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Útdráttur 
Aron Már Ólafsson byrjaði að deila efni á Snapchat undir nafninu Aronmola árið 2015 

með það fyrir augum að áhorfendur yrðu sífellt fleiri. Miðillinn Snapchat var upphaflega 

ætlaður til náinna boðskipta á milli fárra notenda en er í dag notaður sem ör skemmtiveita 

þar sem spéfuglar á borð við Aronmola geta náð til þúsunda á sama tíma, þótt mörkin á 

milli persónulegrar og opinberrar notkunnar miðilsins séu óljós. Þar sem Aron stígur fram 

undir nafninu Aron birtist okkur sjálfsmynd og ímynd einstaklings sem er í senn 

manneskja og persóna, í senn raunverulegt hlutverk og sviðsett, þótt Snapchat-nafnið 

Aronmola rammi hegðun hans og framkomu inn á Snapchat. Vegna eðli persónulegrar 

sviðsetningar er sannleikgsgildi þess efnis sem Aron deilir á Snapchat fórnað þegar 

sviðsetningin tekur völd, enda gerir leikhúsið sér mat úr hinu persónulega. Snapchat er 

myndefnismiðill og þótt við skynjum myndir oft sem sannleik er umformandi eðli þeirra 

langt frá því að vera hlutlaust. Við þetta bætist að margt í gangverki Snapchat er í eðli sínu 

umformandi og Snapchat verður oft á tíðum sjálf forsendan fyrir sviðsetningunni. 

Hönnuðir miðilsins verða eins konar samstarfsmenn Arons við sviðsetningu hins 

persónulega auk þess sem sífelld endurgjöf hefur áhrif á næstu myndefnissendingu. Þannig 

er hið nýja svið mannlífsins sem til kemur með Snapchat bókstaflega sviðsett útgáfa af 

sjálfinu sem birtist notendum í stöðugt umformuðum myndum, sem síðan hafa áhrif á 

næstu og næstu sviðsetningu, innrömmun og umformun. Myndefnið missir 

raunveruleikatengsl sín og, ef gengið er út frá kenningum Jean Baudrillards, verður ofar 

raunveruleikanum. Þannig leysist frummyndin Aron Már upp í líkneskinu Aronmola sem 

eitt hefur til að bera hrifningarmáttinn.  
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Inngangur  

Sú kynslóð sem hefur verið í gerjun frá þúsaldamótum, sú sem er nýkomin á legg, 

nýfarin að fagna útskrift úr menntaskólum landsins og skrifa B.A. ritgerðir við 

menntastofnanir heimsins, nýfarin að láta til sín taka og í sér heyra á opinberum vettvangi 

og svo framvegis og svo framvegis, er sú fyrsta sem fær nettengingu í vöggugjöf. Ekkert er 

þessari kynslóð eðlilegra en stöðug boðskipti heimshluta á milli, boðskipti sem eru jafn ör 

og þau eru síbreytileg. Höfundur þessarar ritgerðar var sex ára þegar hann tengdist fyrst 

spjallforritinu MSN og las sinn fyrsta tölvupóst á vefsvæði Hotmail. Var pósturinn lesinn á 

túbuskjá frá fyrirtækinu IBM. Síðan þá hafa arftakar MSN, Hotmail og IBM-túbuskjánna 

komið og farið og alltaf ætla nýir að bætast í hópinn. Það er því í sjálfu sér mögnuð 

staðreynd að stuttu eftir birtingu þessarar ritgerðar er hún dæmd til að vera úrelt vegna þess 

hve hraðar breytingar við sjáum á sviði hvers kyns boðskipta. Í dag eru níu af hverjum tíu 

Íslendingum tengdir Facebook og sex af hverjum tíu nota forritið Snapchat, sem er ætlað 

snjallsímum en ekki túbuskjám.1 Þá eru ótaldir miðlarnir Instagram, Pinterest, Twitter, 

LinkedIn, Tinder og fleiri. Varla þarf að taka fram að yngri kynslóðin notar þessa miðla 

meira en þeir sem eldri eru. Regnhlífarhugtakið samfélagsmiðlar er notað um öll þessi 

forrit sem eiga það sameiginlegt að þú, notandinn, býrð til og deilir efni, oft um sjálfan þig, 

og skoðar efni frá öðrum. 

Með nýjum boðskiptum líta ný menningarfyrirbæri dagsins ljós, ný tækifæri jafnt 

sem nýjar gildrur. Kvíði er oft nefndur í sömu andrá og Facebook og margir hafa bent á að 

notkun samfélagsmiðla geti haft skaðleg á á andlega heilsu.2 Aðrir örvænta yfir fölskum 

fréttum og smellibrellum. Hinsvegar benda aðrir á hið jákvæða og fagna netbyltingum á 

borð við þá sem kennd er við MeToo-myllumerkið. Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar 

sækir vatn í sama brunn, það er tilkomu og útbreiðslu samfélagsmiðla, nánar tiltekið 

miðilsins Snapchat.  

Einn vinsælasti „snappari“ landsins, það er að segja sá notandi Snapchat-miðilsins 

sem flestir fylgjast með, heitir Aron Már Ólafsson. Fleiri en fimmtán þúsund manns horfa 

daglega á það efni sem hann sendir frá sér, en það myndband sem flestir skoðuðu var að 

                                                
1 Gallup. Samfélagsmiðlamæling Gallup. 
2 Psych Central. Maldonado. The Anxiety of Facebook. 
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hans sögn skoðað af yfir þrjátíu og fimm þúsund áhorfendum.3 Aron tók meðvitaða 

ákvörðun um að framleiða efni á Snapchat til að laða að sér sem flesta áhorfendur. Í 

sjónvarpsþættinum Hæpinu, þar sem nokkrir vinsælir samfélagsmiðlanotendur voru til 

umfjöllunar, lýsir Aron fyrstu skrefunum í leið sinni að samfélagsmiðlafrægð með 

eftirfarandi orðum: 
 

Ég fór svolítið meðvitað í þetta. Ég ætlaði bara að koma mér á toppinn. Ég var 
alltaf á klóstinu og horfði á öll Snapchat-storýin þar. Ég var með ótrúlega mikið af 
útlenskum snöppurum sem voru að gera skemmtilegt creative stuff en það var 
enginn Íslendingur að gera þetta. Það voru allir bara að taka myndir af matnum 
sínum eða veðrinu eða einhverju hundleiðinlegu. Mér fannst það vanta þannig að 
ég segði bara að ég ætlaði að fara viljandi inn á þennan markað.4 

 

Þannig lýsir hann í sama viðtali hvernig eitt leiddi af öðru í leit sinni af fleiri fylgjendum: 
 

Fyrsta markmiðið var einmitt að fá þúsund manns eða eitthvað og það kom mjög 
fljótlega inn þannig að næsta markmið var að fá tvöþúsund. Svo náði ég tvöþúsund 
og bara ókey, ég ætla að gá hvort ég nái tíuþúsund. Ég náði því og sagði bara ókey, 
ég ætla að fá jafn mikið og Snorri Björns, því hann var með aðeins fleiri en ég. Svo 
fór ég yfir hann og þá sagði ég ókey, ég ætla að vera stærstur á Íslandi. Ekki í svona 
egótrippi, ég var bara að búinn að vera að setja mér einhver markmið og ætlaði að 
taka þau lengra.5  

 

Hægt væri að fjalla um hvaða áhrifavald á hvaða samfélagsmiðli sem er í ritgerð sem 

þessari, allt frá Kim Kardashian til Sólrúnar Díegó eða hvern sem laðar að sér meira áhorf 

en eðlilegt telst. Aron verður þannig oft að erkitákni fyrir vinsælan notanda í ritgerðinni. 

Aron er í fyrsta lagi valinn vegna nálægðarinnar við aðra Íslendinga en líka vegna þess að 

hann er einn sá allra vinsælasti á landinu. Hann tjáir sig líka ófeiminn um ásetning sinn á 

Snapchat og þau áhrif sem „Snapchat lífstíllinn“ hefur á líf hans, tekur meðvitaðar og 

yfirlýstar ákvarðanir um hegðun sína á miðlinum, samanber orðavalið um markmið, 

markað og hvað honum þyki skemmtilegt eða leiðinlegt hér á undan. Þannig er hann að 

mörgu leyti heppilegt viðfangsefni til að skoða sviðsetningu sjálfsins á samfélagsmiðlum á 

Íslandi. Sviðsetning Arons á Snapchat verður hér skoðuð með hliðsjón af kenningum 

McLuhans, Baudrillards, Sontags, Goffmans og fleirra og spurt hvert eðli og merking 

                                                
3 Viðtal 1. Viðtal höfundar við Aron Má Ólafsson. Það skal tekið fram að erfitt verður að sannreyna 
fullyrðingar um áhorfstölur á miðlinum Snapchat vegna þess að hvergi eru tölurnar birtar opinberlega. 
4 Aron Már Ólafsson. Hæpið. 
5 Ibid. 
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miðilsins Snapchat er þegar sviðsetning hins persónulega er annars vegar, hvort og hvernig 

mörk hins raunverulega og sviðsetta, hins persónulega og opinbera, máist út þegar Aron 

sviðsetur hið persónulega á Snapchat. 
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1. Aronmola á Snapchat ársins 2018  

Aron Már Ólafsson er leiklistarnemi við Listaháskóla Íslands, fæddur árið 1993 í 

Reykjavík og alinn upp þar í millistéttarfjölskyldu. Hann byrjaði á Snapchat í nóvember 

árið 2012, skömmu eftir að miðillinn kom til sögunnar. Hann var þá við nám í 

Verslunarskóla Íslands, en byrjaði að eigin sögn markvisst að safna fylgjendum undir 

nafninu Aronmola árið 2015. Hann rifjar upp í viðtali sem tekið var við vinnslu 

ritgerðarinnar: 
 

Ég byrjaði með þetta tvö þúsund og tólf. Þetta var nýkomið og það voru allir með 
þetta. Fyrst gastu bara sent snapp á vini þína í tíu sekúndur, þetta var eins einfalt og 
þetta gat verið. Það voru engir filterar eða neitt og þú gast bara sent á vini þína í tíu 
sekúndúr ... Þá var þetta bara hugsað fyrir vídjó milli vina. Fyrst gastu ekki verið 
vinsæll inn á þessu því þú notaðir þetta bara á persónulegum nótum.6 

 

Þannig lýsir Aron árdögum Snapchat sem nánum og persónulegum miðli sem snerist um 

stutt myndbönd sem send voru manna á milli, án þess að mikið væri gert til að eiga við 

myndböndin og breyta þeim. Ef maður vildi „gera eitthvað sprell þá,“ segir Aron, 

„þurftirðu að senda það bara á hvern og einn“. Þá hafi sérstaða Snapchat ekki síst falist í 

því að skilaboðin sem send voru hurfu eftir að horft var á þau, þannig að miðillinn bauð 

upp á nánari og leyndari samskipti en aðrir miðlar. Þessi eiginleiki er ekki lengur fyrir 

hendi – í dag er hægt að taka upp það efni sem manni er sent á Snapchat – en nándin sem 

fylgdi Snapchat í upphafi er þó mikilvægt viðfangsefni þegar sviðsetning Arons á 

miðlinum er skoðuð. 

 Um svipað leyti og Snapchat kemur til sögunnar er myndbandsmiðillinn Vine mjög 

vinsæll, að sögn Arons. Þar senda notendur sex sekúndna myndbönd sín á milli en 

miðillinn breyttist hratt í grínmiðill fyrir vinsæla notendur. „Þá voru vinsælir „vænarar“ 

sem voru að gera rosa góð og vel unnin vine,“ eins og Aron lýsir því. „Það er alveg list að 

ná upphafi, miðju og endi inn í sex sekúndna vídjó“.7 Þannig hafi Snapchat ársins 2018 

þróast í blöndu af nána miðlinum sem notendur þekkja síðan 2012 og myndbandsveitu í ætt 

við Vine, þar sem grín í hröðum og uppstilltum myndböndum er áberandi. Vendipunktur í 

þessari þróun var tilkoma sögunnar eða „my story“ á Snapchat, þar sem myndbönd eru 

                                                
6 Viðtal 1. Viðtal höfundar við Aron Má Ólafsson. 
7 Ibid. 
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ekki send manna á milli heldur einfaldlega birt til hvers sem kærir sig um að skoða. „Þá 

byrjar eitthvað nýtt gimmick … lið sem þú ert kannski ekki alltaf að senda á getur horft á 

það sem þú ert að gera yfir daginn“. Það sem byrjaði sem vinahópur Arons, um fimmtíu til 

sextíu manns, varð að mörgþúsund manna hópi. Aron leit til áhrifavalda sinna í 

Bandaríkjunum og, eins og hann tæpti á í viðtali við Hæpið, sá „gat“ á íslenska 

„markaðnum“. 

Af áhorfendatölum og athygli að dæma tókst Aroni að fylla þetta gat, að sinna 

þeirri eftirspurn eftir skemmtilegum snöppurum sem hann koma auga á. Hvar sem íslenskir 

fjölmiðlar minnast á Aron í umfjöllun sinni um „Snapchat stjörnur“ landsins er nefnilega 

tekið fram að hann sé fyndinn. Þannig er talað um hann sem „stórvinsælan spéfugl“8 á 

vefnum menn.is og á vefnum supersnapp.is er snöppum hans lýst þannig að hann líti „á 

spaugilegu hliðar hins daglega lífs, þar sem hann syngur mikið og tekur áskorunum.“9 Þá 

segir í frétt mbl.is: 
 

Aron Már Ólafsson er einn af fyrstu snöppurum sem varð vinsæll hérlendis. Hann 
notar samfélagsmiðilinn til að sýna frá sínu daglega lífi þar sem hann er ýmist að 
stríða unnustu sinni Hildi Skúladóttur eða leika skemmtilega karaktera eins og Veg-
an Vigni. Húmorinn er allsráðandi í snöppum Arons og á hann marga aðdáendur 
um allt land.10 

 

Blaðamönnum og Snapchat-notendum verður eftirlátið að leggja mat á það hversu fyndinn 

skemmtikrafturinn Aronmola kann að vera, og þeir látnir um að leggja mat á gæði þess 

efnis sem hann sendir frá sér, án þess að tekin sé afstaða til þess í þessari ritgerð. Aron 

verður ekki sakaður um annað en að vera sannur samtímamaður kynslóðarinnar sem elst 

upp í ólgusjó boðskiptamiðlanna, snappari sem notar Snapchat ársins 2018 af fullum krafti.  
 

                                                
8 Menn.is. Þetta eru nokkrir af vinsælustu Snöppurunum á Íslandi í dag. 
9 Supersnapp.is. 
10 Mbl.is. Smartland Mörtu Maríu. Vinsælustu snapparar landsins. 
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2. Hlutverk í krafti nafnsins 

Það fyrsta sem blasir við í sviðsetningu Arons er sjálft nafnið. Aron Már Ólafsson og 

Aronmola, manneskjan og persónan, heita báðir Aron hvar sem mörkin þarna á milli liggja. 

Flestir notendur samfélagsmiðla koma fram undir eigin nafni enda eru þeir upphaflega 

hugsaðir til náinna boðskipta milli fjölskyldu og vina, samanber kjörorð eins stærsta 

samfélagsmiðilsins: „Facebook helps you connect and share with the people in your life“. 

Það hlýtur að teljast lykilatriði á þessum miðlum að áhorfendur upplifa ákveðna nánd við 

þær persónur sem þar lifa og hrærast, ekki bara vegna þess að miðlarnir eru hannaðir til 

náinna og persónulegra boðskipta, eins og við sáum í lýsingum Arons á árdögum Snapchat 

árið 2012, heldur einmitt vegna þess að persónurnar koma fram undir eigin nafni, eða öllu 

heldur að persónan og manneskjan deila sama nafni. 

Ef við skoðum sviðsetningu Arons sem sjálfsævisögulegan performans blasir við að 

nafnið er lykilforsenda fyrir þeirri túlkun, en það að stíga á svið undir eigin nafni er ekki 

óþekkt í sviðslistum. Sjálfsævisögulegir performansar voru vinsælt viðfangsefni á áttunda 

og níunda áratug síðustu aldar og listamenn á borð við Spalding Gray og Richard 

Schechner oft nefndir sem frumkvöðlar á því sviði, eins og haft er eftir leikstjóranum Mark 

Russel um Spalding Gray: 
 

He broke it all down to a table, a glass of water, a spiral notebook and a mic. Poor 
theatre – a man and an audience and a story. Spalding sitting at that table, speaking 
into the mic, calling forth the script of his life from his memory and those 
notebooks. A simple ritual: part news report, part confessional, part American 
raconteur. One man piecing his life back together, one memory, one true thing at a 
time. Like all genius things, it was a simple idea turned on its axis to become 
absolutely fresh and radical.11 

 

Svo bent sé á nýlegt íslenskt dæmi um sviðslistamenn sem koma fram undir eigin 

nafni má nefna íslenska sviðslistahópa á borð við Kriðpleir, þar sem Friðgeir Einarsson, 

Ragnar Ísleifur Bragason og Árni Vilhjálmsson eru í senn höfundar verkanna og 

flytjendur.12 Þótt þeir tali sjálfir um „persónur“ verkanna sem aðgreindar frá sjálfum sér, 

manneskjunum, er augljóst að efniviðurinn er úr eigin ranni kominn og mörkin ekki 

                                                
11 Gray, S. Theatre Communications Group. 
12 Bjarni Jónsson er hér ónefndur en hann stígur jafnan ekki á svið. 
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allsendis skýr.13 Til dæmis fjalla þeir mikið um sjálfa sig, sviðslistahópinn sem þeir 

tilheyra og ferlið sem lagt var í við vinnslu verkanna, ekki síst í verkum á borð við 

Krísufund. Þar er fjallað um ferlið að verkinu en jafnframt viðleitni leikhússins til að gera 

sér mat úr hinu persónulega, eins og einn gagnrýnandi komst að orði um eftirminnilega 

senu þar sem náið og persónulegt bréf Ragnars til móður sinnar er notað sem efniviður í 

sýningunni. Þannig skrifaði gagnrýnandinn Saoirse Anton sem sá hópinn á Dublin Theatre 

Festival árið 2016: 
 

... the production is very aware of the art form in which it is operating, exposing 
some of the less pleasant aspects of theatre. As the personal stories, so willingly 
shared earlier when the teller had control, are taken from their originators and 
pushed into being content or “material” for a production, they lose their vivacity 
and honesty.14 

 
 Þótt Aron vinni ekki markvisst innan leikhússins með þessum hætti má benda á 

margt sem þessir listamenn eiga sammerkt. Rétt eins og meðlimir Kriðpleirs talar Aron 

opinskátt um Snapchat á miðlinum Snapchat og efniviður snappanna oft sóttur úr hans 

dagsdaglega lífi, hann deilir með okkur hversdagslegum sigrum og uppákomum úr hans 

nánasta umhverfi, hvort sem það eru nýjustu verkefni á sviði leiklistar, afmælið hans eða 

stóráfangar í fjölskyldulífinu, en allt verður þetta efniviður á skemmtiveitunni Aronmola. 

Eins og Anton bendir á í umfjöllun sinni um Kriðpleir missir þessi efniviður sannleiksgildi 

sitt í gegnum sviðsetninguna, þótt hann reki rætur sínar til sannra atburða. Efniviðurinn er 

sóttur í  persónulega sigra Arons rétt eins og venjulegur notandi á Facebook deilir með 

vinum og kunningjum, rétt eins og Kriðpleir eða Spalding Gray væru vísir með að nota 

sem efnivið í sviðslistum. 

Kraftur nafnsins er fleirum hugleikinn en sviðslistamönnum. Félagsfræðingurinn 

Orlando Patterson heldur því fram þegar hann skoðar samband þræla og þrælahaldara í 

bókinni Slavery and Social Death að lykilþáttur í að leiða manneskju undir ok sé einmitt að 

breyta nafni hennar.15 Eins og Ingólfur Eiríksson orðar hugsun Pattersons á íslensku er 

nafnið „munnleg birtingarmynd sjálfsmyndar og tilvistar einstaklings sem skilgreini 

aukinheldur samband hans við ættingja sína.“ Þess vegna hafi þrælahaldarar oftar en ekki 

haft hraðar hendur við að gefa þrælum sínum ný nöfn.16 Þótt Patterson ræði mátt nafnsins í 

                                                
13 Visir.is. Ætla sér stundum aðeins um of. 
14 The Reviews Hub. DUBLIN THEATRE FESTIVAL: Crisis Meeting – Project Arts Centre, Dublin. 
15 Patterson, O. Slavery and Social Death. 54-55 
16 Ingólfur Eiríksson. Snorklað í eilífðinni. 
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allt öðru samhengi en lagt er upp með í þessari ritgerð er punkturinn um nafnið sem 

„munnlega birtingarmynd sjálfsmyndar og tilvistar einstaklings“ vel við hæfi þegar við 

skoðum sviðsetningu Aronmola. Þegar við heyrum nafnið Aron birtist okkur sjálfsmynd og 

tilvist einstaklings sem við skynjum í sviðsljósi samfélagsmiðilsins. Þannig sviðsetur Aron 

hlutverkið Aronmola sem hinn „stórvinsæli spéfugl“ sem hann er, en er jafnframt í 

hlutverki einstaklingsins Arons Más sem tekur á sig hin ýmsu félagslegu hlutverk, hvort 

sem það er nemandi, samstarfsmaður, kærasti, faðir og lengur mætti telja. Aron segir 

einmitt sjálfur að hann forðist hið yfirborðskennda og tilgerðarlega í snöppum sínum, að 

honum sé mikilvægt að taka sig ekki of alvarlega og þykjast ekki vera eitthvað sem hann er 

ekki. „Ég var mjög oft að vinna með það þegar ég var að skíta að taka það upp og deila því 

með öðrum. Sambandserjur eða eitthvað svona, vera að stríða Hildi, fokka í henni og fá 

einhver viðbrögð,“ nefnir hann sem dæmi um efnivið snappanna í Hæpinu.17  

Þótt Aron heiti Aron bæði á Snapchat og í sínum persónulega hversdegi skal ekki 

litið framhjá því að „Aronmola“ er líka að vissu leyti viðbót eða breyting á hans eigin 

nafni, Aron Már Ólafsson, sem þó er með augljósum hætti samansett úr nafni 

manneskjunnar, nafninu sem finna má í Þjóðskrá og stendur í vegabréfi Arons. Þannig 

markar nafnið Aronmola ákveðinn ramma utan um hegðun og framkomu Arons á Snapchat 

til aðgreiningar frá hegðun og framkomu hans í sínum „raunverulega“ hversdegi en 

munurinn á þessu tvennu er erfiðari viðfangs en ætla mætti. Aðspurður hvort það sé munur 

á Aroni á Snapchat og Aroni heimafyrir svarar hann: 
 

Já, hellingur. Aronmola er the alter ego af Aroni Má. En á sama tíma er hellingur í 
Aronmola sem er alveg partur af mér. Þetta náttúrulega bara er ég og þetta er 
hundrað prósent minn húmor og þetta er hundrað prósent ég.18 

 

 Þarna blasir við ákveðin þversögn en í því samhengi er vel þess virði að staldra við 

margræðni orðsins hlutverk. Félagsfræðingurinn og rithöfundurinn Erving Goffman bendir 

í bók sinni Frame Analysis á að greinarmunurinn á hlutverki (e. role) leikarans á sviði 

annars vegar, til dæmis þegar hinn eða þessi leikari fer með hlutverk Hamlets í 

leiksýningu, og hinum ýmsu félagslegu hlutverkum sem leikarinn tekur á sig í sínu 

dagsdaglega lífi hins vegar virðist ekki vefjast fyrir áhorfendum þótt um ólíka merkingu 

orðsins sé að ræða. Hlutverkið Hamlet byggir á sviðsettri og skáldaðari ævisögu 

persónunnar og hlutverkum hennar sem prins, sonur, vinur og svo framvegis en þau 
                                                
17 Aron Már Ólafsson. Hæpið. 
18 Viðtal 1. Viðtal höfundar við Aron Má Ólafsson. 
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félagslegu hlutverk sem leikarinn tekur á sig í sínu dagsdaglega lífi byggja ekki síður á 

ævisögu og félagslegum hlutverkum, þótt nú sé um raunverulega ævisögu og raunveruleg 

félagsleg hlutverk að ræða.19 Við notum sama orð um hlutverk Aronmola og hlutverk 

Arons Más rétt eins og hlutverk Hamlets og manneskjunnar sem leikur Hamlet. Sú 

staðreynd að nafnið Aron eigi við um báða aðila bætir bara gráu ofan á svart og máir út 

sérstöðu þessara hlutverka, enda þótt Snapchat-nafnið Aronmola sé notað í stað Arons Más 

Ólafssonar. Þannig má leiða hugann að því hvort mörk hlutverka á borð við Sylvíu Nótt í 

flutningi Ágústu Evu Erlendsdóttur eða Borats í flutningi Sacha Baron Cohen væru ekki 

öllu óljósari ef persónan og manneskjan bæru sama nafn? Þótt munurinn á þessum ólíku 

hlutverkum sé í hugum flestra skýr þegar hefðbundin leiksýning eða skýrlega afmörkuð 

sviðsframkoma er annars vegar verða hér færð rök fyrir því að mörkin milli ólíkra 

hlutverka séu máð út í sviðsetningu Arons, en nafnið Aron er einmitt lykilverkfæri til að 

koma á margræðni hlutverksins Aron.  

Sum hlutverk Arons á Snapchat eru leikin í því sem Goffman myndi kalla hreinan 

performans (e. pure performance). Hreinn performans er í hans huga í ætt við leikrit eftir 

handriti, ballet, klassíska tónleika og fleiri aðstæður þar sem performansinn kæmi aldrei til 

sögunnar án áhorfandans. Þá talar Goffman í sömu andrá um persónulegan performans (e. 

personal performance) þar sem flytjandinn verður sér sjálfur úti um sviðsmynd og leikmuni 

þegar við á og ekkert sérstakt tilefni, eins og auglýst leiksýning, leikskrá leikhússins, 

miðahafandi áhorfendur og svo framvegis knýr flytjandann til að framkvæma 

performansinn. Þannig sjáum við bersýnilega hinn hreina performans þegar Aron skáldar 

persónur á borð við Halldóru hip-hop, sem skemmtir áhorfendum með því að dansa við 

tónlist, Justin Bieber, eða Vegan Vigni, sem deilir skálduðum mataruppskriftum. Athugið 

að í báðum hlutverkum breytir Aron um nafn þótt hann komi enn þá fram á efnisveitu 

Aronmola. Aron verður sér líka úti um það sem kalla mætti sviðsmynd og leikmuni 

Aronmola auk þess sem tilefni flutningsins er algjörlega í hans höndum. Því mætti ætla að 

tilkoma þessara persóna eigi rætur sínar í persónulegum performansi, þótt við munum 

reyndar sjá að Snapchat verði honum líka úti um það sem túlka mætti sem „sviðsmynd og 

leikmuni Snapchat“. Eins lýsir Aron því sjálfur að eftir því sem áhorfendum fjölgaði á 

Snapchat-reikningnum hafi komið til ákveðin pressa, sem krafðist ákveðins fjölda snappa á 

dag, sama hvernig viðraði.20 

                                                
19 Goffman, E. Frame Analysis, 129 
20  Sjá tilvitnun hér á eftir úr Hæpinu á bls. XXX í kaflanum um Baudrillard... 
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Goffman segir um hinn hreina performans: „Performances can be distinguished 

according to their purity, that is, according to the exclusiveness of the claim of the 

watchers on the activity they watch.“21 Þegar Aron leikur Halldóru hip-hop er ákveðin 

gjörð sviðsett fyrir ákveðna áhorfendur og áhorfendurnir hafa tilkall til efnisins – þetta er 

skemmtiefni þeim til skemmtunar.  Þegar sambandserjum, persónulegum sigrum og 

hugleiðingum Arons Más á klósettinu er blandað í sviðsetninguna er hins vegar er ekki 

lengur ljóst hvaðan og til hvers efnið er komið, að hvaða leyti það er sviðsett og hvaða 

skilning við leggjum í hlutverk þess sem við sjáum. Þótt Snapchat-nafnið Aronmola rammi 

inn þessa hegðun og framkomu er unnið með efnivið úr hversdeginum sem enn væri til 

staðar án áhorfandans rétt eins og hversdagurinn væri áfram til staðar án Snapchat-nafnsins 

Aronmola. Þarna blandast saman tvær ólíkar hliðar miðilsins, náni myndbandsmiðillinn 

sem hugsaður er fyrir skilaboð milli vina og öri skemmtimiðillinn sem spéfuglar á borð við 

Aronmola nota sem efnisveitu, en allt sameinast þetta undir regnhlíf nafnsins „Aron“. 

Velta mætti upp þeirri spurningu hvort þversögn Arons, sú að „alter egóið sé hundrað 

prósent maður sjálfur,“ sé ekki bundin við hann einan, heldur samtímanum eðlislæg. Ef við 

skoðum framkomu okkar á samfélagsmiðlum sem sviðsetningu má spyrja hvort við gefum 

ekki upp á bátinn hluta af sannleiksgildi þess efnis sem við deilum í sviðsljósi 

samfélagsmiðlanna. Hættir ekki raunveruleikinn að vera raunverulegur um leið og við 

notum hann sem efnivið? 

  

                                                
21 Goffman, E. Frame Analysis, 125 
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3. Hver er merking Snapchat? 

Ef spurt er hvert eðli og merking miðilsins Snapchat sé þegar sviðsetning hins persónulega 

er annars vegar er mikilvægt að átta sig á þunganum sem við leggjum í merkingu hinna og 

þessara miðla. Heimspekingurinn og rithöfundurinn Herbert Marshall McLuhan, sem oft er 

titlaður sem fjölmiðlafræðingur vegna þess hve áhrifamikil skrif hans voru á því sviði, hélt 

því fram að inntak miðilsins væri ekki það sem inniber merkingu hans, heldur miðillinn 

sjálfur. Þannig séu merkilegustu skilaboð fjölmiðlanna ekki falin í innahaldi þeirra og 

efnistökum, forsíðufrétt Morgunblaðsins skipti minna máli en Morgunblaðið sjálft, 

fréttaflutningur Süddeutsche Zeitung af Panama-skjölunum skipti minna máli en útgáfa 

slíkra blaða á prentuðu ritmáli. McLuhan sagði að ekkert sem prentað hefur verið sé jafn 

mikilvægt og sjálfur prentmiðillinn. Með sömu rökum má segja að ekkert sem snappað 

hefur verið sé jafn mikilvægt og miðillinn Snapchat. Það sem mestu skipti í hinu stóra 

samhengi, í sögulegri framvindu, sé áhrif nýrrar tækni og nýrra miðla á skynjun mannsins 

og umhverfi. 

Þannig útskýrir McLuhan í upphafi Understanding Media: The Extensions of Man, 

sem kom út árið 1964, þá hugsun að miðillinn sé merkingin: „Þetta þýðir einungis að 

einstaklingsbundnar og samfélagslegar afleiðingar allra miðla – það er að segja hvers konar 

framlengingu af okkur sjálfum – eiga orsakir sínar í hinum nýju sviðum mannlífsins sem til 

verða við hverja framlengingu á okkur, eða við hverja tækninýjung.“22 Hann tekur 

járnbrautarlestina og rafljósið sem dæmi um veigamiklar tækninýjungar og tekur rafljósið 

sem dæmi um „hreinar upplýsingar“ og „miðil án merkingar“, það hvernig inntak miðlanna 

og miðlarnir sjálfir séu ekki einn og sami hluturinn: 
 

„Merking“ allra miðla og allrar tækni er nefnilega þau nýju svið og mynstur eða sú 
breytta hröðun sem hún innleiðir í mannlegt samfélag. Járnbrautarlestin innleiddi 
ekki hreyfingu eða flutninga, og heldur ekki hjólið eða veginn, í samfélagið en hún 
stækkaði sviðin sem maðurinn hafði starfað á áður og bætti öðrum við og skapaði 
þannig algerlega nýja tegund borga og annars konar störf og afþreyingu.23 

 

Hugmyndina um „breytta hröðun“ er vel hægt að heimfæra á samfélagsmiðla rétt eins og 

að „ný svið og mynstur“ verði til með tilkomu þeirra. „My story“ á Snapchat er gott dæmi 

                                                
22 McLuhan, M. Miðill, áhrif, merking, 36 
23 Ibid, 37 
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um þetta, en eins og Aron lýsir sjálfur gerbreytti sagan á Snapchat því samskiptamynstri 

sem miðillinn bauð upp á. Breytt hröðun á vel við um tilkomu samfélagsmiðla í heild sinni, 

svo ekki sé talað um sjálft internetið, sem var auðvitað ekki til þegar McLuhan skrifaði 

Understanding Media. Breytt hröðun í samskiptum á raunar vel við um allar nýjar 

boðskiptaleiðir en færa má rök fyrir því að þróun miðlanna byggi að miklu leyti á hröðun. Í 

því samhengi má aftur minnast á áherslu miðilsins Vine á að hver sending skuli afmarkast 

af sex sekúndna tímaramma og viðleitni samfélagsmiðlanotenda til að vera sífellt örari í 

útsendingum sínum. Þannig lýsir Aron til dæmis þróuninni í myndbandsbloggum á 

Youtube. „Þú sérð hvernig þetta er edíterað í dag. Þú ert eiginlega aldrei lengur en nokkrar 

sekúndur í hverjum ramma, það er mikið klippt og þú ert að reyna að koma öllu til skila.“ 

Hins vegar hafi fyrstu „vloggararnir“ eða myndbandsbloggararnir frá því um 2010 ekki 

lagt upp úr sömu hröðun. „Það var lið sem var í alvörunni að vídjó-logga daginn sinn. Það 

voru kannski tuttugu mínútna vlog þar sem er ekki mikið klippt á milli setninga og þú ert 

bara að tala og tala. Það var miklu hægara formatt.“24 Þessi breytta hröðun, sem færa má 

rök fyrir að miðlar á borð við Snapchat og Youtube innleiði í mannlegt samfélag, er 

miðlæg í merkingu miðlanna. Sífellt örara myndlæsi, hvort sem það er samkvæmislíf á 

Tinder eða félagsleg samskipti ungmenna á miðlum eins og Instagram eða Snapchat, 

verður stærri og stærri hluti af lífi þúsaldarkynslóðarinnar samhliða þróun þessara miðla og 

breyttri hröðun. 

McLuhan útskýrir nánar um inntak og merkingu miðla með því að víkja að 

rafljósinu: 
 

Það skiptir engu hvort verið er að nota ljósið við heilauppskurð eða til að leika 
hafnabolta. Því mætti halda fram að heilaskurðurinn eða hafnaboltinn séu á vissan 
hátt „inntak“ rafljóssins þar eð það væri ekki hægt að framkvæma heilaskurð eða 
leika hafnabolta án þess. Þetta undirstrikar að „miðillinn er merkingin“ vegna þess 
að það er miðillinn sem mótar og stýrir samskiptum og hegðun mannsins. Inntak 
eða notkun slíkra miðla er fjölbreytt en þeir eru gagnslausir við að móta mannleg 
samskipti. Það er auðvitað dæmigert að „inntak“ sérhvers miðils blindi okkur sýn á 
einkenni hans.25 

 

Með þessum rökum mætti segja að það skipti ekki máli hvernig Halldóra hip-hop dansar 

þennan eða hinn daginn eða við hvaða Justin Bieber lag, hvaða mataruppskriftum Vegan 

Vignir deilir með okkur eða hverju Aron kýs að deila með okkur þar sem hann situr á 

                                                
24 Viðtal 1. Viðtal höfundar við Aron Má Ólafsson. 
25 McLuhan, M. Miðill, áhrif, merking, 37 
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klósettinu hvern dag fyrir sig. Þetta séu allt atriði sem blindi okkur sýn á sjálft eðli 

Snapchat og einkenni miðilsins. Ef gengið er útfrá hugsun McLuhan er það Snapchat sem 

mótar og stýrir þessum samskiptum og býður upp á blöndu af nánum og persónulegum 

skilaboðum annars vegar og leiknu efni áhorfendum til skemmtunar hins vegar, eins og 

Aron lýsir sjálfur ofar í ritgerðinni.  

Hver eru þá áhrif Snapchat og miðlun „snapparans“ á skynjun mannsins og 

umhverfi? Hverjar eru þá hinar einstaklingsbundnu og og samfélagslegu afleiðingar 

Snapchat? Á hvaða nýju sviðum mannlífsins eiga þá afleiðingar Snapchat og snappara á 

borð við Aronmola orsakir sínar? Við munum sjá að gangverk Snapchat afmarkar ákveðin 

samskipti og setur þeim skorður. Enn fremur munum við sjá að margt í umformandi eðli 

myndarinnar verður steravaxið á miðli eins og Snapchat. Eins er sviðsetningin sem á sér 

stað á Snapchat dæmd til að gera sér mat úr persónulegum efniviði snappanna og þannig 

verður sannleiksgildi þeirra að aukaatriði en sviðsetningin aðalatriði. Því má segja að 

Snapchat sé umformandi myndefnismiðill sem byggi á sviðsetningu sem fer í gegnum 

ákveðið ferli endurgjafar og umformunar, þannig að mörk hins raunverulega og sviðsetta, 

sanna og umformaða, verða með öllu óljós. 
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4. Sviðsetti myndefnismiðillinn Snapchat 

Sigurlaug Elín Þórhallsdóttir gerir í mastersritgerð sinni í menningarfræði, 

Myndefnisframleiðsla einstaklinga – afþreying og innræting á myndefnismiðlunum 

Snapchat og Instagram, greinarmun á myndefnismiðlum annars vegar og miðlum sem 

hverfast frekar um hið ritaða orð hins vegar. Þannig snúast Facebook og WhatsApp, svo 

dæmi séu tekin, að miklu um leyti um skrifuð skilaboð á meðan Instagram og Snapchat 

snúast fyrst og fremst um birtingu myndefnis.26 Framleiðsla myndefnis er því miðlæg í 

merkingu Snapchat, eins og McLuhan myndi segja. Í ritgerðinni bendir Sigurlaug jafnframt 

á að notendur fari á Snapchat í leit að afþreyingu, sem aftur mætti segja að væri miðlægur 

hluti af merkingu Snapchat, en þar sem mynd er í eðli sínu aldrei hlutlaus eru áhrif 

miðilsins ekki síður innræting en afþreying. Ljósmyndin fangi ekki bara heldur skapi um 

leið, ekki síður en teikningar og málverk, eins og Susan Sontag hafði komið auga á strax 

árið 1977 í bók sinni On Photography. Ljósmyndin sé túlkandi miðill þótt við leggjum 

gjarnan traust í óyggjandi sannleiksgildi hennar:  
 

While a painting or a prose description can never be other than a narrowly selective 
interpretation, a photograph can be treated as a narrowly selective transparency. 
But despite the presumption of veracity that gives all photographs authority, 
interest, seductiveness, the work that photographers do is no generic exception to 
the usually shady commerce between art and truth. Even when photographers are 
most concerned with mirroring reality, they are still haunted by tacit imperatives of 
taste and conscience … Although there is a sense in which the camera does indeed 
capture reality, not just interpret it, photographs are as much an interpretation of the 
world as paintings and drawings are. Those occasions when the taking of 
photographs is relatively undiscriminating, promiscuous, or self-effacing do not 
lessen the didacticism of the whole enterprise. This very passivity – and ubiquity – 
of the photographic record is photography’s “message,” its aggression.27 

 

Þannig sé traustið á sönnunargildi ljósmyndarinnar, trúin á ljósmyndina sem gagnsæjan og 

óhlutdrægan miðil, sjálf merking miðilsins, þótt um falska trú sé að ræða. Þannig sé 

ljósmyndin úlfur í sauðagæru, hún birtist okkur sem hlutlaus miðill en er í eðli sínu 

hlutdræg. Eins á orðaval Sontags um „skuggaleg viðskipti milli listar og sannleikans“28 vel 

                                                
26 Sigurlaug Elín Þórhallsdóttir, Myndefnisframleiðsla einstaklinga. 
27 Sontag, S. On Photography, 3 
28 Lausleg þýðing höfundar. 
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við í okkar samhengi, ef heimfæra má sömu hugsun yfir á skuggaleg viðskipti milli 

Snapchat og sannleikans og segja í sömu andrá að Snapchat sé enn einn úlfur í sömu gæru. 

Bæði í tilfelli snapparans og ljósmyndarans er efnið ákveðið og afmarkað af þeim sem 

myndavélinni veldur. Í grein eftir Úlfhildi Dagsdóttur, sem gripið er til í ritgerð 

Sigurlaugar Elínar, er þessi hugsun um ljósmyndina tekin lengra og talað um 

„umformandi“ eðli myndarinnar: 
 

Þannig er trúverðugleiki ljósmyndarinnar ævinlega blekking. Myndavélin er ekki 
hið nýja „bera auga“, sem aðeins nemur það sem það sér og fangar það svo á filmu, 
þvert á móti: myndavélin færir í form, markar af og rammar inn og umformar 
þannig viðfangsefnið, sem síðan er mótað enn fremur af samhengi og texta. Þetta 
sést hvað best í listrænum ljósmyndum, en kemur einnig fram í skyndimyndum eða 
tækifærismyndum, og mætti sjálfsagt lesa marga fjölskyldusöguna á nýjan hátt út 
frá myndaalbúmum heimilisins.29 

 

Möguleikar til umformunar á tækisfærismyndum, eins og Úlfhildur vekur máls á, eru 

mýmargir á Snapchat, sem auk þess gefur myndunum ákveðið samhengi og texta ef þess er 

óskað. Má þar nefna filter, texta sem settur er ofan á myndir í ýmsum stærðum, litum og 

leturgerðum, viðbætur sem settar eru ofan á snöpp, lengd snappanna, birtingarmáti og 

fleira. Sem dæmi um slíka viðbót má nefna snapp þar sem Aronmola situr á klósettinu og 

talar við okkur um þann heiður að leika á móti Hilmi Snæ í þáttunum Ófærð. Í því snappi 

notar hann gamalt myndband af Hilmi Snæ að leika í grínþætti, þar sem Hilmir segir svo 

eftirminnilega: „kannski í næsta lífi, aumingi!“ en þetta klippir Aron ofan á sitt eigið snapp 

og leikur þannig á móti gamalli upptöku af Hilmi inni á klósetti hjá sér. Þannig eru margir 

möguleikar opnir á Snapchat sem gera fólki mögulegt að bæta, breyta og umforma og 

jafnvel mætti segja að viðmótið sem Snapchat byggir á hvetji til þess að möguleikarnir séu 

nýttir. Þannig er umformandi eðli ljósmyndarinnar tekið mun lengra á miðli eins og 

Snapchat, jafnvel að svo miklu leyti að Snapchat hefur meira um inntak myndefnisins að 

segja en sjálf myndavélin og notandinn sem henni beitir. 

Það er vel þess virði að útskýra betur filterinn á Snapchat í þessu samhengi. 

Filterinn er hjúpur sem settur er ofan á ljósmyndir eða myndbönd á Snapchat til að breyta 

eða bæta, oft með það fyrir augum að gera myndefnið skemmtilegra. Myndefnismiðlar 

bjóða gjarnan upp á filtera til að notendur geti unnið ljósmyndir með ákveðna fagurfræði 

eða litablöndun í huga en Snapchat og fleiri miðlar bæta úr skák og bjóða upp á margs 

konar hjúpa til að breyta rödd og ásýnd fólks á myndunum, auk þess sem hægt er að „líma“ 
                                                
29 Úlfhildur Dagsdóttir, Það gefur augaleið 
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ofan á myndirnar margvísleg skilaboð eða „stickers“, svo sem vikudag, staðsetningu eða 

hversdagsleg skilaboð á borð við „how’s it hanging?“ Gamlar myndbandsklippur eins og 

Aron notaði af Hilmi Snæ hér fyrir ofan eru af sama meiði, þar sem hjúpur er límdur ofan á 

upprunalega myndefnið. Vegan Vignir í flutningi Arons er gjarnan með skræka rödd og 

samþjappað andlit á meðan Halldóra hip-hop, svo við höldum okkur við sömu dæmi og 

fyrr í ritgerðinni, kemur fram fegruð með þar til gerðum hjúp sem inniheldur auk þess 

höfuðfat Halldóru, rauðan klút. Allt er þetta mögulegt með tækni sem greinir hvar andlit 

notandans er staðsett til að geta ummyndað það. Með sumum hjúpum er gengið svo langt 

að upprunalega myndefnið, það sem myndavél notandans fangar, er aðeins lítill hluti af 

skilaboðunum. Til dæmis ef notanda þóknast að senda mynd af sér sem skíðakappi að 

renna sér niður brekku er allt nema smávaxið andlit skíðakappans komið frá hönnuðum 

filtersins, andlitið stendur eitt eftir sem framlag notandans í myndefnissendingunni. Annar 

slíkur filter sýnir notandann sem dansandi kanínu. Þá er filterinn með sanni orðinn 

búningur, leikmynd og leikmunir sviðsetningarinnar sem á sér stað á Snapchat, ef ekki sjálf 

forsendan fyrir sviðsetningunni, í senn sviðið og tilefni sviðsetningarinnar. Því hvað er 

frumlegt við dansandi kanínu ef hún kemur ekki frá sjálfum notandanum? 

Þannig má segja að „umformun tækifærismynda“ sé beinlínis innbyggð í gangverk 

Snapchat, þó svo að birting hins „persónulega“, það er að segja myndefni sem er frá 

raunveruleika notandans komið, sé uppistaða þess efnis sem ratar á samfélagsmiðla á borð 

við Snapchat. En ef við segjum að umformunin sé Snapchat eðlislæg, hvað er það sem 

verið er að umforma? Jú, við umformum þau nánu og persónulegu skilaboð sem Snapchat 

var ætlað í árdaga miðilsins, samhliða því að við sjáum vinsæla notendur á borð við Aron 

umforma og umbreyta mishreina sviðsetningu, ýmist af hreinu performeruðu gríni eða 

persónulegri sviðsetningu úr eigin hversdegi undir eigin nafni. Allt gengur þetta í gegnum 

ákveðið ferli samstarfs og endurgjafar, fær ákveðið samhengi og ákveðnar viðtökur sem 

síðan hafa áhrif á næstu myndefnissendingu og allt mótar þetta samhengið sem Aron stígur 

í hvert sinn sem hann sendir frá sér snapp í hlutverki Aronmola. 
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5. Samhengi og sviðsetning 

Eftir að notandinn er búinn að taka myndir úr sínu nánasta umhverfi og persónulega 

hversdegi, af sinni einstaklingsbundnu og hlutdrægu smekkvísi, sinni eigin ritskoðandi 

innrömmun og afmörkun, umforma það enn frekar í gegnum miðilinn Snapchat og senda 

áfram, annaðhvort til náinna vina eða mörgþúsund áhorfenda, verður það endanlega 

samhengi myndanna sem ræður túlkun þeirra. Sigurlaug Elín styðst við við kenningar 

bandaríska mannfræðingsins Jay Ruby þegar hún veltir upp vandanum sem blasir við þeim 

sem skoðar mynd, þ.e.a.s. sú staðreynd að samhengið ræður því hvernig hún er lesin, 

merkimiðinn sem myndunum er gefinn og umboð þess sem myndirnar tekur. Þannig mótist 

merking og tákngerð mynda af ýmsum þáttum: 
 

… til dæmis hvort um sé að ræða fréttaljósmynd eða listræna ljósmynd. Slík 
flokkun hafi áhrif á hvernig myndirnar eru skoðaðar. Í öðru lagi minnist hann [Jay 
Ruby] á samhengið sem myndin birtist í og tekur sem dæmi að hágæðastækkanir 
fréttaljósmynda sem hangi í sýningarsölum séu fremur taldar sem list en frétt. Í 
þriðja lagi beri að huga að þeim félagslega áunnu væntingum áhorfenda til 
„ákveðinna tegunda mynda sem gerðar eru af ákveðnum myndasmiðum og sýndar í 
sérstöku umhverfi“. Það sé þessi flókna leið að túlkun sem valdi því að áhorfendur 
eru ekki vissir um hvort myndasmiðurinn er listamaður eða einskonar tæknimaður 
sem sýnir heiminn í gegnum spegil.30 

 

En í hvaða samhengi birtist Aron Már eða Aronmola? Hvert er umboð hans sem 

ljósmyndari, grínisti og Snapchat-notandi? Hvers konar myndasmiður er hann og hvernig 

merkimiða er myndefninu gefið? Jú, hann birtist okkur undir eigin nafni sem „spéfugl“ á 

afþreyingar- og myndefnismiðlinum Snapchat, ekki bara sem „almennur“ notandi heldur 

sem áhrifamikill notandi með marga fylgjendur, en þeirri stöðu hefur hann náð með 

meðvituðum hætti og hefur jafnframt beinan hag af því að viðhalda henni. Hann er ekki 

fréttaljósmyndari, tæknimaður sem sýnir heiminn í gegnum spegil frekar en hann er 

listamaður að beita myndavélinni í þágu myndlistar. Hann er í senn að gera bæði og 

hvorugt, að skálda og segja satt. Hann miðlar skuggalegum viðskiptum milli Snapchat og 

sannleikans með það fyrir augum að halda ímynd Aronmola á lofti, ímynd sem er í senn 

ímynd vinsæls spéfugls og persónuleg ímynd Arons, hvar sem mörkin kunna að liggja.  

                                                
30 Sigurlaug Elín Þórhallsdóttir, Myndefnisframleiðsla einstaklinga. 
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Þessi flókna leið að túlkun er því á mjög óljósu rófi þegar Snapchat er annars vegar. 

Vegna traustsins sem við leggjum gjarnan í sannleiksgildi myndarinnar, þeirrar einföldu 

staðreyndar að Aron kemur fram undir eigin nafni með efnivið úr eigin ranni og hins 

persónulega og nána samhengis sem miðillinn rekur rætur sínar til gæti verið borðleggjandi 

að túlka snapparann sem „tæknimann sem sýnir heiminn í gegnum spegil“. Hins vegar 

bendir umformandi eðli myndanna og sviðsetningin sem á sér sífellt stað á Snapchat í aðra 

átt. Sviðsetningin færir okkur í eðli sínu fjær sannleikanum, þótt hún spretti úr 

sannleikanum og byggi á honum. 

Þessi þversögn um að skálda og segja satt er sameiginleg öllum sem fást við 

sjálfsævisögulega sviðsetningu, bæði í sviðslistum og á samfélagsmiðlum, rétt eins og 

minnst var á í gagnrýni um sýningu Kriðpleirs og viðleitni leikhússins til að gera sér mat úr 

hinu persónulega. Þegar við drögum eitthvað úr okkar persónulega lífi á svið á það til að 

eignast breiðari skírskotun og hættir þannig að fjalla um okkur sjálf. Eins er hið sviðsetta 

sjálf, hvort sem það er hjá sviðslistahópnum Kriðpleir, Aronmola eða einhverjum öðrum 

sem vinnur með sjálfan sig sem efnivið, oftar en ekki útkoma einhvers konar samstarfs. 

Flestir sviðslistamenn kannast við að bjóða samstarfsfólki sínu á rennsli áður en 

generalprufa verks á sér stað, þar sem ólíkar meiningar fá að mætast og hafa áhrif á 

niðurstöðu verksins. Eins má segja að hönnuðir Snapchats, viðmótsins og filteranna sem 

þar má finna verði eins konar samstarfsmenn Arons við sviðsetningu hins persónulega á 

miðlinum, í sumum tilfellum stafrænir leikmynda- og búningahönnuðir og í öðrum móta 

þeir sjálfar forsendur þess að ákveðin sviðsetning á sér stað. Þá má ekki gleyma þeirri 

sífelldu endurgjöf sem notandi á borð við Aronmola fær um það efni sem hann sendir í 

loftið. Aron er alltaf var við áhorfstölur miðilsins og þær skoðanir sem áhorfendur, 

fjölmiðlar, vinir og kunningar Arons koma stöðugt til skila um sviðsetningu Arons. Allt 

hlýtur þetta að hafa áhrif á næsta snapp sem síðan hefur áhrif á næsta og næsta. Þetta á 

sérstaklega við ef markmiðið er beinlínis að bæta við sig áhorfendum, eins og í tilfelli 

Arons.  

Sviðslistamaðurinn Deirdre Heddon bendir á þetta samstarf við sviðsetningu 

sjálfsins í bók sinni Autobiography and Performance, sem kom út árið 2007, og lýsir 

ágætlega þeim vanda sem fylgir því að sviðsetja sjálfið, nefnilega að það hættir að vera 

raunverulegt sjálf þess sem framkvæmir sviðsetninguna um leið og sviðsljósið tekur 

völdin, en sama vanda má vel heimfæra á hvers kyns sviðsetningu á Snapchat: 
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Performance is, of course, always citation, and as such instantly troubles the I-
identity of character and performer. If I perform me performing me, we are in the 
world of deconstructionist traces where there is no self-sameness, only the infinity 
of the split, endlessly (re)enacted in a Sisyphisian attempt to approximate the self.31 

 

Þannig er hlutverk Arons ekki stöðugur fasti heldur síbreytilegt í eðli sínu þótt 

sviðsetningin reyni stöðugt að líkja eftir og staðfesta þar með ímynd persónunnar. Ef við 

höfum í huga umformun myndefnisins á Snapchat eins og lýst var hér á undan, og eins það 

samstarf sem á sér stað í kringum framleiðslu myndefnisins og útfærslu sviðsetningarinnar, 

öðlast myndlíking Heddon um Sísýfosarmýtuna nýjan og áður óþekktan mátt á miðli eins 

og Snapchat. Rétt eins og hjá Sísýfos sér aldrei fyrir endann á sviðsetningu hins 

persónulega á samfélagsmiðlum, þar er engin rökrétt niðurstaða heldur einungis endalaus 

speglun og umformun, sviðsetning og innrömmun. Notandinn dregur efnivið úr eigin ranni, 

úr sínum persónulega hversdegi, sem síðan er umformaður og breytt í gangverki Snapchat 

sem sífelld endurgjöf og sviðsetning tekur síðan við af og mótar beint og óbeint næstu 

tilraun til að sviðsetja sjálfið á miðlinum. Þannig er hið nýja svið mannlífsins sem til kemur 

með Snapchat bókstaflega sviðsett útgáfa af sjálfinu sem birtist notendum í stöðugt 

umformuðum myndum, sem síðan hafa áhrif á næstu og næstu sviðsetningu, innrömmun 

og umformun. 

 

 

  

                                                
31 Heddon, D. Autobiography and Performance. 
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6. Aronmola: eftirlíking eða ofar raunveruleikanum? 

Ef við tökum lengra þá hugsun að sviðsetning hins persónulega á miðli eins og Snapchat 

hljóti að missa sannleiksgildi sitt í sýsífoskri tilraun til stöðugrar endurspeglunar á sjálfinu 

er nærri lagi að skoða þá sviðsetningu sem birtist okkur á Snapchat sem eftirlíkingu af 

frummyndinni, snapparann sem líkneski manneskjunnar, Aronmola sem eftirlíkingu af 

Aroni Má Ólafssyni. Þá vakna spurningar um eðli slíkra líkneskja. Franski 

heimspekingurinn Jean Baudrillard setti fram kenningar sínar um líkneskið, eftirlíkinguna 

og ofurraunveruleikann á níunda áratug síðustu aldar, og þótt póstmódernísk frægðarsól 

Baudrillards hafi risið fyrir tíma Snapchat er margt í þeim kenningum sem má heimfæra á 

snappara á borð við Aronmola. Grundvallarspurningin verður þá þessi: hvor er 

raunverulegri, Aron Már eða Aronmola? Það er að segja, sjáum við eftirlíkinguna í 

gegnum frummyndina eða öfugt? Er Aronmola ofar raunveruleikanum, frummyndinni sem 

líkneskið speglaði? 

Ef til vill þætti mörgum langt gengið að halda því fram að myndbönd og myndir af 

Aronmola á Snapchat væru líkneski en sjálf frummyndin, leiklistarneminn, kærastinn og 

faðirinn Aron Már Ólafsson jafnframt fjær raunveruleikanum en sú mynd sem birtist okkur 

á Snapchat. Þessa kenningu má ekki skilja sem svo, að hinn ofurraunverulegi Aronmola sé 

aðgreindur raunveruleikanum, heldur er Aronmola framsetning á raunveruleikanum, viss 

skynjun á Aroni Má, sem er dæmd til að missa raunveruleikatengsl sín og verða sitt eigið 

líkneski, ýktur veruleiki á flótta undan sjálfum sér eða, svo vitnað sé í Baudrillard, eins og 

tröllvaxið líkneski: „ekki óraunverulegt, heldur skrumskæling sem getur aldrei komið í stað 

þess sem er raunverulegt, heldur einungis í staðinn fyrir sjálft sig í endalausri hringrás án 

viðmiðs né umgerðar.“32 

Þótt fyrsta skynjun okkar á Aronmola á Snapchat sé meira í ætt við framsetninguna, 

sem er í huga Baudrillards andstæða eftirlíkingarinnar, þar sem sem „hin myndræna 

framsetning byggir á þeirri forsendu að jafngildi sé á milli táknsins og veruleikans sem það 

vísar til,“ þarf maður ekki að vera lengi á Snapchat til að sjá að slík jafngilding getur ekki 

átt sér stað, bæði vegna virkni miðilsins, sem gefur myndunum ákveðin farveg, ákveðna 

fyrirframgefna innrömmun, og vegna sviðsetningarinnar sem Aron leggur upp með, sem 

                                                
32 Baudrillard, J. Frá eftirlíkingu til eyðimerkur, 49 
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má með sanni segja að sé „ýktur veruleiki á flótta undan sjálfum sér“. Aron gengst sjálfur 

við þessum flótta þegar hann lýsir því að suma daga sé erfiðara að standa undi nafni sem 

snappari en aðra:  
 

… á sama tíma voru oft dagar þar sem mér leið ömurlega og ég var bara í einhverju 
þunglyndiskasti hérna heima en þurfti bara út af eftirspurninni að gera einhverja 
sögu yfir daginn. Þá þurfti ég að keyra í það, keyra í gegn, og mínir verstu dagar 
tilfinningalega voru oft mínar bestu sögur á Snapchat. Sem er fyndið eða svona 
kaldhæðnislegt. Þegar mér leið sem verst var ég kannski svona „oh mér er alveg 
sama hvað ég geri núna“ og þá gerði ég bara eitthvað rugl og það sló í gegn.33 

 

Þessi orð Arons eiga auðvitað fyrst og fremst við hans upplifun af hlutverki sínu 

sem snappari. Hins vegar hlýtur að vega þyngra, þegar við metum raunveruleika og 

ofurraunveru út frá kenningum Baudrillards, hvernig hinn almenni notandi á Snapchat, 

áhorfandi Aronmola, skynjar þær myndir sem hann sér af Aroni. Snemma í Framrás 

líkneskjanna, þar sem er fjallað um eftirlíkingaferlið, líkneskið og ofurveruleikann, leiðir 

Jean Baudrillard hugann að trúarlíkneskjum og spyr: „Hvað verður um guðdóminn þegar 

hann opinberar sjálfan sig í helgimyndum, þegar hann er fangaður í líkneskjunum? Heldur 

hann áfram að vera hið æðsta drottinvald, sem einfaldlega er efnisgert í myndum, í 

sjónrænni guðfræði? Eða er hann leystur upp í líkneskjum sem ein hafa til að bera þann 

glæsibrag og það vald sem skapar hrifningarmáttinn – verður hin sjónræna framleiðsluvél 

helgimyndanna látin koma í staðinn fyrir hina hreinu og skýru hugmynd um Guð?“34 Eins 

gætum við spurt: „Hvað verður um Aron Má þegar hann opinberar sjálfan sig í snöppum, 

þegar hann er fangaður í líkneskjum? Heldur hann áfram að vera hin æðsta birtingarmynd 

Arons, sem einfaldlega er efnisgerð í myndum, á sjónrænu félagsneti? Eða er hann leystur 

upp í líkneskjum sem ein hafa til að bera þann glæsibrag og það vald sem skapar 

hrifningarmáttinn – verður hin sjónræna framleiðsluvél snappanna látin koma í staðinn 

fyrir hina hreinu og skýru hugmynd um Aron?“ 

Svarið er í stuttu máli já ef gengið er út frá kenningum Baudrillards, í það minnsta í 

hugum meirihlutans sem aldrei hefur komist í kynni við Aron öðruvísi en í gegnum 

birtingarmynd líkneskisins. Ekki er þar með sagt að Aron Már „leysist upp“ og sé ekki 

lengur til, heldur leysist hugmyndin um Aron upp í þeim líkneskjum sem við sjáum á 

Snapchat þangað til við skynjum Aron fyrst og fremst í gegnum líkneskið Aronmola, ekki 

frummyndina Aron Má Ólafsson. Aronmola verður þannig ofar raunveruleikanum og ef 
                                                
33 Aron Már Ólafsson. Hæpið. 
34 Baudrillard, J. Frá eftirlíkingu til eyðimerkur, 47 
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snapparinn er raunverulegri en manneskjan, ef Aronmola hefur einn til að bera þann 

glæsibrag og það vald sem skapar hrifningarmáttinn, hlýtur upplifun okkar af snapparanum 

sömuleiðis að vera fyllri og jafnvel ánægjulegri en af manneskjunni. 

Í þessu samhengi, fyrst farið er að ræða „upplifun“, er skemmtileg tilviljun að Aron 

Már fékk nýlega svokölluð sýndarveruleikagleraugu í afmælisgjöf (e. virtual reality 

glasses) en með þessu mátti auðvitað fylgjast á Snapchat. Þannig opnuðu áhorfendur Arons 

einn góðan veðurdag, skömmu eftir að hann sjálfur opnaði afmælispakkann sinn, 

myndband af Aroni þar sem þeir fylgdust með honum upplifa sýndarveruleika í orðsins 

fyllstu merkingu. Upplifun Arons Más var sviðsett og innrömmuð af snapparanum 

Aronmola þannig að úr varð ofurraunveruleg upplifun af líkneski manns að upplifa 

sýndaveruleika með þar til gerðum gleraugum sem áhorfendur upplifðu allt í gegnum þar 

til gerða snjallsíma.  

Hvort sem Aron er að sýna okkur afmælisgjöfina sína, úti að ganga með kærustunni 

sinni, sinna barninu sínu, láta hugann reika þar sem hann situr á klósettinu eða hvaðeina úr 

hans persónulega lífi sem hann kann að setja á svið má færa rök fyrir því að allar þessar 

athafnir séu eftirlíkingar eða uppgerð. Baudrillard nefnir gíslatökur og flugvélarán sem 

dæmi um atburði sem séu einmitt „fyrirfram forritaðir í merkjakerfi og sviðsetningarritúöl 

fjömiðlanna, forskrifaðir í framsetningunni og í mögulegum afleiðingum“.35 Má ekki líka 

færa rök fyrir því að sviðsetning hins persónulega á samfélagsmiðlum eigi sitt eigið 

táknasafn, táknasafn hins persónulega, sem sé forskrifað í merkjakerfi og 

sviðsetningarritúöl miðla á borð við Snapchat? Í tilfelli Snapchat hlýtur þetta táknasafn þá 

að rekja rætur sínar í hinn nána myndbandsmiðil síðan 2012 annars vegar og hinn öra 

afþreyingarmiðil eins og Aronmola og aðrir vinsælir spéfuglar nota hann hinsvegar. 

Áhrifavaldar hljóta að vera allt frá bandarískum „vænurum“ til nánustu vina Arons. Í 

víðara samhengi mætti segja að merkjakerfi og sviðsetningarritúöl samfélagsmiðla í heild 

sinni séu stöðugt í mótun í hvert skipti sem notandi deilir eða skoðar efni á þessum 

miðlum, hann speglar þá sína sviðsetningu og táknanotkun í þeirri sem hann sér, hann 

meðtekur líkneski miðlanna og speglar sig í þeim áður en hann speglar sjálfan sig í sínu 

eigin líkneski og deilir með umheiminum. Táknkerfi hins persónulegra er þannig stöðugt í 

mótun í hinni sýsífosku hringrás sviðsetningarinnar. 

                                                
35 Baudrillard, J. Frá eftirlíkingu til eyðimerkur, 55 
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Niðurlag 

Að fjalla um sviðsetningu sjálfsins á samfélagsmiðlum er að stíga í ormagryfju samtímans. 

Þar sem einum steini er velt skríða alls kyns kvikindi á yfirborðið sem knýja á um að velta 

þeim næsta. Þótt reynt hafi verið að afmarka viðfangsefni ritgerðarinnar við einn notanda á 

einum samfélagsmiðli er viðfangsefnið svo víðfeðmt, síbreytilegt og margrætt að það 

teygir sig í fleiri áttir og fer þannig að fjalla um stöðuga sviðsetningu sem er samtímanum 

svo eðlislæg og vanabundin að aftur verður ekki snúið. Þannig má segja að flest sem sagt 

er um Aron í þessari ritgerð um mörk hins raunverulega og sviðsetta, kraft nafnsins, 

vandann sem blasir við hverjum sem skoðar myndefni eða hverjum sem reynir að sviðsetja 

hið persónulega, merkingu og breytta hröðun hinna nýju miðla, um líkneskið og 

frummyndina og táknkerfi hins persónulega eigi snertifleti við hvern sem skoðar og deilir 

efni á samfélagsmiðlum.  

 Eins og við sáum ræður samhengi miðla á borð við Snapchat og sviðsetningin sem 

þar á sér stað því að mörk opinberrar persónu og persónulegra boðskipta eru ekki lengur 

ljós. Þegar sjónvarpsmenn og skemmtikraftar eins og Andy Kaufmann fjölluðu um mörk 

raunveruleikans og sviðsins með nýstárlegum hætti á níunda áratug síðustu aldar var alltaf 

ljóst hvenær sviðsetningunni var lokið. Þegar Andy Kaufmann gekk úr sjónvarpssal og 

heim til sín var hann genginn af framsviðinu og inn á baksvið sem var afmarkað með 

skýrum hætti. Þessi mörk eiga ekki lengur við, enda erum við stöðugt í nánum boðskiptum 

við opinberar persónur samtímans, samfélagsmiðlastjörnur jafnt sem nánustu vini, á 

miðlum sem teygja sig í vasa og inn á heimili hvers sem þá notar. Möguleikinn er alltaf 

fyrir hendi að taka upp og deila því sem á sér stað hverri stundu. Við erum sviðsetningunni 

ofurseld og okkur reynist ómögulegt að greina með skýrum hætti mörk hins opinbera, 

sviðsetta og persónulega. Hvort og hvernig þessi þróun verður tekin lengra með MSN, 

Hotmail, Facebook og Snapchat-miðlum framtíðar er ómögulegt að segja. Þegar lesandi 

ársins 2018 les kenningu Baudrillards, sem hann skrifaði um í Getuleysi sýndarveruleikans 

á árdögum internetsins skömmu fyrir þúsaldamót, um að upplýsingahraðbrautir myndu 

hafa í för með sér „afmáningu raunverulegra fjarlægða“ eða „útþurrkun andlegra fjarlægða 
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og algerum samdrætti tímans“36 er hins vegar ekki erfitt að taka ofan af fyrir honum enda á 

þessi lýsing á afmáningu fjarlægða ótrúlega vel við á öld samfélagsmiðla. Hvort og hvernig 

miðlar framtíðar munu afmá og þurrka út andlegar fjarlægðir enn frekar, mörk í tíma og 

rúmi, skilrúm framsviðsins og baksviðsins, hins opinbera og hins persónulega, skal ósagt 

látið, en þróunin fram að þessu er í öllu falli skýr.  

 

  

                                                
36  Baudrillard, J. Frá eftirlíkingu til eyðimerkur, 63 
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