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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar MA ritgerðar í safnafræði er að rannsaka hvort efni á 

samfélagsmiðlum (e. social media) sé menningararfur sem söfnum beri að varðveita. 

Fjallað er almennt um samfélagsmiðla, söguna á bakvið þá og hverskonar fyrirbæri þeir 

eru. Facebook er tekið fyrir sem dæmi um samfélagsmiðla og gerð er síðan grein fyrir 

ákveðnu einkenni samfélagsmiðla sem er sjónræn samskipti. Einnig er fjallað um öll þau 

ólíku áhrif sem samfélagsmiðlar hafa á samfélagið. Næst er menningararfur tekinn fyrir 

og rýnt í skilgreiningar og orðræðu um menningararf. Samfélagsmiðlar eru síðan ræddir 

frekar og þeir tengdir við umræðu um menningararf og spurt er hvort hægt sé að líta á 

samfélagsmiðla sem menningararf. Gerð er grein fyrir söfnum og breyttu hlutverki þeirra 

og hvort þau eigi að bera ábyrgð á því að varðveita samfélagsmiðla. Síðan eru rædd ýmis 

vandamál sem tengjast því að varðveita samfélagsmiðla, þ.e. vandamál sem tengjast 

varðveislu og grisjun og eru ljósmyndir teknar fyrir sem dæmi. Einnig eru rædd ýmis 

tæknileg, siðferðisleg og lagaleg vandamál. Í lokin eru umræður í kringum breyttar 

áherslur stjórnvalda og safna varðandi varðveislu samfélagsmiðla og hvernig aukin 

samvinna getur auðveldað varðveislu á því flókna viðfangsefni sem samfélagsmiðlar eru. 
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Abstract 

The subject of this MA thesis in Museum Studies is to research if material on social media 

is a cultural heritage that museums should preserve. Among the subjects in this thesis will 

be the history behind social media and what kind of phenomenon it is. Facebook is 

explained as an example of social media and then there is a discussion about a specific 

feature of social media which is the sharing of visual material. There is also a discussion 

about different and potentially vast influences that social media has on society and social 

relations. Definitions and discourses of cultural heritage are explained, and an attempt is 

made to position social media within the discussion about cultural heritage. A chapter on 

museums explains their general role and the changes that many of them are facing today. 

The question is asked if it should be one of their current and future roles to preserve 

social media activities. Discussion is made about different and pressing problems that 

appear if museums might take on the role of collecting and preserving social media and 

are photographs discussed in particular as an example. Technical, ethical and legal 

problems are addressed in the thesis, along with questions about deaccession when 

dealing with preservation of Big data. At last there is a discussion about how official 

governments and museums can possibly change their focus considering preservation of 

social media and how collaborative efforts can potentially facilitate preservation of the 

complex phenomenon that social media is.   
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1 Inngangur  

Ég er fædd árið 1990 og er því af kynslóð sem hefur alist upp við aukna Internetnotkun. 

Síðan ég var yngri hef ég fengið að fylgjast með því hvernig tæknin hefur smám saman 

orðið stór hluti af samfélaginu og lífi einstaklinga. Sem barn man ég eftir því þegar heimili 

mitt var í fyrsta sinn tengt við Internetið með almennilegri tölvu og var þetta á þeim tíma 

ekki sjálfsagður hlutur. Síðar meir hefur þetta orðið eðlilegra og sjálfsagðara og hef ég 

mestan hluta ævi minnar notað Internetið í miklum mæli. Á unglingsárum mínum var til 

dæmis vinsælt að vera með bloggsíður og hélt ég úti fjölda bloggsíðna, bæði mínum eigin 

og sameiginlegum síðum með vinkonuhópum. Þar voru birtar ýmsar bloggfærslur og 

ljósmyndir um málefni líðandi stundar og er óhætt að segja að það hafi endurspeglað líf 

okkar á þeim tíma. Í dag eru þessar bloggsíður horfnar og þar með upplýsingar um líf og 

viðhorf unglinga á fyrsta áratug 21. aldar.  

Það er tiltölulega auðvelt að varðveita áþreifanlega hluti eins og muni, skjöl, bækur 

og ljósmyndir, en þessir hlutir veita gagnlega vitneskju um hvernig líf og viðhorf fólks var 

í fortíðinni. Hið sama verður ekki sagt um heimildir af Internetinu og eru hluti af mínum 

reynsluheimi. Margra ára minningar frá unglingsárum eru horfnar, en mögulega hefði 

verið hægt að varðveita þessar minningar hefðu þær verið í einhverskonar dagbók á 

áþreifanlegu formi, skrifað á laus blöð, í bækur, eða prentað út. Þar sem þessar minningar 

mínar á Internetinu voru á óáþreifanlegu stafrænu formi á netinu, hýstar á einhverri síðu 

sem síðan hvarf, þá eru allar þessar minningar glataðar. 

Samfélagsmiðlar hafa orðið stór hluti af hversdagsmenningu og í dag nota langflestir 

Facebook. Mikið af samskiptum fara í gegnum Facebook og fólk setur hvað eftir annað 

færslur á samfélagsmiðla eins og Facebook og segir frá lífi sínu, stofnar grúppur í kringum 

vinnustaði, nám, vinahópa, áhugamál og sendir skilaboð, birtir myndir og svo framvegis. 

Fólk „lækar“ og deilir áfram og hefur Facebook átt sinn þátt í ýmiss konar netbyltingum 

eins og #metoo og #egerekkitabu ásamt mörgu öðru. Á Facebook, sem og öðrum 

samfélagsmiðlum, er því að finna gríðarlega mikla vitneskju um menningu og líf fólks. 

Samkvæmt Hagstofu Íslands voru 97% Íslendinga reglulegir netnotkendur árið 2014 og er 

það hæsta hlutfall sem mældist í Evrópu (Hagstofa Íslands, 2015). Gallup gerði 
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samfélagsmiðlamælingu árið 2017 og kom í ljós að rúmlega 9 af hverjum 10 Íslendingum 

sem eru 18 ára og eldri notuðu Facebook, 58% notuðu Snapchat og 40% notuðu Instagram 

(Gallup, 2017). Facebook er langmest notaði samfélagsmiðillinn út um allan heim og um 

79% af öllum Bandaríkjamönnum nota þann miðil. Í öllum heiminum eru um 1,32 

milljarðar sem nota Facebook daglega en mánaðarlegir notendur eru um 2,01 milljarðar. 

Um 22% íbúa alls heimsins nota Facebook sem verður að teljast nokkuð mikið og er 

enginn annar samfélagsmiðill með svo háa prósentu á heimsvísu. Um 400 nýir notendur 

bætast við hverja einustu mínútu og daglega setja um 35 milljónir manna inn færslu á 

Facebook (Donnelly, 2018).  

Það gefur því auga leið að samfélagsmiðlar eru stórmerkilegt fyrirbæri sem vert er að 

huga að og rannsaka, og ekki síst í ljósi þess að sá möguleiki er fyrir hendi að þessar 

heimildir eigi eftir að hverfa, líkt og gerðist með bloggsíðurnar mínar. Spurningin er hins 

vegar hverjir eigi að rýna í þetta fyrirbæri og ekki síst, standa að varðveislu þessara 

heimilda. Þar beinast böndin ekki síst að ábyrgð safna í þeim efnum. Söfn eru stofnanir 

sem reknar eru í þágu samfélagsins og hafa þau það hlutverk að rannsaka og varðveita 

áþreifanlegan og óáþreifanlegan menningararf mannkynsins og miðla honum áfram til 

samfélagsins (ICOM, e.d.).  

Hlutverk safna hefur breyst og þróast töluvert á undanförnum áratugum. Í dag er 

almennt litið svo á að söfn eigi ekki lengur að vera þær alvarlegu og valdamiklu stofnanir 

sem þjóna einungis hagsmunum efri stétta, eins og þær voru hér áður fyrr. Einnig er litið 

svo á að söfn eigi að deila þeim völdum sem þau hafa með einstaklingum og hópum í 

samfélaginu, komi þau því við, með það að markmiði að geta komið til móts við sem flesta 

í hverju samfélagi. Einnig er aukin áhersla á að söfn horfi til og fjalli í auknum mæli um 

málefni líðandi stundar og ýti þannig undir gagnrýna hugsun (Gray og McCall, 2013, bls. 

1-3). Ef við lítum til Íslands sérstaklega í þessum efnum segir í safnalögum nr. 141/2011 

að hlutverk safna sé að tryggja að íslenskur menningar- og náttúruarfur sé varðveittur til 

framtíðar fyrir komandi kynslóðir. Samkvæmt lögunum ber söfnum að varpa ljósi á 

menningu landsins og þá vitneskju sem er til staðar um menningu fólks. Söfn eiga að 

stunda markvissa söfnun muna og heimilda og er mikilvægt fyrir þau að þróa faglega 

söfnunarstarfsemi (safnalög nr. 141/2011).  
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Nútímanum fylgja ýmsar tækninýjungar og fjöldaframleiðsla sem skapar ný vandamál 

fyrir söfn. Síðan ég byrjaði að starfa í safnageiranum og læra safnafræði hefur áhugi minn 

á samtímasöfnun og stafrænum menningararfi aukist. Mér finnst áhugavert hvernig hægt 

er að líta á sinn eigin samtíma og hvernig söfn geta breytt hlutverki sínu gagnvart 

samtímanum, þar sem hingað til hafa söfn mikið einblínt á fortíðina. Með mína 

grunnmenntun í þjóðfræði hef ég mikinn áhuga á hversdagsmenningu og hvernig hægt er 

að velta fyrir sér og rannsaka það sem fólk gerir á hverjum degi. Mér þykir spennandi að 

lyfta upp hversdagslegum og eðlilegum hlutum sem fólki finnst sjálfsagt og rýna í það. Það 

sem er því áhugavert er að velta fyrir sér hvernig hversdagslegt, en þó í leiðinni flókið 

fyrirbæri, eins og samfélagsmiðlar eigi við í þeirri umræðu og orðræðu sem til er um 

menningararf, hvort þetta sé fyrirbæri sem vert er að varðveita fyrir komandi kynslóðir 

og hvort sú varðveisla sé á ábyrgð safna.  

Meginspurningin sem ég fæst við í þessari ritgerð snýr að þessum vangaveltum og 

hljóðar á þessa leið: Hvert er hlutverk safna varðandi varðveislu menningararfs á 

samfélagsmiðlum? Ég mun í þessari ritgerð fjalla almennt um samfélagsmiðla, út á hvað 

þeir ganga og gerð verður sérstök grein fyrir samfélagsmiðlinum Facebook. Einnig verður 

farið í það hvers konar samskipti fara fram á samfélagsmiðlum og hvaða áhrif þeir hafa á 

samfélagið. Í þriðja kafla verður fjallað um ýmsar ólíkar skilgreiningar, orðræðu og 

vangaveltur um menningararf, samtímann og hvernig samfélagsmiðlar eru mögulega 

staðsettir í þeirri umræðu. Í fjórða kafla ritgerðarinnar verður síðan farið yfir hlutverk 

safna og hvort það sé á þeirra ábyrgð að stuðla að varðveislu efnis sem búið hefur verið 

til og deilt á samfélagsmiðlum. Einnig verða rædd möguleg vandamál sem fylgja því að 

varðveita efni samfélagsmiðla, bæði varðandi varðveislu og grisjun og verða ljósmyndir 

teknar fyrir sem sérstakt dæmi. Einnig verða rædd ýmis tæknileg, siðferðisleg og lagaleg 

vandamál varðandi varðveislu samfélagsmiðla. Í fimmta og síðasta kaflanum verða ýmsar 

umræður um það hvernig hægt er að breyta áherslum safna og stjórnvalda varðandi 

varðveislu samfélagsmiðla og hvernig aukin samvinna getur auðveldað slíka vinnu. 

Samfélagsmiðlar og hlutverk safna í tengslum við þá er tiltölulega nýtt en þarft 

umræðuefni sem er flókið en á sama tíma virkilega áhugavert. Þessi ritgerð er því 

einskonar tilraun til þess að gera grein fyrir efninu og þeim mörgu vandamálum sem fylgja 

því og hvort hægt sé að finna einhverjar lausnir á þessum vandamálum.  
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2 Samfélagsmiðlar 

2.1 Hvað eru samfélagsmiðlar? 

Samfélagsmiðlar (e. social media) eru ekki eitthvert fast og ákveðið fyrirbæri, heldur getur 

skilgreiningin á þeim færst til og frá eftir aðstæðum (Miller o.fl., 2016). Samfélagsmiðlar 

eru þó almennt skilgreindir sem samheiti yfir samfélög á netinu og undir það falla til 

dæmis Facebook og Twitter en einnig síður eins og YouTube og Wikipedia og í sumum 

tilfellum sölusíður eins og Amazon og eBay (Thomson, 2016). Hugtakið samfélagsmiðlar 

er í rauninni fremur óljóst og er það notað yfir ýmis fyrirbæri á Internetinu. Sumir vilja til 

dæmis kalla allt samfélagsmiðla en aðrir vilja afmarka það við síður eins og Facebook og 

Twitter. Sumum finnst blogg vera samfélagsmiðlar en öðrum ekki og í rauninni fer það 

svolítið eftir persónulegum skoðunum fólks hvað það ákveður að kalla samfélagsmiðla 

(Nations, 2018).  

Ef orðinu er skipt niður þá táknar samfélagslegi hluti þess (e. social) að það eiga sér 

stað félagsleg samskipti á milli fólks þar sem það deilir og tekur á móti upplýsingum. 

Miðlunarhluti orðsins (e. media) felur í sér tæki til samskipta í gegnum fjölmiðla, þar sem 

átt er við Internetið, en sjónvarp, útvarp og dagblöð hafa áður verið hefðbundnar 

tegundir af fjölmiðlum (Nations, 2018). Því hefur oft verið haldið fram að öll miðlun sé 

samfélagsleg þar sem hún er hluti af samfélaginu og því er hægt að velta fyrir sér hver sé 

hugsunin á bakvið hugtak eins og samfélagsmiðil. Spurningin er þá hvort hægt sé að 

skilgreina tölvur, útvarp og bækur einnig sem samfélagsmiðla, eða hvort það þurfi 

samskipti milli minnst tveggja einstaklinga svo hægt sé að kalla það samfélagsmiðla 

(Fuchs, 2014).  

Samfélagsmiðlar eru aðgengilegir í gegnum ýmis tæki, bæði í gegnum tölvur og öpp 

(e. app) í snjallsímum og spjaldtölvum. Samfélagsmiðlar henta mörgum ólíkum 

einstaklingum og geta flestir notað þá á sinn hátt og því geyma samfélagsmiðlar mjög 

gagnlegar upplýsingar um fólk úr öllum kimum samfélagsins (Thomson, 2016). Margir 

samfélagsmiðlar voru stofnaðir á tíunda áratugnum og árið 2000 jókst fjöldinn töluvert. 

Árið 2003 varð MySpace til og árið 2006 var það einn vinsælasti samfélagsmiðillinn á þeim 

tíma. Árið 2008 tók Facebook yfir í vinsældum og er það í dag einn stærsti 

samfélagsmiðillinn (Edosomwan, Kouame, Prakasan, Seymour og Watson, 2011).  



13 

Samfélagsmiðlar ganga mestmegnis út á samskipti á stafrænu formi þar sem 

notendur búa til stafræn samfélög til þess að deila upplýsingum, hugmyndum, 

persónulegum skilaboðum og öðru efni (Edosomwan o.fl., 2011). Samfélagsmiðlar ganga 

einnig út á að gera opinbera eða að hluta til opinbera prófíla. Síðan þurfa notendur að 

ákveða við hverja þeir vilja vingast við og mynda samband við og geta notendur síðan 

fylgst með þessum einstaklingum sem þeir hafa ákveðið að mynda samband við (Hofmann 

og Nadkarni, 2012). Samfélagsmiðlar auka tækifæri til þess að deila, vinna saman með 

öðrum og grípa til samfélagslegra aðgerða, án aðkomu hefðbundinna stofnana og félaga 

(Fuchs, 2014). Einnig hafa samfélagsmiðlar gert það að verkum að bæði vinir, fjölskylda 

og vinnufélagar eru til staðar á einum og sama miðlinum (Miller o.fl., 2016).  

Það hefur verið tilhneiging að líta svo á að tækni þróist á mjög einfaldan hátt og 

þannig hefur verið litið á samfélagsmiðla sem einungis eitt af nýjustu tískufyrirbærunum 

í heimi Internetsins. Sumsstaðar í heiminum er þó litið svo á að samfélagsmiðlar og 

Internetið sé einn og sami hluturinn. Fyrir tilkomu samfélagsmiðla sá fólk Internetið sem 

aðskilinn hlut frá raunheimum en staðan er ekki sú sama í dag. Í stað þess að vera álitinn 

aðskilinn hluti af raunheimum, líkt og litið var á Internetið í fyrstu, þá hafa 

samfélagsmiðlar orðið jafn eðlilegur og hversdagslegur hluti af lífi fólks eins og að borða 

hádegismat (Miller o.fl., 2016).  

2.2 Dæmi um samfélagsmiðil: Facebook 

Líkt og kom fram hér að framan er Facebook einn vinsælasti samfélagsmiðillinn í dag 

(Miller o.fl., 2016) og nota um 22% íbúa alls heimsins Facebook (Donnelly, 2018). Það má 

því segja að Facebook sé orðið að miðstöð daglegra samskipta óháð því hvar fólk er statt 

í heiminum (Liu, 2012). Það er því nauðsynlegt að gera örlitla grein fyrir því hvers konar 

fyrirbæri Facebook er. Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz og Chris 

Hughes stofnuðu Facebook árið 2004 og voru þeir nemendur við Harvard háskóla á þeim 

tíma (Fuchs, 2014). Facebook hét upprunalega The Facebook og átti einungis að vera fyrir 

háskólanemendur sem vildu tengjast hver öðrum. Facebook stækkaði síðan mjög hratt og 

árið 2005 voru notendur orðnir 5 milljónir. Nafninu var síðan breytt í Facebook og eftir 

það gat hver sem er búið til reikning sér að kostnaðarlausu (Strickland, e.d.). Mark 

Zuckerberg er forstjóri Facebook og hefur hann sagt að hugmyndin á bakvið Facebook sé 

að heimurinn verði betri því meira sem fólk deilir upplýsingum með öðrum. Samkvæmt 
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Zuckerberg býr Facebook til opnara samfélag og er markmið fyrirtækisins að hjálpa fólki 

að eiga í samskiptum til þess að gera heiminn opnari og ýta undir betri skilning meðal 

fólks (Fuchs, 2014). Það má þó hins vegar ekki gleyma því að Facebook græðir gríðarlegar 

fjárhæðir á auglýsingum á hverju ári, en mikið af fyrirtækjum auglýsa í gegnum Facebook 

og einnig hefur Facebook grætt í gegnum leiki og öpp sem það býður upp á (Scott, 2018). 

Meirihluti fjármögnunar Facebook kemur þó frá einkafjárfestum (Strickland, e.d.). 

Facebook býður upp á þann möguleika fyrir einstaklinga að setja inn nafn, kyn, 

afmælisdag, tölvupóst og síðan er hægt að bæta við frekari upplýsingum um sjálfan sig 

eins og til dæmis heimabæ, áhugamál, upplýsingar um atvinnu og mynd af sjálfum sér. 

Einnig er hægt að sjá vinalista fólks og á svokölluðum veggjum fólks er hægt að sjá færslur, 

viðburði, myndir og myndbandsupptökur og býður Facebook upp á þann möguleika að 

setja athugasemdir við færslur, búa til grúppur og spjalla við vini í einkaskilaboðum 

(Hofmann og Nadkarni, 2012). Á fréttaveitunni (e. news feed) er hægt að deila færslum 

og fylgjast með fréttum frá vinum og grúppum og þeim síðum sem fólk hefur „lækað“. Því 

er auðvelt að fylgjast með því hvað er að gerast á Facebook án þess að hafa mikið fyrir 

því. Einnig er hægt að búa til viðburði á einfaldan hátt og bjóða fólki á viðburðinn 

(Strickland, e.d.). Facebook er því tiltölulega flókið og fjölbreytt fyrirbæri og það sem gerir 

Facebook svo sérstakt er að það blandar saman nokkrum samskiptaleiðum á einum og 

sama staðnum. Facebook er í senn heimasíða, tölvupóstþjónusta, gestabók, sími og 

leitarvél og síða til þess að deila ljósmyndum og myndbandstökum, vera hluti af 

umræðuhópum og halda utan um vinalista (Fuchs, 2014). 

Mikilvægt er að velta fyrir sér ástæðunum af hverju fólk notar Facebook. 

Meginástæðurnar virðast vera þær að fólk vill vera hluti af og tilheyra einhverju og það 

hefur þörf fyrir að tjá sig og sjálfsmynd sína. Lýðfræðilegir og menningarlegir þættir ýta 

undir þá þörf að tilheyra, en sjálfsdýrkunarhvöt, feimni og sjálfsöryggi ýta undir þá þörf 

að tjá sig (Hofmann og Nadkarni, 2012, bls. 3-8). Facebook er ein af mest heimsóttu 

síðunum á netinu og hafa margir milljarðir manna aðgang að Facebook og deila þar 

milljörðum af myndum og færslum á hverjum degi. Síðan Facebook var stofnað hefur 

miðillinn breyst töluvert og fólk notar hann í ólíkum tilgangi. Það hefur auðveldað fólki að 

eignast nýja vini og maka og er það vettvangur þar sem allir hafa frelsi til að geta sagt það 
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sem þeir vilja á sinn hátt þegar þeim hentar. Einnig býr Facebook til ákveðin norm og 

reglur um hegðunarmynstur á netinu (Miller, 2011).  

Facebook er einnig vettvangur samfélaga og hópa af persónulegum vinum, pólitískum 

aðgerðasinnum, áhugamálum og aðdáendagrúppum, svo eitthvað sé nefnt. Meðal 

einstaklinga er vinsælt að vera í svokölluðum grúppum þar sem hægt er að deila 

sameiginlegum áhugamálum og umræðum. Grúppurnar eru einfaldar í notkun og þar geta 

safnast saman ýmsir einstaklingar frá öllum heimshornum sem hafa það eitt sameiginlegt 

að vilja ræða ákveðið áhugamál eða pólitísk og félagsleg málefni. Í grúppunum geta 

myndast einskonar samfélög sem styrkir félagsleg sambönd og samfélagslega þátttöku 

ólíkra einstaklinga (Kee, Park og Valenzuela, 2009).  

2.3 Sjónræn samskipti 

Eitt af því sem einkennir samfélagsmiðla er það að fólk tjáir sig og hefur þar samskipti á 

mjög sjónrænan hátt. Samfélagsmiðlar eins og Facebook, Instagram og Snapchat hafa 

sýnt fram á hversu mikil áhrif ljósmyndir geta haft og hversu lítinn texta þarf til þess að 

geta tjáð sig. Flestir eiga snjallsíma og eru þeir oft með nokkuð góðum innbyggðum 

myndavélum, sem gerir það að verkum að fólk getur tekið myndir á einfaldan hátt. Vegna 

þess hversu auðvelt og fljótlegt það er að taka myndir, þá á fólk það til að taka myndir af 

hlutum sem hefðu áður fyrr líklegast þótt of ómerkilegir til að ljósmynda. Áður fyrr tók 

fólk sjaldnar ljósmyndir og af hlutum sem þóttu merkilegir, en í dag tekur fólk stöðugt 

ljósmyndir á hverjum degi og sendir þær með hjálp samfélagsmiðla. Það að flestir skuli 

eiga snjallsíma gerir það að verkum að stór hluti samfélagsins getur tekið myndir, sem 

getur þá í raun gefið góða mynd af því hvernig lífið lítur út í ólíkum hornum samfélagsins 

(Miller o.fl., 2016).  

Selfies (sjá mynd 1) eða sjálfur eru sjónrænt tjáningarfyrirbæri en þær ganga út á það 

að taka sjálfsmyndir á snjallsímum með frammyndavélinni (e. front-facing camera). Selfies 

eru myndir sem oft eru teknar í mikilli nálægð við andlitið með höndinni, en í sumum 

tilfellum eru notaðar svokallaðar selfie-stangir sem auðvelda fólki að taka myndirnar í 

meiri fjarlægð. Einnig er vinsælt hjá fólki að taka myndir af spegilmyndum sínum. Selfies 

hafa orðið gríðarlega vinsælt tjáningarfyrirbæri og fólk deilir þeim á samfélagsmiðlum til 
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þess að fá athygli frá öðru fólki, byggja upp sjálfsmynd sína eða einungis vegna þess að 

þeim leiðist (Moreau, 2018).  

Memes (sjá mynd 2) eru einnig dæmi um ákveðna tegund af sjónrænu efni sem fólk notar 

til þess að tjá skoðanir og hugmyndir sínar (Miller o.fl., 2016). Memes eru myndir sem eru 

tákn fyrir menningarlegar og félagslegar hugmyndir. Í flestum tilfellum eru þetta fyndnar 

Mynd 1 Hin fræga group selfie sem tekin var úr síma Ellen DeGeneres á Óskarsverðlaununum 
árið 2014. Myndin er fengin af Twitter síðu Ellen DeGeneres. Fleiri góð dæmi um selfies má 
finna á eftirfarandi síðu: https://www.stockvault.net/blog/photography/30-well-executed-
examples-of-selfies 

Mynd 2 Vinsælt meme þar sem notuð er mynd af 
Dawson úr þáttunum Dawson's Creek frá tíunda 
áratugnum og er þessi mynd oft notuð til þess að grínast 
með vandamál frá þessu tímabili. Fleiri memes er hægt 
að skoða á eftirfarandi síðu þaðan sem myndin er tekin: 
https://knowyourmeme.com/memes/popular 

https://www.stockvault.net/blog/photography/30-well-executed-examples-of-selfies
https://www.stockvault.net/blog/photography/30-well-executed-examples-of-selfies
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myndir með texta en í öðrum tilfellum eru myndirnar með djúpar heimspekilegar 

vangaveltur. Memes dreifast hratt á samfélagsmiðlum á milli fólks og virka memes í 

rauninni eins og einhverskonar einkahúmor í Internetheiminum. Memes eru mestmegnis 

notuð af yngri kynslóðum þó að eldri kynslóðir séu einnig farnar að þekkja inn á þetta 

fyrirbæri. Til eru mismunandi memes eftir því hvaða hugmynd eða brandara fólk vill tjá 

sig í gegnum og eru sum memes vinsælli en önnur (Gil, 2018).    

GIF (sjá mynd 3) eru einnig ákveðin sjónræn tjáningarfyrirbæri sem fólk getur nýtt sér 

til þess að tjá hugsanir sínar á einfaldan og skemmtilegan hátt. GIF eru fyndnar 

hreyfimyndir sem eru samþykktar af samfélaginu á Internetinu og veitir það því fólki 

öryggiskennd að geta deilt þeim, án þess að þurfa að skrifa eitthvað sjálft (Miller o.fl., 

2016). GIF er í raun skammstöfun fyrir Graphics Interchange Format og eru þetta 

hreyfimyndir sem búið er að þjappa saman. GIF eru mikið notuð í samskiptum á 

Internetinu og oftast er hægt að finna GIF sem tjá þá tilfinningu sem fólk er að reyna að 

koma frá sér. Munurinn á memes og GIF er í rauninni sá að memes eru oftast kyrrmyndir 

sem vitna í einhverja ákveðna félagslega hugmynd, en GIF eru í raun bara hreyfimyndir 

(Hyatt, 2017). Það að geta sett like og önnur viðbrögð á færslur hjá öðru fólki er einnig 

Mynd 3 Vinsælt GIF af Michael Jackson að borða popp. Þetta GIF 
er notað í tengslum við heitar umræður eða rifrildi á netinu og er 
oft skrifað við hreyfimyndina: „I just came here to read the 
comments“ sem vitnar í það að manneskjan er einungis að fylgjast 
með netrifrildinu en ekki að taka þátt. Eftirfarandi síða sýnir 
myndina hreyfast og þar er einnig hægt að sjá fleiri dæmi um 
vinsæl GIF: https://giphy.com/gifs/michael-jackson-comments-
popcorn-pUeXcg80cO8I8 
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sjónrænt tól til þess að veita fólki tækifæri til að vera sýnilegur á netinu, án þess þó að 

þurfa að segja neitt (sjá mynd 4). Þessir sjónrænu samskiptahættir hafa gert það að 

verkum að fólk sem á erfitt með að lesa á auðveldara með lestur og samskipti, líkt og 

myndasögur gerðu hér áður fyrr (Miller o.fl., 2016).  

2.4 Áhrif samfélagsmiðla á samfélagið 

Nýjar samskiptaleiðir hafa haft áhrif á mannkynið í gegnum tíðina. Bæði skrif, lestur, prent 

og sjónvarp hafa áðurverið álitið eitthvað sem gæti haft neikvæð áhrif á fólk, samskipti 

þeirra og menningu. Internetið og samfélagsmiðlar eru mjög öflug tæki sem geta mótað 

og haft áhrif á mannkynið (Edosomwan o.fl., 2011). Áður fyrr hafði venjulegt fólk ekki 

aðgang að því að miðla áfram sínum skoðunum í gegnum opinbera fjölmiðla á jafn 

persónulegan hátt og jafn ört og á samfélagsmiðlum, en með tilkomu samfélagsmiðla 

getur fólk miðlað skoðunum sínum á hverjum degi. Áður fyrr gátu til dæmis einungis 

nokkrir aðilar séð myndbandsupptökur sem teknar voru, en í dag geta allir sem eru með 

snjallsíma og Internettengingu deilt myndböndum sínum og horft á þau (Fuchs, 2014).  

Þar sem samfélagsmiðlar eru orðnir gríðarlega vinsælir og stór hluti af samfélagi fólks, 

eru þeir álitnir eðlilegur hluti af tilveru ungra sem aldinna (Miller o.fl., 2016). 

Hversdagsmenning hefur breyst töluvert í kjölfar samfélagsmiðla og hefur meðal annars 

stefnumótamenning fólks breyst og fólk kynnist oft í gegnum samfélagsmiðla, eins og 

Facebook. Einnig er líf ungs fólks orðið öðruvísi en áður þar sem samskipti þeirra fara 

stöðugt fram í gegnum netið, samfélagsmiðla og síma. Vinasambönd geta til dæmis að 

stórum hluta átt sér stað í gegnum textasamskipti á samfélagsmiðlum og hefur það gert 

það meðal annars að verkum að tungumál hafa breyst (sjá mynd 5). Samskipti á netinu 

hafa einnig haft í för með sér nýja siði og mótað nýjar reglur og ímyndir (Furedi, 2015). 

Samfélagsmiðlar eru ekki einungis vettvangur þar sem fólk deilir færslum, heldur snúast 

Mynd 4 Sjónræn viðbrögð sem hægt er að notast við á Facebook, myndin er sótt af 
https://en.facebookbrand.com/assets/reactions/ 
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samfélagsmiðlar einnig um innihald þess sem fólk deilir og ástæður fyrir því hverju fólk 

deilir og afleiðingar þess (Miller o.fl., 2016).  

Innihald samfélagsmiðla getur verið mismunandi eftir því hvar í heiminum fólk er statt 

(Miller o.fl., 2016). Fólk út um allan heim í ýmsum stéttum, bæði í þróunarlöndum og 

nútímalegum borgum, notar samfélagsmiðla. Í Bandaríkjunum eru það bæði konur og 

karlar, fólk af ólíkum uppruna og fólk með mismunandi menntun sem notar 

samfélagsmiðla. Þó er tiltölulega mikill munur á aldri þeirra sem nota samfélagsmiðla og 

á þetta einnig við um aðra hluta heimsins og því þarf að hafa það í huga. Oft býr hlutfall 

þeirra sem nota samfélagsmiðla oft á ákveðnum landsvæðum og á þetta þá sérstaklega 

við um þróunarríki þar sem ákveðin stéttaskipting er til staðar. Einnig eru ákveðin svæði í 

borgum og bæjum vinsælli en önnur og gerir þetta það að verkum að þeir staðir fá meiri 

athygli á samfélagsmiðlum og gefa því ekki alltaf rétta heildarmynd af raunveruleikanum. 

Auk þess hagar fólk sér á ákveðinn hátt á samfélagsmiðlum og gefur það því ekki alltaf 

rétta mynd af samfélaginu. Á Internetinu eru til staðar ákveðin norm, tíska og 

hegðunarmynstur sem fólk hagar sér eftir. Fólk á það til að vara sig á því hvað það setur 

á samfélagsmiðla, þar sem mikill fjöldi af utanaðkomandi fólki getur séð færslurnar. Það 

þarf því að hafa í huga að fólk hagar sér ekki alltaf eins í raunheimum og það gerir á netinu 

(Manovich, 2017, bls. 271-273). 

Mynd 5 Samskipti á samfélagsmiðlum hafa haft í för með sér 
ýmsar skammstafanir og slangur sem hefur haft áhrif á 

tungumál. Myndin er sótt af https://blog.wps.com/is-social-
media-slang-an-evolution-in-language/ 
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Það sem gerir samfélagsmiðla sérstaka er að þeir gera notendum kleift að gera sig 

sýnilega á netinu, án þess þó að þurfa að hitta fólk í eigin persónu. Þess vegna hefur því 

oft verið haldið fram að samfélagsmiðlar séu gerviheimur þar sem fólk á í 

gervisamböndum við annað fólk og setur upp einskonar leikrit fyrir áhorfendur. Það er því 

hægt að velta fyrir sér hvers konar ímynd fólk býr til af sér á netinu og hvort sú ímynd sé 

í samræmi við persónu þeirra í raunheimum. Hinsvegar er hægt að líta svo á að 

manneskjan hafi ávallt reynt að móta ímynd sína fyrir öðrum með ýmsum hætti og að 

samfélagsmiðlar séu bara eitt af þeim tólum sem fólk notar til þess, vegna þess að 

samfélagsmiðlar gera fólki auðvelt að skapa sér ímynd á netinu. Fólk sem á erfitt með að 

tjá sig og sinn persónuleika í raunheimum á oft auðveldara með að eiga samskipti á netinu 

og þar fær fólk tækifæri til þess að móta sjálfsmynd sína eftir eigin höfði (Miller o.fl., 2016, 

bls. 157-158). 

Samfélagsmiðlar eru mjög einfaldir í notkun og eru þeir stöðugt að breyta orðræðu í 

samfélögum, búa til nýjar stefnur og umræðuefni í tengslum við umhverfismál, pólitík, 

tækni og fleira. Það er svo mikið af upplýsingum og efni á samfélagsmiðlum að í rauninni 

er hægt að safna því öllu saman til þess að fá einskonar heildarútkomu af því hvernig 

samfélagið virkaði á einhverjum ákveðnum tímapunkti (Asur og Huberman, 2010). 

Samfélagsmiðlar eru einnig oft notaðir sem skemmtun og spilar fólk ýmsa leiki sem þar 

eru til staðar við bæði vini sína og ókunnuga og myndast þannig frekari félagsleg tengsl 

(Miller o.fl., 2016). Það er því hægt að líta svo á að samfélagsmiðlar séu einungis ný 

tegund af félagslegu neti þar sem fólk tengist ólíkum hópum og myndar samfélög á annan 

hátt en áður fyrr (Miller o.fl., 2016). Snjallsímar, tölvupóstur og samfélagsmiðlar eins og 

Facebook, Myspace og Twitter hafa í raun umbreytt samfélaginu. Það er hægt að líta svo 

á að samfélagsmiðlar endurspegli ekki einungis samfélagið, heldur hafi á sama tíma áhrif 

á myndun og mótun samfélagsins (Delanty, 2018, bls. 203). Samfélagsmiðlar gera það að 

verkum að annarskonar samfélög geta myndast, sem í raun gætu annars ekki verið til og 

færir fólk nær hvert öðru á annars konar hátt en í raunheimum (Delanty, 2018, bls. 204-

207).  

Stafræn samfélög eru því í raun bara ein ákveðin tegund af samfélagi. Samfélög ganga 

út á það að upplifa að fólk sé hluti af einhverju og því skiptir í raun ekki máli hvort þetta 

séu líkamleg eða stafræn samfélög, svo lengi sem fólki líður eins og það sé hluti af 
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einhverju ákveðnu. Manneskjan hefur alla tíð þurft að treysta á einhverskonar tæki og tól 

til þess að lifa af. Í dag hefur tæknin þó þróast á annan hátt og í stað þess að nota tæki og 

tól til þess að gera lífið auðveldara, þá er tæknin í rauninni orðin að ákveðnum hluta lífsins. 

Tæknin í dag getur endurmótað líf einstaklinga og heiminn og í stað þess að styðja við 

lífið, þá hefur tæknin í raun tekið yfir það (Delanty, 2018, bls. 202). Það er ekki lengur litið 

á tæknina sem hlutlaust fyrirbæri heldur er tæknin orðin þátttakandi í hinu daglega lífi og 

getur stjórnað því. Hinn gamli kapítalismi gekk út á framleiðslu og neyslu en í dag hafa 

mörkin milli þess orðið óljósari vegna samfélagsmiðla og hefur í raun gert það að verkum 

að fólk er í dag bæði framleiðendur og neytendur (Delanty, 2018, bls. 203).  

Sumir halda því fram að með samfélagsmiðlum sé fólk að tapa mikilvægum hluta af 

mannlegum samskiptum, en í raun er hægt að líta á samfélagsmiðla sem nýjan og 

eðlilegan hluta af daglega lífi, líkt og til dæmis bílar hafa orðið (Miller o.fl., 2016). 

Samfélagsmiðlar gera það að verkum að fólk getur búið til efni á opinberum vettvangi. 

Þetta gerir veldur því að mikið af því efni sem er á samfélagsmiðlum er skapað af fólki sem 

einungis gerir það vegna áhuga og fær ekki greitt fyrir það. Þetta skapar áhugaverðan 

vettvang þar sem þátttakendur eru virkir og vinna saman að því að skapa umræður 

einungis vegna áhuga (Russo, 2012).  

Oft er talað um að samfélagsmiðlar séu dæmi um þátttökumenningu (e. participatory 

culture) en í því felst að notendur, áhorfendur og neytendur eru þeir sem búa til efnið 

(Fuchs, 2014). Þátttökumenning skapar þann möguleika að notendur samfélagsmiðla 

geta deilt því sem þeir vilja og hafa þeir til þess frjálsar hendur við að koma með sínar 

skoðanir um hvaðeina sem þeim dettur í hug, þegar þeir vilja og þegar þeim hentar. 

Þátttökumenning gerir það að verkum að hver sem er getur deilt sögum og skoðunum 

með öðrum og þannig myndast félagsleg tenging á milli aðila. Þátttökumenning hvetur til 

þess að fólk beri virðingu fyrir skoðunum annarra og felur hún í sér þann möguleika að 

geta breytt því hvernig fólk hugsar um sig sjálft og aðra. Það mætti því gera ráð fyrir að 

með því að taka þátt í því sem er að gerast á Internetinu þá gefur það fólki tækifæri til að 

hugsa um samfélagsleg tengsl, frekar en einungis sína eigin hagsmuni (Giaccardi, 2012, 

bls. 3-5). 

Þátttökumenning er í raun andstæðan við fjölmiðla og opinberar útsendingar (e. mass 

media) eins og dagblöð, útvarp og sjónvarp þar sem einn aðilinn er útsendarinn og á 
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hinum endanum eru ótilgreindir viðtakendur. Sumir halda því fram að með þessu móti 

verði samfélagið lýðræðislegra, þar sem notendur og áhorfendur geta búið til 

menninguna sjálfir en ekki bara horft og hlustað án þess að hafa lítið fram að færa sjálfir. 

Samfélagsmiðlar hafa þar með í raun umbreytt heiminum og gefa þeir fólki tækifæri til að 

eyða frítíma sínum í að taka þátt í því sem að gerast í kringum þá (Fuchs, 2014). 

Samfélagsmiðlar ýta undir að notendur geta á handahófskenndan hátt tekið þátt í því sem 

er að gerast hverju sinni. Samfélagsmiðlar og þátttökumenning hafa einnig breytt því 

hvernig fyrirtæki starfa og hvernig fólk hagar sér sín á milli. Kennarar og nemendur hafa 

til dæmis oft samskipti á Facebook og einnig hafa fyrirtæki samskipti við neytendur á 

samfélagsmiðlum og verða því mörkin á milli þess hver hefur völd til áhrifa óljósari 

(Giaccardi, 2012; Miller o.fl., 2016).  

Hægt er að velta fyrir sér hvaða önnur áhrif samfélagsmiðlar hafa á samskipti milli 

fólks og hvort þau áhrif séu jákvæð eða neikvæð. Sú umræða hefur átt sér stað hvort  

samfélagsmiðlar geri fólk hamingjusamara eða óhamingjusamara. Það hefur þó verið sýnt 

með rannsóknum að erfitt sé að sanna það að samfélagsmiðlar geri fólk óhamingjusamt. 

Samfélagsmiðlar geta þó auðvitað ýtt undir óöryggi og álag hjá fólki gagnvart því hvernig 

það eigi að líta út. Margir vilja líta vel út á samfélagsmiðlum, bæði útlitslega séð og einnig 

vill fólk að það líti út fyrir að eiga sér gott og hamingjusamt líf. Þó svo að þessi atriði geti 

ýtt undir streitu og vanlíðan, þá getur þetta þó átt sinn þátt í að móta hugmyndir fólk um 

hvers konar líf það vill eiga (Miller o.fl., 2016, bls. 193-204). Oft er talað um að samskipti 

á samfélagsmiðlum hafi neikvæð áhrif á sambönd í raunveruleikanum. Samfélagsmiðlar 

hafa þó ýtt undir mikilvægi ýmissa hópa eins og til dæmis tengsl milli fjölskyldumeðlima. 

Sem dæmi hafa fjölskyldur sem búa í landfræðilegri fjarlægð myndað og viðhaldið 

tengslum í gegnum samfélagsmiðla. Sambönd á netinu hafa því í raun ekki alltaf neikvæð 

áhrif á sambönd í raunheimum og fólk sem myndar tengsl á netinu myndar oftar en ekki 

betri tengsl í raunheimum (Miller o.fl., 2016). 

Einnig hefur mikið verið talað um minnkandi samfélagsleg gildi og aukna 

sjálfsdýrkunarhvöt í tengslum við aukna notkun á samfélagsmiðlum, þar sem fólk tekur 

selfies eða sjálfur og deilir þeim á samfélagsmiðlum. Það er þó hægt að líta svo á að þessar 

myndir geti gefið til kynna hugmyndir um sjálfsmyndir fólks, markmið þess og hvers konar 

væntingar samfélagið hefur til fólks. Einnig hefur verið rætt um það að samfélagsmiðlar 
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ýti undir þunglyndi, óánægju, afbrýðisemi, neikvæða líkamsímynd og einmanaleika. Fólk 

getur upplifað höfnun frá vinum sínum á samfélagsmiðlum og flestir deila góðum og 

jákvæðum hlutum sem gerir það að verkum að fólk ber líf sitt saman við líf annarra. Einnig 

geta samfélagsmiðlar ýtt undir einelti, áreitni og framhjáhald. Sumir eiga það til að eyða 

óhóflega miklum tíma á samfélagsmiðlum sem ýtir undir vanlíðan (Miller o.fl., 2016).  

Eitt af því sem oft er rökrætt í tengslum við samfélagsmiðla er öryggi og friðhelgi 

einkalífsins. Fólk hefur mismunandi hugmyndir gagnvart því hvaða persónuupplýsingar 

eigi að vernda og mikið hefur verið rætt um að fyrirtæki nýti þessar upplýsingar í 

auglýsingaskyni (Miller o.fl., 2016). Fyrr á árinu 2018 kom til dæmis í ljós að upplýsingar 

um Facebook notendur höfðu verið notaðar af þriðja aðila í pólitískum tilgangi. 

Upplýsingar um 87 milljónir manna voru notaðar í forsetakosningunum í Bandaríkjunum 

árið 2016 án þeirra samþykkis og hefur þetta mál orðið til þess að heitar umræður hafa 

skapast í kringum persónuupplýsingar á samfélagsmiðlum (Ingram, 2018).  

Jaron Lanier er talinn einn þeirra sem lagði grunninn að samfélagsmiðlum eins og við 

þekkjum þá í dag, en undanfarið hefur hann verið að vara fólk við Internetinu. Hann telur 

að fólk eigi að velta fyrir sér hvort fyrirbæri eins og samfélagsmiðlar séu í raun og veru að 

hafa jákvæð áhrif á líf þeirra. Lanier hefur talað um þá fíkn sem tengist samfélagsmiðlum 

og líkir þeim við sígarettur sem áður þóttu eðlilegar en eru í dag litnar neikvæðum augum. 

Lanier talar um að sá aktívismi sem eigi sér stað á samfélagsmiðlum geri ekkert gagn og 

að aktívismi geti einungis átt sér stað í raunheimum utan við samfélagsmiðla. 

Samfélagsmiðlar áttu upprunalega að vera lýðræðislegt tól sem myndi gera það að 

verkum að samfélagið yrði upplýst og siðmenntað. Lanier segir hins vegar að í dag sé 

staðan þó þveröfug og að samfélagsmiðlar séu beinlínis hættulegt tól og því ætti fólk að 

eyða reikningunum sínum (Lanier, 2018). Þrátt fyrir viðvaranir eins og þessar er margt 

sem sýnir fram á að samfélagsmiðlar geti líka ýtt undir jákvæðar tilfinningar á marga vegu. 

Samfélagsmiðlar geta gert fólki kleift að auka við þekkingu sína, tengjast nýju fólki og þeir 

geta veitt fólki tækifæri til að láta rödd sína heyrast. Margir segja að samfélagsmiðlar 

hjálpi þeim að tala við og skipuleggja hluti með vinum sínum. Samfélagsmiðlar hjálpa oft 

fólki að eignast vini eða maka og fólk tekur þátt í samfélaginu sem veitir því lífsfyllingu 

(Miller o.fl., 2016). Fólk deilir einnig í sífellu myndum og öðrum færslum á einfaldan hátt 

á samfélagsmiðlum og getur það skapað sameiginlegt minni um sögulega atburði. 
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Mismunandi hópar úr samfélaginu geta komið saman á samfélagsmiðlum og tjáð sig og 

sínar skoðanir og upplifanir og því myndast einskonar heild af ákveðnum minningum út 

frá ýmsum sjónarhornum (Simon, 2012).  

Samfélagsmiðlar eru stór hluti af samskiptum fólks í dag og því mikilvægt að huga að 

þeim sem heimildir um samtímann. Samfélagsmiðlar hafa í raun ýtt undir ýmsar umræður 

og orðræðu þar sem fólk getur deilt með sér hugmyndum sínum og skoðunum (Asur og 

Huberman, 2010). Á samfélagsmiðlum myndast einnig oft grúppur af fólki úr ólíkum 

áttum í samfélaginu (Miller o.fl., 2016) og inni á Facebook grúppum getur fólk fundið 

upplýsingar og ráðleggingar um ýmislegt sem það hefði mögulega ekki fundið án hjálpar 

frá meðlimum grúppanna. Inni á grúppum getur fólk deilt áhugamálum eða rætt málefni, 

deilt með sér upplifunum og ráðleggingum og hjálpað fólki að leysa ýmis vandamál. Í 

Facebook grúppum myndast ákveðið samfélag þar sem allskonar fólk kemur saman og vill 

hjálpa hvert öðru. Það að vilja aðstoða ókunnugt fólk getur látið fólki líða vel og getur 

bætt sjálfsímyndina og hefur því Facebook á þann hátt haft töluverð jákvæð áhrif á 

samfélagið (Chou, Liao og Pi, 2013). Grúppur á Facebook eru eins ólíkar og þær eru margar 

og hafa þær mismunandi tilgang. Grúppan Matartips! er til dæmis vinsæl íslensk grúppa 

þar sem fólk deilir með sér reynslu sinni af veitingastöðum og einnig getur fólk fengið 

hugmyndir að nýjum veitingastöðum. Inni á síðunni myndast oft skemmtilegar og 

áhugaverður umræður sem tengjast matarmenningu á Íslandi. Fólk gefur sér tíma til að 

svara ókunnugu fólki og er þetta áhugavert samfélag sem myndast inni í grúppum sem 

þessum (Gunnhildur Jónsdóttir, 2015).  

Einnig hefur verið vinsælt að nýjar mæður myndi hópa á samfélagsmiðlum. Með 

þessu móti geta þær talað saman og veitt hver annarri stuðning þegar þær myndu annars 

vera tiltölulega einangraðar heima hjá sér (Miller o.fl., 2016). Árið 2011 var einnig gerð 

rannsókn á grúppum fyrir konur með brjóstakrabbamein. Þar deila konur með sér sögum 

og ýta þessar grúppur undir stuðning, vitundarvakningu og fjáröflun tengt 

brjóstakrabbameini. Samfélög á Facebook eru ákveðinn sýndarveruleiki þar sem fólk 

kemur saman sem hefur sömu áhugamál og sömu markmið. Á þessum samfélögum leitar 

fólk hjálpar og veitir hvert öðru stuðning. Konur með brjóstakrabbamein geta rætt saman 

inni á þessum grúppum og getur þetta oft hjálpað þeim í ferlinu að geta talað við aðrar 

konur í sömu sporum. Fólk eyðir hluta af tíma sínum til þess að mynda umræður og hjálpa 
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öðru fólki sem það þekkir ekki. Facebook hefur í raun breytt lífi margra og gert það að 

verkum að aðgengi að upplýsingum er mjög fljótlegt og einfalt (Bender, Jimenez-

Marroquin og Jadad, 2011).  

Samfélagsmiðlar hafa einnig ýtt undir það að fleira fólk tekur þátt í ýmsum 

mótmælum og félagslegri baráttu, vegna þess að á samfélagsmiðlum myndast umhverfi 

og tækifæri þar sem fleiri geta tjáð rödd sína og nýjar hugmyndir (Furedi, 2015). Mörg 

félagsleg baráttumál hafa myndast á samfélagsmiðlum þar sem fólk gerir svokölluð 

myllumerki (e. hashtag) til að vera þátttakendur og styðja við ákveðin málefni. Sem dæmi 

má nefna byltinguna #metoo þar sem konur úr kvikmyndageiranum sögðu frá 

kynferðislegri áreitni og ofbeldi og út frá því hófst mikil bylting þar sem konur úr ýmsum 

hornum samfélagsins hafa risið upp og sagt frá ofbeldi sem þær hafa orðið fyrir og þar 

með brotið ákveðinn þagnarmúr (Kjarninn, 2017).  

Fólk notar samfélagsmiðla á ólíkan hátt, eins og með svo margt annað í samfélaginu 

og því eru samfélagsmiðlar ekki einhver einn ákveðinn hlutur. Á meðan sumir nota 

samfélagsmiðla til þess að taka þátt í samfélaginu og hafa samskipti við vini og fjölskyldur, 

þá eru aðrir sem eyða miklum tíma í að bera sig saman við aðra. Fólk notar samfélagsmiðla 

á ólíkan hátt í ólíkum aðstæðum og því eru áhrif þeirra ekki alveg eins klippt og skorin og 

sumir halda (Miller o.fl., 2016). Samfélagsmiðlar hafa í rauninni marga kosti og ókosti á 

sama tíma. Enginn vafi leikur á því að út frá þeim umræðum sem hafa komið fram um 

samfélagsmiðla, og sér í lagi Facebook, að þá er þetta mikilvægur hluti af menningu og 

samfélagi samtímans og er eitthvað sem vert er að skoða betur. Það er því áhugavert að 

velta fyrir sér hvernig samfélagsmiðlar eiga við í tengslum við skilgreiningar og orðræðu 

sem eru til staðar um menningararf og verður það rætt í næsta kafla.  
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3 Menningararfur  

3.1 Hvað er menningararfur? 

Menningararfur er flókið umræðuefni og er sífellt verið að ræða hvernig eigi að skilgreina 

hann. Í bók sinni Heritage: Critical approaches hefur Rodney Harrison skrifað um ýmsar 

umræður í kringum menningararf. Samkvæmt honum hefur skilgreiningin á 

menningararfi þróast og dýpkast með ýmsum hætti síðustu áratugi. Harrison heldur því 

fram að skilgreiningar á menningararfi séu óljósar þar sem mikið af ólíkum fyrirbærum 

séu flokkuð sem slík. Það veldur því að oft myndast miklar umræður í kringum það hvað 

sé hægt að kalla menningararf. Einnig er erfitt að skilgreina menningararf vegna þess 

hversu fjölbreytt sjónarmið er að finna í samfélagi sem inniheldur fjölbreytta flóru af fólki 

sem hefur ólíkar skoðanir og gildi. Ólíkir hópar hafa ólíkar skoðanir á því hvað sé mikilvægt 

og hvað hefur varðveislugildi og því er erfitt að ákveða hvað sé vert að varðveita. Aðallega 

hefur þó verið talað um að menningararfur innihaldi allt frá föstum og áþreifanlegum 

hlutum eins og byggingum og minnisvörðum yfir í óáþreifanlega hluti eins og tónlist, 

hátíðir og tungumál. Menningararfur getur verið metinn út frá ýmsum fræðilegum 

sjónarhornum, til dæmis út frá arkítektúr, sagnfræði, fornleifafræði, mannfræði og 

þjóðfræði (Harrison, 2013).  

Það sem er opinberlega viðurkennt sem menningararfur eru oft hlutir sem eru gamlir, 

fallegir og efnislegir. Það sem hefur almennt séð ekki verið skilgreint opinberlega sem 

menningararfur er óáþreifanlegt og er mögulega álitið ekki nógu fínt (Harrison, 2013). 

Laurajane Smith hefur til dæmis skrifað um þá orðræðu sem myndast hefur í kringum 

menningararf í bókinni Uses of Heritage. Samkvæmt Smith stjórnar sú orðræða hvernig 

fólk hugsar og talar um menningararf. Menningararfur er þar með í rauninni ekki eitthvað 

eitt heldur byggist hann á túlkunum og skilgreiningum ólíkra aðila. Smith talar um að 

menningararfur hafi hingað til oft verið tengdur við það sem er úr fortíðinni og er hann 

með þeim hætti aftengdur við það sem er úr nútímanum. Einnig segir Smith frá því hvernig 

fagaðilar eins og til dæmis fornleifafræðingar og sagnfræðingar hafa stjórnað þeirri 

orðræðu sem hefur myndast í kringum menningararf. Annarskonar umræður frá öðrum 

hópum samfélagsins fá lítið rými í orðræðunni og virðist sem aðeins lítill hópur fólks ráði 

því hvað sé sagt í þessum málum (Smith, 2006, bls. 29). Smith talar einnig um að í 

orðræðunni sé talað um menningararf sem eitthvert fyrirbæri sem hefur fagurfræðilegt 



27 

gildi, sé fallegt á að líta og sé fast, áþreifanlegt og auðvelt að frysta í tíma. Menningararfur 

er oft talinn tákna allt sem er gott og fallegt við fortíðina og sem hefur haft mikil áhrif á 

mótun samtímans. Menningararfur hefur líka stundum verið álitinn eitthvað sem einungis 

efri stéttir samfélaga skilja og hafa aðgang að (Smith, 2006, bls. 30-31). Það sem oft er 

varðveitt og það sem flokkast sem menningararfur hefur hingað til verið kastalar, 

minnismerki, fínir skartgripir og annað sem fína og ríka fólkið átti áður fyrr, en þá lifði 

aðeins lítill hluti af samfélaginu góðu lífi og bjó í kastölum og átti fallega hluti. Þessir hlutir 

segja því þá lítið um hvernig samfélagið var á ákveðnum tíma og óhjákvæmilega hefur 

lítið í samanburði verið varðveitt af því sem almenningur átti hér áður fyrr (Valdimar Tr. 

Hafstein, 2012).  

Menningararfur er einnig mjög pólitískt fyrirbæri. Stjórnvöld nýta til dæmis 

menningararf til þess að ákveða hvað sé menningararfur og hvað ekki og nota þau völd 

sín til að útiloka eitthvað ákveðið sem þeim finnst ekki eiga við í þjóðarmyndinni. 

Menningararfur og sjálfsmynd þjóða er hins vegar ekki óumbreytanlegt fyrirbæri heldur 

eru þau í stöðugri mótun og breytingarferli. Það hvað er skilgreint sem menningararfur 

fer í rauninni eftir því hvað er í gangi í samfélaginu og hverjir eru við völd hverju sinni. 

Pólitík hefur því í rauninni mikið að segja um það ferli sem menningararfur er stöðugt að 

ganga í gegnum, þar sem yfirvöld ákveða lög um menningararf og hvernig hann er 

skilgreindur (Smith, 2006).  

Í grein sinni „Heritage, memory and identity“ bendir Sara McDowell á það pólitíska 

ferli sem fer fram í tengslum við menningararf og tengir hún það við myndun og mótun 

minnis og sjálfsmynd þjóðríkja. Menningararfur er í rauninni fyrirbæri sem mótað er af 

ákveðnum aðilum. Þeir sem völd hafa geta ákveðið og stjórnað orðræðunni og hvað er 

skilgreint sem menningararfur og McDowell nefnir það hvernig yfirvöld ákveða til dæmis 

að setja upp ýmsa minnisvarða, styttur og fleira til þess að minnast ákveðinna atburða og 

veldur það því að yfirvöld geta stjórnað og mótað minni og sjálfsmynd þjóða. Fortíðin og 

menningararfur er nýttur í pólitískum tilgangi til þess að upphefja ákveðna atburði og 

útiloka aðra og til þess að fegra sögu og sjálfsmynd þjóðarinnar (McDowell, 2008). 

Í greininni „The politics of heritage“ talar Harrison um það hvernig menningararfur 

geti verið nýttur í pólitískri baráttu. Það að eitthvað sé skilgreint sem menningararfur, svo 

hægt sé að varðveita fyrirbærið um ókomna tíð, getur í sumum tilfellum haft öfug áhrif 
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og þá sér í lagi í tengslum við pólitísk átök og valdabaráttu. Á sama tíma og 

menningararfur getur tengt fólk af sama þjóðerni saman og haldið utan um sjálfsmynd og 

sögu þeirra, þá geta andstæðingar þessara þjóða nýtt menningararf til þess að upphefja 

sjálfa sig og til að sýna völd, ógna andstæðingum sínum og þurrka út og eyða sjálfsmynd 

þeirra. Menningararfur er pólitískt nýttur í valdabaráttu um menningararf vestrænna ríkja 

og annarra ríkja þar sem vestræn ríki hafa mun meiri pólitísk völd en önnur ríki. Mikil átök 

hafa myndast milli vestrænna ríkja og nýlenduríkja og frumbyggja í tengslum við 

eignarhald á menningararfi og hafa vestrænu ríkin oftar en ekki síðasta orðið í þessum 

málum (Harrison, 2009). 

Cornelius Holtorf hefur skrifað um svokallaðan „Noah Complex“ í tengslum við 

menningararf, þ.e. að menningararfur sé farinn að fá einhverskonar trúarlegt gildi. Fólk 

er með svo mikla þráhyggju yfir því að bara vernda og varðveita, segir hann, að það missir 

tengslin við fortíðina. Það að vernda hlutina virðist vera aðalatriðið en samhengið í 

kringum hlutina missir sín. Þannig verður þetta einhverskonar trúarleg þráhyggja að taka 

allt mögulegt og vernda, sem verður til þess að samhengið sem liggur á bakvið gleymist 

og mikið af menningarlegum fyrirbærum safnast upp (Holtorf, 2013, bls. 159). Þess vegna 

hefur verið ákveðin tilhneiging til þess að flokka menningararf og búa til lista og skrár til 

þess að hafa betri stjórn á menningararfinum. UNESCO hefur til dæmis gert 

heimsminjaskrá sem inniheldur þann menningararf sem talinn er að þurfi að varðveita 

um ókomna tíð, en á skránni eru ýmis fyrirbæri sem eru með eitthvert menningarlegt, 

sögulegt og náttúrulegt gildi á heimsvísu. Á heimsminjaskránni eru listuð áþreifanleg 

fyrirbæri sem eru allt frá rústum, byggingum, píramídum og kastölum yfir í þjóðgarða, 

plöntur, dýr handverk, ýmis tæki og tól og margt fleira (Harrison, 2013; Valdimar Tr. 

Hafstein, 2009).  

Harrison hefur einnig skipt menningararfi upp í tvo flokka, þ.e. opinberan 

menningararf og óopinberan menningararf. Opinber menningararfur er menningararfur 

sem nýtur lagalegrar verndar opinberra stofnana og stjórnvalda og er talinn vera í hættu. 

Óopinber menningararfur er það sem er mögulega flokkað sem menningararfur af 

almenningi en nýtur ekki opinberrar verndunar. Óopinber menningararfur er sá 

menningararfur sem er hluti af hversdagslífi fólks og sem ekki er talinn vera í hættu, vegna 
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þess að þegar fyrirbæri er sjálfsagður hlutur af lífi fólks virðist vera erfitt að líta á það sem 

menningararf (Harrison, 2013, bls. 14-18).  

Undanfarið hefur hugmyndin um óáþreifanlegan menningararf fengið meiri athygli, 

ekki síst á grundvelli þess áhuga sem UNESCO hefur lagt á þann hluta menningar 

(Valdimar Tr. Hafstein, 2018). Árið 2001 kynnti UNESCO lista yfir óáþreifanlegan 

menningararf sem kallaður er Masterpieces of Oral and Intangible Heritage of Humanity. 

Það sem skilur að óáþreifanlegan menningararf frá áþreifanlegum menningararfi er að 

hann er sagður „lifandi“ og markmiðið er að halda honum sem slíkum. Samkvæmt 

UNESCO er óáþreifanlegur menningararfur m.a. hefðbundnir siðir og venjur sem hafa í 

gegnum tíðina dreifst milli fólks munnlega eða með öðrum hætti og má þar nefna t.d. 

tungumál, tónlist, dansa, hátíðir, matargerð, munnlegar hefðir, siði, handverk, 

óhefðbundnar lækningar, þjóðtrú, leiki o.s.frv. Óáþreifanlegur menningararfur snýst þar 

með um þekkingu, hæfni og sköpunarkraft fólks sem hefur átt þátt í að mynda og móta 

hugmynd þeirra um menningu sína og sjálfsmynd (Kirshenblatt-Gimblett, 2004, bls. 53-

54). 

Marilena Alivizatou hefur haldið því fram að það sé flókið að varðveita það sem er 

óáþreifanlegt í samanburði við áþreifanlegan menningararf. Munir og annað sem er 

áþreifanlegt er sett upp í hillu og geymt inni á safni en mörg vandamál geta skapast þegar 

á að varðveita fyrirbæri sem eru enn lifandi og óáþreifanleg og gætu breyst með tímanum. 

Óáþreifanlegur menningararfur hefur það hinsvegar sameiginlegt með áþreifanlegum 

menningararfi að verið er að huga að einhverju sem talið er að sé mögulega í hættu eins 

og siðir og venjur. Í því ferli á aukin hnattvæðing talsverðan þátt í að búa til ótta um 

hverfandi eða breytta siði og venjur (Alivizatou, 2012; Ivy, 1995).  

Menningararfur hefur því undanfarið fengið meiri athygli vegna aukinnar 

hnattvæðingar og fólksflutninga milli landa sem hefur gert það að verkum að fólk fær þörf 

til þess að skilgreina sjálft sig og sinn menningarlega uppruna. Menningararfur snýst þá í 

rauninni um tilhneigingu einstaklinga til þess að gefa upprunalandinu og sjálfsmynd sinni 

einhverja merkingu. Þegar eitthvað er skilgreint sem menningararfur þá er í leiðinni verið 

að skilgreina einhverja ákveðna sjálfsmynd og aðgreina hana frá sjálfsmynd annarra 

(Ólafur Rastrick, 2007). Menningararfur er því oft notaður til þess að byggja upp 

einhverskonar þjóðernisímynd. Gamlar hefðir eru dregnar fram í sviðsljósið og ýktar og 
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eru síðan notaðar til þess að leggja áherslu á það hvaðan fólk er (Harrison, 2013). 

Menningararfur er þess vegna stöðugt að mótast af samfélögum og hópum út frá 

umhverfi þeirra, náttúru og sögu og getur þetta haft mikil áhrif á sjálfsmynd þessara hópa 

(Purser og Silberman, 2012). 

Á Íslandi hefur til dæmis hugtakið menningararfur gefið til kynna að verið sé að erfa 

erfðagrip frá forfeðrum. Til dæmis hafa handrit sem skrifuð voru á 13. öld mikla þýðingu 

fyrir Íslendinga og er það álitið mikilvægur menningararfur fyrir sjálfsmynd íslensku 

þjóðarinnar. Í greininni „Þjóðnýting menningararfs: Norræn miðaldamenning og sköpun 

nútíma þjóðernis“ eftir Guðmund Hálfdánarson lýsir hann þeirri atburðarrás sem fór fram 

þegar átti að skila handritunum frá Danmörku til Íslands árið 1971. Handritin hafa lengi 

verið álitin mikilvægasti menningararfur Íslendinga og var því afar mikilvægt fyrir 

Íslendinga að fá handritin þar sem þau hafa haft áhrif á minni og sjálfsmynd íslenska 

þjóðríkisins og þjóðarinnar. Einnig nefnir Guðmundur að uppruni Eddukvæða sé í raun 

óþekktur og hugmyndin um íslensku þjóðina hafi eiginlega ekki verið til á þeim tíma sem 

sögurnar voru skrifaðar. Íslendingar eiga kannski ekki mikið til af öðrum haldbærum 

heimildum frá þessum tíma og því virðist sem handritin séu nýtt í þeim tilgangi að 

upphefja og fegra sjálfsmynd þjóðarinnar, og til þess að geta sýnt fram á og sannað mótun 

og myndun íslensku þjóðarinnar (Guðmundur Hálfdánarson, 2015; Guðrún Nordal, 2018).  

Valdimar Tr. Hafstein talar um öll þau ólíku viðfangsefni sem hafa flokkast undir 

menningararf á Íslandi en hann nefnir allt frá sundmenningu og skák til íslenska 

fjárhundsins. Fyrir Íslendingum er menningararfur eitthvað mjög víðtækt og getur í 

rauninni flokkast undir allt sem telst mikilvægt í hverjum hópi fyrir sig (Valdimar Tr. 

Hafstein, 2006). Menningararfur er því fyrirbæri sem er stöðugt verið að skapa og 

endurskapa í samspili einstaklinga og samfélags og því þarf að gefa hugtakinu rými til að 

fylgja og aðlagast því sem er að gerast í samfélaginu hverju sinni (Ólafur Rastrick, 2007).  

Menningararfur hefur einnig oft verið tengdur við það þegar ákveðnir hlutir eða 

fyrirbæri eru í hættu og eru við það að glatast og því þarf að bjarga þeim áður en það 

verður of seint (Harrison, 2013). Valdimar Tr. Hafstein hefur til dæmis skrifað um 

húsabrunann í Lækjargötu í miðbæ Reykjavíkur árið 2007. Byggingarnar sem brunnu voru 

almennt ekki álitnar sem menningararfur en um leið og kviknaði í þeim þá öðluðust þær 

gildi sem slíkt. Þegar hlutir eru að hverfa eða eru í hættu á að hverfa, þá virðist sem fólk 
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átti sig á því að eitthvert varðveislugildi liggi á bakvið þá (Valdimar Tr. Hafstein, 2012). 

Menningararfur snýst því mikið um ákveðin tengsl þar sem álitið er að hlutir séu að glatast 

og að fólk sé alltaf á síðustu stundu að bjarga því sem er að hverfa. Valdimar líkir því 

menningunni við tegundir í útrýmingarhættu sem þurfi að bjarga áður en þær hverfa fyrir 

fullt og allt (Valdimar Tr. Hafstein, 2006).  

Nútíminn einkennist einnig af mikilli tækni, hraða og breytingum og vegna þess 

skapast mikil óvissa. Samfélög breytast hraðar í dag en áður fyrr og því hefur umræðan 

um menningararf orðið mun mikilvægari. Fortíðin verður fjarlæg mun fljótar í dag vegna 

þessara öru breytinga. Í dag getur mikið breyst og gerst á einungis tíu árum og til dæmis 

er tíundi áratugur 20. aldar orðinn einhver fjarlæg fortíð í hugum fólks vegna þess hversu 

mikið hefur breyst. Söfn eru meðal annars farin að fjalla meira um árin 1970-1990 þar 

sem samfélagið var allt öðruvísi á þeim tíma. Menningararfur er í rauninni ekki einhver 

einn ákveðinn hlutur heldur snýst menningararfur um viðhorf fólks í nútímanum og 

samband þeirra við fortíðina og framtíðina (Harrison, 2013).  

Menningararfur er fyrirbæri sem hefur þann mögulega að miðla upplýsingum um 

fortíðina í gegnum hluti, framsetningu, staði, atburði og minningar. Umræðan um 

menningararf hefur farið frá því að ganga einungis út á varðveislu gripa yfir í það að túlka 

gripina og þá menningu og samhengi sem liggur á bakvið þá og í dag er mikilvægt að 

endurskilgreina það hvað menningararfur þýðir. Það er fremur flókið að reyna að útskýra 

hvar uppruni menningararfs hefst. Þó er hægt að segja að Forngrikkir hafi haft áhuga á 

menningararfi og varðveislu fortíðarinnar. Einnig má segja að það hafi alltaf verið 

innbyggt í manneskjunni að vilja safna hlutum og því getur verið erfitt að segja 

nákvæmlega hvar í mannkynssögunni fyrirbærið menningararfur kom fyrst fyrir. Frá 

árunum í kringum 1960 til níunda áratugarins byrjaði áhugi þó að aukast gagnvart 

fortíðinni. Umræðan um menningararf hefur síðan þróast og breyst töluvert síðustu 

áratugi. Menningararfur er mjög vítt og breitt fyrirbæri sem hefur breyst með tíð og tíma 

og því þarf stöðugt að endurskoða hann (Waterton og Watson, 2015, bls 1-9).  

3.2 Samfélagsmiðlar sem menningararfur  

Undanfarið hefur verið lögð meiri áhersla á ferli frekar en afurðir í tengslum við 

menningararf og opnar það ný tækifæri fyrir önnur fyrirbæri að vera skilgreind sem 

menningararfur (Purser og Silberman, 2012). Menningararfur snýst í dag um svo miklu 
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meira en bara áþreifanlega gripi á söfnum og byggingar sem tengjast sögulegum 

atburðum sem búið er að frysta í tíma og rúmi. Menningararfur snýst meira um það 

hvernig samfélagið myndar og mótar sameiginlegar minningar í tengslum við daglega 

atburði í lífi venjulegs fólks og það eru í raun engin takmörk um það hvað geti verið 

menningararfur eða hvernig hann eigi að vera (Giaccardi, 2012). Því er hægt að velta fyrir 

sér hvernig hægt er að tengja fyrirbæri eins og samfélagsmiðla inn í umræðuna um 

menningararf. Miðað við umræður í öðrum kafla þá gefur auga leið að samfélagsmiðlar 

og þá sér í lagi Facebook, eru gríðarlega fyrirferðamikill þáttur í lífi fólks sem hefur mikil 

áhrif á líf þess og það samfélag sem það lifir í.  

Það er áhugavert að velta fyrir sér hvernig hægt er að tengja samfélagsmiðla inn í þá 

umræðu sem átti sér stað hér að framan um menningararf. Harrison segir að 

menningararfur séu áþreifanlegir hlutir eins og byggingar og minnisvarðar eða 

óáþreifanlegir hlutir eins og tónlist, hátíðir og tungumál, en hvergi hefur hann þó talað 

um samfélagsmiðla í þessu samhengi (Harrison, 2013). Einnig segir Smith að það sé 

ákveðin orðræða í kringum menningararf sem veldur því að ákveðnir aðilar hafa haft 

völdin yfir því hvað sé menningararfur. Menningararfur hefur oft verið álitinn eitthvað 

sem er fallegt, fast og áþreifanlegt sem hægt er að frysta og sem ákveðinn hópur fólks 

hefur aðgang að (Smith, 2006). Miðað við þessa orðræðu þá væru samfélagsmiðlar 

líklegast ekki hluti af þessari umræðu þar sem samfélagsmiðlar eru ekki beint 

áþreifanlegir né fallegir á að líta og eru þeir stöðugt í mótun og því er erfitt að frysta þá. 

Einnig tilheyra samfélagsmiðlar ekki bara ákveðnum hópi fólks heldur eru það allir 

mögulegir samfélagshópar sem nýta sér þá. 

Í umræðunni hér að framan var einnig rætt um tvo flokka Harrisons, en hann hefur 

skipt menningararfinum upp í opinberan og óopinberan menningararf. Opinber 

menningararfur er sá menningararfur sem nýtur lagalegrar verndar opinberra stofnana 

og stjórnvalda. Óopinber menningararfur er sá sem er talinn vera menningararfur af 

almenningi og er sjálfsagður hluti af lífi fólks, en sem nýtur ekki opinberrar verndunar 

(Harrison, 2013). Því mætti ætla að samfélagsmiðlar séu flokkaðir sem óopinber 

menningararfur þar sem þeir eru hversdagslegt og sjálfsagt fyrirbæri. Þó eru 

samfélagsmiðlar í hættu á að tapast og því virðist sem samfélagsmiðlar lendi 

einhversstaðar mitt á milli þessara tveggja flokka Harrisons. 
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Samfélagsmiðlar eru hvergi nefndir í heimsminjaskrá UNESCO en í þeirri skrá er 

varðveittur menningararfur sem talinn er hafa menningarlegt og sögulegt gildi á 

heimsvísu (Harrison, 2013). Miðað við þær umræður sem voru hér að framan í fyrri 

köflum þá eru samfélagsmiðlar orðnir stór hluti af samfélaginu og hafa haft gríðarleg áhrif 

á heiminn. Um 22% af íbúum heims notar samfélagsmiðla (Donnelly, 2018) og eru þeir 

álitnir hafa mótað og myndað heiminn eins og hann er í dag (Delanty, 2018). Það er því 

greinilegt að samfélagsmiðlar eru eitthvað sem þarf að skilgreina sem menningararf og 

sem þyrfti mögulega að komast inn á heimsminjaskrá UNESCO. Einnig eru 

samfélagsmiðlar hvergi nefndir á lista UNESCO yfir óáþreifanlegan menningararf 

mannkynsins, en sá listi gengur út á að halda utan um menningararf sem er 

óáþreifanlegur, lifandi og enn í mótun (Kirshenblatt-Gimblett, 2004). Samfélagsmiðlar 

myndu því vera taldir hluti af óáþreifanlegum og lifandi menningararfi mannkynsins sem 

er stöðugt í mótun og ættu þeir því að eiga heima á listum UNESCO. 

Undanfarið hefur átt sér stað aukin umræða um stafrænan menningararf en í raun 

eru tvær ólíkar skilgreiningar á því hvað stafrænn menningararfur er og er mikilvægt að 

átta sig á muninum á þeim skilgreiningum. Í fyrsta lagi er það fastur áþreifanlegur 

menningararfur sem færður er yfir á stafrænt form og varðveittur þannig. Í öðru lagi eru 

það gögn sem eru sköpuð upprunalega á stafrænu formi og hafa því lítinn áþreifanleika. 

Það er því mikilvægt að vera meðvitaður um hvað átt er við þegar talað er um stafrænan 

menningararf, vegna þess að það getur þýtt tvo ólíka hluti (Karlsson, 2008). UNESCO hefur 

gefið út leiðarvísi um það hvernig eigi að varðveita stafrænan menningararf. Þar sem 

samfélög breytast vegna nýrrar tækni er talin hætta á að stafræn gögn verði ekki hægt að 

hafa aðgengi að í framtíðinni og þar með glatist að eilífu. Samkvæmt UNESCO er stafrænn 

menningararfur heimildir sem hafa upprunalega verið búin til á stafrænu formi og eru það 

meðal annars textar, gagnasöfn, kyrrar myndir og hreyfimyndir, hljóðskrár, ýmiss konar 

grafík og hugbúnaður, heimasíður og ýmsar tegundir af öðrum gögnum. Mörg þessara 

gagna geyma ýmsar mjög mikilvægar upplýsingar sem gætu haft mikið að segja um 

samtímann til lengri tíma og því er mikilvægt að varðveita þau. Gögnin geta verið á öllum 

mögulegum tungumálum og geta komið hvaðanæva úr heiminum og geta innihaldið allar 

margvíslegar gerðir af mannlegri kunnáttu og samskiptum, siðum og venjum (UNESCO, 

2003).  
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Í leiðarvísi UNESCO er talað um í hversu mikilli hættu stafrænn menningararfur er. 

Þar sem tæknin þróast stöðugt og nýjar tegundir gagna og tækja líta dagsins ljós á hverju 

ári eykst hættan á því að stafræn gögn glatist (UNESCO, 2003). Í leiðarvísinum er þó hvergi 

minnst á samfélagsmiðla, en þó má geta þess að leiðarvísirinn er frá árinu 2003 sem þýðir 

að samfélagsmiðlar voru ekki stórir á þeim tíma. Hinsvegar nefnir leiðarvísirinn 

heimasíður og því mætti ætla að samfélagsmiðlar eigi við þar. Það er þó fremur 

athugavert að leiðarvísirinn hafi ekki verið uppfærður síðan árið 2003, þar sem tæknin 

breytist mjög hratt og ný tækni lítur stöðugt dagsins ljós. Ef leiðarvísirinn væri uppfærður 

eða nýr gerður, mætti því líklegast gera ráð fyrir því að mikil umræða væri um 

samfélagsmiðla í þeim leiðarvísi, þar sem þeir eru stór hluti af hinum stafræna 

menningararfi í dag.  

Í umræðunni hér að framan var einnig talað um það að menningararfur sé oft tengdur 

við það sem er í hættu og er við það að glatast. Oft er ekki litið á fyrirbæri sem 

menningararf fyrr en þau eru við það að hverfa og er þeim oft bjargað á síðustu stundu 

(Harrison, 2013; Valdimar Tr. Hafstein, 2012). Miðað við þær umræður mætti ætla að það 

væri sjálfsagt að líta á samfélagsmiðla sem menningararf, þar sem þeir eru stöðugt að 

breytast og þróast. Internetið er mjög hverfult fyrirbæri og því eru samfélagsmiðlar í 

frekar mikilli hættu á að glatast. Þess vegna er athugavert að velta fyrir sér hvers vegna 

samfélagsmiðlar eru ekki stærri hluti af menningararfsumræðunni í dag miðað við þá 

hættu sem þeir eru í.  

Síðustu áratugi hafa þó orðið miklar breytingar varðandi það hver hefur forræði yfir 

því að skilgreina það hvað sé menningararfur og hvað ekki. Áður var menningararfur 

skilgreindur út frá því hvað var gamalt, ekta og ósvikið en að sumu leyti hefur þessi áhersla 

verið að breytast. Sem dæmi má nefna að árið 1977 var Samdok stofnað í Svíþjóð, en það 

einblíndi á að safna og varðveita daglegt líf í samtímanum. Litið var svo á í verkefninu að 

söfn ættu að vera virk í því að safna heimildum á meðan þær væru í gerjun og þar með 

halda utan um menningararfinn fyrir kynslóðir framtíðar. Hugmyndin að Samdok byrjaði 

hjá Nordiska Museet í Stokkhólmi vegna þess að safnið átti mikið af gripum úr fortíðinni 

en lítið af gripum var til frá 20. öld. Einnig var lítið af gripum sem sýndu líf lægri stétta og 

því var ákveðið að efna til Samdok verkefnisins og vinna að því að safna gripum sem 

tengjast nútímanum og alþýðunni (Antoš, 2014).  
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Nokkur verkefni hafa verið unnin af Samdok og hafa söfn á Íslandi unnið að nokkrum 

þeirra verkefna. Í verkefnum Samdok er einblínt á rannsóknir, viðtöl og ljósmyndun á 

vettvangi og er minna einblínt á að safna gripum. Unnin hafa verið nokkur verkefni hér á 

landi en fyrsta verkefnið fjallar um sögur frá jarðskjálftanum mikla 29. maí árið 2008. Þá 

var safnað saman frásögnum frá 200 manns sem sögðu frá skjálftanum og var síðan gerð 

sýning út frá því efni, en sú sýning hét Skjálftinn 2008 og var sett upp í Hveragerði. Einnig 

var gert verkefni árið 2009 um leiki barna og voru þá rannsakaðir leikir barna á Íslandi og 

var síðan gerð farandsýning út frá gögnunum. Einnig hafa íslensk söfn tekið þátt í verkefni 

á vegum Norsam sem fjallaði um brauðmenningu á Norðurlöndunum (Byggðasafn 

Árnesinga, e.d.). Norsam er samstarf milli safna á Norðurlöndunum og markmið þess er 

að efla samvinnu milli Norðurlandanna í tengslum við söfnun, skráningu, rannsóknir og 

miðlun á samtímanum (Norsam, e.d.). Þó hafa ekki verið unnin nein verkefni sem tengjast 

samfélagsmiðlum, hvorki á vegum Samdok né Norsam. Samfélagsmiðlar eru gríðarlega 

stór hluti af nútímasamfélagi í dag og því mætti ætla að verkefni tengt samfélagsmiðlum 

væri tilvalið efni fyrir rannsóknir á menningararfi samtímans.  

Í nútímasamfélagi er fólk stöðugt að velta tímanum fyrir sér og sífellt er verið að gæta 

þess að gleyma ekki því sem nú þegar hefur gerst. Fólk er svo hrætt við að glata einhverju 

og það sem gerðist í gær verður mjög fljótt að fjarlægri fortíð. Vegna örra breytinga er 

þörf á að endurmeta samtímann og líta á það sem er tiltölulega nýlega hefur gerst sem 

eitthvað gamalt, svo að það glatist ekki. Menningararfur snýst því ekki einungis um 

fortíðina, heldur snýst hann um samband fólks við samtímann og framtíðina (Morgan og 

Macdonald, 2018). Það sem skiptir máli er hvernig hugsað er um nútímann og framtíðina, 

vegna þess að einhverntímann í framtíðinni verður nútíminn fortíð. Menningararfur er 

með þeim hætti samspil milli fortíðar, nútíma og framtíðar og það sem ákveðið er að 

varðveita í dag á að geta gefið kynslóðum framtíðarinnar góða hugmynd um menningu 

og lifnaðarhætti samtíðarinnar. Menning tengist ekki bara hlutum heldur er það líka 

samfélagið sjálft, það sem fólk gerir í sínu daglega lífi sem er mikilvægt og sem þarf að líta 

á sem menningararf (Harrison, 2013).  

Mikil breyting hefur orðið á því hvernig fólk lifir lífi sínu og hvernig það ákveður að 

deila lífi sínu með öðrum með hjálp samfélagsmiðla. Fólk deilir í auknum mæli daglegum 

hlutum úr sínu lífi og aðrir geta komið með athugasemdir eða skoðanir á því sem á daga 
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þess drífur. Þessir hversdagslegu hlutir segja mikið um fólk og þeirra menningu og er þetta 

eitthvað sem hefur í auknum mæli orðið mikilvægara að líta á sem menningararf og 

varðveita vegna þess að menningararfur snýst um og mótast í raun af því sem venjulegt 

fólk gerir á hverjum degi. Samfélagsmiðlar gera það að verkum að fólkið sjálft og 

samfélagið er í brennidepli og búa þeir til nýja samskiptahætti sem vert er að líta á sem 

lifandi menningararf (Giaccardi, 2012).  

Því er spáð að í framtíðinni verði samfélagsmiðlar enn eðlilegri hluti af daglegu lífi 

fólks eins og hvert annað hversdagslegt fyrirbæri. Vegna þess er nauðsynlegt, bæði í dag 

og í framtíðinni, að gera rannsóknir á samfélagsmiðlum, þar sem þeir eiga eftir að mótast 

og þróast með tímanum og geta þeir svarað mikilvægum spurningum um samfélagið 

(Miller o.fl., 2016). Þó svo að samfélagsmiðlar séu almennt ekki til umræðu í opinberum 

stefnum, skilgreiningum eða umræðum um menningararf, þá gefur samt auga leið að hér 

er á ferðinni stór hluti af menningu fólks í samtímanum sem þarf að varðveita með 

einhverjum hætti fyrir komandi kynslóðir. Í næsta kafla verður gerð grein fyrir hlutverkum 

safna, hvort þau eigi að bera ábyrgð á varðveislu samfélagsmiðla og hvaða vandamál geta 

fylgt þeirri varðveislu. 
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4 Söfn og samfélagsmiðlar  

4.1 Hvað er safn? 

Hér að framan var fjallað um menningararf og hvernig hægt er að tengja samfélagsmiðla 

inn í þær skilgreiningar og orðræðu sem fyrir eru um menningararf. Þó svo að 

samfélagsmiðlar eigi ekki beinlínis við í öllum skilgreiningum um menningarararf, er 

augljóst að samfélagsmiðlar eru einfaldlega svo fyrirferðamiklir í lífi fólks í samtímanum 

að líta þarf á þá sem menningararf sem vert er að skoða og jafnvel varðveita með 

einhverjum hætti. Það þarf því að huga að því hver eigi að bera ábyrgð á því að varðveita 

efni af samfélagsmiðlum og spurningin er hvort það sé hlutverk safna að sjá um það. Til 

þess að velta þeim möguleika fyrir sér er nauðsynlegt að gera grein fyrir því hvað safn er.  

Síðan ICOM (International Council of Museums) var stofnað árið 1946 hefur 

skilgreiningin á því hvað safn er breyst og mótast eftir breytingum samfélagsins hverju 

sinni (ICOM, e.d.). Í rauninni er ekki hægt að segja að safn sé eitthvað fast og ákveðið. 

Sumir sjá fyrir sér valdamiklar stofnanir sem geyma forngripi, aðrir hugsa um stórar og 

tignarlegar byggingar og svo líta aðrir á söfn sem mikilvægan hluta af menningarlífi 

samfélagsins. Í raun er þó hægt að segja að einn stærsti tilgangurinn með söfnum sé að 

mennta og fræða almenning um allt sem tengist menningu og lifnaðarháttum 

mannkynsins (Low, 2012). Samkvæmt ICOM eru söfn opin almenningi og er hlutverk 

þeirra að safna, varðveita, rannsaka og miðla áfram áþreifanlegum og óáþreifanlegum 

menningararfi mannkynsins á bæði lærdómsríkan og áhugaverðan hátt (ICOM, e.d.). 

Hlutverk safna og annarra menningarstofnana er að miðla áfram til samfélagsins þekkingu 

og sögu um gripi, list- og antíkmuni og vísindalega, tæknilega og sagnfræðilega muni og 

umhverfi (Ciolfi, 2012).  

Samkvæmt íslensku safnalögunum eru söfn varanlegar stofnanir sem eru rekin í þágu 

almennings en ekki í hagnaðarskyni og eiga þau að vera opin almenningi. Söfn stunda 

markvissa söfnun á munum og heimildum sem til eru um mannkynið og einnig vinna þau 

að skráningu og varðveislu, rannsóknum og miðlun á menningararfinum. Söfn eiga að 

varðveita það sem er til vitnis um manninn og sögu hans og menningu og eiga söfn að 

taka þátt í samstarfi svæðisbundið, á landsvísu og á alþjóðavettvangi (safnalög nr. 

141/2011). Samkvæmt siðareglum ICOM eru söfn ábyrg fyrir því að varðveita bæði 

áþreifanlegan og óáþreifanlegan menningar- og náttúruarf. Nauðsynlegt er fyrir söfn að 
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mennta starfsmenn sína og bæta við þekkingu þeirra svo að vinnuaðferðir þeirra þróist í 

takt við samfélagsbreytingar. Söfn eiga að sjá til þess að menningararfur sé varðveittur í 

góðu ástandi fyrir framtíðarkynslóðir og að hægt sé að skilja hann á einfaldan hátt (ICOM, 

2017).  

Söfn eru menningarlegar stofnanir, almenningsstofnanir og fjárhagslegar stofnanir á 

sama tíma. Með menningarlegri stofnun er átt við að söfn hafi skyldu að safna, varðveita, 

túlka og miðla menningararfi. Með almenningsstofnun er átt við að söfnin þurfi að vera 

félagslegar og lýðræðislegar stofnanir sem upplýsa almenning. Með fjárhagslegri stofnun 

er átt við hvernig söfn starfa á hagrænum grundvelli og keppa um frítíma fólks. Þessi þrjú 

svið eru mjög ólík og geta þau bæði unnið saman en einnig skapað ágreining og spennu á 

sama tíma (Pruulmann-Vengerfeldt & Runnel, 2014). Söfn eru eins ólík og þau eru mörg, 

sum safna gripum, sum söfn gera það ekki og sum söfn hafa menntað starfsfólk á meðan 

önnur söfn byggja starfsemi sína á sjálfboðaliðum. Söfn geta verið allt frá sögulegum 

byggingum og menningarsetrum yfir í dýragarða og sædýrasöfn en í raun eru allskonar 

staðir og starfsemi sem nefnd hafa verið söfn í gegnum tíðina (Dillenburg, 2011). Duncan 

F. Cameron hefur til að mynda haldið því fram að söfn viti ekki alveg hver þau eru og sumir 

staðir vilja skilgreina sig sem söfn en aðrir ekki. Hann ræðir muninn á þeim stöðum sem 

kalla sig söfn og þeim sem kalla sig samfélagsmiðstöðvar (e. community centers) og 

starfsstöðvar (e. activity centers) og hvort hægt sé að skilgreina slíka staði sem söfn ef 

þeir stunda ekki varðveislu af neinu tagi. Í framhaldinu veltir Cameron eftirfarandi 

spurningu fyrir sér: „Is a museum something that can be housed, with any degree of 

compability side by side with ballet classes for three-year-olds, amateur arts programs of 

every variety and the occasional bingo game benefit for local charity?“ (Cameron, 2012, 

bls. 50). 

Ef söfn eru skilgreind út frá samansafni af áhugaverðum gripum, þá er í raun hægt að 

segja að söfn hafi verið til síðan á fornöld. Fyrstu söfnin sem voru opin almenningi voru 

stofnuð á 18. öld og var til dæmis The British Museum í London stofnað árið 1759 (DSP-

groep, 2011). Söfn voru áður fyrr álitin vera valdamiklar stofnanir sem einblíndu á 

safneignina sína og stjórnuðu því hvað væri skilgreint sem menning og hvað væri 

sannleikur í þeim efnum (Gray og McCall, 2013). Söfnin voru álitin vera fínar og alvarlegar 

stofnanir sem aðeins elítan hafði aðgang að og varðveittu söfnin að mestu gripi frá efri 
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stéttum (Ross, 2004). Stephen Weil hefur bent á að áður fyrr hafi verið talað um söfn sem 

einskonar hof eða musteri þar sem merkilegir og dauðir gripir voru til sýnis, en í dag er 

mikilvægara að líta á söfnin sem rannsóknarstofur, þar sem gestir fá að spreyta sig á því 

sem boðið er upp á (Weil, 1995. Sjá einnig Shelton, 2013). Duncan F. Cameron ræðir 

svipaða hluti í grein sinni „The Museum, a Temple or the Forum“ og veltir fyrir sér hvað 

sé í rauninni safn og hvort eigi að skilgreina söfn sem musteri eða vettvang fyrir umræður. 

Hann líkir söfnum við kirkjur þar sem ákveðin gildi og trú hafa verið staðfest en hann segir 

að þetta þurfi að breytast (Cameron, 2012). Eileen Hooper-Greenhill hefur rætt Foucault 

og kenningar hans um sannleik á söfnum, en samkvæmt þeim kenningum fer 

sannleikurinn eftir aðstæðum í samfélaginu hverju sinni. Það sem er álitið rökrétt og satt 

á einhverjum tímapunkti í sögunni getur breyst með tíð og tíma. Það sem fólki finnst satt 

og rétt í dag getur verið talið rangt á morgun og því þurfa söfn alltaf að endurmeta 

sannleikann og breyta nálgunum sínum (Hooper-Greenhill, 1992, bls. 10). 

Söfn hafa farið í gegnum miklar breytingar síðustu áratugi vegna nýrrar safnafræði (e. 

new museology) sem hefur dreift athygli safnanna frá því að einblína einungis á 

safneignina og sig sjálf, yfir í það að þjónusta samfélagið. Hin nýja safnafræði hefur gert 

það að verkum að söfnin hafa opnast betur og orðið aðgengilegri almenningi og eru söfn 

í dag orðin miklu fleiri og töluvert vinsælli en þau voru hér áður fyrr. Gamaldags 

hugsunarháttur um efri stéttir og kynþætti eiga ekki lengur heima inni á söfnunum þar 

sem samfélög í dag eru fjölbreytt fjölmenningarsamfélög. Söfnin hafa því þurft að breyta 

nálgunum sínum og hafa þau undanfarið einblínt meira og meira á það að safna gripum 

tengdum alþýðu (Ross, 2004, bls. 84-85). Hin nýja safnafræði leggur áherslu á að breyta 

gömlum hugsunum um söfn sem hof og eiga söfn í dag að hafa betri tengsl við fólkið í 

samfélaginu, hafa gott aðgengi og fjölbreytni í starfsemi sinni. Einnig er talið mikilvægt 

fyrir söfn að ýta undir samfélagslegar umræður um mismunun, jafnrétti og ýmis önnur 

viðkvæm málefni í samtímanum (Gray og McCall, 2013).  

Söfn hafa áður verið stofnanir sem hafa mikil völd og hafa stjórnað því hverju eigi að 

safna og oft eru frásagnir einungis sagðar út frá rödd safnsins. Starfsfólk safna hefur oft 

litið á sig sem einskonar verndara menningararfsins og einungis þeir hafa þekkinguna og 

sérfræðigáfuna til þess að geta unnið með og varðveitt menningararfinn. Áður fyrr var 

litið svo á að söfn gætu ákveðið hvað væri rétt og rangt og allt sem söfnin sögðu átti að 
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vera heilagur sannleikur. Enn þann dag í dag lítur stór hluti almennings á söfn á þennan 

hátt og halda margir að söfn hafi völdin til þess að stjórna hvað sé rétt og rangt. Hinsvegar 

eru hlutirnir að breytast núna með samfélagsmiðlum og aukinni upplýsingaöflun á netinu. 

Almenningur getur skapað sína eigin þekkingu og efni á netinu og hefur breytt 

hugsunarhættinum um söfn og ýmsar vangaveltur hafa orðið um það hver eigi hvað. 

Spurningin er hvort söfn eigi í raun að vera einhverskonar valdastofnanir sem eiga 

menningararfinn, eða hvort ekki þurfi að breyta hlutverki þeirra (Fouseki og 

Vacharopoulou, 2013, bls. 2).  

Söfn eiga einnig að vera vettvangur þar sem fjallað er um fjölbreytt umræðuefni og 

þar sem ágreiningur á sér stað (Cameron, 2012). Í stað þess að vera túlkendur 

menningararfs þá hafa söfn færst yfir í það að vera frekar einskonar leiðbeinendur um 

menningararf sem endurspegla samfélagið og eru í beinu sambandi við það (Ross, 2004, 

bls. 84-85). Söfn eiga að geta fjallað um ýmis mikilvæg málefni og haft jákvæð áhrif á 

samfélagið (Weil, 1999). Söfn hafa tækifæri til þess að breyta hugsunarhætti samfélaga 

og eru sem slík einskonar áróðursvald og þurfa söfn að átta sig á því ábyrgðarhlutverki 

sem þau hafa (Low, 2012). Söfn eiga að vera um alla og fyrir alla og eiga þau að gera það 

að verkum að allir geti túlkað samtímann og tengt hann við fortíð og framtíð. Söfn 

endurspegla kynslóðir, menningu, trú, vísindi og skoðanir samfélagsins í fortíð, nútíð og 

framtíð og með því móti geta söfn aukið áhuga og þekkingu hjá almenningi og þannig ýtt 

undir jákvæða sjálfsmynd þjóða og skilning á fortíðinni (DSP-groep, 2011).  

Það þarf að velta fyrir sér hver eigi efnið sem verið er að varðveita og þurfa söfn að 

fara frá því að vera stjórnendur yfir í það að deila valdinu með almenningi. Það að ákveða 

hvað eigi að varðveita og hvernig eigi að miðla því áfram krefst mikils valds og stjórnunar 

og virðist sem söfnin eigi erfitt með að láta frá sér þessi miklu völd. Söfn eru rekin í þágu 

almennings og fyrir almenning en samt sem áður hafa þau viljað stjórna og hafa völdin og 

átt erfitt með að deila völdunum með almenningi. Söfn virðast hafa hingað til varðveitt 

menningararf fyrir almenning en ekki með almenningi og söfn hafa litið á sig sem lögmæta 

verndara og eigendur hins áþreifanlega menningararfs en spurningin er hvort það þurfi 

ekki að breytast með stækkandi menningararfi á óáþreifanlegu og stafrænu formi 

(Fouseki og Vacharopoulou, 2013, bls. 6-8). Söfn hafa það hlutverk að geyma og varðveita 

minningar samfélagsins og eiga þau að ákveða hvað framtíðarkynslóðir munu vita um 
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okkur. Söfn þurfa því að velta fyrir sér hvaða hluta menningar eigi að geyma svo að 

kynslóðir framtíðarinnar fái sem besta mynd af samfélagi samtímans (Antoš, 2014). Söfn 

þurfa að breyta því hvernig þau stjórna safneign sinni og leggja meiri metnað og áherslu 

á þessar breytingar. Það er ekki nóg fyrir söfn að ákveða að safna einhverju ákveðnu og 

svo hætta þegar þeim finnst vera komið nóg, söfn þurfa stöðugt að halda áfram að safna. 

Söfn þurfa því stöðugt að vinna betur að því að safna samtímanum og ekki einungis 

einblína á fortíðina (Museums Association, 2004).  

Safneign safna á að vera fjölbreytileg, áhugaverð og krefjandi. Söfn eru 

almenningsstofnanir sem hafa tekið miklum breytingum í gegnum árin og því er 

nauðsynlegt fyrir söfn að endurskoða safneign sína og velta fyrir sér hvort safneignin sé í 

rauninni að endurspegla allt samfélagið (Museums Association, 2015). Ástæðurnar fyrir 

því af hverju það hefur verið mikilvægt fyrir söfn að safna eru til dæmis þær að safngripir 

veita fólki ánægju og vekja forvitni. Einnig geta safngripir veitt fólki þekkingu um heiminn, 

annað fólk og upplifanir. Safngripir hafa verið álitnir sem sönnun á eitthvað sem hafi gerst 

og þeir veita fólki og hópum staðfestingu á upplifunum þeirra og ímynd. Safngripir hafa 

einnig verið ákveðnir minnisvarðar og geta þeir haft áhrif á efnahagsleg og vísindaleg áhrif 

og gefa þeir fólki tilfinningu fyrir stað og sjálfsmynd og lætur því finnast það vera hluti af 

samfélaginu (Museums Association, 2004). Söfn þurfa stöðugt að endurskilgreina sig og 

auka þekkingu sína til þess að geta safnað nýjum gripum. Söfn í dag geta ekki einungis 

miðlað fortíðinni til safngesta og þurfa þau því að líta öðrum augum á safneignina sína 

(Antoš, 2014). 

Óáþreifanleg fyrirbæri og hlutir sem eru skapaðir á stafrænu formi eru farin að breyta 

sýn safna á það hvað safngripur sé og hvernig söfn eigi að skilgreina sig út frá því. Steven 

Conn skrifar í bók sinni Do Museums Still Need Objects? að söfn hafi venjulega gengið út 

á það að safna efnislegum gripum og sýna þá vegna þess að þeir geta haft mikið að segja. 

Stórar safnabyggingar hafa verið byggðar í gegnum tíðina til þess að hýsa þann fjölda gripa 

sem söfnin varðveita. Hinsvegar hefur gildi gripa fengið minna vægi og frásagnargildi í 

nútímasamfélagi sem treystir mikið á óáþreifanlega menningu og því spyr Conn sig að því 

hvort söfn þurfi í rauninni á gripum að halda. Þó svo að það sé auðvitað mikilvægt fyrir 

söfn að sýna gripi, þá hafa söfn farið að nota í meira magni ýmiss konar stafræna og 

gagnvirka tækni til þess að miðla þekkingu. Einnig eru til margar tegundir af ólíkum 
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söfnum sem miðla og sýna mismunandi gripi. Listasöfn sýna listaverk en vísinda- og 

tæknisöfn þurfa til dæmis að miðla þekkingu sinni á annan hátt og minjasöfn þurfa í 

sumum tilfellum ekki að nota gripi til þess að miðla sögunni (Conn, 2010). 

4.2 Eiga söfn að varðveita samfélagsmiðla? 

Líkt og rætt var um í öðrum kafla þá hefur Jaron Lanier mælt með því að fólk eyði 

reikningum sínum af samfélagsmiðlum þar sem hann telur að þeir hafi neikvæð áhrif á líf 

þess (Lanier, 2018). Það er hægt að deila um þessa staðhæfingu hjá Lanier, en þó er ekki 

hægt að neita því að Internetið spilar stöðugt stærri þátt í hversdagslífi fólks í dag og eru 

félagsleg áhrif þess mikil, hvort sem þau eru neikvæð eða jákvæð. Söfn þurfa að átta sig 

á því mikilvæga efni sem mótast á netinu og er þetta eitthvað sem þarf að vera hluti af 

almennri safnastarfsemi (Karp, 2014). Það eru um það bil 55.000 söfn í öllum heiminum 

og eru þetta rótgrónar stofnanir með mikla sögu. Því getur stundum verið erfitt að ímynda 

sér að á þessum stofnunum geti átt sér stað miklar breytingar. Hinum stafræna heimi 

fylgja hinsvegar ýmsar breytingar og býður hann bæði upp á ný tæki og tól fyrir söfnin til 

að rannsaka menningararfinn og einnig getur hann breytt sýn safnanna á því hvað 

menningararfur er (Coones, Grau og Rühse, 2017). 

Það að vera meðvitaður um varðveislu á eigin samtíma er tiltölulega nýtt fyrirbæri í 

starfsemi safna (Harrison, 2013). Sumir starfsmenn safna hafa áður fyrr litið svo á að 

stafræn gögn séu ekki hluti af safnastarfsemi og söfn eigi einungis að sjá um það að 

varðveita áþreifanleg fyrirbæri (Karp, 2014). Starfsfólk á söfnum er menntað í því að safna 

og varðveita áþreifanlega gripi og sögu og hefur það mikla þekkingu á því. Starfsfólkið 

hefur oft unnið þessa vinnu í mörg ár og mótað ýmsar reglur sem varða varðveislu, en 

vegna nýrrar tækni og samfélagslegra breytinga neyðist starfsfólk safna til að laga sig að 

nýjum vinnubrögðum. Stafræn gögn gegnsýra daglegt líf fólks og mikill hluti af 

menningararfi samtímans er skapaður á stafrænu formi. Listamenn og ljósmyndarar eru 

farnir að vinna vinnuna sína á stafrænu formi og fólk skrifar dagbókarfærslur á stafrænu 

formi. Myndbönd eru einnig farin að verða nánast einungis á stafrænu formi og 

spurningin er hvernig söfnin eiga að varðveita þennan hluta daglegs lífs fólks sem 

einkennist af mikilli notkun stafræns efnis (Young, 2012).  

Söfn eiga að vera sveigjanlegar stofnanir sem geta breyst með tíð og tíma þar sem 

þau hafa möguleikann á því að breyta hlutverki sínu í samræmi við samfélagslegar 
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breytingar þó svo að það geti verið erfitt. Því meira sem söfn breytast og breyta hlutverki 

sínu þá er hægt að sjá það fyrir sér að söfn verði allt aðrar stofnanir í framtíðinni og er 

þetta eitthvað sem söfnin þurfa að laga sig að (Karp og Kratz, 2014). Söfn þurfa því að vera 

opin fyrir nýjum áskorunum og hugmyndum og söfn eiga að geta varðveitt það sem er að 

gerast í samfélaginu hverju sinni og geta miðlað því. Samfélög breytast stöðugt og því 

þurfa söfn að laga sig að þeim breytingum og endurhugsa hlutverk sitt (Ambrose og Paine 

2012).  

Venjulega hafa söfnin haft mikil völd yfir því hvað sé varðveitt og sýnt á söfnum. 

Ákvörðunarferli á söfnum hafa verið formleg og fólkið í samfélaginu hefur lítið fengið að 

taka þátt í því sem fram fer á söfnunum. Undanfarið hefur þó verið einblínt meira á það 

að leyfa samfélaginu að vera hluti af starfsemi safnanna. Líkt og rætt var hér að framan 

eiga söfn að vera uppbyggjandi stofnanir sem ýta undir skilning hjá fólki og tengja 

hversdagslífið við menningararfinn. Samfélagsmiðlar eru hluti af hversdagslífi fólks og fólk 

skoðar og deilir hlutum þar nánast á hverjum degi og er því samfélagsleg umræða á 

samfélagsmiðlum orðin að daglegu brauði (Iversen og Smith, 2012). Söfn eiga einnig að 

vinna í nánu samstarfi við samfélagið, þar sem þau eru rekin í þágu þess (ICOM, 2017). 

Það er því mikilvægt fyrir söfn að átta sig á sínu breytta hlutverki þegar kemur að því að 

varðveita samfélagsmiðla. Í stað þess að stjórna og taka allar ákvarðarnir, þá breytist 

hlutverk þeirra í rauninni yfir í að vera leiðbeinendur. Það er auðvitað mikilvægt að vera 

með þekkingu í sagnfræði og menningararfssögu en sú þekking er ekki sú eina sem þarf 

til þess að varðveita lifandi menningararf. Sjónarhornið verður þá ekki einungis út frá 

þessum sérfræðingum, heldur verða þeir að gefa samfélaginu tækifæri á að vera hluti af 

ákvarðanatökum (Purser og Silberman, 2012). 

Í stað þess að eiga samskipti augliti til auglitis er fólk farið að eiga meiri samskipti í 

gegnum tölvupóst, vefsíður og samfélagsmiðla og þannig myndast ýmis ný samfélög 

(Delanty, 2018). Þessi nýja tækni gefur tækifæri á því að rannsaka og varðveita þessa 

miðla þar sem þeir geta gefið heildarmynd af samfélaginu. Áhyggjur hafa skapast í 

tengslum við endingu stafrænna gagna, en þó er nauðsynlegt að varðveita stafrænan 

menningararf til þess að geta varðveitt menningararf heimsins þar sem augljóst er að 

stafræn tækni og samfélagsmiðlar gefa nýja möguleika á því hvernig litið er til 

fortíðarinnar (Purser og Silberman, 2012).  
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Samfélagsmiðlar eru mjög stór hluti af daglegu lífi fólks og skilur það eftir verðmætar 

leifar inni á samfélagsmiðlum. Fólk um allan heim notar samfélagsmiðla í stað annarra 

samskiptaleiða og geta því þessi gögn gefið miklar upplýsingar um mannleg samskipti og 

hegðun og eru þau mikilvægar heimildir fyrir fræðimenn framtíðarinnar um líf og 

menningu á 21. öldinni (Thomson, 2016). Samfélagsmiðlar geta gert það að verkum að 

meiri tenging myndast milli menningararfsumræðunnar og hversdagslífsins á söfnum. 

Fólk úr ýmsum hornum samfélagsins notar samfélagsmiðla og því er hægt að fá frásagnir 

og sjónarhorn frá ólíkum einstaklingum og getur það gefið kynslóðum framtíðarinnar 

betri mynd af samfélaginu (Iversen og Smith, 2012). 

Ýmsar náttúrulegar, tæknilegar og mannlegar hörmungar og hamfarir og viðburðir 

eru til dæmis fyrirbæri sem geta haft gríðarleg áhrif á samfélagið og sem nauðsynlegt er 

að minnast og varðveita. Í dag notar fólk oft samfélagsmiðla til þess að deila upplifunum 

af hörmungum og öðrum viðburðum. Þetta getur oft geymt gríðarlega miklar heimildir 

sem vert er að rannsaka og varðveita til þess að geta gefið góða mynd af upplifunum 

samfélagsins af hörmungum og öðrum fyrirbærum. Samfélagsmiðlar geta gefið bæði 

sögulegar og persónulegar upplýsingar beint frá þeim sem hafa upplifað atburðina. Með 

því að líta á þetta sem menningararf er verið að breyta hugmyndinni um menningararf 

frá hefðbundinni safnastarfsemi yfir í lifandi fyrirbæri sem eiga sér stað í 

hversdagsleikanum (Liu, 2012).  

Matilda Karlsson hefur skrifað ritgerðina Bevarande av digitalt kulturarv – en del av 

museets ansvar? en þar talar hún um mikilvægi þess að söfn og aðrar menningarstofnanir 

taki það að sér og séu meðvituð um varðveislu á stafrænum gögnum og vill hún halda því 

fram að það sé ekkert sem kemur í veg fyrir að söfn geti varðveitt óáþreifanlega hluti eins 

og stafræn gögn (Karlsson, 2008). Það sem fer fram á samfélagsmiðlum er eitthvað sem 

söfn ættu að skoða betur, vegna þess að þannig er hægt að brjóta niður mörk á milli safna 

og samfélags. Ef söfn líta á samfélagsmiðla sem menningararf þá eru þau að hleypa hinum 

almenna borgara inn í safnkost safnsins, en hér áður fyrr voru heimildir um líf hins 

almenna borgara í minna mæli hluti af safnkostinum (Iversen og Smith, 2012). Með því 

að varðveita samfélagsmiðla og leyfa almenningi þar með að taka þátt þá er verið að 

breyta orðræðu sem er í tengslum við menningararf og sagan er ekki sögð einungis út frá 

einum sannleika og ákveðinni rödd sérfræðinga (Purser og Silberman, 2012). 
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4.3 Vandi við varðveislu og grisjun 

Frá því á tíunda áratugnum hefur menning samtímans mótast af því sem er að gerast á 

Internetinu (Kraemer, 2017). Stafræn menning hefur gert það að verkum að hægt er að 

skoða og rannsaka menningu með öðrum hætti. Yfir tveir milljarðar fólks um allan heim 

skapa stafræna menningu á hverjum degi með því að deila myndum, myndböndum, 

færslum og athugasemdum og býr þetta til heilan heim af ýmsum menningarlegum 

fyrirbærum (Manovich, 2017). Það líður ekki á löngu þar til ný tækni lítur dagsins ljós og 

þau mikilvægu gögn sem myndast hafa á Internetinu geta horfið á mjög einfaldan hátt. 

Með þeim hætti fá framtíðarkynslóðir lítið að kynnast því hvernig lífið var við upphaf 21. 

aldar og hefur nú þegar mikið af óáþreifanlegri menningu tapast. Söfn þurfa að átta sig á 

þeim vandamálum sem fylgja því að varðveita samfélagsmiðla, vegna þess að ef ekkert er 

að gert er hætta á því að fjöldinn allur af stafrænum gögnum muni glatast að eilífu 

(Kraemer, 2017). Tilgangurinn með því að varðveita stafrænan menningararf er að gera 

þau aðgengileg kynslóðum framtíðarinnar um ókomna tíð (UNESCO, 2003). Það er því 

mikilvægt að velta því fyrir sér hvað gera eigi við stafræn gögn sem safnast hafa á netinu 

vegna þess að þau geta haft gríðarlega mikilvægt sögulegt og félagslegt vægi. Það sem 

fólk setur á samfélagsmiðla getur sagt framtíðarkynslóðum mikið um núverandi tíma og 

því þarf að huga betur að því hvernig skrásetja eigi þetta mikla magn af gögnum til 

framtíðar (Conreen, Jefferies og Pitsillides, 2012). 

Málin flækjast þegar ákveða hvað eigi að varðveita, en mikið magn er til af stafrænum 

gögnum og því er mikilvægt að spyrja sig hvað sé þess virði að varðveita og hvort gögnin 

hafi eitthvert gildi (Liu, 2012). Í raunheimum eru oft mjög skýr mörk þegar kemur að því 

að ákveða hvaða hlutum eigi að henda. Á samfélagsmiðlum er mikið rými til athafna og 

það er tiltölulega einfalt og ódýrt eða jafnvel frítt að hafa gögnin sín þar áfram án þess að 

þurfa að henda þeim. Þegar varðveita á gögn af samfélagsmiðlum er nauðsynlegt að 

spyrja sig hvort allt sé þess virði að varðveita. Í rauninni þarf hugarfarið gagnvart 

menningu og félagslegu minni að breytast til þess að hægt sé að stunda varðveislu á 

samfélagsmiðlum, vegna þess að í hinum stafræna heimi safnast gögn upp á gríðarlega 

stuttum tíma (Conreen o.fl., 2012).  

Það er því ekki hægt að líta á gögn af samfélagsmiðlum á sama hátt og áþreifanlega 

gripi og skjöl sem varðveitt eru á söfnum. Áður fyrr var auðvelt að huga að varðveislu eftir 
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á og það var hentugt að geta sett skjöl og önnur gögn ofan í kassa sem síðan var farið í 

gegnum seinna en í hinum stafræna heimi er hvergi til staðar stafrænt box sem geymir 

gögn af samfélagsmiðlum (Nathan og Shaffer, 2013). Einnig er mikilvægt að velta fyrir sér 

hvað sé ekta og upprunalegt. Það er hægt að gera fjöldamörg afrit af stafrænum gögnum 

og getur þeim verið dreift á marga staði og getur það því breytt því hvert upprunagildi 

gagnanna sé. Einnig þurfa stafræn gögn ekki neina ákveðna varðveislubyggingu og 

spurningin er því hvernig safngestir eiga að skoða og taka þátt í einhverju sem er á 

óáþreifanlegu formi og hvernig það hefur áhrif á upplifun þeirra (Young, 2012). 

Efni af samfélagsmiðlum getur verið af bloggum, úr fréttamiðlum, greinum, 

myndböndum og athugasemdum sem þeim fylgja (Boellstorff o.fl., 2012). Það getur því 

verið erfitt að ákveða hvað eigi að varðveita af samfélagsmiðlum. Þau samskipti sem eiga 

sér stað á samfélagsmiðlum geta verið flókin og teygt sig í margar áttir og er erfitt að átta 

sig á því hvar ein umræða byrjar og endar. Ein umræða á samfélagsmiðlum getur 

innihaldið marga ólíka einstaklinga frá ólíkum stöðum og til þess að fá sem besta mynd af 

gögnunum þarf að varðveita allt þetta. Ekki eru allir notendur sem nota myllumerki (e. 

hashtag) og sumir notendur notast við ákveðið netslangur og aðrir skrifa málfræði- eða 

stafsetningarvillur sem gerir leit og aðgengi að gögnum erfið. Til þess að gera vinnuna 

auðveldari er nauðsynlegt að takmarka hana við ákveðið umræðuefni, viðburð eða 

staðsetningu en það getur þó gert það að verkum að mikilvægir þættir í gögnunum 

gleymist (Thomson, 2016). Það getur þó verið mjög flókið þar sem ekki er verið að 

varðveita einstaka hluta af gögnunum heldur kerfi af gögnum sem tengjast í margar og 

ólíkar áttir (Conreen o.fl., 2012).  

Einnig er mikilvægt að nota gögnin af samfélagsmiðlum til þess að búa til 

heildarfrásögn. Því þarf að blanda saman ýmsum gögnum af samfélagsmiðlum til þess að 

hægt sé að búa til þýðingarmikla frásögn sem hægt er að varðveita fyrir komandi kynslóðir 

vegna þess að með frásögnum er hægt að halda sameiginlegum minningum lifandi. 

Frásagnir geta gefið fortíðinni líf og geta þeir sem lesa þessar frásagnir tengt sig við þær 

(Liu, 2012). Það er því flókið að líta á gögn af samfélagsmiðlum núna og ímynda sér hvað 

af því mun hafa gildi fyrir framtíðarkynslóðir (Simon, 2012). Það er þó mikilvægt að hafa í 

huga að það eru einnig nokkrir milljarðar af fólki sem notar samfélagsmiðla ekki neitt og 

gefa þessi gögn því ekki alltaf heildarmynd af samfélaginu (Manovich, 2017). 
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Samfélagsmiðlar eru einnig fyrirbæri sem eru stöðugt að breytast og mótast og því þarf 

að hafa það í huga þegar á að varðveita svo óáþreifanlegan menningararf (Conreen o.fl., 

2012). 

Ýmsar aðferðafræðilegar spurningar vakna í þessu samhengi og hvort það sé 

nauðsynlegt að varðveita samfélagsmiðilinn sem heild eða hvort nóg sé að taka 

skjámyndir af til dæmis færslum á Facebook og Twitter (Boellstorff o.fl., 2012). Ef 

samfélagsmiðillinn í heild sinni er ekki varðveittur getur ýmislegt gleymst sem tengist 

félagslegum reglum og venjum í heimi samfélagsmiðla. Út frá því sjónarmiði er því í raun 

nauðsynlegt að varðveita samfélagsmiðla í heild sinni svo að kynslóðir framtíðarinnar fái 

skilning á því hvernig samfélagsmiðlar í rauntíma virkuðu (Liu, 2012). Það þarf því að vera 

ákveðið jafnvægi milli þess að finna út úr því hvernig eigi að takast á við það magn af 

gögnum sem eru á samfélagsmiðlum, en á sama tíma huga að því að nóg sé varðveitt af 

gögnum sem hafa eitthvert gildi og samhengi. Ef ekki er hugað að skipulögðu kerfi í 

kringum þetta er hætta á því að mikið magn af „óþarfa“ gögnum safnist upp. Það þarf að 

huga vel að því hvað eigi að varðveita vegna þess að þessi gögn geta tekið mikið 

geymslupláss (Thomson, 2016).  

Þessi atriði eru gera það erfitt fyrir menningarstofnanir að meta hversu mikil hætta 

það er á því að mikilvægar heimildir geti glatast. Það er áhugavert að hugsa til þess að 

nútímafyrirbæri séu í meiri hættu en til dæmis hundrað ára gamall hlutur sem er í 

efnislegu formi og er tiltölulega auðvelt að varðveita. Hlutirnir þurfa því að gerast eins 

fljótt og hægt er og er mikilvægt fyrir menningarstofnanir eins og söfn að velta fyrir sér 

hvað af þessum gögnum eigi að varðveita og með hvaða hætti. Ef ekki eru búnar til 

ákveðnar aðferðir til þess að varðveita þennan hluta menningararfsins er hætta á því að 

hann glatist en það er þó aldrei hægt að forðast það að mörg gögn glatist. Með því að 

móta reglugerðir um varðveislu á þessu efni er hægt að minnka þá hættu sem stafræn 

gögn eru í (UNESCO, 2003).  

4.3.1 Dæmi: Ljósmyndir á samfélagsmiðlum 

Líkt og rætt var í öðrum kafla hafa samfélagsmiðlar ýtt undir sjónræn samskipti. Til að 

varpa frekara ljósi á þann vanda sem söfn standa frammi fyrir í tengslum við söfnun efnis 

á samfélagsmiðlum, er vert að líta á einn flokk heimilda sem er ljósmyndir. Stafrænar 

ljósmyndir eru mjög stórt fyrirbæri sem vert er að líta á sem menningararf og mikilvæga 
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heimild um menningu okkar tíma. Stafræn ljósmyndun hefur gert það að verkum að 

áhugafólk er farið að taka gríðarlega mikið magn af myndum. Þetta breytir þeirri hugsun 

að ljósmyndir þurfa að vera teknar af fagljósmyndurum svo það sé vert að varðveita þær. 

Menningararfur er að breytast í sífellu og því þarf að líta öðrum augum á ljósmyndir. Í dag 

geta nánast allir sem eiga snjallsíma tekið ljósmyndir, en snjallsímar eru mjög einföld tæki 

sem flestir notast við. Þeim er ekki pakkað ofan í ákveðna ljósmyndatösku, heldur eru þeir 

geymdir í vasa og eru tilbúnir til notkunar á stuttum tíma. Þetta gerir það að verkum að 

nútímaljósmyndun er mjög fljótlegt og einfalt fyrirbæri og fólk getur tekið myndir á 

símana sína og deilt þeim um leið á samfélagsmiðlum (Coyne, 2012).  

Það að til séu svo mikið af ljósmyndum á stafrænu formi sem teknar eru af fólki úr ýmsum 

áttum samfélagsins getur skapað ýmis vandamál, vegna þess að ljósmyndir á stafrænu 

formi eru töluvert öðruvísi en hefðbundnar ljósmyndir á áþreifanlegu formi. Þær eru 

sjaldnast til í einum eða tveimur eintökum í skipulögðu safni, heldur eru þær til í mjög 

miklu magni. Þeim er safnað saman í möppur í símum og tölvum og er þeim deilt á 

samfélagsmiðlum og öðrum ljósmyndasíðum. Það er því áhugavert að velta fyrir sér 

hvernig framtíðarkynslóðir muni líta á þessar ljósmyndir og það magn sem til er af þeim. 

Í stað þess að setja ljósmyndir í umslög og kassa eins og áður fyrr hefur verið gert, þá þarf 

Mynd 6 Ljósmyndir á samfélagsmiðlum geta safnast upp á litlum tíma og eru þær 
oft til í mörgum eintökum. Myndin er sótt af 

https://www.pexels.com/photo/person-holding-midnight-black-samsung-galaxy-
s8-turn-on-near-macbook-pro-1092671/ 
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að varðveita stafrænar ljósmyndir á annan hátt. Stafrænar ljósmyndir eru oft sjálfkrafa 

flokkaðar eftir dagsetningu og staðsetningu sem getur þá hjálpað við að skipuleggja 

varðveislu (Coyne, 2012). 

Sum söfn hafa verið að vinna með stafrænar ljósmyndir af samfélagsmiðlum. 

Nordiska Museet í Stokkhólmi hefur t.a.m. unnið að verkefni með nokkrum öðrum 

söfnum og skjalasöfnum og gengur verkefnið út á það að prófa ýmsar aðferðir við það að 

safna saman myndum af samfélagsmiðlum. Nordiska Museet segir að mikilvægt sé fyrir 

alla að átta sig á mikilvægi þess að varðveita ljósmyndirnar sínar. Til þess að það sé hægt 

þarf að geyma þær á fleiri en einum stað, annaðhvort á hörðum diskum eða gegnum 

skýjalausnir. Einnig þarf fólk að vera meðvitað um það að tæknin getur breyst og 

mögulega þurfi að færa myndirnar á annað form í framtíðinni (Nordiska Museet, e.d.).  

4.3.2 Tæknileg vandamál 

Gögn af samfélagsmiðlum geta gefið framtíðarkynslóðum miklar upplýsingar um 

fortíðina, en á sama tíma er mjög tæknilega flókið að varðveita þau (Mörtberg og 

Stuedahl, 2012). Þó svo að mikið af samfélagsmiðlum líti út eins og einfaldar vefsíður, þá 

er í raun oft mjög flókin tækni og forritun sem liggur á bakvið miðlana. Þessi tækni breytist 

og þróast stöðugt í takt við nýjungar og getur þetta flækt málin verulega (Rhizome, e.d.). 

Eitt af því mikilvægasta sem þarf að huga að þegar varðveita á hluti er að þeir endist og 

geti nýst kynslóðum framtíðarinnar. Þegar varðveita á fyrirbæri sem þetta er nauðsynlegt 

að halda því við og uppfæra það reglulega vegna þess að samfélagsmiðlar breytast og 

mótast hratt. Til þess að hægt sé að uppfæra reglulega og halda varðveislunni við þá þarf 

tæknilega aðkomu bæði fólks og algóritma (Liu, 2012).  

Þau stafrænu gögn sem eru búin til í dag eru óáreiðanleg og því er mikilvægt að flytja 

gögnin yfir í annað áreiðanlegra form eftir á þegar ákveðið hefur verið að varðveita þau 

(Karlsson, 2008). Það þarf því einnig að varðveita þau tæki og tól sem þarf til þess geta 

haft aðgang að gögnunum. Það er auðvitað fremur órökrétt að varðveita gögn ef það er 

síðan ekki hægt að opna þau vegna þess að réttu tækin eru ekki til staðar. Það eru því ekki 

aðeins gögnin sjálf sem þarf að varðveita, heldur einnig þau tæki sem þarf til að geta 

spilað og haft aðgang að gögnunum (UNESCO, 2003). Það er því nauðsynlegt að varðveita 

þau tæki sem veita aðgang að stafrænni menningu, svo hægt sé upplifa hana í sínu 
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upprunalega formi. Tæknin breytist mjög hratt og því getur verið erfitt fyrir ný tæki að 

lesa gömul stafræn gögn (Kraemer, 2017). 

Það að varðveita stafræna menningu er eitt en einnig þarf að huga að því hvernig eigi 

að miðla áfram þessari menningu til safngesta og því þarf ákveðna sýningarhönnun til að 

miðla því á réttan hátt (Kraemer, 2017). Það er vandasamt að miðla stafrænum gögnum 

á sýningum þar sem formið sjálft er óáþreifanlegt og því erfitt að setja upp á hefðbundnu 

sýningarformi (Karlsson, 2008). Það krefst ákveðinnar tæknilegrar hönnunar svo hægt sé 

að varðveita og upplifa það félagslega og tæknilega umhverfi sem felst í samfélagsmiðlum 

(Liu, 2012). Til þess að geta varðveitt samfélagsmiðla í heild sinni þarf að varðveita 

viðmótið og forritunina sem liggur á bakvið þá. Það er því ekki nóg að taka til dæmis 

skjáskot af því hvernig Facebook leit út, heldur þarf að varðveita það á þann hátt að hægt 

sé að nota það, sjá hvernig það virkaði, hvernig fólki líkaði við eitthvað og gerði 

athugasemdir. Fólk í framtíðinni þarf því að vita hvernig það var að nota Facebook og því 

er ekki nóg að sjá einungis myndir (Thomson, 2016).  

Það getur þó verið erfitt að varðveita þá upplifun sem notendur hafa af Facebook. Í 

dag er til dæmis vinsælt að taka upp einskonar skjámyndband (e. screencasting) af 

tölvuleikjum. Manneskjan spilar tölvuleik og tekið er upp myndband af skjánum og kemur 

manneskjan með ýmsar athugasemdir á meðan. Þessi myndbönd eru síðan sett á 

YouTube og eru gríðarlega vinsæl. Þetta gæti verið ein lausn í sambandi við það að 

varðveita hvernig samfélagsmiðlar eru notaðir. Það væri hægt að taka upp skjámyndband 

af manneskju að nota Facebook og hún gæti útskýrt vel og vandlega hvernig notast ætti 

við Facebook. Þó myndi þetta ekki veita fólki í framtíðinni þann möguleika að prófa sjálft 

að notast við Facebook. Til þess að láta fólk fá frekari upplifun þá er nauðsynlegt að 

varðveita einnig þau tæki og tól sem notast er við til þess að nota samfélagsmiðla, þ.e. 

tölvur, snjallsíma og spjaldtölvur (Thomson, 2016, bls. 26-27).  

Það þarf því að búa til ákveðið forrit til þess að geta varðveitt alla þá tækni sem liggur 

á bakvið samfélagsmiðla. Einnig þarf að útbúa kerfi sem bæði safnastarfsfólk og 

almenningur getur auðveldlega haft aðgang að og skoðað (Thomson, 2016). Vandamálið 

er því hvernig eigi að skapa kerfi sem heldur utan um þessi gögn á nothæfan hátt en sem 

getur einnig gefið tækifæri á því að grúska og rannsaka út frá ýmsu samhengi (Conreen 

o.fl., 2012). Til þess að geta búið til forrit sem heldur utan um gögn af samfélagsmiðlum, 
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þá þarf ákveðna tæknilega þekkingu og getur því oft fylgt mikill kostnaður þegar greiða á 

fyrir slíka þjónustu (Thomson, 2016). Íslenska vefsafnið hefur til dæmis verið að safna 

gögnum af netinu sem tengist þjóðfélagslegri umræðu á Íslandi. Vefsafnið virðist skrá 

niður og varðveita vefsíður í heild sinni og er hægt að skoða og nota gamlar vefsíður úr 

fortíðinni og upplifa þær í sínu upprunalega formi (Vefsafn, e.d.) Spurningin er þó hvort 

hægt sé að varðveita samfélagsmiðla eins og Facebook í gegnum vefsafnið því ekki eru 

allar upplýsingar þar opinberar og gögnin teygja sig í ýmsar áttir á milli einstaklinga. 

Það er mikilvægt að velta fyrir sér lausnum á þessum málum en sumar erlendar 

stofnanir hafa meðal annars verið að vinna að ýmsum verkefnum sem tengjast varðveislu 

á samfélagsmiðlum (Thomson, 2016). Smithsonian stofnunin í Bandaríkjunum er til 

dæmis með töluvert mikið af Facebook og Twitter reikningum, bloggsíður og Flickr og 

Youtube reikninga sem stofnunin sjálf sér um. Smithsonian deilir ýmsu á Facebook síðum 

sínum, m.a. viðburðum, myndum, upplýsingum um sýningar og starfsauglýsingar. 

Smithsonian notar Facebook til þess að ná til almennings um heim allan og það er því 

mikilvægt fyrir stofnunina að varðveita upplýsingar um hvernig safnið notaði Facebook á 

21. öldinni (Fuhrig, 2011). Í gegnum árin hefur Smithsonian verið að sanka að sér og 

varðveita þau gögn sem deilt er á þessum síðum. Það er töluvert flóknara að varðveita 

stafræn gögn en að varðveita gögn á pappírsformi. Það þarf að skoða gögnin virkilega vel 

og meta það hvort það sé þess virði að varðveita þau. Markmið Smithsonian er að geta 

safnað nógu mikið af gögnum sem dugar fræðimönnum framtíðarinnar en á sama tíma er 

einnig hugað vel að því að ekki sé of mikið af óþarfa gögnum safnað. Sumir Facebook 

reikningar hafa mikið af áhugaverðum og upprunalegum gögnum sem Smithsonian reynir 

að varðveita í heild sinni. Með þessu móti er Smithsonian að varðveita sína eigin reikninga 

og hvernig þátttaka stofnunarinnar á samfélagsmiðlum hefur þróast í gegnum árin 

(Wright, 2012). 

Svo virðist sem Smithsonian sé að nota sömu aðferðir og notast er við þegar varðveita 

á vefsíður en samfélagsmiðlar eru þó flóknara fyrirbæri en vefsíður (Thomson, 2016). 

Smithsonian hefur verið að varðveita Facebook gögnin sín á svokölluðu PDF/A formi en 

það er PDF form sem á að geta varðveist óbreytt um ókomna tíð. Þetta virðist hinsvegar 

vera einungis skjáskot af síðunum sem aðeins er hægt að skoða, en ekki nota og upplifa 

(sjá mynd 7). Spurningin er því hvort nóg sé að varðveita skjáskot af Facebook síðum, eða 
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hvort þurfi að varðveita síðurnar í heild sinni svo hægt sé að sjá hvernig þær virka en 

miðað við umræðurnar hér að framan virðist ekki vera nóg að taka skjáskot (Fuhrig, 2011). 

Það er því enn sem komið er ekki komið neitt fast kerfi eða reglugerðir í kringum hinn 

tæknilega hluta varðveislu samfélagsmiðla og þurfa því söfnin að huga betur að því 

(Thomson, 2016), en til þess að prófa sig áfram er kannski gagnlegt að söfnin byrji á að 

varðveita eigin gögn af samfélagsmiðlum eins og Smithsonian hefur gert.  

4.3.3 Siðferðisleg og lagaleg vandamál 

Einnig geta ýmis siðferðisleg og lagaleg vandamál fylgt þegar á að varðveita gögn af 

samfélagsmiðlum. Uppsöfnun stafrænna gagna hefur til dæmis áhrif á það hvernig 

persónulegra minninga er minnst og einnig hvernig fólk minnist látinna ástvina. Fyrir tíma 

stafrænnar menningar rötuðu heimildir einstaklinga og hópa inn á söfn eftir andlát þeirra 

s.s. við uppgjör dánarbúa. Það þarf því að gera grein fyrir því hvaða gögn af 

samfélagsmiðlum hafa sagnfræðilegt gildi og hvaða gögn hafa persónulegt gildi og hvort 

gögnin eigi að varðveita á safni. Því meira af gögnum sem til eru því auðveldara er fyrir 

fræðimenn og aðra að fá skýrari heildarmynd af fortíðinni. Hinsvegar er það erfiðara fyrir 

vini og ættingja að varðveita allt sem manneskjan sem dó átti. Gögnin þurfa að hafa 

Mynd 7 Í rauninni er ekki talið nóg að taka kyrra skjámynd af 
Facebook líkt og Smithsonian hefur gert, heldur þarf að 

varðveita samfélagsmiðilinn í heild sinni. Myndin er sótt af 
https://siarchives.si.edu/blog/smithsonian-using-and-

archiving-facebook 
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einhverja sögu, persónulega merkingu og gildi og því er alls ekki hægt að varðveita allt 

(Conreen o.fl., 2012). 

Það getur því skapað ýmisleg vandamál þegar á að varðveita gögn af 

samfélagsmiðlum eftir að manneskja deyr og hvernig eigi að ákveða gerist við gögnin 

hennar. Gögnin halda áfram að vera til á netinu eftir andlátið og oft er prófílsíðum 

einstaklinganna breytt í einskonar minningarsíðu sem ættingjar eða vinir halda utan um. 

Það er því mikilvægt að velta fyrir sér hvað gera eigi við stafræn gögn þeirra sem deyja 

vegna þess að annars geta gögnin safnast upp (Conreen o.fl., 2012). Samfélagsmiðlar eins 

og Facebook hafa þó þann mögulega fyrir fólk að ákveða hvað gerist við gögnin þeirra 

eftir andlát. Hægt er að gera ákveðnar stillingar sem ákvarða það hvaða gögn manneskjan 

vill láta varðveita, hvaða einstaklingur hafi leyfi til að halda utan um gögnin og hvort 

manneskjan vilji láta breyta reikningnum í minningarsíðu. Einnig er hægt að láta Facebook 

eyða reikningum eða hluta af reikningum eftir andlát óski manneskjan þess (Santiago, 

2018). Sumir átta sig mögulega ekki á þessum stillingum en þetta getur haft mikið að segja 

í framtíðinni hvaða reglur gilda um notkun gagna af samfélagsmiðlum eftir andlát. Það er 

því mikilvægt fyrir fólkið í samfélaginu að huga að framtíðinni núna þegar kemur að 

samfélagsmiðlum og hvaða óskir hver og einn hefur um stafræn gögn eftir andlát sitt 

(Miller o.fl., 2016). 

Einnig getur það skapað vandamál að varðveita gögn af Internetinu vegna 

höfundarréttar þar sem ekki er alltaf hægt að vita hvers lenskar heimasíður eru (UNESCO, 

2003). Gögn af samfélagsmiðlum er töluvert erfiðara að varðveita en önnur gögn, vegna 

þess að þau eru sköpuð af notendum sem deila sínum persónulegum upplýsingum þar og 

skapar þetta því ýmis vandamál varðandi höfundarrétt. Þó svo að mörg af þeim gögnum 

sem er deilt á samfélagsmiðla séu aðgengileg öllum, þá eru notendur ekki alltaf 

meðvitaðir um að það sé verið að nota gögnin þeirra. Sumir samfélagsmiðlar hafa réttinn 

á að notfæra sér gögnin sem notendur deila en ekki eru allir notendur meðvitaðir um það 

(Thomson, 2016). Margir notendur vita til dæmis ekki hvaða rétt þeir hafa yfir efninu sem 

þeir skapa á samfélagsmiðlum. Eins og er eiga notendur efnið sitt, en samfélagsmiðillinn 

sjálfur, eins og til dæmis Facebook, hefur rétt á að nota, deila og jafnvel selja efnið. Einnig 

ef manneskja deilir einhverju á samfélagsmiðlum og til dæmis hefur efnið opið 

almenningi, þá getur í raun hver sem er tekið efnið og notað það. Því er spurningin hver 
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eigi í rauninni efnið sem skapað er á samfélagsmiðlum og hvort það sé manneskjan sjálf, 

samfélagsmiðillinn eða almenningur. Þetta getur því flækt málin verulega þegar söfn ætla 

að varðveita gögn af samfélagsmiðlum vegna þess að það er ekki alveg skýrt hver í 

rauninni á efnið upprunalega og spurningin er því hvort söfn hafi eignar- og notkunarrétt 

yfir efninu ef þau ákveða að varðveita það (Blakers og Cooper, 2017). 

Einnig eru ákveðnar reglur og lög hjá samfélagsmiðlunum um það hvernig og hvar 

megi geyma gögnin og því flækjast málin enn meira þegar á að vinna með og varðveita 

persónuleg gögn fólks (Thomson, 2016). Opinber stafræn gögn eiga að vera aðgengileg 

öllum án teljandi vandkvæða en hins vegar, eins og vanalega er gert, þá þarf að gæta þess 

að persónulegar og viðkvæmar upplýsingar séu ekki opin hverjum sem er og þurfa söfn 

að vara sig á því (UNESCO, 2003). Það er því margt sem þarf að hafa í huga gagnvart 

persónuvernd þegar varðveita á gögn af samfélagsmiðlum. Fólk setur athugasemdir á 

ýmsar færslur og því þarf að velta fyrir sér hvort það megi í rauninni varðveita þessar 

athugasemdir. Velta þarf fyrir sér hvort það þurfi að biðja hvern einstakling um leyfi til 

þess að geta varðveitt athugasemdir þeirra. Það þarf að hafa í huga hvort einstaklingarnir 

vilji vera hluti af þessari varðveislu og þurfa því að vera ákveðin samskipti milli 

varðveisluaðila og þeirra sem eru hluti af efninu (Rhizome, e.d.). Það getur verið mjög 

erfitt fyrir stofnanir eins og söfn að varðveita samfélagsmiðla þar sem þeir hafa að geyma 

mikið af persónulegum gögnum og getur það verið viðkvæmt fyrir söfn að nota. Oft eru 

ýmis lög sem liggja á bakvið sem banna fólki að deila eða taka afrit af gögnum. Einnig 

getur verið flókið að varðveita gögn frá einstaklingum, án þess að hægt sé að tengja þau 

beint við einstaklinginn og er þetta því eitthvað sem söfn þurfa að huga vel að (Thomson, 

2016).  

Í tengslum við þetta er að minnsta kosti tvenns konar vandi. Annars vegar sá sem snýr 

að samþykki einstaklinga fyrir því að þátttaka þeirra á samfélagsmiðlum sé varðveitt. 

Spurningin er hvort að söfnum sem opinberum stofnunum sé stætt á því að safna slíkum 

upplýsingum einstaklinga án vitundar þeirra, jafnvel þó að samfélagsmiðlar eins og 

Facebook sé að einhverju leyti opinber fjölmiðill. Ein leið til að takast á við þennan vanda 

er að höfða beint til einstaklinga um að færa söfnum eigin gögn. Sumir samfélagsmiðlar 

bjóða notendum upp á að niðurhala gögnum sínum. Notendur á Facebook geta til dæmis 

beðið um að fá að niðurhala gögnum sínum og er hægt að haka við þau gögn sem 
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notandinn vill hala niður. Notandinn fær síðan sent safn af þeim gögnum sem hann hakaði 

við (Thomson, 2016, bls. 12). Hinn vandinn snýr að hertri löggjöf um persónuvernd, sem 

nýlega var samþykkt, en sú löggjöf setur mun skýrari ramma utan um vernd einstaklinga 

í hinum stafræna heimi og færir þeim aukinn ákvörðunarrétt yfir persónuupplýsingum. 

Öll fyrirtæki og stofnanir sem vinna með persónuleg gögn einstaklinga þurfa að fara eftir 

þessari löggjöf (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Söfn þurfa því að huga sérstaklega að ákvæðum 

þess samnings, ákveði þau að taka skref í þá átt að varðveita gögn af samfélagsmiðlum.  
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5 Umræða 

5.1 Breyttar áherslur 

Til þess hafa möguleika á því að varðveita samfélagsmiðla og auðvelda þá vinnu er 

nauðsynlegt að velta fyrir sér hvernig söfn og aðrar opinberar stofnanir geta breytt 

áherslum sínum. Samfélagsmiðlar hafa breytt samfélögum og margar opinberar stofnanir 

og fyrirtæki nota samfélagsmiðla til þess að miðla upplýsingum, þjónustu og hafa 

samskipti og gera söfn meðal annars mikið af því. Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Már 

Einarsson (2014) gerðu rannsókn á samfélagsmiðlum opinberra stofnana en hún fjallaði 

um það hvað þessar stofnanir gera til þess að varðveita það efni sem þær deila á 

samfélagsmiðlum. Í rannsókninni kemur fram að það sé verulega ábótavant að stofnanir 

safni saman og varðveiti þessi gögn og í mörgum tilfellum voru engar reglugerðir eða 

skipulag yfir það hvað gera ætti við gögn af samfélagsmiðlum. Í mörgum tilfellum var til 

dæmis ekkert gert við gögnin og þau látin vera á samfélagsmiðlunum án þess að neitt 

væri gert til þess að skrá þau niður. Eitt af vandamálunum var einnig það að 

samfélagsmiðlar væru í eigu þriðju aðila og margir ólíkir aðilar þyrftu að vinna saman að 

þessu, til dæmis skjalastjórar, lögfræðingar og tölvunarfræðingar. Einnig virtust margir 

ekki hafa nógu mikla þekkingu á samfélagsmiðlum til þess að velta fyrir sér hvernig ætti 

að varðveita þá. Rannsóknin sýnir fram á að margir eru ekki alveg búnir að átta sig á 

hvernig samfélagsmiðlar virka og það er ekki litið á samfélagsmiðla eins og önnur opinber 

gögn. Með rannsókninni er hægt að líta svo á að ekki sé hugað nógu vel að því að varðveita 

efni af samfélagsmiðlum og er þetta eitthvað sem þarf að breytast (Jóhanna 

Gunnlaugsdóttir og Már Einarsson, 2014). 

Í íslenskum þingsályktunum og lögum stendur verulega lítið um varðveislu stafræns 

menningararfs. Í þingsályktun um menningarstefnu frá árinu 2013 er talað um að 

mikilvægt sé að stunda rannsóknir og miðlun á menningararfi og ýta undir fjölbreytta 

menningarstarfsemi. Aðgengi að og vitund um menningararfinn er mikilvæg fyrir myndun 

og mótun íslensku þjóðarinnar. Í þingsályktuninni er talað um að varðveisla íslensks 

menningararfs sé mikilvægur þáttur í sjálfsmynd þjóðarinnar. Þar er töluvert talað um 

upplýsingatækni og stafræna miðlun menningararfsins og er í því samhengi verið að tala 

um yfirfærslu menningararfsins yfir á stafrænt form en ekki varðveislu stafræns 

menningararfs (Alþingi, 2013). Ef skoðuð eru íslensk lög um menningarminjar stendur:  
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„Menningarminjar teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, 

menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur 

mannvirki, skip og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir og 

aðrar heimildir um menningarsögu þjóðarinnar” (lög um menningarminjar nr. 

80/2012).  

Einnig stendur þar: 

„Þjóðminjar teljast jarðfastar minjar eða lausir gripir eða hlutir sem eru einstakir og 

hafa sérstaka merkingu og mikilvægi fyrir menningarsögu Íslands [...] til 

þjóðarverðmæta teljast hvers konar munir, gripir, myndir, skjöl, handrit og bækur í 

eigu opinberra stofnana, fyrirtækja, félagasamtaka eða einstaklinga sem hafa 

sérstaka þýðingu fyrir íslenska þjóðmenningu“ (lög um menningarminjar nr. 

80/2012).  

Miðað við þetta virðist sem einungis áþreifanlegir gripir geti flokkast undir 

menningarminjar og því má velta fyrir sér hvar stafrænn menningararfur og almennt 

óáþreifanleg fyrirbæri eins og samfélagsmiðlar komast að í þessum lögum. Þó eru þarna 

nefnd myndir og skjöl í eigu stofnana, fyrirtækja, félagasamtaka eða einstaklinga en 

spurningin er hvort þar sé nokkuð átt við það sem er á stafrænu formi eins og efni af 

samfélagsmiðlum. Svo virðist sem stafrænn menningararfur passi ekki inn í íslensk lög um 

menningarminjar, en hins vegar gaf Alþingi út þingsályktun um menningarstefnu árið 

2013 og stendur þar:  

„Upplýsingatækni og stafrænar miðlunarleiðir hafa mikil áhrif á menningu 

samtímans, hvort sem horft er til afþreyingar, sköpunar, samskipta, rannsókna, 

varðveislu eða miðlunar á hvers kyns menningarefni [...] Ísland er netvætt land og 

netnotkun almennings er ein sú mesta í heimi miðað við mannfjölda. Forsendur eru 

því góðar til að ná frekari árangri á þessu sviði“ (Alþingi, 2013). 

Samkvæmt þessu er Ísland gríðarlega netvætt land og því ætti að vera litið á stafrænan 

menningararf eins og samfélagsmiðla sem stóran hluta af menningararfi Íslands. Því þurfa 

stjórnvöld líklegast að endurskoða lög og reglugerðir um menningararf og bæta þar við 

reglugerðum í tengslum við varðveislu samfélagsmiðla. Samfélagsmiðlar geyma miklar 

upplýsingar um nútímasamfélag og bjóða upp á tækifæri til þess að skilja mannlega 

hegðun og samskipti. Á hverjum degi nota milljónir manna samfélagsmiðla á einhvern 

hátt. Þessi gögn geta gefið mikilvægar upplýsingar um félagslega hegðun eins og þátttöku 

í ýmsum atburðum og viðburðum, pólitískar skoðanir, hópefli, trúarbrögð, lífsstíl fólks 

o.s.frv. (Thomson, 2016).  
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Til þess að geta varðveitt þennan hluta af menningararfinum þurfa stjórnvöld, söfn 

og aðrar stofnanir að laga sig að breyttum áherslum og forgangsraða á annan hátt. Það er 

vitað mál að menningarstofnanir eins og söfn eru að kljást við ný vandamál í tengslum við 

stafræna menningu. Þó svo að söfnin átti sig á þessu er í raun ekki búið að fullmóta neinar 

reglur eða aðferðir til þess að varðveita stafræna menningu. Sá óáþreifanleiki og sú öra 

fjölgun sem á sér stað í hinum stafræna heimi er eitthvað sem söfnin hafa verið smeyk að 

kljást við. Söfn hafa oft meira en nóg að gera varðandi varðveislu á áþreifanlegum 

menningararfi sem er í hættu. Það bætir því oft ofan á þær áhyggjur fyrir söfnin að huga 

að óáþreifanlegum fyrirbærum eins og samfélagsmiðlum (Cameron og Kenderdine, 

2007).  

Söfn og skjalasöfn hafa þó lengi verið meðvituð um þann vanda sem fylgir stafrænum 

gögnum. Í kringum þessi gögn ríkir oft mikil óvissa og eru þau í gríðarlega mikilli hættu. 

Það er þó ekki einsdæmi að ýmis gögn og upplýsingar hafi glatast í fortíðinni, en hinsvegar 

er hægt að gera ýmislegt til þess að koma í veg fyrir það (Nathan og Shaffer, 2013). 

Safnastarfsfólk þarf að átta sig á þeim nýju vandamálum og möguleikum á nýjum 

áherslum sem fylgja samfélagsmiðlum og þurfa vinnubrögð að breytast í takt við það, 

vegna þess að ef samfélagsmiðlar eru varðveittir þá er hægt að leyfa ólíkum röddum úr 

samfélaginu að heyrast á söfnum (Giaccardi, 2012). 

Það er því mikilvægt fyrir söfn og aðrar stofnanir að geta varðveitt þessi verðmætu 

gögn. Þar sem tæknin og forritunin sem liggur á bakvið samfélagsmiðla er stöðugt að 

þróast og mótast, þá er nauðsynlegt að fræðimenn og stofnanir útbúi nýjar aðferðir til 

þess að geta varðveitt gögn af samfélagsmiðlum (Thomson, 2016). Söfn þurfa að hafa 

skýra söfnunarstefnu sem þau fara síðan vel eftir. Það er ekki nóg að vera með formlegt 

blað með skýringum og reglum og fara síðan ekkert eftir þeim og því er nauðsynlegt fyrir 

söfnin að hafa skýra söfnunarstefnu sem auðvelt er að fara eftir (Museums Association, 

2004). Ef söfn búa ekki til áætlanir um það hvernig eigi að varðveita gögn af 

samfélagsmiðlum, þá er hætta á að gögnin tapist að eilífu (Thomson, 2016). Það er því 

mikilvægt fyrir menningarstofnanir að vera meðvitaðar um varðveislu á þessum gögnum 

svo að skaðinn verði sem minnstur. Einnig er mikilvægt að hafa fyrirhyggju og hugsa til 

langs tíma og þá reyna að hanna og búa til stafræn gögn sem eru áreiðanleg og líkleg til 

þess að endast (UNESCO, 2003). 
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Að auki er mikilvægt fyrir söfn að horfa til framtíðar rétt eins og horft er til fortíðar en 

það getur verið mjög erfitt þar sem framtíðin er ekki til eins og er. Það er flókið að ímynda 

sér hvað framtíðarkynslóðir munu vilja vita um okkar tíma og í hvers konar samfélagi þær 

munu lifa í. Til þess að geta velt fyrir sér hvernig framtíðin verður, þá er nauðsynlegt að 

geta hugsað með öðru hugarfari og velta fyrir sér þeim möguleika að samfélagið verði allt 

öðruvísi í framtíðinni og fólk muni vera með annað hugarfar en fólk í dag. Það er því 

nauðsynlegt að líta á menningararf með gagnrýnum augum og velta fyrir sér hvað gæti 

mögulega verið nauðsynlegt að varðveita fyrir framtíðina. Að vinna með menningararf 

snýst í rauninni mjög mikið um það að velta framtíðinni fyrir sér. Til þess að þetta sé hægt 

er nauðsynlegt fyrir fólk innan menningararfsumræðunnar að skiptast á hugmyndum og 

vinna saman og móta reglugerðir. Framtíðarumræður hafa hingað til ekki verið mjög 

ríkjandi í tengslum við menningararf. Hugmyndir og hugsanir um framtíðina hafa verið í 

gangi, þó hefur lítið verið hugleitt meira í því eða einhver stefna verið gerð í þeim efnum 

(Holtorf og Högberg, 2015, bls. 511). 

Það er því mikilvægt að móta reglur í tengslum við varðveislu menningararfs fyrir 

framtíðarkynslóðir. Ein leiðin væri til dæmis að skipta vinnunni upp í tímabil og fjölda 

kynslóða, þ.e. hvað gæti verið mikilvægt fyrir næstu kynslóð, síðan er annað sem væri 

mikilvægt fyrir næstu þrjár kynslóðir og svo annað sem væri mikilvægt fyrir næstu tíu 

kynslóðir. Þannig er hægt að vinna stöðugt í menningararfinum og uppfæra reglugerðir 

eftir því sem tíminn líður. Þannig er hægt að hugsa; hvað vill næsta kynslóð vita um okkur 

og hvað vilja síðan kynslóðirnar þar á eftir vita? Það er erfitt að sjá langt fram í tímann og 

því er nauðsynlegt að vinna vinnuna á þennan hátt. Vangaveltur um framtíðina er því 

eitthvað sem þarf að vera stærri hluti af menningararfsumræðunni (Holtorf og Högberg, 

2015, bls. 520).  

Víða erlendis eru til samtök sem hafa það verkefni að stuðla að og þróa aðferðir sem 

notaðar eru í varðveislu á stafrænum gögnum og sem hægt er að taka til fyrirmyndar, en 

m.a. eru Svíar komnir mjög langt og hafa þeir stofnað samtök sem nefnast Digikult. Á 

heimasíðu Digikult er talað um að samtökin vilji vera leiðandi innan norræns samfélags í 

tengslum við varðveislu á stafrænum menningararfi og er áherslan hjá þeim á aðgengi, 

þátttöku og þróun. Það er því mikilvægt að þegar varðveita á stafrænan menningararf að 

aðgengi að honum sé eins gott og hægt er, að ýtt sé undir þátttöku hjá mörgum ólíkum 
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aðilum og þróaðar séu nýjar aðferðir í takt við auknar breytingar. Digikult samtökin hafa 

árlega verið með ráðstefnur síðan árið 2013 og hafa á ráðstefnurnar komið ýmsir aðilar 

sem tengjast söfnum, safnafræðingar, ráðherrar, útgefendur, bókasafnsfræðingar o.fl. og 

ræða þeir ýmis málefni sem tengjast varðveislu á stafrænum menningararfi. Meðal 

annars hefur á ráðstefnunum verið rædd menningarpólitík og lög, vefsýningar, 

endurskoðun á munasafni safnanna, varðveislu á tölvuleikjum ásamt ýmsu fleiru (Digikult, 

e.d.). Það er því greinilegt að Svíar eru framarlega í þessum málum og er þetta eitthvað 

sem til dæmis íslensk söfn og aðrar stofnanir gætu mögulega tekið sér til fyrirmyndar. 

5.2 Mikilvægi samvinnu 

Nathan og Shaffer (2013) tengja varðveislu samfélagsmiðla við hugmyndir um svokölluð 

wicked problems, en það eru vandamál sem eru í raun aldrei leyst að fullu. Söfn þurfa því 

að hafa það í huga í tengslum við lög og reglugerðir varðandi varðveislu á 

samfélagsmiðlum. Það er í raun engin ein lausn, heldur er stöðugt verið að reyna að leysa 

vandamálið aftur og aftur og alltaf er hægt að gera betur. Wicked problems hafa í raun 

engin rétt eða röng svör heldur þarf frekar að huga að hvaða lausn sé betri eða verri en 

önnur. Samkvæmt þessum hugmyndum er hægt að hugsa að það sé í raun ekki til nein 

ákveðin lausn á því hvernig varðveita eigi samfélagsmiðla. Þetta er vandamál sem þarf 

stöðugt að þróa og ræða. Það er ekkert rétt eða rangt heldur þurfa söfnin stöðugt að 

prófa sig áfram í takt við þær breytingar sem eiga sér stað í heimi samfélagsmiðla (Nathan 

og Shaffer, 2013, bls. 3-7).  

Í ljósi þessa vanda er einsýnt að samvinna milli ólíkra aðila er nauðsynleg en á 

undanförnum áratugum hefur í safnastarfi verið lögð ríkari áhersla á mikilvægi samstarfs. 

Ambrose og Paine benda til að mynda á að slík áhersla samræmist hlutverkum stofnana, 

en er um leið lausn á ákveðnum vanda margra þeirra þar sem skortur er á starfsfólki. 

Samstarf getur aukið skilning á viðfangsefnum safna og um leið tengt þau við 

samtímalegar hræringar sem hafa gildi fyrir framtíðina (Ambrose og Paine 2012, bls. 205). 

Stafræn menning hefur farið ört vaxandi síðustu áratugina og því er nauðsynlegt fyrir söfn 

að finna leiðir til þess að safna og varðveita þennan hluta menningar og er mikilvægt fyrir 

þessar stofnanir að mynda samstarf sín á milli (Coones o.fl., 2017). Að ákveða hvað eigi 

að varðveita fyrir komandi kynslóðir er flókið ferli sem krefst mikillar umhugsunar og 

venjulega hefur þessi vinna verið unnin af fagmönnum innan menningarstofnana. Þessi 
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vinna hefur þó farið að breytast yfir í það að vera samfélagsleg og tæknileg samvinna 

ólíkra aðila sem varðveita, stjórna og deila stafrænum minningum og frásögnum (Liu, 

2012).  

Til þess að auðvelda samstarf á milli safna er ein leið að mynda einskonar vinnuhópa. 

Söfn þurfa að deila safneigninni sinni og reynslu og þekkingu með öðrum söfnum. Fólk 

sem hefur sérþekkingu á einhverju efni þarf að dreifa þekkingu sinni til annarra safna. 

Safnastarfsfólk þarf stöðugt að bæta við þekkingu sína og vera sveigjanlegt til þess að 

aðlagast nýjum samfélagsbreytingum og aðferðum. Einnig er nauðsynlegt fyrir starfsfólk 

að leita til annarra sérfræðinga ef þeir hafa ekki nógu mikla þekkingu (Museums 

Association, 2004). Thomson hefur einnig bent á að varðveisla samfélagsmiðla krefjist 

samvinnu milli ólíkra stofnana. Ýmsar stofnanir eins og söfn, skjalasöfn, bókasöfn, 

háskólar og tæknifyrirtæki þurfa að deila reynslu sinni og skoðunum og vinna saman að 

reglugerðum í tengslum við hvernig varðveita eigi samfélagsmiðla. Í raun væri best ef 

einhver ákveðin stofnun eða deild innan stofnunarinnar myndi sérhæfa sig í því að 

varðveita samfélagsmiðla og hún myndi sjá mestmegnis um það og vera leiðbeinandi fyrir 

aðrar stofnanir (Thomson, 2016, bls. 33-34).  

Ýmsar upplýsingar þarf að hafa með þegar varðveita á stafræn gögn, en t.a.m. á einni 

heimasíðu getur verið blanda af ýmsum ólíkum gögnum og hugbúnaði sem eru búin til af 

ýmsum aðilum. Það eru því margir aðilar sem eru inni í myndinni og það þarf að taka tillit 

þeirra allra og ýta undir samstarf með þeim, svo hægt sé að auðvelda varðveislu gagnanna 

(UNESCO, 2003). Söfn þurfa því einnig að nýta sér þá tækni sem er til staðar. Tölvur, 

farsímar og leikjatölvur bjóða upp á ýmsa möguleika til þess að vista gögn og geta söfnin 

nýtt sér þá tækni. Það er því nauðynlegt fyrir söfn að hugsa út fyrir kassann og vinna með 

öðrum stofnunum og fyrirtækjum sem hafa betri þekkingu á þessum tæknilegu 

fyrirbærum. Það er þörf á meiri samvinnu á milli safna og starfsfólk innan lista, vísinda, 

menningar og tækni þurfa þau að hafa góð samskipti sín á milli. Hinn stafræni heimur 

gerir það að verkum að nú þurfa einstaklingar að koma að safnastarfsemi sem áður höfðu 

kannski lítið með söfn að gera, eins og til dæmis fólk í tölvu- og tæknistörfum, 

hugbúnaðarsérfræðinga, kerfisstjóra o.s.frv. (Young, 2012).  

Til þess að geta skrásett lifandi menningararf eins og samfélagsmiðlar eru, þá er 

einnig nauðsynlegt að vinna náið í samstarfi með samfélaginu og fá það til þess að taka 
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þátt í að ákveða hvað eigi að varðveita. Varðveisla samfélagsmiðla krefst persónulegrar 

nándar og þátttöku frá fólkinu í samfélaginu svo hægt sé að fá sem flest sjónarhorn og 

frásagnir. Óáþreifanlegur menningararfur eins og samfélagsmiðlar snýst um að bæta 

stöðugt við upplýsingum og í raun hefur hann enga byrjun og endi. Það þarf stöðugt að 

taka aftur upp á því að bæta einhverju við og því þarf að vinna í stöðugu samstarfi við 

samfélagið (Purser og Silberman, 2012). Samfélagsmiðlar eru tiltölulega nýtt fyrirbæri í 

umræðunni um menningararf og eru því ekki komnar ákveðnar reglur í tengslum við 

hvernig varðveita eigi þá og hafa einungis fáir einstaklingar nógu mikla tæknilega 

þekkingu í þessum málum. Til þess að varðveita samfélagsmiðla á réttan hátt þarf það að 

vera í gagnsæju og opnu samstarfi við notendur samfélagsmiðla. Þeir sem nota 

samfélagsmiðla þurfa því að vera meðvitaðir um það hvernig gögnin þeirra eru notuð og 

í hvaða tilgangi (Thomson, 2016). 

Menningararfur er í dag mjög viðkvæmt og óþreifanlegt fyrirbæri sem krefst 

sjálfbærni og nýrra varðveisluaðferða. Samstarf milli ólíkra stofnana og aðila getur því ýtt 

undir frekari vangaveltur og hugmyndir varðandi varðveislu á þessu fyrirbæri (Coones 

o.fl., 2017). Menningararf á stafrænu formi er ekki hægt að horfa út frá einni tölvu hjá 

einum einstaklingi, heldur er hann fyrirbæri sem þarf að vinna í samstarfi með bæði 

öðrum stofnunum og almenningi (Fouseki og Vacharopoulou, 2013). Tim Winter hefur 

haldið því fram að mikilvægt sé fyrir ólíka fagaðila, bæði innan náttúruvísinda og 

hugvísinda, að vinna saman í tengslum við menningararf. Þó svo að fólk noti ólíkar 

aðferðir og skilji hlutina á ólíkan hátt, þá er það í rauninni nauðsynlegt þar sem 

menningararfur eins og samfélagsmiðlar er flókið viðfangsefni og tengist ólíkum greinum 

vítt og breitt. Fólk þarf, með öðrum orðum, að hugsa út fyrir ramma eigin fræðigreina og 

vera meðvitað um að það þurfi að taka tillit til og búa til rými fyrir annarskonar hugmyndir 

og nálganir (Winter, 2013).  
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6 Lokaorð 

Viðfangsefni ritgerðarinnar var að kanna hvort efni á samfélagsmiðlum sé menningararfur 

sem söfnum beri að varðveita og var ritgerðin einskonar tilraun til þess að ýta undir nýja 

umræðu í tengslum við þetta efni. Í ritgerðinni var fjallað almennt um samfélagsmiðla og 

hvers konar fyrirbæri þeir eru, en í stuttu máli ganga samfélagsmiðlar út á félagsleg 

samskipti fólks í gegnum Internetið. Samfélagsmiðlar hafa orðið gríðarlega stór hluti af 

samfélaginu og eru þeir orðnir að sjálfsögðum og hversdagslegum hluta af lífi fólks. Tekið 

var dæmi um samfélagsmiðilinn Facebook en það er langstærsti samfélagsmiðillinn í dag 

sem býður notendum upp á ýmsa möguleika til samskipta. Einnig var fjallað sérstaklega 

um ákveðin einkenni samfélagsmiðla sem er sjónræn samskipti. Þessi samskipti gefa fólki 

möguleika á því að tjá sig á sjónrænan hátt og deilir fólk í sífellu selfies, memes og GIF til 

þess að tjá sjálfsmynd sína og tilfinningar. Einnig var sérstaklega gert grein fyrir þeim ýmsu 

áhrifum sem samfélagsmiðlar hafa á samfélagið. Samfélagsmiðlar hafa í raun breytt 

samfélaginu á marga vegu og geta áhrif þeirra bæði verið neikvæð og jákvæð.  

Gerð var sérstaklega grein fyrir menningararfi og þeim ólíku skilgreiningum og 

orðræðu sem til eru um menningararf. Menningararfur er mjög flókið fyrirbæri sem hefur 

verið rætt fram og aftur í gegnum árin. Menningararfur hefur áður verið álitinn vera fínt 

og áþreifanlegt fyrirbæri sem aðeins efri stéttir skilja og hefur menningararfur einnig verið 

mikið notaður í pólitískum tilgangi og til að upphefja sjálfsmynd þjóða. Oft er litið á 

fyrirbæri sem menningararf þegar þau eru í hættu á að glatast og hefur ný tækni og örar 

breytingar í samfélaginu í dag ýtt undir þessa hættu. Samfélagsmiðlar voru síðan teknir 

sérstaklega fyrir og reynt að tengja þá inn í þá umræðu sem til eru um menningararf. Lítið 

er talað um samfélagsmiðla á þeim listum, skrám og leiðarvísum sem til eru í tengslum 

við menningararf og virðast samfélagsmiðlar almennt ekki eiga við í þeirri orðræðu sem 

til er um menningararf. Hinsvegar hefur undanfarið verið aukin áhersla á samtímasöfnun 

og stafrænan menningararf og því mætti halda að samfélagsmiðlar gæti átt við í þeim 

málum. Samfélagsmiðlar eru gríðarlega stórt fyrirbæri í samfélaginu í dag og því er vert 

að líta á þá sem menningararf sem þurfi að varðveita.  

Velt var upp þeirri spurningu hvort það sé á ábyrgð safna að varðveita samfélagsmiðla 

og gerð var síðan grein fyrir því hvað safn sé í raun og veru. Söfn eru opin almenningi og 

ekki rekin í hagnaðarskyni og ber þeim að varðveita menningararf mannkynsins. Hlutverk 
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safna hafa breyst töluvert síðustu áratugi vegna nýrrar safnafræði (e. new museology), 

sem hefur ýtt undir það sjónarmið að huga frekar en áður að tengslum safna við 

samfélagið. Mikilvægt er fyrir söfn að endurspegla allt samfélagið og leyfa ólíkum röddum 

að heyrast inni á söfnunum þar sem fjallað er um fjölbreytt umræðuefni. Söfn ættu því í 

rauninni að huga að því að varðveita samfélagsmiðla vegna þess að með því móti er verið 

að hleypa frásögnum frá hinum almenna borgara inn á söfnin.  

Þó eru ýmis vandamál sem fylgja því að varðveita samfélagsmiðla. Mikið magn er til 

af gögnum á samfélagsmiðlum og getur því verið erfitt að ákveða hvað eigi að varðveita. 

Gögn af samfélagsmiðlum geta teygt sig út í margar ólíkar áttir og því þarf að varðveita 

ýmis gögn til að fá sem besta heildarmynd af gögnunum. Tekið var sérstaklega fyrir dæmi 

um ljósmyndir á samfélagsmiðlum en þær ljósmyndir eru til í gríðarlega miklu magni og 

geta safnast upp á skömmum tíma. Einnig eru ýmis tæknileg vandamál sem fylgja þessari 

varðveislu en á bakvið samfélagsmiðla er flókin tækni og forritun sem þarf að varðveita. Í 

rauninni er ekki nóg að taka skjáskot af sjálfum miðlinum heldur þarf að varðveita 

samfélagsmiðilinn í heild sinni og getur það verið flókið.  

Einnig þarf að varðveita öll tæki og tól sem þarf til þess að upplifa samfélagsmiðla í 

sinni upprunalegu mynd. Einnig eru ýmis siðferðisleg og lagaleg vandamál sem fylgja 

varðveislu á samfélagsmiðlum. Það er til dæmis flókið að varðveita gögn af 

samfélagsmiðlum eftir að fólk deyr og þarf fólk að huga að því hvað gerist við stafræn 

gögn þeirra eftir andlát. Einnig er oft ekki alveg skýrt hver á hvaða efni og getur þetta því 

skapað flækjur varðandi höfundarrétt. Það þarf einnig að huga að persónuvernd þar sem 

nú eru hertari lög gagnvart persónuvernd og því þarf að huga að ýmsum persónulegum 

upplýsingum sem gætu komið fram í gögnunum.  

Með þessum flóknu vandamálum sem fylgja varðveislu samfélagsmiðla er 

nauðsynlegt fyrir söfn og stjórnvöld að forgangsraða og breyta áherslum sínum. 

Opinberar stofnanir hafa hingað til lítið hugað að því hvernig varðveita eigi gögn af 

samfélagsmiðlum. Skoða þyrfti betur ýmis lög og reglugerðir og gera betur grein fyrir því 

og bæta við reglum varðandi samfélagsmiðla. Mikilvægt er fyrir söfn að átta sig á þessum 

vanda og breyta áherslum sínum og huga betur að nútímanum og framtíðinni. Eitt af því 

sem myndi hjálpa verulega í tengslum við varðveislu á þessu flókna fyrirbæri er aukin 

samvinna, bæði milli ólíkra stofnana og með auknu samstarfi meðal fólks í samfélaginu. 
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Efni sem þetta krefst þess að farið sé út fyrir þægindarammann og horft til annarra greina 

og sérfræðinga en hingað til hefur áður verið gert í safnageiranum. Með því móti er hægt 

að auka umræðu og deila ýmiss konar þekkingu og kunnáttu sem gæti nýst við varðveislu 

samfélagsmiðla. Umfjöllun og vangaveltur um stafrænan menningararf er því eitthvað 

sem á líklegast eftir að stækka töluvert næstu árin og má gera ráð fyrir því að fleiri 

rannsóknir í tengslum við þetta efni fari að líta dagsins ljós.  
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