
 

BA ritgerð  
Mannfræði 

 Með farsímann að vopni  
Farsíminn út frá sjónarhóli mannfræðinga 

Ásrún Birgisdóttir 

James Gordon Rice 
Júní 2019 

 

 
 



 2 

 
 

 

 

Með farsímann að vopni 

Farsíminn út frá sjónarhóli mannfræðinga 

Ásrún Birgisdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-gráðu í mannfræði 

Leiðbeinandi: James Gordon Rice 

12 einingar 

 

 

Félagsfræði–, mannfræði– og þjóðfræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2019 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Með farsímann að vopni 
 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í mannfræði og er óheimilt 
að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
© Ásrún Birgisdóttir 
 
Prentun: Háskólaprent 
Reykjavík, Ísland, 2019 
 



 4 

Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um rannsóknir mannfræðinga á farsímanum og farsímanotkun. Í 

kringum aldamótin breyttist farsíminn frá því að vera munaðarvara í það að vera algengur 

hversdagshlutur, svo órjúfanlegur frá holdi mannsins að margir muna ekki hvernig líf án 

farsímans var.  

Mannfræðingar hafa rannsakað tækni frá upphaf fræðigreinarinnar en í þessari 

ritgerð verður fjallað um rannsóknir  út frá sjónarhól mannfræðinga á upplýsinga- og 

samskiptatækni undarfarin 30 ár. Afneitun tæknilegrar nauðhyggju og sú hræðsla að 

tæknin muni taka yfir heiminum er meðal þeirra viðfangsefna sem verður tekið fyrir í 

ritgerðinni. Með aukinni hnattvæðingu miðla hafa mannfræðingar tekið að sér að 

rannsaka notkun okkar á miðlum og hvernig miðlar hafa áhrif á okkur. Aukin notkun tækni 

og tæknilegra tækja í okkar daglega lífi leiddi til þess að undirgreinin stafræn mannfræði 

var starfrækt/komið á laggirnar, þar sem að notkun okkar á tækninni var sett í forgrunn. 

Að lokum verður farið yfir vettvangsrannsóknir mannfræðinga á farsímanotkun í suðrinu 

(e. The global south).  

Sú hugmynd að þegar hinni stafrænu gjá yrði lokað myndu efnahagskerfi og menntun 

aukast í öllum löndum hefur ekki gengið eftir. Enda er farsíminn aðeins tól, það fer eftir 

hvernig hann er notaður hvaða áhrif farsíminn hefur á manninn og samfélagið. Með 

farsímann að vopni getur notandi farsímans breytt tilgangi farsímans eftir sinni eigin 

hentisemi og gildismat hans umbreyst eftir hverjum og einum notanda. Eignahald á 

farsímanum einum og sér er á mörgum stöðum að gera mikið til að bæta lífskjör 

samfélagsþegna.  
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Abstract 

This essay is about the anthropological view of the mobile phone and mobile phone 

usage. Around the turn of the century the mobile phone changed from being a luxury 

product to a common everyday thing, so integral to the human flesh that people seldom 

remember what life without the phone was like.  

Anthropologists have researched technology from the beginning of the field, but the 

focus on this essay will be on the research that anthropologists have made on ICT 

(information and communication technologies) in the last three decades. The denial on 

technological determinism and the fear of technology taking over society is among the 

subjects that will be tackled in this essay. With increased globalization of media 

anthropologists have taken among themselves to study our usage of media  and how 

media affects us. Increased usage of technologies and technological devices in our daily 

lives led to the subfield of Digital Anthropology was invented due to our increased usage 

of technology and technological devices in our everyday lives.  

At last, I will go over the anthropological research on the field (ethnographies) about 

mobile phone usage in the global south (outside of S-America and Europe). The idea that 

the social and economic fields of countries in the global south will blossom once the 

Digital Divide (as described by the philosopher Manuel Castell) is closed with more and 

more countries gaining access to better communication and the internet with the mobile 

phone and the smartphone has not gone according to plan everywhere according to some 

anthropologists. The mobile phone is after all just a tool, it depends how people use the 

phone and that depends on where the user is using it. With the mobile phone as a weapon 

the user can change it‘s purpose after his own convenience and the phones value changes 

with every user. Sometimes the ownership of the phone in itself can better the standard 

of living.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA-gráðu í mannfræði og gildir hún 12 einingar. 

Leiðbeinanda mínum James Gordon Rice vil ég færa mínar allra bestu þakkir fyrir 

ánægjulegt samstarf og ómetanlega leiðsögn. Þar að auki vil ég þakka sambýlismanni 

mínum Birni Jónssyni fyrir að vera stoð mín og stytta í gegnum þetta ritgerðarferli ásamt 

því að passa alltaf uppá geðheilsu mína. Sérstakar þakkir til foreldra minna, fjölskyldunnar 

að Granaskjóli 62 og Smáragötufjölskyldunnar minnar. Að lokum vil ég þakka Alexöndru 

Eyfjörð og Erlu Maríu Jónsdóttur Tölgyes fyrir ómetanlegann stuðning og yfirferð á 

ritgerðinni.  
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1. Inngangur 
Á undanförnum áratugum hefur farsíminn farið frá því að vera munaðarvara fyrir forstjóra 

stærri  fyrirtækja yfir í að vera hversdagseign hins almenna borgara. Miklar líkur eru á að 

lesendur þessarar ritgerðar eigi farsíma. Frá tíunda áratugnum hafa mannfræðingar 

rannsakað áhrif farsímans á samfélög og hvernig notkun hans hefur umbylt samskiptum 

mannfólks innan samfélaga. Upp úr aldamótum, þegar vinsældir farsímans fóru að aukast 

til muna, byrjuðu mannfræðingar að rannsaka áhrif farsímans á hversdagslegt líf okkar og 

venjur. Næstu tíu ár fór snjallsíminn hægt og bítandi að taka við af farsímanum, það er að 

segja þegar  á sama tíma sem að  internetið varð órjúfanlegur hluti af virkni farsímans.  

Tækni er mjög vítt hugtak svo í þessari ritgerð verður lögð áhersla á Upplýsinga- og 

samskiptatækni. Miðlar eru skilgreindir sem allar þær leiðir er miðla upplýsingum óbeint 

á milli einstaklinga, svo sem sjónvarpið sem miðlar fréttum til fólks heima í stofu og tölvan 

sem miðlar upplýsingum af internetinu til einstaklinga. Farsíminn er einn þessara miðla, 

en en notagildi hans er eins margvíslegt og tæknin sem býr að baki hans.  

Í sinni einföldustu mynd er farsíminn notaður nýttur sem samskiptamiðill, líkt og Stathern 

(1994) lýsti þegar hann fjallaði um landlínuna sem „nýja tegund samskipta.“ Farsíminn 

þarf þó ekki að útilokar hins vegar ekki aðrar tegundir samskipta eða ryðurja úr vegi 

hefðbundnum samskiptaleiðum svo sem persónulegum samskiptum, þar sem 

einstaklingur stendur augliti til auglitis við annan einstakling. Þvert á móti gefur 

Ssnjallsíminn gefur einstaklingum fleiri möguleika til samskipta og gegnir í senn hlutverki 

samskiptatóls og upplýsingaveitu (Castells, M., Fernandez-Ardevol, M., Qiu, J. L., & Sey, 

A., 2009).  

Í þessari ritgerð verður fjallað um notkun farsímans og hvernig innleiðing hans hefur 

haft áhrif á samfélög og menningarheima. Fyrst verður farið yfir rannsóknir og kenningar 

mannfræðinga um tækni og tækninýjungar frá 1990. Í öðrum kafla mun vera  fjallað um 

rannsóknir á farsímanum sem samskiptatóli í sinni einföldustu mynd ásamt umfjöllunar 

um innleiðingu hans sem tækis í ýmsum samfélögum. Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður 

farið yfir mannfræðilegar rannsóknir á notkun farsímans í “suðrinu” (e. The Global South) 

fyrir utan S-Ameríku og Evrópu og hvort tilkoma farsímans hefur aukið lífskjör eða komið 

á samfélagslegum breytingum.    
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2. Kenningar mannfræði á tækni, samfélag og miðla 

2.1  Upplýsinga- og samskiptatækni og mannfræði á seinni hluta tuttugustu 
aldar 
Sem fræðigrein er mannfræðin ávallt að taka stakkaskiptum. Frá árinu 1990 hefur verið 

gríðarleg aukning í  rannsóknum mannfræðinga á tækni, bæði í samskiptum mannfólks og 

tækni og enn fremur samskiptum okkar innan tækninnar. Í upphafi níunda áratugar 

tuttugustu aldarinnar fóru fræðimenn á borð við Escobar, Pfaffenberger og Ingold að 

skrifa um aðskilnað á milli samfélags og upplýsingatækni innan mannfræðinnar og 

mikilvægi þess að gera frekari rannsóknir á tækninýjungum.    

Mannfræðingurinn Arturo Escobar (1995) lagði til hugtakið Cyberculture í samnefndri 

grein sem fjallaði sérstaklega um tvær tækninýjungar, upplýsingatækni og líftækni, og 

áhrif þeirra á samfélagið. Að mati Escobar (1995) er mikilvægt að mannfræðingar gefi 

tækninni og tækjum þeirra atbeini, það er að skoða áhrif tækninnar á samfélags- og 

menningarbreytingar, því honum fannst lítil athygli hafa beinst að henni fram að útgáfu 

þessarar greinar. Escobar heldur því fram að framangreindar tækninýjungar hafi breytt 

menningarheimi okkar og mannfræðingar ættu að leggja meiri áherslu á að rannsaka þær 

breytingar sem tæknin hefur á samfélagið, séu þeir opnir fyrir hugmyndinni um 

breytingarmátt tækninnar. Útgangspunkturinn í þessu nýja hugtaki er að hver 

tækninýjung á sér rætur í samfélagi, er sköpuðaf samfélagi og mun hafa áhrif á 

samfélagið. Meðal þeirra viðfangsefna sem Escobar hvetur aðra mannfræðinga til að 

rannsaka er hvernig þessar tækninýjungar hafa aðlagast nútímasamfélagi  og hvernig 

tæknin mun hafa áhrif á okkur í framtíðinni.  

En hver er ástæðan fyrir því að mannfræðingar lögðu ekki meiri áherslu á atbeini 

mannsins í rannsóknum tækni og samfélaga? Samkvæmt Pfaffenberger (1998) og Ingold 

(1997) er ein meginástæðan sú tilhneiging mannfræðinga til að beita kenningunni um 

tæknilega nauðhyggju þegar kemur að því að rannsaka tækni í samfélögum. Íí langan tíma 

var litið á tækni og samfélag sem tvo andstæða póla, Svo auðvelt var fyrir mannfræðinga 

að útiloka tækni frá rannsóknum á samfélagi og menningu, enda var lengi vel ekki til 

staðar fræðilegur rammi til þess konar. Ingold (1997) lýsir því svo að sú kenning sem hefur 

helst mótað sýn mannfræðinga á samskipti tækni og samfélaga sé tæknileg nauðhyggja. 

Hún felur í sér að ,,nauðsynleg stofnunarform samfélagsins ráðist af kröfum um rekstur 
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tæknilegs kerfis af einhverju flóknu og því að félagsleg breyting er knúin áfram af og veltur 

á tæknilegum breytingum.” (bls. 106). Tæknileg nauðhyggja leggur því til að félagsgerð 

allra samfélaga bæði mótist af og móti tækninýjungar sem aðlagast síðan samfélaginu. 

Með öðrum orðum felur hugtakið í sér tæknin sé afl sem mótar samfélagið og menningu 

þess. Kenningin gefur til kynna að samfélagsþegnar séu óvirkir eða hlutlausir þegar kemur 

að aðlögun tækninnar og þannig sé tæknin óháð samfélaginu. Ingold (1997) hafnar þó 

þessari kenningu þar sem hann telur aðeins hægt að skoða samfélög með þeirri sýn að 

tæknileg samskipti séu innprentuð í félagsleg samskipti, og þar af leiðandi sé aðeins hægt 

að rannsaka þau saman.  

Að mati Pfaffenberger (1988) hefur tækni oft verið flokkuð sem efnismenning í 

samfélagi og henni tekið sem sjálfsagðri í rannsóknum mannfræðinga á samfélagi. Tækni 

er talin sem aðskiljahlutur menningar sem mannfólk hafa þurft að aðlagast  (bls. 236).  

Aftur á móti vill Pfaffenberger (1998) að mannfræðin sem fræðigrein rannsaki tækni ekki 

sem efnismenningu heldur sem fyrirbæri sem sameinar efnismenninguna, félagskerfin og 

fyrirbærafræði sem óaðskiljanlegan vettvang. Pfaffenberger (1992) kom fram með 

hugtakið félagstæknileg kerfi (e. sociotechnical systems) sem mótrök við fræðilega 

ráðandi hugmyndum um tækni í þeim tilgangi að ögra stöðluðum hugmyndum um tækni 

sem ráðandi geranda í samfélögum.  

Til þess að ákveðin tækninýjung virki í samfélagi þarf að vera til staðar samspil margra 

ólíkra þátta en þeir geta t.d. falið í sér pólitísk áhrif, hagfræði, vísindi og tæknifræði 

(Pfaffenberger, 1992.) Eitt dæmi um vel heppnað félagstæknilegt kerfi er uppgötvun og 

samfélagsleg aðlögun ljósaperunnar. Edison verðlagði ljósaperuna á þann veg að hún gat 

átt í samkeppni við olíu (hagfræði), fékk stuðning frá stjórnmálamönnum (pólitík) og bauð 

upp á leið til að lækka rafmagnskostnað (tæknifræði). Félagstæknilegt kerfi er því kerfi 

sem þegnar samfélags hafa tekið upp til að aðlaga sig að ákveðnu umhverfi, og geta 

samfélög því verið samansett af mörgum mismunandi félagstæknilegum kerfum.  

Sifjarannsóknir eru langt í frá ný rannsóknarefni fyrir mannfræðinga, þrátt fyrir að 

samskipti fjölskyldumeðlima innan heimilisins og utan þess sé ávallt að mótast með tíð og 

tíma. Silverstone og Hirsch ritstýrðu bókinni Consuming Technology sem kom út árið 1994 

og ól bókin af sér margar kenningar og rannsóknir um samband okkar við tækni. Að mati 

Silverstone og Hirch (1994) var á þeim tíma sem bókin er gefin út ekki lengur hægt að líta 
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fram hjá þeim áhrifum sem upplýsinga- og samskiptatækni hafði á daglegt líf okkar og 

umhverfi. Tækninýjungar á borð við sjónvarp, farsíma, landlínu og heimilistölvu eru að 

breyta fjölskyldu- og samskiptamynstri daglega. Þrátt fyrir að þessar nýjungar séu að taka 

yfir líf okkar, þá getum við sem neytendur kosið hvernig við notfærum okkar þessar 

nýjungar. Aðlögun (e. domestication) þessarar nýju tækja er mikilvæg til að skilja 

breytingarnar sem eiga sér stað, og af hverju heimilisfólk ákveður  að aðlaga tækjum og 

tækni að heimili sínu. Samkvæmt Silverstone, Hirch og Morley (1994) var mikil hræðsla á 

nýjum miðlum á sviði upplýsinga- og samskiptatækni í enda tuttugustu aldarinnar. 

Hræðslan takmarkaðist  þó ekki  við nýju miðlana og þær breytingar sem gætu sprottið úr 

notkun þeirra innan heimilisins. Silverstone og félagar (1994) vildu meina að ekki væri 

hægt að setja fram kenningu um heimilishaldið án þess að taka efnismenningu með í 

myndina, þ.e.a.s. hvernig fólk notar hluti. Með því að hafa þessa hluti á heimilinu verður 

línan milli einka- og opinbera heimsins óskýrari, þar sem að þeir miðla upplýsingum frá 

opinbera heiminum yfir á einkaheiminn.  

Mannfræðingar sem aðhylltust aðlögunarhugtakinu neituðu tæknilegri nauðhyggju, 

það er segja þeirri hugmynd að maðurinn hefði enga sjálfstæða hugsun og að hann 

aðhylltist tækninni því honum þætti það sjálfsagður hlutur.  Í anda Ingold (1997) og 

Pfaffenberger (1992) skrifar mannfræðingurinn víðfrægi Marilyn Strathern að með því að 

rannsaka aðlögun upplýsinga og samskiptatækni að okkar daglega lífi getum við neitað 

tæknilegri nauðhyggju sem sér  manninn sem aðgerðalausan geranda í samfélaginu. Sem 

dæmi vitnar Strathern (1994) í rannsóknir Umble (1994) á afneitun Amish fólksins á 

landlínunni. Fyrir þennan ákveðna samfélagshóp var landlínan ögrun við persónuleg 

samskipti, þ.e. samskiptaform sem þau státuðu sig af. Landlínan var miðill sem gæti opnað 

fyrir þeim hinn almenna heim og veitt þeim fréttir og tíðindi frá umheiminum, þeim heimi 

sem stofnendur amish vildu halda þeim frá. Amish-fólkið valdi að forðast tæknina  sem 

að landlínusíminn gaf af sér. Afneitun tækninnar sýnir fram á að samskiptatækni er aðeins 

hringrás ef maðurinn kveikir á henni, síminn er aðeins tæki en hann verður partur af 

hringrás samskiptamiðla ef að maðurinn notar símann sem slíkan.  
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2.2Mannfræði (fjöl)miðla 
Árið 1993 gaf mannfræðingurinn Debra Spitulnik út greinina “Anthropology and Mass 

Media“ og kallaði eftir frekari rannsóknum mannfræðinga á miðlum. Rafmiðlar á borð við 

útvarp, sjónvarp, kvikmyndir og tónlist, ásamt prentmiðlum t.d. dagblöðum, tímaritum og 

bókum eru allt í kringum okkur og hafa áhrif á menningu okkar (bls. 294). Vangaveltur á 

borð við hvernig miðlar hafa mótað menningarviðmót í gefnu samfélagi, hver eru hlutverk 

miðla í félagslegum samskiptum og hvernig breyta þeir hugmyndum fólks um stað og tíma 

(bls. 294) eru spurningar sem Spitulnik vildi fá svör við.  

  Það var ekki fyrr en um áratug síðar að mannfræðingar fóru að svara kalli Spitulnik 

og undirgreinin mannfræði fjölmiðla varð til. Að mati Ginsburg (2005), mannfræðingi sem 

átti stóran þátt í að stofna þessa nýju undirgrein mannfræði fjölmiðla, var nú kominn tími 

til að mannfræðingar svari þessum spurningum sem Spitulnik varpaði fram. 

Mannfræðingar höfðu áður fyrr gefið lítið fyrir það að líta á miðla sem rannsóknarefni. 

Þrátt fyrir að mannfræðingar hafi seint hafið rannsóknir á áhrifum miðla þá eiga þeir fullt 

erindi á því rannsóknarsviði þar sem miðlar hafa áhrif á einstaklinga og þeirra félagslegu 

rými. 

Ginsburg, Abu-Lughod og Larkin (2002) trúðu því að kortleggja þyrfti rannsóknir 

mannfræðinga á miðlum, til þess að skilja betur hlutverk þeirra í nútíma samfélagi. 

Aðkoma mannfræðinga að því að rannsaka hlutverk miðla hafa verið á mörgum sviðum. 

Mannfræðingar hafa rannsakað bæði hlutverk þeirra sem búa til miðlana, þeirra sem nota 

þá og túlka þá, hvernig neytendur miðlana nota upplýsingar og hvernig hlutverk miðlana 

breyta lífi þeirra.  

Rannsókn Debru Spitulnik (2002) á notkun útvarpsins í Sambíu er dæmi um hvernig 

mannfræðingar hafa rannsakað miðla. Spiulnik (2002) lýsir útvarpinu sem miðli sem hefur 

tvöfalt notagildi (e. doubly articulated) en hugtakið  kemur upprunalega frá Silverstone 

og Hirsch (1994).  Það lýsir því hvernig allir tæknivæddir hlutir sem eru einnig miðlar eiga 

sér bæði hlutverk sem veraldlegur hlutur og sem partur af efnismenningu, og enn fremur 

hlutur sem hefur áhrif á samskiptamunstur í félagslegum venjum (e. social relationships). 

Spitulnik (2002) lýsti útvarpinu í Sambíu sem mikilvægu fyrir efnismenningu íbúa landsins 

en einnig sem merki um nútímavæðingu á tímum eftir stríðsátök. Þá er útvarpið einnig 
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miðill sem íbúar Sambíu litu á sem töfratæki sem færði þeim fréttir frá öðrum hlutum 

heimsins.  

Áhersla rannsókna mannfræðinga á miðlum var ekki lengur á hvaða nálgun 

mannfræðingar ættu að rannsaka miðla á samfélög heldur hvernig miðlar hafa áhrif á líf 

fólks. Varast þyrfti að að rannsaka tækni og samfélag sem tvo aðskilda hluti og hvernig 

þeir hafa áhrif hvor á annan og fremur að leggja áherslu á að rannsaka hvernig fólk notar 

tækni til að túlka sitt eigið líf (Askew, 2002). Áhrifin eiga sér ekki aðeins stað á heimilinu 

fyrir framan sjónvarpið og í sjónvarpsstúdíóinu, heldur hafa áhrif miðlana áhrif á allt þar 

á milli, daglegt líf fólks er fyrir áhrifum vegna miðla.  

Ljóst er að miðlar hafa stuðlað að aukinni hnattvæðingu en með tilkomu þeirra hafa 

internetið og sjónvarsloftnet opnað á upplýsingaflæði milli samfélaga, landa og 

heimshluta (Ginsburg, Abu-Lughod og Larkin, 2002; Panagakos og Horst, 2006). Almenn 

útskýring hugtaksins hnattvæðing er afleiðing aukinnar samskipta- og flutningatækni sem 

hefur í för með sér að heimurinn er ávallt að minnka, landamæri að dofna og 

menningarheimar að sameinast. Eitt af sérsviðum mannfræðinga er að rannsaka áhrif 

hnattvæðingar á einstaka samfélög og hvort aukin hnattvæðing hefur áhrif á öll samfélög 

og menningarheima á sama tíma. Atbeini mannsins má ekki gleyma í rannsóknum á 

aukinni hnattvæðingu og áhrifum þess (Inda og Rosaldo, 2008). 

Eitt af því sem mannfræðingar hafa rannsakað við notkun miðla er eigin framsetning 

þjóðfélagshópa með miðlum. Mannfræðingar höfðu lengi einbeitt sér að framsetningu 

„annarra“ (e. others), það er að segja þeirra sem þeir töldu vera lægra setta, 

minnihlutahópa, réttindafirrtra og frumbyggja (Ginsburg o.fl., 2002). Aukin hnattvæðing 

fjarskiptatækni hefur valdið því að myndbandsupptökutæki hafa orðið aðgengilegri. Þetta 

hefur valdið því að hópar á borð við frumbyggja í Ástralíu, kanadíska Inúíta og Amazon 

Indjána hafa getað tekið upp sitt eigið efni og þannig fengið tækifæri til að túlka sjálfa sig 

og sýna samfélagslega sjálfsmynd út á við, í stað þess að láta orðræðu annarra ráða 

völdum.  
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2.3 Stafræn mannfræði 
Hvert sem við lítum í kringum okkur og hvað sem við gerum, þá hefur tækni einhvers 

konar hlutverk í lífi okkar, hversu smátt eða stórt sem það hlutverk er Tækninýjungar hafa 

breytt okkar daglega lífi og hefðum, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Það að 

taka út peninga úr hraðbanka, skoða fréttir í farsímanum eða að horfa á sjónvarpið í 

gegnum internetið er eitthvað sem okkur óraði ekki um fyrir aðeins nokkrum áratugum, 

en hefur í dag orðið órjúfanlegur hluti af nútímasamfélagi og enn fremur breyting sem við 

tökum sem gefnu. Ef mannfræði miðla lýsir því hvernig við verðum fyrir áhrifum miðla í 

okkar daglega lífi, þá tók undirgreinin stafræn mannfræði við keflinu og gekk skrefinu 

lengra. Stafræn mannfræði er undirgrein mannfræðinnar en tilkoma hennar var stofnun 

nýrrar meistaragreinar að sama nafni (e. digital anthropology) við UCL háskólann í 

London. Daniel Miller og Heather A. Horst (2012) ritstýrðu bókinni Digital Anthropology, 

sem er samansafn af rannsóknum mannfræðinga á skörun hins stafræna heims og 

daglegu lífi mannsins. Að mati Millers og Horst (2012) hefur hið stafræna sýnt okkur  hvað 

það er að vera mannlegur, sem er eitt af aðalmarkmiðum mannfræðinnar. Hræðsla 

mannfræðinga við tækninýjungar á rætur sínar að rekja til þess að tæknin muni á 

endanum taka yfir mannkynið og að tækninýjungar eiga eftir að breyta 

menningarheimum svo mikið að ekki verður hægt að halda utan um allar þessar 

breytingar með skrifum einum. Mannfræðingar hafa samkvæmt Miller og Horst (2012) 

líkt lífi án tækni við þróunarhyggjuna forðum, að líf þeirra sem lifa án tækni sé einfaldara 

og náttúrulegra fyrir vikið.  

Miller og Horst (2012) settu fram sex undirstöðuatriði fyrir mannfræðinga til að 

rannsaka hinn stafræna heim betur. Fyrst er það að skilja að hið stafræna er allt sem hægt 

er að skipta niður í tvöfalda kóða, það er að segja allt sem er kóðað og hægt er að smækka 

í tölustafi. Annað undirstöðuatriðið er að mannkynið er ekki upplýstara vegna komu 

tækninýjunga á borð við farsímann og internetið, þar sem að tæknin auðgar ekki 

menningu. Tækni er túlkuð á frábrugðin hátt eftir því í hvaða samfélagi hún er staðsettog 

í hvaða merkingu.  

Niðurstöður rannsókna Millers og Madianou (2012) eru þær að mæður sem vinna 

farandsverkamennsku langt frá börnunum sínum hafa sömu gildi og mæður allsstaðar, 

þ.e. þær vilja fylgjast með lífi barnanna sinna og sýna þeim ást og umhyggju. Þær eru ekki 
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minni mæður þrátt fyrir aðþær noti samskiptatækni til að sinna hlutverki sínu. Þar sem að 

við lifum í síauknum mæli á netinu eða “online“ þá eiga fræðimenn oft tilhneigingu til að 

setja raunveruleikann upp sem andstæðu gegn gjörðum okkar á internetinu. Með því að 

segja að raunveruleikinn eða “offline worlds“ sé meira virði en líf okkar á netinu er verið 

að óvirða það sem að stafræn mannfræði stendur fyrir (bls. 13).  

Þriðja undirstöðuatriðið er heildarhyggja, en Miller og Horst (2012) vildu hvetja aðra 

mannfræðinga til að skilja betur þann tæknilega heim sem við lifum í, og að skilja hann á 

heildstæðan hátt, þ.e. í tengingu við hvort annað ekki bara mannlega háttinn eða 

stafræna háttinn.  

Fjórða atriðið er mikilvægi menningarlegrar afstæðishyggju og hið fimmta er 

mikilvægi rannsókna á internetinu og sýndarveruleika, hvernig mótsögnin við hið “opna 

og óendanlega” internetið en einnig hvernig það getur verð á sama tíma þrengt að 

upplýsingum með reglum og bönnum. Sjötta og seinasta undirstöðuatriði Miller og Horst 

(2012) er mikilvægi þess að rannsaka hvernig hið efnislega í kringum okkur blandast 

tækninni og hversu fjótt tæknin verður hversdagsleg.  

Stafræn mannfræði er að mati Boellstorff (2012) ekki aðskilin undirgrein 

mannfræðinnar, heldur rannsóknaraðferð til að rannsaka óaðskiljanleika sýndarveruleika 

og raunveruleika. Stefana Broadbent (2012) hefur helgað bróðurparti lífs síns í rannsóknir 

á  því hvernig hið stafræna hefur breytt samskiptamunstri fólks þegar það er í vinnu fyrir 

og eftir tæknivæðingu og Miller (2012) hefur rannsakað notkun íbúa Trinidads á 

samfélasgmiðlinum Facebook.  

Boellstorff (2012) útskýrir stafræna mannfræði sem ákveðna leið að rannsaka hið 

stafræna í raunveruleikanum. Boellstorff hefur rannsakað heim sýndarveruleikans í 

tölvuleiknum Second life og komst hann að því að línan milli þess að vera á netinu og í 

raunveruleikanum er ekki að minnkat eða hverfa. Að vera á netinu er aðeins framlenging 

við sjálfið;það sem að manneskja segir eða gerir í sýndaveruleikanum hefur einnig áhrif á 

það sem manneskjan gerir og hugsar þegar hún yfirgefur sýndarheiminn.  
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3  Farsíminn 
Engin samskiptatækni (e. communication technology) hefur breiðst út hraðar í heiminum 

en þráðlaus fjarskiptatækni. Enda kemur það ekki á óvart, þar sem að samskipti eru 

órjúfanlegur hluti  af lífi mannsins í hvaða samfélagi sem rannsakað er (Castells et al. 

2009da). Ólíkt fartölvunni og öðrum samskiptatækjum sem ekki er hægt að færa eða flytja 

auðveldlega, er farsíminn orðinn eins konar  framlenging handarinnar (Pertierra, 2005). 

Allar truflanir í fjarskiptakerfum eru ófyrirgefanlegar og illa séðar og geta haft mjög 

alvarlegar afleiðingar. Krafan á fjarskiptafyrirtæki um að halda tengingunni og símkerfinu 

uppi er látlaus og hvers konar bilanir (e. glitches) eru seint fyrirgefnar. Flæði samskipta 

milli lífslínu samfélagsins þarf að vera stöðug og ævarandi (Davíð Bjanason, 2007). 

Rannsóknum mannfræðinga á farsímanotkun hefur fjölgað verulega á síðastliðnum 

árum. Þónokkrar etnógrafíur hafa verið gerðar um farsímann og farsímanotkun og 

mannfræðingar hafa notað mismunandi áherslur á nálgun sína á viðfangsefninu, 

farsímann sjálfum. Þar má nefna rannsóknir Horst og Miller (2006) á farsímanotkun í 

fátækrarhverfum Jamaíku, rannsóknir Doron og Jeffrey (2013) á hvernig ódýri farsíminn 

gjörbreytti lífi fólks í Indlandi, hvernig farsíminn og stöðugt samband varð ómissandi á 

Íslandi (Davíð Bjarnason, 2007) og notkun farsímans í Japan (Ito, Okabe og Matsuda, 

2005).  Allir þessir mannfræðingar eru sammála nokkrum grunnatriðum þegar áhrif 

farsímans á samfélag og menningarheima eru rannsökuð: Tilkoma farsímans hefur aukið 

samskipti milli fólks, gildi farsímans er mismunandi eftir menningarheimum og 

samfélögum og að rannsóknir á því hvernig farsíminn varð nauðsynjarvara eru mikilvægar 

(Miller og Horst, 2013; Doron og Jeffrey, 2013; Ito, Okabe og Matsuda, 2005).   

3.1 Aukin samskipti, farsíminn sem samskiptatól  
Farsíminn í sinni einföldustu mynd er rafmagnstæki sem virkar eins og útvarp og getur 

tekið á móti rafsegulbylgjum, og einnig sent rafsegulbylgjur frá sér. Farsímar eru nær 

gagnslausir nema það sé hægt að hringja úr þeim og taka á móti símtölum, og það er 

aðeins hægt ef að notandi farsímans hefur þegið þjónustu frá fjarskiptafyrirtæki sem 

veitir honum aðgang að farsímakerfi sínu. Fjarskiptafyrirtækin hafa fengið ákveðna 

útvarpstíðni úthlutaða (oftast frá ríkisstjórn viðkomandi lands) og halda henni opinni með 

því að halda úti stóru farsímakerfi með því að koma fyrir mörgum farsímamöstrum til að 
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notandi farsímans geti fengið farsímasamband nær hvert sem hann fer (Jeffrey og Doron, 

2013; Vísindavefurinn, 2012).   

Samkvæmt GSMA hafa 5.1 milljarðarmanns á heimsvísu aðgang að farsíma, eða 67% 

af jarðarbúum. Einn milljarður manns fékk aðgang að farsíma á árunum 2013-2018 

(GSMA, 2018). Það er gefið að farsíminn væri ekki eins stór partur af lífi manna í dag nema 

fyrir aðgengi að honum. Rannsóknir hafa sýnt okkur að aukin farsímanotkun veitir 

miljónum íbúa heimsins möguleika á betri samskiptum, þar sem hægt er að farsímavæða 

hluta heimsins sem ekki var hægt að ná til áður með landlínunni (Castells. Et al, 2009). Í 

Jamaíku var farsímavæðing kærkomin og jók samband þar sem ekki var hægt að ná áður. 

Skólar í dreifbýlum höfðu í fyrsta sinn aðgang að síma til að hafa samband við starfsmenn 

og foreldra þegar farsíminn kom til staðar (Miller og Horst, 2006). Á strjálbýlum Indlands 

var koparvírinn of dýr til að leggja, enda býr 75% af íbúum Indlands eða 600.000 manns í 

þorpum í dreyfbýli (Jeffrey og Doron, 2013).   

 Aðgengi að farsímanum er þó ekki nóg til að maðurinn fari að taka við nýrri tækni, 

það þarf einnig að sýna fram á að síminn hefur mikið notagildi. Markaðssetning farsímans 

og fjarskiptafyrirtækja tók á sig mismunandi birtingarmyndir. Davíð Bjarnason (2007) lýsir 

því að um aldamótin tóku fjarskiptafyrirtæki á Íslandi þá stefnu að markaðssetja 

farsímann sem aukin samskipti og að einfalda tæknina. Fjarskiptafyrirtæki á borð við Tal 

settu aldrei myndir af farsíma í auglýsingarnar sínar, heldur myndir af ungum fyrirsætum 

að brosa og hlæja og að njóta lífsins. Að mati Davíðs var það leið fjarskiptafyrirtækjanna 

til að auglýsa farsímann ekki sem eitthvað tæknilegt heldur tól til að auka frelsi fólks með 

auknum samskiptum. Fólk þurfti ekki að skilja hvernig farsíminn virkaði, heldur var lögð 

áhersla á að gera notagildi farsímans sýnilegra (bls 132). Á sama tíma fór 

fjarskiptafyrirtækið Hutchinson-Essar af stað með sína markaðsherferð til að auglýsa 

farsímann sem ómissandi tól. Hutchinson-Essar tóku upp auglýsingar þar sem að 

hundurinn Cheeka var látinn fylgja nokkrum börnum hvert sem þau fóru.  Myndgervingin 

fólst í því að hvert sem þú færir þá fylgir farsímasambandið líka, líkt og hundurinn sem  

alltaf var til staðar fyrir börnin. Bæði þessi dæmi að ofan lýsa löngun 

fjarskiptamarkaðarins til að einfalda fjarskiptatæknina til að selja farsímann. 

En við hvern erum við að hafa samskipti við með farsímanum? Rannsóknir á notkun 

farsímans sem samskiptatóli hefur leitt í ljós tvenns konar niðurstöður; farsíminn er bæði 
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notaður til að efla tengsl við okkar nánustu vini og fjölskyldu sem eru til nú þegar 

(Matsuda, 2005; Horst og Miller, 2006; Pertierra, 2005) en einnig til að mynda ný tengsl 

(Tomita, 2005; Miller og Slater, 2001). 

Í etnógrafíu Horst og Miller (2006) komust þau að því að þrátt fyrir að flestir íbúar 

Jamaíku hafa yfir 100 manns vistaða í símaskránni í farsímanum sínum eru flestir aðeins 

að skiptast á smáskilaboðum við eða hringja í nánustu 10-11 manns. Í Japan, þar sem að 

ungt fólk er helsti notendahópur farsímans, notuðu flestir farsímann til að ná í sína 

nánustu vini og fjölskyldu (Miyata, Boase, Wellman og Ikeda, 2005 og Matsuda, 2005).  

Eftir að hafa farið yfir við hvern farsímanotendur eru að hafa samskipti við með 

farsímanum þarf að hafa í huga hvernig samskiptin  eiga sér stað. Nýir möguleikar verða 

til þegar hægt er að hafa samband við hvern sem er, hvenær sem er. Ito og Okabe (2005) 

komu fram með kenninguna um tæknifélagslegar aðstæður (e. technosocial situations) til 

að útskýra hvernig samskiptahegðun mannsins hefur breyst með tilkomu farsímans. Að 

mati Ito og Okabe (2005) breytir farsíminn ekki félagslegum aðstæðum, heldur býr notkun 

á farsímanum til ný takmörk á sjálfsmynd og staðsetningu. Ito og Okabe taka dæmi um 

tæknifélagslegar aðstæður með samkomu vina, skipulagningu og samskipti fyrir og eftir 

samkomuna. Ito og Okabe nota dæmið til að sýna að notkun vinanna á farsímanum á 

meðan fundi stendur getur aukið upplifunina á samkomunni. Keitai hefur breytt hvernig 

unglingar mæla sér mót. Áður fyrr var ákveðinn fyrirfram staður og tímasetning og það 

var meitlað í stein. Samkvæmt samskiptabók nemendana í úrtaki Ito og Okabe er frekar 

lausleg staðsetning og tímasetning sett fram, með smá fyrirvara en nánari smáatriði 

samkomunnar eru ákveðin aðeins nokkrum klukkustundum fyrir stefnumótið í gegnum 

farsímann. Á meðan stefnumótinu stendur hafa nýjar samskiptaleiðir með Keitai orðið til. 

Vinirnir sem hafa mætt á samkomuna geta notað símannn til að athuga afstöðu þeirra 

vina sem ekki komust á ákveðnum málefnum sem rædd voru á fundinum. Eftir 

stefnumótið geta þeir sem mættu haldið samskiptunum áfram, til dæmis með því að 

senda smáskilaboð eða ákveða næsta fund. Keitai gerir þessa fundiórofna og samfellda, 

þeir eru ekki aðeins bundnir við manneskjurnar sem mæta á ákveðinn stað, heldur hafa 

þeir sem komumst ekki komið sínum skilaboðum á staðinn og einnig endar stefnumótið 

ekki þrátt fyrir að allir séu farnir. Umræðurnar geta haldið áfram í Keitai.    
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3.2  Snjallsíminn 

„Hefur einhverntímann verið til uppfinning svo óaðskiljanleg frá lífinu okkar og jafn 

persónuleg og snjallsíminn?“ spyr mannfræðingurinn víðfrægi Daniel Miller. „Snjallsíminn 

veitir okkur bæði nýja leið til að hafa samskipti við aðra og til að vera upplýst,  ásamt því 

að veita okkur ótakmarkað aðgengi að umheiminum. Einfaldi farsíminn var áður tákn 

frelsis og tengsla en í dag er snjallsíminn bráð stórfyrirtækjana sem safna upplýsingum 

um okkur og okkar einkalíf“. Hvað er svona snjallt við snjallsímann? Einfaldi farsíminn 

leyfði einstaklingum að hringja og senda smáskilaboð eða sms. Með viðbót internetsins 

við farsímann jókstnotagildi símans til muna. Snjallsíminn er ekki bara sími til að auka 

samskipti heldur getur hann hýst marga miðla í einu, hægt er að horfa og lesa fréttir á 

símanum hvar sem er, hvenær sem er (Miller, 2019).  

Líkt og Miller og Horst (2012) lýstu yfir er heildarhyggjan eitt besta vopn 

mannfræðinga þegar það kemur að því að rannsaka  tækninýjungar og aðlögun þeirra í 

samfélaginu. Ekkert er hægt að skoða eitt og sér, enda eru farsíminn og snjallsíminn 

aðeins hlutir ef notagildi þeirra eru ekki skoðuð. Einfaldi farsíminn leyfði einstaklingum að 

hirngja og senda smáskilaboð, en með snjallsímanum jukust möguleikarnir margfalt og 

með internetinu eykst notagildi tækisins til muna. Snjallsíminn er bæði samskiptatól, en 

einnig getur hann hýst marga miðla, hægt er að horfa á og lesa fréttirnar hvar sem er, 

hvenær sem er. 

 Með snjallsímanum er maðurinn orðinn tjóðraður, hann getur alltaf gert sig 

aðgengilegan fyrir vini, fjölskyldu og vinnu. Með snjallsímanum erum við aldrei aðskilin 

netheiminum heldur erum við alltaf með hann hjá okkur í símanum, sem er alltaf 

aðgengilegur í vasanum. Það er það sem að  mannfræðingurinn Sherry Turkle kallar 

„tjóðraða sjálfið“ (2008).  

Snjallsíminn er bæði samskiptatól, en einnig getur hann hýst marga miðla, hægt er að 

lesa bækur á honum, horfa á fréttirnar og fletta upp hverju sem er.  
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3.3 Samfélagsmiðlar 

Danah Boyd var ein af fyrstu mannfræðingunum sem byrjaði að sýna áhuga á 

samfélagsmiðlasíðum og þeim áhrifum sem að þær höfðu á einstaklinga og öfugt. 

Samfélagsmiðlasíður (e. social network sites) leyfa einstaklingnum að a) búa til sína eigin 

síðu, þar sem einstaklingurinn ræður hversu opin síðan er öðrum, b) gera vinalista af 

notendum sem einstaklingurinn deilir gögnum með og c) getur skoðað vinalista sinn og 

vinalista annarra á sama miðli . Það sem að gerir samfélagsmiðlasíður einstakar fyrir 

einstaklinginn/notandann er að hann sjálfur hefur vald yfir hverjir sjá upplýsingarnar og 

hverjir ekki. Eftir að hafa gert sinn persónulega prófíl eru notendur samfélagsmiðla hvattir 

áfram að finna aðra vini á sama miðil og merkja þá sem „vini“ eða „kunninga.“ Ein fyrsta 

samfélagsmiðlasíðan Friendster sem stofnuð var  árið 2002 og fór fljótlega úr tísku og vék 

fyrir Myspace, en á endanum náði Facebok yfirráðum (Boyd og Ellison, 2007).  

Það sem að Boyd vildi undirstrika er hvernig samfélagsmiðlasíður, á borð við Myspace 

og Facebook spegla daglegt líf fólks. Á samfélagsmiðlasíðum getur fólk valið hvaða 

upplýsingar það gefur frá sér og til hvaða áheyrendahóps, líkt og fólk gerir í raunverulega 

lífi sínu. Notendur samfélagsmiðlasíðna geta notað síðurnar til að tengjast nýju fólki, en 

rannsóknir sýndu að fólk var aðallega að halda sambandi á samfélagsmiðlasíðunum við 

fólk sem það þekkti í raunveruleikanum og til að viðhalda þeim tengslum (Boyd og Ellison, 

2007).  

En hvernig tengdust rannsóknir á samfélagsmiðlum við rannsóknarefnisvið 

mannfræðinga? Miller (2012) lýsti því þannig að rannsóknir á samfélagsmiðlum kunna að 

líta í fyrstu út fyrir að vera ólíkar því sem að mannfræðingar höfðu rannsakað áður fyrr. 

Mannfræðin hefur í gegnum tíðina rannsakað hefðir og venjur lítilla samfélaga, frekar en 

tækninýjungar á borð við samfélagsmiðla. Aftur á móti lýsti Miller (2012) því yfir að hefðir 

og venjur eru ekki það eina sem að mannfræðingar voru þekktir fyrir að rannsaka, heldur 

einnig sifjarannsóknir, hvernig fólk tengdist í samfélagi og hvernig fólks skilgreindi sig í 

tengslum við aðra. 

Með því að skoða samfélagsmiðlanotkun og hvernig hún varð hversdagsleg, þarf að 

líta til menningarlegrar afstæðishyggju, sem er einmitt sérsvið mannfræðinga. Miller lýsir 

því að ef að upptaka samfélagsmiðla á borð við Facebook í samfélagi er eins einsleit og 

upptaka Coca Cola þýðir það að mannfræðingar ættu að láta sig það varða, enda myndi 
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það gefa í skyn minni fjölbreytileika þjóða. Samfélagsmiðlum á borð við Facebook er hægt 

að líkja við heimili, þar sem að hver einstaklingur skreytir sína síðu með myndum og 

ákveðnum þemum (Miller, 2012). 

Í stórri etnógrafískri rannsókn fór Miller ásamt átta öðrum mannfræðingum og 

mannfræðinemum til níu mismunandi landa til að rannsaka hvernig fólk notaði 

samfélagsmiðla í sínu landi og samfélagi. Markmið Millers og félaga (2016)  var ekki að 

rannsaka það hvort að notkun samfélagsmiðla væri góð eða slæm, heldur var 

aðalrannsóknarefnið efnið sjálft sem að einstaklingar setja inn á samfélagsmiðlana, svo 

sem myndirnar, hugmyndirnar og hugdettur. Útkoman var bókin How the World Changed 

Social Media en henni var skipt upp í kafla eftir fyrirfram ákveðnum þemum, svo sem 

notkun samfélgsmiðla við túlkun á pólitík, kynjamismunun, misréttis og menntunar 

(Miller o.fl., 2016).  

Engin setning á íslensku getur betur útskýrt túlkun Daniel Millers á breytingunum á 

samskiptamynstri okkar einstaklinga en þessi setning “Social media is today a place within 

which we socialize, not just a means of communication.“ (2016, bls. X).   Samfélagsmiðlar 

eru ekki lengur aðeins ný samskiptaleið heldur eru samskiptamiðlar orðnir eins og 

bókstaflegur staður, þar sem við eigum heima og blöndum geði við aðra. Ekki er lengur 

hægt að aðskilja raunheiminn og internetið, þar sem að allt sem að gerist á internetinu 

speglar og hefur áhrif á það sem að gerist í raunveruleikanum. Ein af lykilkenningunum 

sem að Miller  og félagar (2016) komu fram með er Scalable Sociality. Á öllum helstu 

samfélagsmiðlum svo sem Snapchat, Facebook, Twitter og Whatsapp geta notendur 

þessarra miðla ráðið sjálfir áhorfendahópi efnisins sem manneskjan birtir. Mælikvarðinn 

er misstór. Miller og félagar (2016) koma fram með tvo mælikvarða þegar kemur að 

scalable sociality. Fyrst er mælikvarðinn frá mest persónulega (e. private) miðli til mesta 

opinbera (e. most public) miðlinum. Seinni mælikvarðinn er frá minnsta hópnum til 

stærsta hópsins. Svipað og hvernig einstaklingar miðla sínum málum í smáum sem stórum 

hópum í raunveruleikanum, miðlar fólk upplýsingum og samtölum á mismunandi hátt á 

samfélagsmiðlum. Munurinn felst í því hversu opinber eða persónuleg skilaboðin eru sem 

einstaklingurinn vill koma á framfæri. Ef um er að ræða skilaboð til eins einstaklings eða 

nokkurra einstaklinga, eins og bekkjafélaga, velur einstaklingurinn frekar Whatsapp, en ef 
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löngunin er sú að hver sem er geti lesið skilaboðin, er Twitter frekar miðilinn sem valinn 

er.  

3.4 Polymedia  

Miller (2016) hefur gengið það langt að segja að samfélagsmiðlar væru ekki orðnir eins 

stór vettvangur í dag, hefði ekki verið fyrir snjallsímann. Með allar þessar nýju 

samskiptaleiðir, sem farsíminn og síðar snjallsíminn hafa komið með, svo sem símtal, 

smáskilaboð og samfélagsmiðlar, þá er það ekki óeðlilegt að rannsaka það hvernig fólk 

velur hvaða miðill er hentugastur til að hámarka ákveðin samskipti. Það er það sem Miller 

og Madianou (2011) rannsökuðu. Miller og Madianou (2011) rannsökuðu áhrif tilkomu 

farsímans á líf og samskipti mæðra sem þurftu að skilja börnin sín eftir á Filippseyjum til 

að vinna erlendis.  

Polymedia kynntu þeir sem hugtak yfir allar nýju samskiptaleiðirnar sem hægt var að 

nota til að hafa samskipti við aðra, og valið á þeim. Madianou  og Miller (2012) komust að 

því að valið á samskiptamiðli var ekki handahófskennt, heldur var mikil hugsun á bakvið 

hver samskipti. Polymedia útskýrðu Daniel og Madianou á þrennan hátt. Í fyrsta lagi voru 

þær breytur sem höfðu áður verið ráðandi í rannsóknum á notkun farsíma í mannfræði, 

aðgengi, kostnaður og tæknilæsi, ekki settar í forgang heldur urðu þær að vera uppfylltar 

til að geta útskýrt Polymedia. Í öðru lagi þurfti að skilja tilfinningarnar sem að settar voru 

í samskipti olymedia. Valið á samskiptamiðli, hvort sem það er símtal, smáskilaboð, 

tölvupóstur eða Facebook, fór eftir tilgangi samskiptanna, ástæðu og afleiðingu þeirra 

sem byrjaði samskiptin. Samskiptaleiðin sjálf gat sagt mikið til um tilfinningaástand 

sendandans, til dæmis sögðu börn í rannsókn Madianou og Miller (2012)  átt auðveldar 

með að tjá sig í tölvupósti en í símtali. Valið á samskiptamiðli gat einnig ráðið 

valdaskiptingu í sambandi, börn frá Filippseyjum viðurkenndu fúslega við Madianou og 

Miller (2012) að þau svöruðu oft tölvupósti frá foreldrum sínum, í öðru landi, nokkrum 

vikum eða dögum seinna, til að finnast þau hafa valdið eða lokaorðið í sambandinu.  Í 

þriðja lagi er Polymedia ákveðið umhverfi sem tilheyrir tækninni, sem við notum til að 

halda sambandi við aðra. Málið snýst ekki lengur um raunveruleikann eða 

sýndarveruleikann (online/offline), heldur að skilja hvernig samfélagsmiðlarnir sem við 

notum til að hafa samband við aðra sameinast daglegu lífi okkar. Í þriðja lagi er ekki hægt 

að rannsaka Polymedia nema í tengslum við aðra miðla og er best séð í etnógrafískum 
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rannsóknum mannfræðinnar.  Samkvæmt Madianou og Miller (2012) eru vinsældir og 

hröð upptaka snjallsímans stór ástæða fyrir olymedia. Þökk sé snjallsímanum er 

einstaklingurinn ekki háður borðtölvunni eða fartölvunni heldur hefur einstaklingurinn 

aðgang að öllum þeim miðlum og samskiptaleiðum sem þeir vildu við höndina með 

snjallsímanum.  

Annað dæmi um hvernig Polymedia útskýrir hegðun okkar á samfélagsmiðlum og 

samskiptum eru rannsóknir Stefana Broadbent á samskiptum einstaklinga á 

vinnustaðnum. Broadbent (2012) lýsir því að farsímavæðing 21. aldarinnar er að breyta 

því hvernig við höfum samskipti innan vinnustaðarins. Annað en tölvan, þá er farsíminn 

hannaður með samskipti milli tveggja einstaklinga í huga, en ekki margra í einu eins og 

internetið. Með sameiningu farsímans og internetsins í snjallsímanum er þó komin hin 

fullkomna leið til að brjóta veggi staðsetningar og lýsa yfir „dauða fjarlægðar“ í 

samskiptum.  

Aðaláhersluefni Broadbent (2012) er að rannsaka samskiptin, sem verða til með 

nýjum miðlum, á milli manna sem eru á vinnustaðnum við þá sem eru utan 

vinnustaðarins. Fyrir tíma tækninnar, svo sem farsíma og tölvu, voru mörkin mjög skýr 

varðandi hvaða samskipti við umheiminn voru leyfileg. Talið var að starfsmenn væru ekki 

að uppfylla hámarks afkastagetu væru þeir truflaðir. Niðurstöður hennar frá etnógrafíum 

í Sviss, Ítalíu, Bretlandi og Frakklandi sýndu að starfsmenn höfðu mest samband við sína 

nánustu fjölskyldu og vini á vinnutíma. Tilkoma nýrra samskiptaleiða og samfélagsmiðla 

hefur stækkað og víkkað hið félaglega umhverfi okkar til muna. Eftir vinnutíma var fólk 

líklegra til að hafa samband við fjarskylda ættingja og ekki eins nána vini. Niðurstöður 

rannsókna Broadbent á samskiptum einstaklinga á vinnutíma studdi Polymedia kenningu 

Millers og Madianou. Innan vinnustaðarins voru einstaklingar líklegri til að hafa samband 

innan síns nánasta tengslanet, með þeim leiðum sem myndu trufla nærumhverfi sem 

minnst, svo sem smáskilaboð eða tölvupósta og eftir vinnu voru einstaklingar líklegri að 

hringja símtal. Að mati Broadbent (2012) eru áframhaldandi rannsóknir á vali á 

samskiptaleiðum við ákveðnar félagslegar kringumstæður getum við skilið hvernig tækni 

og tækninýjungar verða samofnar félagsaðstæðum okkar.  
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4.  Farsíminn og betri lífskjör 
Árið 2008 skrifaði blaðamaðurinn Sara Corbet grein The New York Times sem hét “Can 

the cellphone end global poverty?“ eða „Geta farsímar eytt fátækt í heiminum“ (2008). 

Spurningin er einföld í fyrstu, en þegar rýnt er í efnivið hennar verður svarið flóknara. Á 

meðan mannfræðingar í Evrópu og Ameríku rannsaka áhrif samfélagsmiðla og Facebook 

á falsfréttir, verður vettvangur þessarar ritgerðar á suðrið, eða „The global south“ og áhrif 

farsímans fyrir utan S-Ameríku og Evrópu.  

Mikið hefur verið deilt hvort að aukin samskiptatækni sem að farsíminn ber með sér 

hefur meiri kosti en galla, hvort farsíminn hefur borið með sér auknar efnahagslegar 

úrbætur og hækkað verga þjóðarframleiðslu og aukið lífskjör. Þar sem að farsíminn er 

ódýrari í rekstri og ódýrari fyrir einstaklinga að kaupa og reka heldur en borðtölvanog 

internettenging,  hefur aðgengi einstaklinga eykst gríðarlega. Aukið aðgengi að 

upplýsinga- og samskiptatækni og internetið er að loka „hinni stafrænu gjá“ (e. Digital 

divide) en þýðir aukið aðgengi að tækninni betri lífskjör? Í þessum kafla verður farið yfir 

sjónarhól mannfræðinga á notkun farsímans í suðrinu. Fyrst verður farið yfir verk Horst 

og Miller (2006) The cell phone sem er talin fyrsta og brautryðjandi etnógrafían á 

farsímanum í suðrinu. Síðan verður farið yfir hugtakið stafræn gjá (e. Digital divide) og 

hvort að aukin farsímanotkun geti aukið tekjuöflun alls staðar í suðrinu. Að lokum verður 

farið yfir hvort að eignahald á farsímanum getur eitt og sér aukið lífskjör fólks án þess að 

það sé beint hægt að tengja það við auka tekjuöflun. Farið verður yfir sjónarhól 

mannfræðinga hvort að farsímanotkun getur aukið lífkjör fólks með því að auka samskipti 

þar sem þau voru ekki til staðar áður.   

4.1 Daniel Miller og Heather Horst – The cell phone 

Ein fyrsta ef ekki fyrsta etnógrafían sem gerð var af mannfræðingi um farsímanotkun var 

etnógrafían “The cell phone“ eftir Heather A. Horst og Daniel Miller (2006). Horst og 

Miller dvöldu á vettfangi í eitt ár og var verkefnið stutt af British Department for 

International Development (DFID), en verkefnið var eitt af fjórum etnógrafíum sem 

leituðust að rannsaka áhrif upplýsinga og samskiptækni (ICT) á vettvangi til að minnka 

fátækt (poverty alleviation). Miller og Horst lýstu því yfir að sem mannfræðingar litu þau 

ekki á fátækt aðeins sem mælikvarði fyrir verga landsframleiðslu eða VLF (e. GDP. Eða 

Gross National Product), heldur vildu þau einnig rannsaka viðhorf þeirra fátæku og þeirra 
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frásögnum á eigin stöðu (Horst og Miller, 2006, bls 1-2). Upp úr 2000  varð mikil fjölgun á 

farsímaeigendum í Jamaíku, sem hægt er að útskýra út frá auknu aðgengi farsímans og 

farsímaþjónustu. Í Jamaíku voru 55% heimila með aðeins farsíma, 38% farsíma og landlínu 

og aðeins 7% bara með landlínu (bls. 29). Ástæðan fyrir þessu getur verið sú að landlínur 

eru ekki lagðar á allri eyjunni.  Dæmi voru um að skólar sem að höfðu verið lofað landlínu 

í mörg ár enduðu að fá farsíma til að halda í sambandi við foreldra barnanna. Þrátt fyrir 

að Jamaíkubúar segjast hafa fengið sér farsíma í sparnaðarhug, þá geta Horst og Miller 

ekki reiknað það dæmi upp. Kostnaður er ekki ástæðan fyrir aukinni farsímaaðlögun (bls 

30). 

Niðurstöður Daniel Millers á vettvangsrannsókn sinni ásamt Horst í Jamaíku (2006) 

voru líkt og sagt var áður frá, ekki þær sem Miller og Horst bjuggust við. Upprunnalega 

bjuggust Horst og Miller (2006) við því að aukin farsímanotkun í fátækrahverfum Jamaíku 

myndi auka frumkvöðlastarfsemi íbúana. Með farsímanum yrði eigandinn ekki tjóðraður 

við skrifstofu eða skrifborð þar sem að með farsímanum væri hægt að vera náð á manninn 

hvar og hvenær sem er fyrir mögulega viðskiptavini. Niðurstöður Horst og Miller (2006) 

voru aftur á móti að þau urðu ekki vör við neina notkun á farsímanum til að afla sér 

atvinnu heldur var farsíminn nauðsynlegt tól fyrir íbúa Jamaíku til að halda tengslaneti við 

aðra íbúa. Tengslanetið notuðu íbúar Jamaíku til að dreifa peningum/launum þar sem 

þörf var fyrir og spyrjast fyrir peninga þegar neyðin var sem mest.  

4.2 Stafræna gjáin og nálgun á farsímanum í suðrinu 

Hugtakið stafræn gjá (e. Digital divide) kallast bilið á milli þeirra sem að hafa aðgang að 

upplýsingartækni og internet og þeirra sem hafa það ekki. Fræðimaðurinn Manuel 

Castells er þekktastur fyrir hugmyndir sínar um upplýsingasamfélagið (e. The information 

society) og flæði internetsins. Að mati Castells er gríðarlegur munur á efnahagsstöðu 

þeirra sem hafa aðgang að upplýsingatækni og þeirra sem hafa hana ekki, skertur 

aðgangur að internetinu elur af sér misrétti og félagslega útilokun.  (2003, bls. 247). Að 

mati Castells (2003) er ekki hægt að neita þeirri fylgni sem sýnir að þau lönd sem hafa 

meiri aðgang að internetinu (hvort sem það er í gegnum tölvu eða farsíma) hafa meiri 

kjör, efnahagslegann stöðuleika og meiri tækifæri (2003, bls. 265). 
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Með aukinn aðgang að internetinu segir Castells (2003) að maðurinn verður 

tengdari/tjóðraðari svo að hans virði verður meiri, hann hefur meiri aðgengi að menntun, 

atvinnu, auknum upplýsingum um markaði (skoða) og hefur aukið aðgengi að menntun 

með internetinu (bls. 265-66).  

 Hvernig er best að skoða áhrif sem farsíminn hefur á suðrið? Nálgun mín í þessari 

ritgerð er í samræmi við mannfræðinga á borð við Strathern (1994), Silverstone og Hirch 

(1994), Spitulnik (2002) og Ginsburg et al. (2002) að rannsaka þarf notkun farsímans ekki 

sem tæknilega nauðhyggju og að samskiptatækni sem miðlar hafa sérstöðu að geta haft 

áhrif á félagslegu sviðin sem þau eru notuð í.   

 Farsíminn er í grunninn tæknilegt tól sem að hefur verið rannsakað sem hlutur sem 

þarf að „aðlaga“ eða domesticate (Silverstone og Hirch, 1994). Farsíminn er einnig 

samksiptatól sem ætti að rannsaka sem aðgreinandi sýnilegt tól sem samlagast og hefur 

áhrif á félagslegar venjur (Spitulnik, 2002, bls 338). Þegar tæknilegur hlutur líkt og 

farsíminn er aðlagaður í samfélag þarf að skoða hvernig umhverfi einstaklingurinn sem að 

notar farsímann lifir í. Til þess að ögra tæknilegri nauðhyggju, að maðurinn sé ekki aðeins 

óvirkur móttakandi tækninnar, þarf að rannsaka hvernig menn nota farsímann og aðeins 

þannig er hægt að sjá hvernig farsímanotkun hefur áhrif á samfélagið sem notendur lifa í 

(Strathern, 1994, bls. Ix).  

Tækni miðlar ekki samband einstaklings á samfélaginu, heldur speglar tæknin 

upplifun einstaklingins á samfélaginu. Félagsleg samskipti einstaklingsins við aðra verður 

hluti af upplifun og reynslu einstaklingsins á þeim. Til þess að skoða hvernig einstaklingar 

hafa aðlagast tæknilegum hlutum á borð við farsímann þarf að líta til sambandsins sem 

að einstaklingur í samfélagi hefur við sjálfann sig í fortíð, svo sem stéttaskiptingu, 

aldursfordómum og kyngervi, og athuga hvort að einstaklingurinn getur notað farsímann 

til að losna undan járnum fortíðarinnar og mögulega litið bjargari augum á frelsið sem að 

framtíðin ber að skauti sér (Strathern, 1994, bls. Xii).  

Mannfræðingurinn Spitulnik (2002) er sammála Strathern (1994) að fræðimenn hafa 

í auknum mæli dregið athygli sína á að rannsaka notendur miðla sem virka þáttakendur 

en ekki hlutlausa móttakendur (bls. 337). Rannsóknir Spitulnik á útvarpsnotkun í Gambíu 

lýsti því hvernig íbúar Gambíu túlka eignarhald á farsímanum auk þess sem notagildi þess. 
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Eignarhald á útvarpinu var bæði mjög nýtískulegt en notkun þess var mjög nytsamlegt til 

að fá fréttir frá vestrinu á heimili fólks.   

4.3 Efnahagslíf 

Samkvæmt skýrslu Alþjóðarbankans (e. The World Bank) frá árinu 2012 um áhrif 

farsímanotkunar í development hefur farsíminn breytt lífi fólks og aðstoðað það að stofna 

ný fyrirtæki ásamt því að breyta því hvernig við högum samskiptum. Ásamt því er alhæft 

í skýrslunni að farsímakerfi er orðið stærsta vélin sem heimurinn hefur séð og þessi vél 

gefur af sér fleiri tækifæri til þróunarheimsins og á svo stórum skala að farsíminn mun 

breyta öllu. Í skýrslunni er gerð grein fyrir möguleikanum á  farsímanotkun á 

farsímanotkun til bættrar heilsu, aukinnar frumkvöðlanotkun, fjölbreyttari 

landbúnaðariðnaði og meiri atvinnuþáttöku. Þemað sem höfundar skýrslunnar gefa frá 

sér er skýr; samskipti til að bæta efnahaginn og minnka efnislega fátækt er til (World Bank, 

2012). 

Þessi hugsunarháttur er þó mjög einhæfur, að ein allsherjarlausn sé til sem mun virka 

á öll samfélög eins. Þessi hugsunarháttur er að mati Mansell (2011) það sem að er kallast 

eitt þekkingarkerfi (e. One knowledge system) og er ein leið sem er gerð af fræðimönnum 

í norðrinu sem halda að muni virka í suðrinu. Það sem að þarf að mati Mansell (2011) er 

að muna hversu mikill menningarlegur munur skiptir miklu máli þegar gerðar eru 

áætlunargerðir.  

Rannsóknir á upplýsingar og samskiptamiðlum er ekki nýtt undirsvið hjá 

þróunarstofnunum. ICT4D er hugtak sem vísar til notkunar upplýsinga og fjarskiptamiðla 

í þróunarsamvinnu og þá aðalega hvernig upplýsinga- og fjarskiptatækni getur leitt að 

betri lífskjörum og meiri atvinnu til að ná fram meiri efnahags- og félagslegum framförum 

í vanþróaðri samfélögum. Aðaláhersla ICTD4D er að aðstoða fátækum einstaklingum og 

gegn hungri. Fyrsta alda ICT4D (ICT4DS 0.0) er talin hafa staðið frá 1956-1990 þegar áhrif 

dreifingar fjölmiðla (mass media) í þróunarlöndunum var rannsökuð. Önnur alda ICT4D 

var frá 1990-2000 þegar fólk batt miklar vonir við að upplýsingatækni myndi aðstoða 

þróunarlöndunum að uppfylla þúsundaldarmarkmið Sameinuðu Þjóðanna. Markmiðin 

voru þá hellst að útrýma hungri, auka aðgengi menntunar, vinna að jafnrétti og styrkja 

stöðu kvenna, draga úr barnadauða, bæta heilsu mæðra, berjast gegn alnæmi, eyðni, 
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malaríu og öðrum sjúkdómum, tryggja sjálfbæra þróun og þróa hnattræna 

þróunarsamvinnu. Þriðja alda ICT4D var upp úr  aldamótum (2000) til mið 2010 (orða 

betur) þegar fjarskiptatækni var í blóma(blooming) og aðalmarkmiðið var að efla „the 

poor“, það er að gefa íbúum þróunarlandana atbeini og rannsaka hvort að farsímanotkun 

hafði jákvæð áhrif á aukna atvinnumöguleikja og meiri tekjuöflunar (Heeks, 2008).  

Ef litið er til rannsókna mannfræðinga á hvort að tilkoma farsímans hefur áhrif á 

efnahag  í löndum suðursins er hægt að sjá sannarir fyrir því að hægt sé að nota farsímann 

sem gagnlegt tól en einnig að farsíminn hafi lítil ef einhver áhrif á aukna tekjuöflun. Ef 

byrjað er að líta yfir þær rannsóknir sem hafa sýnt fram á aukinn ávinning 

farsímanotkunar þá má nefna til dæmis vettfangsrannsókn Ilahiane og Sherry (2012) á 

áhrif farsímans fyrir verkafólk í Marakkó. Þrátt fyrir að verkafólkið lagði mikla áherslu á 

hversu mikilvægur farsíminn var í atvinnuöflun, komust Ilahiane og Sherry (2012) að þeirri 

niðurstöðu að þrátt fyrir að farsíminn auki samskipti milli atvinnuleitenda og 

atvinnurekenda er aftur á móti ekki hægt að gefa farsímanum allan heiðurinn.  

Mannfræðingurinn Sanna Tawah (2013) greindi frá að eftir vettvangsrannsóknir á 

farsímanotkun kaupmanna í mörkuðum í Cameroon að þrátt fyrir aðgengi kaupmanna að 

farsímanum var mikil, hjálpaði farsíminn ekki öllum að afla meiri tekna. Farsíminn hefur 

ekki einn og sér vald til að breyta því efnahagslega valdi sem stjórnar markaðinum, svo 

sem slæmum markaðsskilyrðum, áhrifum kynveldisskipulags í Cameron og skort á 

fjármagni (lack of capital). Tawah (2012) lýsti því að eignahald og notkun farsíma getur 

kannski styrkt hagvöxt þar sem að markaðurinn er stöðugur, en farsíminn getur ekki verið 

notaður sem plástur á óstöðugum markað líkt og í Cameron 

 Mannfræðingurinn Araba Sey (2011) rannsakaði farsímanotkun í Ghana og komst 

að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að farsíminn aðstoði við tekjuöflun, þá var ástæðan fyrir 

farsímaeigu oftast til að halda í samskiptum við vini og fjölskyldu. Að mati Sey (2011) var 

ástæðan fyrir aukinni farsímanotkunar á undarförnum árum í Ghana ekki vegna samstarf 

við þróunarsamvinnustofnanir heldur vegna áhuga íbúa Ghana að nota farsímann til að 

athafna þeirra daglega lífi. .  

Julie Soleil Archambault (2011; 2017) lýsti því að tilkoma farsímans ein og sér gæti 

ekki bætt efnahagslegt ástand ungra samfélagsþegna í Mósambík þar sem að 
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takmarkaður aðgangur að upplýsingum (sem að farsíminn ber með sér) gat ekki bætt upp 

fyrir atvinnuleysi, það væri ekki hægt að finna vinnu sem er ekki til staðar.   

Ef litið er til þessara vettvangsrannsókna hér að ofan er greinilega hægt að sjá að áhrif 

upptöku farsímans er gríðarlega margtæk og mismunandi eftir samfélagsbyggingu 

notandans. Farsíminn einn og sér getur ekki búið til atvinnu þar sem hún er ekki til staðar 

og farsíminn getur ekki styrkt hagvöxt. Aðeins er hægt að sjá áhrif farsímans með því að 

taka tillit til þess hvernig fólk notar farsímann.   

4.4 Aukin samskipti, betri lífskjör?  

Þegar litið er til rannsókna mannfræðinga í suðrinu um eignahald á farsímanum er 

tekjuöflun líkt og sagt var áður ekki eina ástæðan fyrir farsímanotkun. Farsíminn var 

brautryðjandi að því leiti að farsíminn var lítið tæki, ódýrt og aðgengi að honum var alltaf 

að aukast. Spurningin hvort að farsíminn getur eytt fátækt er ekki beint rétt spurning, 

heldur hvernig getur farsímanotkun eytt fátækt eða komið á betri lífskjörum fyrir þá sem 

nota farsímann.  

Miller (2006) spurði sig hvort að tekjur og að finna leiðir úr fátækt væri besti 

mælikvarðinn á að aðstoða fólk fátækt fólk í leit að betri lífskjörum. Þrátt fyrir að Horst 

og Miller (2006) gátu ekki fundið beinar sannanir fyrir því að farsíminn hafi aukið verga 

landsframleiðslu þá hafði eignahald á farsímanum aukið frelsi hjá íbúum Jamaíku, með 

farsímanum jókst öryggistilfinning þeirra ef að þeir urðu rændir og þeir fengu svigrúm 

með farsímanum að auka sitt eigið persónulega pláss.   

Miller (2006) vitnaði í mannfræðinganna Mary Douglas og Steven Ney (1998) sem 

segja að aukin samskipti ættu að vera ein og sér tekin sem gild leið til að auka farsæld 

mannsins. Douglas og Ney (1998) vildi kollvarpa þarfarpíramída Maslows sem segir að 

maðurinn hefur grunnþarfir líkt og allar dýrategundir. Maslow telur grunnþarfir svo sem 

fæðu, skýli og öryggi þurfa að vera fullnægð (satisfied) áður en að maðurinn getur veitt 

öðrum þörfum, svo sem þörfinni fyrir samskiptum, list og menningu, athygli. Ósk Mary 

Douglas er að samskipti séu metin sem grunnþörf, enda hefur „félagsveran eina 

grunnþörf, sem er að eiga samskipti“ (bls. 46).  
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Þegar Miller og Horst (2006) litu til að rannsaka eignarhald á farsímanum, lýsti einn 

viðmælandi þeirra eftirfarandi: 

Ég held að eignarhald á farsíma lýsir á (small way) táknrænan hátt velgengni, og ég 
held að fólk sé heillað að vita að þau hafa kannski ekki efni á dýrum bíl eins og 
manneskja sem er mjög rík, en þeir eiga að minnsta kosti þann möguleika að tala við 
hvern sem er, hvenær sem er (með farsímanum). Á sinn hátt er það ákveðinn 
félagslegur jöfnuður (e. equalizer) (bls 64). 

Viðmælandi Horst og Miller (2006) lýstu eignarhaldi á farsímanum svipað og Archambault 

(2012) fann að viðmælendur hennar lýstu eignarhaldi sínu á farsímanum í Mósambík. 

Þegar  Archambault (2012) að gera vettvangsrannsókn á farsímanotkun tók hun eftir því 

að ungt fólk líkti því að eiga farsíma eins og þau væru partur af hinu siðmenntuðu 

hnattræna samfélagi. Efnahagurinn í Mósambík var mjög óstöðugur, lífskjör fólks slæm 

og atvinnuleysi mikið tuttugu árum eftir að landið fékk loksins frið eftir borgarastyrjöld. 

Menn upplifðu mikla skömm þar sem þeir gátu ekki uppfyllt þessar hugmyndir 

karlmennskunar frá vestrinu um manninn sem að vinnur fyrir sér og konu og börnum. 

Þrátt fyrir að viðmælendur Archambault (2012) sögðust dreyma um að eiga bíl og geta 

ferðast meiri, þá gátu þeir þó huggað sig með því að eiga síma.  

Mannfræðingurinn Sirpa Tenhunen (2018) lýsti í bókinni sinni A Village Goes Mobile: 

Telephony, Mediation, and Social Change in Rural India hvernig íbúar í litlu þorpi aðlöguðu 

sig að farsímanum í yfir áratug. Þrátt fyrir að íbúarnir sögðu Tenhunen að farsíminn hefði 

breytt lífi þeirra sá Tenhunen ekki neinn marktækan mun hvernig farsíminn gat minnkað 

efnahagslega fátækt í þorpinu. Það sem að Tenhunen (2018) gat greint frá er að 

möguleikinn einn og sér að eiga farsíma til að hafa samband við hvern sem er hvar sem 

er var jákvæð breyting í þeirra lífi. 

 Tenhunen (2018) vitnar í Appadurai (2004) og hans kenningu að allir eiga skilið 

„getuna að þrá“ þar sem að þorpsfólið gat túlkað sínar eigin leiðir hvernig að farsíminn 

bætti líf þeirra. Þessi lýsing Tenhunen (2018) á hvernig farsíminn breytti lífi þeirra með 

auknum samskiptum einum og sér (ekki auknum samskiptum til einhvers) er ein tilvitnun 

í það hvernig íbúar þróunarlanda velja sér sína eigin velferð.  

Annað dæmi um notkun farsímans í Indlandi er etnógrafísk vettvangsrannsókn 

Rangaswamy og Cutrell (2012) á notkun ungra drengja í smáþorpi í Indlandi á farsímanum 

og þá sérstaklega notkun þeirra á farsímainternetinu. Þrátt fyrir að drengirnir gætu notað 
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farsímainternetið til að mennta sjálfa sig (og leiða þar til betri tekjumöguleika í 

framtíðinni) notuðu drengirnir farsímainternetið einungis til skemmtunarafnota. Það að 

drengirnir hafa aðgengi að farsímanum sem hefur óteljandi eiginleika en að drengirnir 

nota símann aðalega til leikjanotkunar og til skemmtunarafnota er eitthvað sem 

Rangaswamy og Cutrell (2012) telja frelsi til afnota á farsímanum á sinn hátt. Rangaswamy 

og Cutrell (2012) telja að afnot af farsímanum á þeirra eigin hátt eykur sjálfstraust 

drengjanna ásamt því að þeir hafa val á að nota miðilinn. Þeir vitna í kenningar Sen (2004) 

að aukið frelsi og val á eigin háttum styrkir mannlegt atbeini á hvað er gott fyrir þeirra 

eigin velferð. 

Farsíminn hefur líkt og var nefnt áður verið rannsakaður í tengslum við hnattvæðingu 

og notaður af mönnum sem tól til að auðvelda flæði fólks til vinnu og fyrir 

farandverkamenn til að halda uppi samskiptum við fólk í heimalandi sínu. Að mati Heather 

Horst og Erin B.Taylor (2014) hefur eignahald á farsímanum verið gríðarlega hagkvæmt 

fyrir fólkið sem býr á landamærasvæði Haiti og Dóminíska lýðveldisins. Horst og Taylor 

(2014) viðurkenna það að rannsóknir á farsímanum og flæði fólks milli landamæra er ekki 

ný af nálinni, farsíminn er aðeins tól til að vinna gegn þeim takmörkum sem fylgja tíma og 

staðsetningu. Áður fyrr tók það kaupmenn nokkra daga að fara með varninginn sinn frá 

Haíti og yfir landamærin til Dóminíska lýðveldisins, í dag nota kaupmennirnir tól eins og 

bíla, reiðhjól og mótorhjól til að komast sínar leiðir á styttri tíma. Farsíminn er að taka við 

hlutverkum sem að bréfasendingar, peningasendingar og póstskeyti voru áður notuð í 

(bls.2). Það sem að gerir farsímann sérstakan er að hann getur að mati Horst og Taylor 

(2014) uppfyllt margar þarfir í einu, þetta litla tæki sem er svo auðgengilegt og auðvelt að 

tengjast netinu er hægt að nota sem upplýsingamiðil milli kaupmanna og markaða, tæki 

til að millifæra peninga og borga reikninga og einnig tól til að halda uppi samskiptum við 

fjölskylduna.  

Farsíminn hefur einnig verið notaður sem tól til að auðvelda líf þeirra sem að stunda 

farandverkamennsku. Farandverkamennska er ein sú mesta á Filippseyjum í heiminum, 

og félagslegi kostnaðurinn er samskiptaleysi mæðra við börnin sín. Fyrir tilkomu 

farsímans, upp úr 2006, voru einu samskiptaleiðirnar að senda bréf eða kassettu með 

raddupptöku í pósti eða að hringja í almenningssíma nálægt heimilum barnanna og 

fjölskyldunnar á fyrir fram ákveðnum tíma. En með tilkomu farsímans varð auðveldara að 
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hafa samband og hringja í fjölskyldumeðlimi í öðru landi, hvenær sem er, en kostnaðurinn 

við að hringja frá Englandi til Filippseyja var þó mun ódýrari, en að hringja frá Filippseyjum 

til Englands. Það olli oft pirringi og þreytu hjá börnunum, sem voru skilin eftir þar sem að 

mæðurnar gátu hringt hvenær sem þau vildu en börnin gátu ekki létt af sér og hringt í 

mæður sínar hvenær sem var. Niðurstöður Millers og Madianou voru þær að mæðurnar 

voru ánægðar með betra aðgengi, en þar sem börnin gátu ekki hringt eins oft í mæður 

sínar fannst þeim samskiptin aðeins hagnast mæðrunum. Það var einnig mat Millers og 

Madianou að börnin sem áttu mæður sem fóru að vinna við farandverkamennsku erlendis 

eftir tilkomu farsímans greindu frá meiri nánd, en þau börn sem áttu mæður sem að fóru 

frá þeim fyrir tilkomu farsímans (Madianou, M. og Miller, D. 2012).   

Þrátt fyrir að þau dæmi hér fyrir ofan sýna ekki fram á mikil efnahagsleg áhrif 

farsímans til tekjuöflunar, held ég því ekki fram aðfarsíminn hafi engin áhrif á 

efnahagskerfi. Ef litið er til farsímanotkunar í efnahagskerfi skipulagðra hjónabanda á 

Indlandi hefur farsíminn orðinn mikilvægt og hjálplegt tól. Að mati mannfræðingsins Sirpa 

Tenhunen (2008) sem fór þrisvar á vettvang til að rannsaka farsímanotkun þorps yfir 12 

ára tímabil, notuðu foreldrar farsímann mikið til að ræða heimanmund (wedding dowry), 

skiptast á upplýsingum um mögulegar brúðir og brúðguma og samþykkja eða hafna 

brúðkaupsboði (bls. 523-534). Tenhunen (2008) vildi þó líkt og Sey (2011) ögra 

hugmyndum Castells (2003) að rannsaka farsímann sem tól gegn fátækt, heldur vildi 

Tenhunen skoða hvernig fólk í þessu litla þorpi í Indlandi aðlagaðist farsímanum og 

hvernig áhrif farsímanotkunar dregur frá menningarlegum hefðum sem gætu  mögulega 

leitt til jákvæðra breytinga í samfélaginu .  

Eignahald á farsímanum í Indlandi hefur leitt af sér miklar breytingar í málum 

varðandi konur í Indlandi, svo sem hefðinni við skipulögð hjónabönd, tilhugalíf ungra 

drengja og stúlkna og einnig aðgengi kvenna við sína eigin fjölskyldu eftir að þær giftast 

inn í aðra fjölskyldu. Sérstaða farsímans er sú að hann er það lítill að hægt er að taka hann 

með sér hvert sem er og fela hann fyrir öðrum á heimilinu. Mannfræðingurinn Assa Doron 

greinir frá samtali sem hann átti við sjómenn í Banaras á Indlandi, þar sem þeir lýsa því að 

eiginkonur þeirra eiga ekki sína eigin farsíma, það væri aðeins einn farsími á heimilinu og 

hann væri fyrir allt heimilisfólkið (bls. 167).   Sjómennirnir lýstu einnig því að verkaskipting 

heimilisins væri sú að konan sæi um heimilið en maðurinn vinnur. Ef að eiginkona þeirra 
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fengi sinn eigin síma væru þeir að brjóta í bága við hefðir skipulagðra hjónabanda, eins og 

þeir væru þá að samþykkja að „ástarhjónabönd“ eða hjónabönd sprottin af ást (án 

skipulagningu foreldra) (bls. 168).  

Kynjahlutverk og hefðir í indverskri menningu eru án efa einstakar og án efa öðruvísi 

en neinstaðar í heiminum að mati Jeffrey og Doron (2013, bls. 182) með algengi 

skipulögðum hjónaböndum og caste stéttarkerfinu. Konur sem að ganga í hjónaband í 

Indlandi flytja ávallt til fjölskyldu brúðgumans og eru þá oft mjög einangraðar frá sinni 

eigin blóðfjölskyldu. Farsíminn var því oft séður sem hættulegt tæki, því hann tengdi 

konurnar á heimilinu við umheiminn. Hlutverk kvenna á Indlandi líkt og var sagt áður er 

að sjá um heimilið og vera til staðar á heimilinu ef að mennirnir á heimilinu þurfa á þeim 

að halda. Farsímanotkun á Indlandi var að mörgu leiti að brjóta hefðir, en aftur á móti var 

það að mati Jeffrey og Doron kærkomin breyting (bls. 182).   
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5. Lokaorð 

Í byrjun þessarar ritgerðar var farið yfir ákall mannfræðinga á borð við Escobar, Ingold og 

Pfaffenberg að rannsaka tækni og tækninotkun á borð við upplýsinga- og samskiptatæki  

ekki eins og sér heldur í tengslum við umheiminn sem þau eru notuð og að atbeini 

mannsins skyldi ekki vera gleymd. Upp úr aldamótum þegar mannfræðingar fóru að 

aðgreina mannfræði miðla og fjölmiðla sem gilda undirgrein mannfræðinga fóru 

rannsóknirnar að beinast frá því hvernig fólk meðtók tæknina heldur hvernig það notaði 

tæknina. Ef útskýra má rannsóknarsvið mannfræði fjölmiðla sé það hvernig við notum 

miðla efldi stafræna mannfræði aðeins mannfræði miðla með því að hvetja 

mannfræðinga að rannsaka miðla og miðlanotkun ekki sem partur af öðrum heimi, heldur 

sem nýr raunveruleiki. 

Farsíminn er orðinn órjúfanlegur hluti af raunveruleika flest allra mannsbarna í 

heiminum en það er ekki eins hvernig allir nota farsímann. Að líta á farsímanotkun í 

suðrinu (þeas. Fyrir utan Evrópu og S-Ameríku) er öðruvísi en að líta á farsímanotkun í 

norðrinu (Ameríku og Evrópu) þar sem að á mörgum svæðum í suðrinu er fólk að upplifa 

aukna möguleika samskipta og upplýsingaflæði í fyrsta skipti. Farsíminn er oft fyrsta sinn 

sem að fólk tengist internetinu þar sem að hann er ódýrari en borðtölva og ekki öll lönd 

hafa aðgang að kopar- eða ljósleiðaratengingu.  

Alhæfing Castells (2003) og fullyrðing blaðamannsins Sara Corbett í The New York 

Times (2008) um að farsíminn muni auka tekjuöflun og koma af stað betri lífsgæðum í að 

eyða fátækt er ansi stór alhæfing sem að erfitt er að setja á aðeins eitt lítið tól. Núna þegar 

nær flest öll lönd í suðrinu hafa aðgang að farsímanum hafa niðurstöður 

vettvangsrannsókna mannfræðinga verið aðrar en Castells hafði búist við. Hvernig 

notandinn hefur notað farsímann hefur verið mismunandi eftir samfélaginu sem 

eigandinn býr í. Líkt og Stathern (1994) lýsti þá speglar notkun farsímaeigandans hans 

eigin hugmyndir á samfélaginu.   

Líkja má farsímanum sem hjálpartæki eða vopn til að berjast við því óréttlæti sem að 

notandinn er að kljást við á hverjum stað. Aukið aðgengi að farsímanum minnkar stafrænu 

gjánna en hefur ekki aðeins aukið menntun og haft gríðarleg efnahagsleg áhrif á samfélög 

líkt og Castells (2003) taldi. Áhrif farsímanotkun á ákveðnum stað er háð eiganda 

farsímans, þar sem að fortíð og nútíð eigandans hefur áhrif á farsímanotkun hans til 
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framtíðar. Farsíminn hefur aðstoðað fólk sem býr á landamærasvæðum ásamt því að 

auðvelda líf farandverkakvenna. Hann hefur hjálpað konum í Indlandi að berjast við 

stéttarskiptingu og venjum ásamt því að létta á pressu ungmenna í Mósambík, aukin 

samskipti hafa létt á þeim þrátt fyrir að eiga ekki mjög bjartar framtíðarvonir. Í Jamaíku 

hefur farsíminn verið metinn sem ákveðinn jöfnuður, þú átt kannski ekki mikla peninga 

en að geta átt samskipti við hvern sem er hvar sem er, eru ákveðin forréttindi ein og sér.    

Með því að rannsaka farsímanotkun erum við að neita hugmyndinni að tæknilegri 

nauðhyggju,  það er að tækni og tæki breyta samfélaginu og koma fram með félagslegar 

breytingar. Farsíminn getur ekki einn og sér minnkað efnislega fátækt en eigendur 

farsímans halda því fram að farsíminn auðveldar þeim lífið og gefur þeim von. Farsíminn 

er aðeins tól en notandi farsímans getur umbreytt gildismat farsímans og notkun sína á 

honum til að kljást við raunveruleikann enda er farsíminn orðinn partur af raunveruleika 

einstaklingsins.  
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