það og skoðaði 

hverja ég er að followa og hverjir mér finnst lyfta mér upp og veita mér uppblástur 

þannig mér finnst samfélagsmiðlar geta alveg verið jafn góðir og þeir eru slæmir og 

fer það bara eftir því hvernig þú notar þá 
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7  Niðurstöður 

Greina mátti einkennandi þráð í viðtölunum. Þegar niðurstöður voru dregnar saman mátti sjá 

að allar stúlkurnar beittu áhrifastjórnun á einhvern hátt, hvort sem það var meðvitað eða 

ómeðvitað. Þær áttu það allar sameiginlegt að þær höfðu allar fundið fyrir hræðslu og 

streitutilfinningu þegar þær byrjuðu feril sinn sem femínískir aktívistar. Þessi hræðsla varði þó 

stutt og mátti sjá að öryggi þeirra jókst með tímanum, enda fundu þær flestar fyrir miklu 

stuðningsneti í kringum sig. Þær voru allar meðvitaðar um að áhrifastjórnun hefði áhrif á þær 

og töluðu margar hverjar um þá brengluðu ímynd sem fylgir oftar en ekki í kjölfar þess. Líkt 

og í kenningu Goffman má sjá tengingu Instagram við framsvið. Það felst í því að notendur 

Instagram setja upp ákveðna grímu, stíga í karakter og leggja mikla áherslu á það að birtast í 

jákvæðu ljósi. Grímunni má líkja við litasíuna (e. filter) sem Instagram miðillinn býður upp á, 

því þar hafa þær tækifæri til þess að fela þá galla sem þær telja að geti stangast á við þá ímynd 

sem þær vilja sýna öðrum. 

Eins og sjá má í ummælum Örnu, þá passaði hún upp á birtustig og vandaði sig við að 

velja litasíu á myndina. Hún fann fyrir streitutilfinningu við að deila myndinni. Hún gerði sér 

þó fljótt grein fyrir því að þetta væri hugsun sem samfélagið hefði mótað fyrir ungar stúlkur. 

Það má sjá mikla tengingu við kenningu Erving Goffman og kenningu Charles Cooley um 

spegilsjálfið. 

Stelpurnar tala um hrós, samstöðu og stuðning sem uppbyggjandi og hvetjandi þætti 

sem hafi leitt margar þeirra á braut aktívisma. Þetta má einmitt sjá í kenningu Cooley þar sem 

hann talar um að uppbyggjandi þættir eins og hrós hafi áhrif á sjálfstraust einstaklinga sem 

spegla sig í viðbrögðum annarra. 

Líkt og Árný nefnir þá lenti hún í því að finna fyrir miklum neikvæðum viðbrögðum 

en á sama tíma jákvæðum. Hún ræðir um atvik þar sem einstaklingar hafa tekið upp hanskann 

fyrir hana og veitt henni hvatningu til þess að halda áfram og sjá tilgang í sínum aktívisma. 

Slík upplifun er nátengd rannsókn David Lundgren, (2004) þar sem niðurstöður sýndu fram á 

að framsetning annarra á viðbrögðum getur veitt einstaklingum uppbyggjandi hvatningu. 

Í framhaldi af þessu er áhugavert að sjá hversu miklum stuðningi stúlkurnar hafa 

fundið fyrir á Instagram. Þar má styðjast við rannsókn Juliu Schuster (2013). Niðurstöður í 
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rannsókn hennar sýna að samfélagsmiðlar eru fullkominn vettvangur fyrir samstöðu kvenna 

og hæfni þess að ná til stórs hóps af fólki til að styðja við jöfn réttindi kynja. Stúlkurnar eru 

þó meðvitaðar um að það nota ekki allir miðilinn í sama tilgangi. Þær nefna allar að Instagram 

geti stuðlað að brenglaðri sjálfsímynd og sé oft notað sem „egó vettvangur“ eins og Sandra 

segir. 

Flestar stelpnanna viðurkenna að hafa skoðað fylgjendahóp sinn á Instagram og hent 

út þeim einstaklingum sem höfðu slæm áhrif á sjálfsímynd þeirra. Þær vilja allar fylgja 

einstaklingum eða síðum sem hafa jákvæð og góð áhrif á þær og sinna svipuðum vettvangi og 

þær. Instagram er samt ekki fullkominn vettvangur fyrir femínískan aktívisma, þar sem 

honum fylgja nokkrar hindranir. Allar stúlkurnar finna fyrir ótta við það að myndunum þeirra 

verði eytt, þar sem þær geta mögulega stangast á við samfélagsreglur (e. community 

guidelines) Instagram. Flestar stúlknanna höfðu lent í því að myndum þeirra var eytt og voru 

þær órólegar yfir því að missa fylgjendur í kjölfarið. 

Það sem hífir sumar þeirra upp eru liðsmenn á hliðarlínunni, sem koma þeim til 

bjargar þegar eitthvað fer úrskeiðis og má sjá tengingu þar við rannsókn Mendelson og 

Papacharissi (2010), um áhrifastjórnun á samfélagsmiðlum, þá sérstaklega á ljósmyndum. 

Þessir einstaklingar á hliðarlínunni hjálpa hver öðrum til að líta betur út og styðja hver annan. 

Athyglisvert er að sjá að allar stelpurnar hafa mjög gott bakland í femínisma. Þetta bakland 

hefur mjög góð áhrif á þær og er mikil hvatning fyrir stúlkurnar, hvort sem það eru 

fjölskyldumeðlimir eða vinahópar. Það virðist vera mjög mikilvægt fyrir einstaklinga sem 

halda uppi aktívisma að hafa slíkan stuðning. 

Til að svara rannsóknarspurningu okkar, um hvers vegna aktívismi er á Instagram, þá 

eru allar stelpurnar sammála því að miðillinn sé þægilegur, auðveldur, aðgengilegur, ókeypis 

og auðvelt að finna fyrir samstöðu. Jafnframt segja stelpurnar að það sé þægilegt að komast í 

samband við aðrar ungar konur sem styðja femínískan aktívisma, sem og að miðillinn sé mjög 

sveigjanlegur og hentugur til að geta náð til stórs hóps af einstaklingum um allan heim. 
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	8  Lokaorð 
Samfélagsmiðlar taka mikið rými í nútíma samfélagi og þar hafa ýmis baráttumál sinn 

vettvang. En hvers konar aktívismi inni á samfélagsmiðlum hefur í raun og veru femínískar 

áherslur í öndvegi en er ekki á einhvern hátt mótað af markaðsöflum eða póstfemínisma? Það 

má sjá mikinn mun á aðgerðum róttækra femínista annarrar bylgju og þeim aktívisma sem 

haldið er uppi í dag og má tengja við einstaklingshyggju. Það er þó mjög jákvætt og við 

fögnum því að æ fleiri einstaklingar skilgreina sig sem femínista og styðja þessa mikilvægu 

baráttu. 

Við efuðumst þó um það í byrjun rannsóknarinnar að þessi stuðningur í baráttunni, 

sem fer að mestu leyti fram í gegnum einstaklingsmiðaða stöðuuppfærslur eða myndbirtingar 

á Internetinu, hefði raunveruleg áhrif. Við komumst þó að því að þessi óeigingjarna athöfn, að 

stíga út fyrir sinn þægindaramma til að berjast fyrir jöfnum réttum kynjanna, er göfug og 

heiðarleg. Stelpurnar finna fyrir miklum stuðningi, einkum í þeim jákvæðu skilaboðum sem 

þær fá. Þær stúlkur sem komu til okkar í viðtal styðja mikilvæga og þarfa baráttu sem 

verðskuldar athygli almennings og samfélagsins. Það getur verið erfitt fyrir suma að taka í sátt 

það rými sem skapast hefur fyrir þá einstaklinga inni á samfélagsmiðlum sem segjast styðja 

baráttuna en leggja lítið annað á sig til að berjast fyrir jöfnum réttindum kynjanna. 

Skilgreiningin á femínista hefur breyst mikið og er önnur í dag en hún var á tímum 

Rauðsokkuhreyfingarinnar. Við teljum að tækniframfarir og einstaklingshyggja eigi stóran 

þátt í því ferli. Það er samt ekki okkar mat að þetta séu neikvæðar framfarir. Samfélagsmiðlar 

geta tengt fólk saman, hvarvetna í heiminum, og verið vettvangur fyrir ýmis baráttumál og 

hreyfingar. Þetta mátti til dæmis sjá í baráttumálinu farðu í gult fyrir Seth. Einnig í 

druslugöngunni sem átti upptök á samfélagsmiðlum. Það var þegar konur stofnuðu viðburð á 

Facebook og hittust til að mótmæla ummælum lögregluþjóns í Toronto. Við teljum að 

samfélagsmiðlar og femínískir aktívistar eigi góða samleið og að þetta sé aðeins tilhugalífið í 

fallegu framtíðarsambandi.   
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