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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um útilokunarmenningu (e. cancel culture) og reynt að varpa 

ljósi á hana í mannfræðilegu samhengi, með skírskotun í stafræn fræði og fjölmiðlafræði. 

Stuðst verður við kenningar um vald, veruhátt og auð, meðal annars. Fram til þessa hefur 

fræðileg umfjöllun um hugtakið verið minni innan mannfræðinnar en í öðrum 

fræðigreinum. Hugtakið lýsir ákveðinni hegðun og hugmyndafræði almennings, sem 

leitast við að ögra stigveldi samfélagsins á stafrænum grundvelli. Útilokunarmenning 

gengur fyrst og fremst út á að útiloka einstaklinga sem brotið hafa gegn samfélagslegum 

gildum og hagsmunum, innan ákveðinna rýma (nánar tiltekið á internetinu). 

 Fjallað er um hvernig almenningur sýnir andóf gegn þeim sem brjóta samfélagsleg 

gildi, m.a. með því að neita þeim um aðgang að úrræðum sínum og auðvaldi. 

Samfélagsmiðlar hafa nú gefið aðgerðarsinnum möguleika á meiri áheyrn en nokkru sinni 

fyrr. Þátttakendur í útilokunarmenningu kjósa að kalla hana aðgerðarstefnu, en oft og 

tíðum endurspegla gjörðir þeirra álíka mikinn siðferðisbrest og þau sem verið er að útiloka 

hafa sýnt. Nafnleysi á internetinu kann að spila þar inn í, en önnur möguleg ástæða kann 

að vera sú að þar finnur fólk gjarnan líkt þenkjandi einstaklinga sem styrkja skoðanir þeirra 

og valdatilfinningu. Niðurstöður ritgerðarinnar benda til þess að þáttakendur í 

útilokunarmenningu þurfi að temja sér málefnalegri umræðu, skýrari markmið og sterkari 

fókus á kerfisbundin vandamál, svo hægt sé að taka útilokunarmenningu alvarlega sem 

skilvirka aðgerðastefnu. 

 

Lykilorð: útilokunarmenning, andóf, vald, stafræn mannfræði, veruháttur, aktívismi, 

félagslegur auður 
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Abstract 

This thesis will shed light on the cancel culture phenomenon, from an anthropological 

standpoint, with reference to digital studies and media studies. Anthropological theories 

of power, habitus and capital, etc. will be used as framework within this discussion. 

Academic coverage of the concept has, up until now, been less within anthropology than 

other academic fields. The concept describes certain behavioral patterns and ideologies 

of a public, that seeks to challenge a prevailing hierarchy within their community, through 

digital means of action. Cancel culture‘s ambition, first and foremost, is to cancel or eject 

an individual from power or influence, on the grounds that the individual has broken 

some type of moral code, set by communities to protect public interest, within particular 

(digital) fields. 

 In this thesis I shall address how the masses demonstrate resistance towards these 

immoral individuals, for instance by withholding their resources and capital. Social media 

has now provided activists with an audience, far larger than it ever was. Participants of 

cancel culture in many cases, wish to define it as activism, even though their manners 

often echo the transgressions of those they seek to cancel. Anonymity on the internet 

might carry part of that blame, but other reasons for such expression might include 

people‘s perceived sense of power and acceptance, when their sentiments are 

strengthened and celebrated by other likeminded individuals. The conclusion of this 

thesis infers, that participants  of cancel culture need to adopt: a more objective 

discourse, further explicit endgoals and a stronger focus on systematic issues, in order for 

cancel culture to be taken seriously as an effective form of activism. 

 

Keywords: cancel culture, resistance, power, digital anthropology, habitus, activism, 

social capital 
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Formáli  

Takk pabbi, fyrir að hafa farið yfir nær öll þau verkefni sem ég hef skilað á síðast liðnum 

3.5 árum og fyrir að hafa ætíð sýnt mér hversu óbilandi trú þín er á mér. Takk mamma, 

fyrir að vera minn stærsti bjargvættur og bandamaður. Sama hvað á bjátar, þá veit ég að  

þú ert  alltaf til staðar til að grípa mig.  Takk Eiður Tjörvi, fyrir að hafa komið inn í líf mitt 

þegar ég þurfti mest á þér að halda og  fyrir að elska mig alltaf jafn mikið, í gegnum súrt 

og sætt. Takk Helga, fyrir að hafa  reynst mér frábær fyrirmynd og leiðbeinandi. Það að 

þú hafir ákveðið að taka mig að þér og hvatt mig áfram í ferlinu, hefur veitt mér óbilandi 

sjálfstraust varðandi akademíska getu mína. Takk bjöllusauðir (Eyrún og Sólveig), fyrir að 

láta mig hlægja, jafnvel þegar geðheilsan hefur verið útleið.  Og síðast en ekki síst, takk 

Svanborg, fyrir að  hafa aldrei gefist upp, sérstaklega þegar það virtist eina leiðin. Þú ert 

klárari en þú gefur þér kredit fyrir kjáni. 
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Inngangur 

Flestir sem hefja mannfræðinám byrja vegferð sína, siglandi meðfram ströndum Nýju-

Gíneu á djúpbláum sænum, með grænan regnskóginn og fjarlæg fjöllin í augsýn. Bátsferð 

þessi er huglæg og býr á blaðsíðum bókarinnar Argonauts of the Western Pacific sem 

skrifuð var af einum helsta frumkvöðli mannfræðilegra vettvangsathugana, Bronislaw 

Malinowski í árdaga mannfræðinnar (Malinowski, 1922, bls. 33-35). Malinowski kom  

framar öðrum, á fót þeirri sannfæringu meðal mannfræðinga, að mannfræðingar skildu 

öðlast víðtæka reynslu á vettvangi sínum, í nánum samskiptum við þá einstaklinga sem 

þeir hugðust mæla fyrir og segja frá. Malinowski lýsti vettvangi sem var að vissu leyti 

framandi, en byggði þó á mörgum af þeim grundvallaratriðum sem mannfræðingar telja 

sammannleg, þvert á samfélög. Vettvangsathuganir Malinowski byggjast á upplifunum úr 

raunverulegum heimi (Boellstorff, 2015, bls. 4). Vettvangur minn í þessari ritgerð er þó 

öllu óáþreifanlegri og nýstárlegri, sökum þess að hann er stafrænn, þ.e. á internetinu. 

Internetið hlaut nafn sitt ekki fyrr en 1995 og á þeim tímapunkti var viðmót þess farið að 

líkjast því sem við þekkjum í dag, notendavænt og aðgengilegt almenningi (Leiner o.fl., 

2009).  

Sökum þess hve óáþreifanlegt internetið er, hafa mannfræðingar löngum verið ragir 

við að stunda þar rannsóknir (Hylland Eriksen, 1995, bls. 86-87). Á því eru þó 

undantekningar, og má þar til dæmis benda á mannfræðingana Daniel Miller og Heather 

A. Horst sem gefið hafa út greinasöfn um stafræna mannfræði (Horst og Miller, 2012). Þá 

hafa mannfræðingarnir Tom Boellstorff, Bonnie Nardi, Celia Pearce, og T.L. Taylor fjallað 

um aðferðafræði mannfræðilegra rannsókna í stafrænum heimi og um þátt stafræns lífs 

í mótun einstaklinga (Boellstorff, Nardi, Pearce og Taylor, 2012; Boellstorff, 2015). 

Boellstorff, styðst við mannfræðilegar kenningar í umfjöllun sinni og segir þær eiga 

samleið með stafrænum veruleika, en hann hamrar þó á mikilvægi þess að rannsaka 

stafrænan vettvang á „hans eigin forsendum“ og að skapa verði nýjar rannsóknaraðferðir 

sem haldið geta í við síbreytilegan veruleika tæknilegrar framþróunar (Boellstorff, 2015, 

bls. 4). Segja má því að mannfræðilegar rannsóknir á stafrænum vettvangi séu enn í 

mótun, en það kann að útskýra hvers vegna áherslur í slíkum rannsóknum séu enn 

almennt á grundvallar skilgreiningar.  
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Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á og ræða nokkuð nýlegt hugtak sem 

á undanförnum árum hefur áunnið sér ákveðinn sess innan internetsamfélaga. Hugtakið 

nefnist „cancel culture“ á ensku, en hefur ekki verið formlega þýtt yfir á íslensku. Í þessari 

ritgerð verður „cancel culture“ þýtt sem „útilokunarmenning“, lýsingarorðið að vera 

„canceled“ þýtt sem „útilokaður“ og sögnin „cancel“ þýdd sem „útiloka“. Þýðingar 

hugtaksins skýrast frekar í skilgreiningu þess í 1. kafla. Hugtakið útilokunarmenning á við 

nokkuð sértækt fyrirbæri en sökum skorts á umfjöllun um það innan mannfræðinnar og 

annarra fræðigreina, þarf að leita grundvallar skilgreininga innan þeirra stafrænu 

samfélaga þar sem hugtakið á uppruna sinn. Frekari skilgreining á útilokunarmenningu út 

frá mannfræðilegu sjónarhorni verður svo fengin með því að skoða það út frá 

grunnkenningum og hugtökum mannfræðinnar.  

Eiginlegt markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á útilokunarmenningu og sýna 

fram á að áframhaldandi umfjöllun um hana geti átt sér stað í mannfræðilegu samhengi.  

Von mín er að ritgerð þessi varpi ljósi á togstreitu andstæðra afla, innan samfélaga þar 

sem útilokunarmenningu er að finna, og skýri útilokunaraðferðir almennings sem ögrun 

við valdaskipan stafræns veruleika þeirra.   

Í upphafi fræðilegrar umræðu í næsta kafla verður hugtakið útilokunarmenning 

útskýrt í megin atriðum og ýmsar vangaveltur varðandi eðli útilokunarmenningar settar 

fram. Þar næst verður menningar hugtakið sett í samhengi við útilokunarmenningu en 

skilgreining menningar er nauðsynleg í staðsetningu útilokunarmenningar innan 

samfélaga. Pierre Bourdieu lagði mikla áherslu á hugtakið veruhátt (e. habitus) í skrifum 

sínum (Swartz, 1997, bls. 95), en það hugtak kann einnig að reynast gagnlegt tól í 

skilgreiningu á útilokunarmenningar. Marcel Mauss hafði upprunalega mótað hugtakið, 

en Bourdieu tók það síðar enn lengra (Hylland Eriksen, 1995, bls. 97). Veruháttur er á 

margan hátt svipaður í skilgreiningu og hugtakið menning, en veruháttur ákvarðar 

skilgreiningar fólks á heiminum, hugsunarhátt þess, hegðun og skynjun á umhverfi og 

byggist á samfélagslegri forskrift. Veruháttur mótast af þeirri menningu sem einstaklingar 

tilheyra, en veruháttur er þó ekki það sama og menning þar sem veruháttur einstaklinga 

býr í huga þeirra. Veruháttur einstaklinga er á margan hátt persónubundinn og eðlislægur 

en mótast af menningarlegum áhrifum (Barnard, 2000, bls. 142). Einstaklingar geta 
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tilheyrt mörgum mismunandi menningum, og því er samsetning veruháttar þeirra einstök 

(Hylland Eriksen, 1995, bls. 82).  

Því næst verða valdakenningar, sér í lagi úr ritum Michel Foucault, kynntar til leiks, en 

þær varpa ljósi á valdasambönd, stigveldi og andóf (e. resistance) sem finna má innan 

útilokunarmenningar (Foucault, 1980, bls. 92-93). Vald, samkvæmt Bourdieu, (Swartz, 

1997, bls. 65-66) byggist á auði (e. capital) og aðgerðum (e. action) einstaklinga, en auður 

einstaklinga getur birst á margvíslegan hátt, t.a.m. sem menningarlegur og félagslegur 

auður, eða sem efnahagslegur auður, o.s.frv. (bls. 74). Aðgerðir einstaklinga snúa að því 

hvernig og afhverju einstaklingar haga auði sínum og úrræðum (e. resources) á þann hátt 

sem þeira gera, en aðgerðir einstaklinga sem tilheyra útilokunarmenningu eru ein af 

megin áherslum umfjöllunar minnar. Einnig verður farið yfir lífvald (e. biopower), sem 

Foucault skilgreindi sem vald yfirvalda og vald sem einstaklingar samfélags beita hvorn 

annan, til þess að stjórna lífum og líkömum okkar sem kapítalískri maskínu (Foucault, 

1980, bls. 139-145). Lífvald birtist sem andóf innan útilokunarmenningar þegar kapítalísk 

maskína aðila er ekki skilvirk. Táknræn kerfi, svo sem tungumál, geta þar stýrt líkömum 

fólks með því að; ýta undir eða draga úr innlimun ráðandi hópa; mismuna og stéttskipta 

hópum (Swartz, 1997, bls.  82-83). Undir lok 2. kafla verður síðan farið yfir skilgreiningar 

á aðgerðarstefnu (e. activism) og andófi í stafrænum heimi, en útilokunarmenning 

réttlætir aðferðir sínar að stórum hluta sem form af aðgerðarstefnu (Ortner, 2006, bls. 

44; Graeff, 2016, bls. 95). 

Í kafla 4 verða tekin fyrir þrjú dæmi um framþróun útilokunarmenningar. Dæmin eru 

þá sett í samhengi við þær mannfræðilegu kenningar sem kynntar eru í kafla 1. Tvö 

dæmanna eru erlend, en bæði atvik áttu sér stað innan förðunarsamfélags Youtube. 

Förðunarsamfélag Youtube er afar kunnugt útilokunarmenningu, en þar kynntist ég 

hugtakinu fyrst. Þriðja dæmið er innlent og snýr að „klaustursmálinu“ svokallaða. 

Klaustursmálið er kynnt sem mótvægi við hin dæmin tvö og sýnir fram á hvernig pólitískt 

vald kann að hafa heftandi áhrif á framgang útilokunarmenningar. Að því loknu taka 

niðurstöður og lokaorð við í 5. kafla. 
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1 Fræðilegt samhengi 

Líkt og áður sagði eru fræðilegar skýringar útilokunarmenningar af skornum skammti. Á 

Urban Dictonary, sem byggist á framlagi einstaklinga til orðskýringa, er þó að finna 

nokkuð hjálplega skilgreiningu á útilokunarmenningu:  

A modern internet phenomenon where a person is ejected from influence or fame by 

questionable actions. It is caused by a critical mass of people who are quick to judge and 

slow to question. It is commonly caused by an accusation, whether that accusation has 

merit or not. It is a direct result of the ignorance of people caused communication 

technologies outpacing the growth in available knowledge of a person (NicholsSA, 2019). 

Miklvægt er að taka fram að skilgreiningar á Urban Dictionary eru ekki endilega skrifaðar 

á hlutlausan máta, skoðanir fólks á réttmæti útilokunarmenningar eru afar skiptar. Önnur 

skilgreining Urban Dictionary á „cancelled“ er: „To dismiss something/somebody. To 

reject an individual or an idea“ (Flossy333, 2018).  

Í umfjöllun The New York Times um útilokunarmenningu kemur Meredith Clark, 

prófessor í fjölmiðlafræði, með góða útskýringu á því hvað það hefur í för með sér að vera 

útilokaður. Clark segir útilokunarmenningu vera atbeina (e. agency) almennings og leið 

þeirra til þess að endurheimta vald frá þeim einstaklingum og stofnunum sem ráðandi eru 

í samfélaginu (sjá Bromwich, 2018). Clark segir: “Canceling ... is an act of withdrawing 

from someone whose expression — whether political, artistic or otherwise — was once 

welcome or at least tolerated, but no longer is“ (sjá Bromwich, 2018). Í þessari sömu 

umfjöllun lýsir Lisa Nakamura, prófessor í asískum og bandarískum fræðum, því að útiloka 

sem menningarlegri sniðgöngu (e. cultural boycott). Nakamura segir útilokun vera: “It’s 

an agreement not to amplify, signal boost, give money to. People talk about the attention 

economy — when you deprive someone of your attention, you’re depriving them of a 

livelihood”(sjá Bromwich, 2018). Athyglishagkerfið (e. attention economy) sem 

Nakamura nefnir er stór þáttur í framgangi útilokunarmenningar. Þeir sem tilheyra 

athyglishagkerfinu byggja vald sitt að miklu leyti á félagslegum og menningarlegum auði, 

en sá auður er háður efnahagslegri auðlegð þeirra sem veita þeim athygli. Auðveldara er 

að véfengja félagslegan og menningarlegan auð heldur en efnahagslegan auð og því getur 

staða þeirra sem lifa af athyglishagkerfinu verið óstöðug. Almenningur nýtir sér úrræði 

líkt og útilokun til þess að véfengja og sýna andóf gagnvart ráðandi einstaklingum, en 

útilokun felur meðal annars í sér sniðgöngu á einstaklingum, sem þar af leiðandi hefur 

áhrif á efnahagslegt öryggi þeirra (Swartz, 1997, bls. 76-80; Graeff, 2016, bls. 95) 
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Sú vel viðtekna skilgreining mannfræðinnar að menning sé: sú hæfni, hugmyndafræði 

og hegðun sem einstaklingar hafa lært sem meðlimir ákveðins samfélags, á  hvað best við 

í samhengi við útilokunarmenningu (Hylland Eriksen, 1995, bls. 3). Útilokunarmenning er  

ekki aðeins partur af menningu tiltekins samfélags á internetinu, heldur er 

útilokunarmenningu víða að finna, sem hluta af menningu mismunandi samfélaga. 

Menning er ekki endilega alfarið sameiginleg meðal einstaklinga innan ákveðins 

samfélags og einstaklingar geta að sama skapi tilheyrt mörgum mismunandi menningum. 

Menning getur einnig verið svipuð eða sameiginleg samfélaga á milli (bls. 82). 

Útilokunarmenning getur birst jafnt í stafrænu lífi einstaklinga sem og raunlífi þeirra. 

Stafræn tækni og samfélagsmiðlar hafa þó ýmislegt fram yfir raunheima, t.a.m. búa þeir 

til vettvang þar sem einstaklingar geta látið raddir sínar heyrast, filterslaust, ólíkt því sem 

þekkist í raunheimum þar sem sértækar raddir heyrast í stýrðri orðræðu hefðbundinna 

fjölmiðla. Þegar einstaklingar stofna eigin miðla, geta þeir beitt valdi með því að móta 

málefni á þá vegu sem fær aðra til þess að skipta um skoðun eða aðlagast nýjum veruleika 

og sjónarmiðum (Graeff, 2016, bls. 96). Tjáning almennings á samfélagsmiðlum gerir 

yfirvöldum, ráðandi stofnunum og ráðandi einstaklingum innan samfélaga erfiðara fyrir 

varðandi mótun almenningsafstöðu gagnvart hinum ýmsu málefnum og erfitt er að sjá 

fyrir hvernig almenningsálit þróast á samfélagsmiðlum (Chun og Lee, 2017, bls. 120).  

Erfitt hefur reynst að setja reglur um málfrelsi á internetinu. Hraði samfélagsmiðla er 

svo gífurlegur að erfitt getur verið að halda utan um hegðun, gjörðir og orð 

internetnotenda. Vissulega eru gildandi lög um málfrelsi og mannorðsmeiðingar í flestum 

löndum heimsins en þegar átt er við gífurlega stóran hóp fólks, getur verið erfitt að benda 

fingri að einhverjum einum sem gera skal ábyrgan. Er netþjónustuaðili til dæmis ábyrgur 

gagnvart því sem viðskiptavinir hans segja á internetinu? Eða er stjórnandi Facebook 

ábyrgur fyrir því sem notendur segja? Einfalt svar við þessu er nei. Að sama skapi eru 

einstaklingar ekki ábyrgir gagnvart athugasemdum sem aðrir skilja eftir á þeirra færslum. 

Einstaklingar geta þó verið gerðir ábyrgir fyrir orðum sínum og gjörðum, þó  að umhverfið 

og vettvangurinn sem kann að hafa rennt stoðum undir þá hegðun sé firrtur ábyrgð 

(Balkin, 2009). Líkt og áður sagði er útilokunarmenning þó byggð á framlagi fjölda 

einstaklinga sem erfitt getur verið að hafa taumhald á.  
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Þátttakendur í útilokunarmenningu skilgreina andóf sitt oftar en ekki sem form af 

aðgerðastefnu. Aðgerðastefna þátttakenda miðar þó ekki endilega aðeins að því að gera 

útilokaða einstaklinga ábyrga fyrir gjörðum sínum, heldur geta aðgerðir einnig verið form 

af félagslegum auð fyrir þátttakendur. Þátttakendur markaðsetja sjálfa sig sem 

einstaklinga með því að láta skoðanir og siðfræðigildi sín í ljós og geta þannig öðlast 

viðurkenningu annarra með sömu skoðanir (Spooky Lips And Fat Hips, 2019). Í augum 

þátttakenda er útilokun umdeildra aðila aðdáunarvert athæfi sem kann að teljast 

hetjudáð.  

Raunveruleiki fólks er byggður á táknrænum hugmyndum og hugtökum sem veita 

fólki nokkurskonar vegvísi í lífinu. Eins og franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu 

bendir á: „Symbolic systems are “codes” that channel deep structural meanings shared 

by all members of a culture“ (sjá Swartz, 1997, bls. 83). Ein af þeim hugmyndum sem 

hefur lengi verið viðurkennd sem leiðandi þáttur í lífum fólks er hetjudáð (e. heroism). 

William James, einn af frumkvöðlum amerískrar sálfræði sagði leitina að hetjudáð vera 

sammannlega eðlishvöt og að heimurinn væri í rauninni leiksvið fyrir hetjuskap (sjá 

Allison, Goethals og Kramer, 2017, bls. 1).  

Becker (1973) segir lykilástæðuna fyrir því afhverju hetjuskapur er í svo miklum 

hávegum hafður, vera narsissisma eða „sjálfsaðdáun“(e. narcissism). Narsissismi vísar í 

hinn goðsagnakennda Narcissus í grískri goðafræði sem var óendanlega upptekinn af 

sjálfum sér. Freud sagði hvert okkar endurtaka mistök Narcissusar varðandi hömlulausa 

sjálfsaðdáun. Þegar öllu er á botninn hvolft, hugsar fólk fyrst og fremst um sig sem 

einstaklinga (Becker, 1973, bls. 1-2). Becker vísar í  Aristóteles sem sagði: „ ... luck is when 

the guy next to you gets hit with the arrow“(Becker, 1973, bls. 2). Tveimur árþúsundum 

síðar og vel það höfðar þessi hugsunarháttur – að enginn sé ómissandi (nema við sjálf), 

enn til okkar. Hæfilegt magn af Narsisissma þjónar þó tilgangi fyrir sjálfstraust okkar og 

sjálfsmynd er raunar óaðskiljanlegur frá þeirri mynd. Mannfólk leitast við að fullnægja 

þörfum sem eru ekki aðeins efnisbundnar og lífsnauðsynlegar, heldur táknrænar. 

Narsissismi nærist á táknum: orðum, myndum, hljóðum o.s.frv. sem staðfesta virði okkar 

sem einstaklings, í hugum okkar sjálfra og annarra (bls. 2-3). Virði einstaklings er staðfest 

í gegnum tákn frá umhverfi og samfélagi viðkomandi og eftir því sem virðið hækkar, þeim 

mun eilífari verður einstaklingurinn (bls. 3). 
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Meintar hetjudáðir einstaklinga kunna þó að eiga sér aðra orsök, þ.e. schadenfreude 

á þýsku; skilgreining sem ofta er notuð í fræðilegri umfjöllun. Á íslensku nefnum við þetta  

„þórðargleði“. Þórðargleði vísar í ánægjuna sem menn finna til er öðrum gengur illa. 

Þórðargleði krefst „þolanda“ sem verður fyrir óhappi og „geranda“ sem finnur til gleði yfir 

óhappinu. Þórðargleði einstaklinga eykst í návist annarra sem finna fyrir sömu óvild og 

gleði í garð þess ólánssama. Þátttakendur í þórðargleði þurfa þó ekki að vera í beinum 

samskiptum (Parkinson og Manstead, 2015, bls. 372).  

Þórðargleði í óbeinum samskiptum á sérstaklega vel við útilokunarmenningu, en 

gerendur taka þar jafnvel enn virkari þátt og gleðjast ekki aðeins yfir óförum annara, 

heldur ýta undir þær. Van Dijk og Ouwerkerk (2014) greindu frá þremur þáttum sem 

útskýra gleði okkar gagnvart óförum annarra: það að finna fyrir öfundsýki í garð einhvers, 

að finnast einhver eiga skilið að þjást og að finna til minnimáttarkenndar gagnvart 

einhverjum (Van Dijk og Ouwerkerk, 2014, bls. 8-9). Allir þrír þættir spila ef til vill stóran 

þátt í því hvers vegna gerendur útilokunarmenningar sækjast í að útiloka annað fólk, en 

þó er þórðargleði yfirleitt ekki viðurkenndur hvati meðal gerenda. Gerendur varpa oftar 

en ekki eigin skömm yfir á þolendur, undir yfirskini hetjudáðar er felst í því að fletta ofan 

af illverkum einstaklinga sem eiga skilið að fá makaleg málagjöld.  

Þróun útilokunarmenningar á undanförnum árum er að mörgu leyti háð umhverfinu 

sem sem hún þrífst í og því er mikilvægt að greina strúktúr internetsins og samfélagsmiðla 

svo hægt sé að öðlast betri skilning á hugtakinu. Strúktúralísk og póststrúktúralísk nálgun 

Bourdieu og Foucault (Barnard, 2000, bls. 140) veitir tilhlýðilega umgjörð fyrir 

umfjöllunina, sem í grunninn snýr að valdatengslum og veruhætti (e. habitus) einstaklinga 

og samfélaga. Líkt og Hylland Eriksen (1995) bendir á, þá er internetið afar óhefðbundið í 

strúktúr samanborið við hefðbundin raunsamfélög. Etnógrafískar rannsóknir á 

internetinu fela í sér hindranir og spurningar: Í hvaða skilningi eru internet samfélög til, 

þegar þátttakendur samfélagsins geta skráð sig út úr þeim þegar þeim hentar? Hversu 

mikla bindingu fela internetsamfélög í sér fyrir meðlimi þeirra? Hafa gjörðir fólks á 

internetinu sömu afleiðingar og í hefðbundnu samfélagi? Þessar vangaveltur eiga allar 

rétt á sér og byggjast að mörgu leyti á því óöryggi sem rannsakendur kunna að finna fyrir 

á vettvangi sem skortir hefðbundna miðstýringu og samfélagsstrúktúr (Hylland Eriksen, 

1995. bls. 87). Útilokunarmenning byggir að miklu leyti á togstreitu valds og auðs innan 
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ólíkra sviða sem og veruhætti einstaklinga á ólíkum stöðum innan stigveldis sem kann að 

stangast á. En til að byrja með er nauðsynlegt að kynna til leiks eitt af grundvallar 

hugtökum mannfræðinnar, sem einnig er undirstöðuatriði útilokunarmenningar. 

1.1 Mannfræði menningar 

Orðið “menning” eða culture hefur oft verið sagt eitt erfiðasta orðið í enskri tungu að 

skilgreina (Hylland Eriksen, 1995, bls. 3). Það er þó að sjálfsögðu ekki aðeins bundið við 

ensku, en hugtakið sjálft er yfir höfuð erfitt að skilgreina á einfaldan hátt. Clyde Kluckhohn 

og Alfred Kroeber kynntu árið 1952 heilar 161 ólíkar skilgreiningar á menningu, sem 

fengnar voru frá hinum ýmsu fræðimönnum. Kluckhohn og Kroeber undirstrikuðu 

mikilvægi og miðlægni menningarhugtaksins innan félagsvísindanna á eftirfarandi máta: 

“In explanatory importance and in generality of application it is comparable to such 

categories as gravity in physics, disease in medicine, evolution in biology” (Kroeber og 

Kluckhohn, 1952, bls. 3). 

Menningu er, til að byrja með, hægt að skilja sem fyrirbæri sem gerir tveimur eða 

fleiri einstaklingum kleift að skilja hvern annan. Menning er ekki endilega eitthvað sem 

maður hefur eða hefur ekki, og menning er ekki endilega sameiginleg að öllu leyti meðal 

samfélaga. Einstaklingar geta að sama skapi tilheyrt mörgum mismunandi menningum 

(Hylland Eriksen, 1995, bls. 82). Kroeber lýsti menningu eitt sinn sem kóralrifi. Í kóralrifi 

vaxa nýjir kórallar ofan á dauða ættingja sína og byggja þannig upp stærra og stærra 

kóralrif. “Seen as a whole, the coral reef (culture) is qualitatively different from the sum 

of its parts, and its form develops and changes gradually without the knowledge of the 

individual polyps (actors)” ( sjá Hylland Eriksen, 1995, bls. 80). Ein viðteknasta skilgreining 

menningar innan mannfræðinnar er eflaust sú að menning sé sú hæfni, hugmyndafræði 

og hegðun sem einstaklingar hafa lært sem meðlimir tiltekins samfélags. Þessi skilgreining 

á rætur sínar að rekja til E. B. Tylor og Clifford Geertz (bls. 3). Geertz segir fjöldamargar 

skilgreiningar Kluckhohn á menningu afar gagnlegar sem kynningu og inngang að 

mannfræði, en segir þó mikilvægt að komast að niðurstöðu, því: „Eclecticism is self-

defeating not because there is only one direction in which it is useful to move, but 

because there are so many: it is necessary to choose“ (Geertz, 1973, bls. 236). Geertz 

segir hugtakið „menning“ vera táknfræðilegt (e. semoitic) í eðli. Skilgreining Geertz á 

menningu er í raun og veru byggð á skilgreiningu Max Weber; Menn eru dýr sem hengja 
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sig upp í vef merkingar sem þeir sjálfir spinna. Geertz segir vefinn í þessu tilfelli standa 

fyrir menningu. Geertz dregur einnig athygli að því markmiði félagsvísindana  að eltast við 

menningu og hristir af sér þá hugmynd að slíkt séu tilraunakennd vísindi sem leitast við 

að finna “lögmál”; Geertz gengur þess í stað út frá því að tilgangur félagsvísinda sé að 

túlka og leita að meiningu (Geertz, 1973, bls. 236).  

Bók James Clifford og George E. Marcus Writing Culture: The Poetics and Politics of 

Ethnography (1986) markaði nýtt upphaf innan mannfræðinnar á sínum tíma og kynnti  

nýjar aðferðir til gagnrýni á menningarlegum ferlum. Clifford og Marcus vildu með þessu 

greinasafni stýra fólki frá einhliða nálgun Malinowski og fyrri fræðimanna, sem unnu 

etnógrafíur sínar út frá þáttökuathugunum og drógu ályktanir út frá eigin upplifunum, 

sem ekki voru staðfastlega skilgreindar sem „skoðanir“. Etnógrafía, að mati Clifford, á að 

vera eitthvað á þessa leið: 

Ethnography is actively situated between powerful systems of meaning. It poses its questions 

at the boundaries of civilizations, cultures, classes, races, and genders. Ethnography decodes 

and recodes, telling the grounds of collective order and diversity, inclusion and exclusion 

(Clifford, 1986, bls. 2-3). 

Birting menningar í þeim etnógrafísku aðferðum sem kynntar eru í greinasafninu er þó 

ekki endilega eins og hér er lýst. Lila Abu-Lughod (1991) bendir réttilega á skort á tveimur 

lykilsjónarmiðum, sem gætu auðveldlega hrakið eða véfengt stóran hluta forsendna 

þeirra, þ.e. femínisma og halfies. Það að vera „halfie“ vísar í einstaklinga sem koma frá 

fjölþjóðlegum og fjölmenningarlegum bakgrunni. Slíkt kann að koma til vegna 

fólksflutninga, menntunar í útlöndum eða í gegnum foreldra, þ.e. ætterni. Abu-Lughod 

telur þessa einstaklinga af fjölþættum uppruna geta varpað ljósi á, og látið hrikta í 

stoðum, þeirra andstæðuvensla sem mannfræðin hefur lengi byggst á. Umrædd 

andstæðuvensl á við „öðrun” mannfræðinga í gegnum tíðina á viðfangsefnum sínum, þ.e. 

„við og hinir” (Abu-Lughod, 1991, bls. 137-139). Abu-Lughod dregur einnig athygli að því 

að menning sé ekki aðeins sameiningartákn, heldur sé hún einnig notuð í sundrandi 

tilgangi innan stigvelda: „I will argue that “culture” operates in anthropological discourse 

to enforce separations that inevitably carry a sense of hierarchy“(Abu-Lughod, 1991, bls. 

137-138). Abu-Lughod minnir lesendur þarna á að félagsleg fyrirbæri séu afsprengi 

orðræðna sem mannfræðingar, meðal annarra, eru ábyrgir fyrir. Vald og þekking vinna 

saman að því að skapa félagslega flokka og aðgreina þá innan stigveldis með því að úthluta 
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þeim ólíkri, gildishlaðinni merkingu. Abu-Lughod aðhyllist, líkt og Bourdieu og Foucault 

sem birtast munu í komandi köflum, póststrúktúralíska nálgun þar sem skilja verður 

samspil og flæði margra mismunandi eiginleika í sköpun menningar (bls. 138-158). 

Póststrúktúralistar hafna almennri tvíhyggju og vilja afbyggja hana, til að mynda með því 

að varpa ljósi á fjölbreytileika innan aðskilinna flokka, líkt og menningar, eða valdatengsla 

og annarra samfélagslegra eiginleika, sem birtast munu í komandi köflum. Með 

póststrúktúralisma, mannfræðilega ábyrgð og menningu í huga er nú hægt að halda áfram 

í skilgreiningar annarra atriða. Annað mikilvægt hugtak, nátengt menningu og 

nauðsynlegt í að skilja hegðun fólks, er habitus. 

1.2 Veruháttur Bourdieu 

Eitt af grundvallar hugtökum Bourdieu og raunar mannfræðinnar, er habitus, sem 

stundum hefur verið þýtt sem „veruháttur“ á Íslensku. Veruháttur einstaklinga byggist á 

samfélagslegri forskrift sem ákvarðar skilgreiningar þeirra á heiminum og hvernig þeir 

hugsa, hegða sér og skynja umhverfi sitt. Veruháttur okkar er okkur nær eðlislægur og oft  

ómeðvitaður (Barnard, 2000, bls. 142). Félagslegur veruleiki einstaklinga fyrirfinnst bæði  

í huga þeirra og hlutunum í kringum þá. Bourdieu leggur ríka áherslu á að forðast tvíhyggju 

og segir mikilægt að aðhyllast hvorki fullkomna afstæðishyggju (e. subjectivism) né 

hluthyggju (e. objectivism), í þeim skilningi að einstaklingar séu aðeins drifnir áfram af 

eigin duttlungum eða aðeins undir áhrifum samfélagsins. Raunveruleikinn er beggja 

blands (Swartz, 1997, bls. 96). „The socialized body (what is called the individual or the 

person) is not opposed to society; it is one of its forms of existence“ (Bourdieu, 1993, bls. 

15). Einstaklingurinn og samfélagið eru því sitthvor hliðin á sama teningnum og hafa 

gagnvirk áhrif á hvort annað:  

Crucially, habitus lies between the objective and the subjective, the collective and the 

individual. It is culturally defined, but its locus is the mind of the individual. Habitus is a 

kind of structure of social action by culturally competent performers (Barnard, 2000, bls. 

142). 

Nálgun Bourdieu í gegnum veruhátt er póststrúktúralísk og afneitar stöðluðum strúktúr. 

Í stað þess að veruháttur sé samsettur af samfélagsstofnunum (e. social institutions), er 

hann samsettur af tilhneigingum (e. dispositions) fólks. Þessar tilhneigingar eru 

sameiginlegir meðlimum ákveðinnar menningar eða hóps og verða þeim nær eðlislægar. 

Einstaklingar ákvarða hvaða hegðun (tilhneigingu) sé best að beita í mismunandi tilfellum 
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og þróa með sér einstaklingsbundna túlkun á þeim tilhneigingum , sem fallið getur inn í 

þeirra veruhátt (bls. 142).  

Umræðuvettvangurinn (e. forum) „Beautyguruchatter“ sem heyrir undir Reddit er  

dæmi um samfélag þar sem einstaklingar hafa svipaðar tilhneigingar sem stjórnast af 

sameiginlegum veruhætti og gildum. Beautyguruchatter er umræðuvettvangur þar sem 

einstaklingar allsstaðar að úr heiminum geta tjáð sig, nafnlaust, um umdeildar 

samfélagsmiðlastjörnur og það sem þær aðhafast. Vettvangurinn er afar hagstæður 

framgangi útilokunarmenningar, sökum nafnleysis og nokkuð óhefts málfrelsis. 

Samfélagið sem heild hefur þó ákveðnar reglur sem þátttakendur eru knúnir til að fylgja, 

en einstaklingarnir móta að sama skapi reglur samfélagsins í gegnum eigin atbeina. 

Sameiginlegar tilhneigingar þeirra einstaklinga sem tilheyra Beautyguruchatter eru m.a.: 

Gagnrýnin hugsun þeirra sem neytenda, háttvís samskipti meðal meðlima, áhersla á 

tiltekið umræðuefni o.s.frv. (Reddit, á.á., BeautyGuruChatter).  

Veruháttur Bourdieu, er að hans mati lykillinn að því að skilja flest annað sem 

rannsaka skal innan ákveðinna sviða, t.a.m. vald, táknrænan auð, atbeina o.fl. Í næsta 

kafla verður greint frá sjónarhorni Foucault, þar sem vald er megin útgangspunkturinn. 

Foucault hafnar að sama skapi hefðbundinni tvíhyggju og strúktúr í samfélagslegri 

umfjöllun sinni (Barnard, 2000, bls. 140). 

1.3 Vald Foucault 

Valdakenningar Foucault (1980) hafa verið afar ráðandi meðal mannfræðinga á 

síðastliðnum áratugum, enda gott tæki til að varpa ljósi á og skoða hinar ýmsu 

birtingarmyndir valds (Foucault, 1980, bls. 92-93). Focault skilgreinir vald sem: 

sameiginlegt afl tengdra krafta (e. force relations) innan þess sviðs (e. sphere) þar sem 

þeir verka og mynda sitt eigið skipulag. Vald er einnig ferli sem áorkar, með stanslausu 

erfiði og árekstrum, umbreytingu, eflingu og umsnúning á valdinu. Vald getur birst í formi 

stuðnings sem hin tengdu öfl veita hvert öðru, og mynda þannig keðju eða kerfi (e. 

system). Þvert á móti, getur vald einnig sundurgreint og skapað mótsagnir sem einangra 

þessi öfl hvert frá öðru.  Að síðustu má skilgreina vald útfrá framkvæmd þess, hvernig það 

er knúið fram og af hverjum, hvort sem verkunin er kerfisbundin í lögum, stofnunum 

samfélagsins eða samfélagslegum gildum og forræðishyggju (e. hegemony) (bls. 92-93). 

Foucault lýsir valdi sem alltumlykjandi: 
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„Power is everywhere; not because it embraces everything, but because it comes from 

everywhere. And “Power,” insofar as it is permanent, repetitious, inert, and self-

reproducing, is simply the over-all effect that emerges from all these mobilities, the 

concatenation that rests on each of them and seeks in turn to arrest their movement“ 

(Foucault, 1980, bls. 93) 

Verkun valds verður að skilja sem flæði. Ekki er hægt að tala um vald sem miðstýrt í sjálfu 

sér. Þó svo að ríkisstjórnir, stofnanir og önnur gangverk sem snúa að stýringu almennings 

búi yfir valdi, er valdið ekki aðeins þeirra, heldur beitir almenningur valdi til baka. Vald er 

allsstaðar og því er beitt á hverri stundu úr öllum mögulegum áttum (bls. 93).  

Foucault, líkt og Bourdieu, vinnur innan póststrúktúralískrar nálgunar og segir vald 

hvorki stofnun né strúktúr. Vald er því ekki efnahagssamband, þekkingarsamband né 

stjórnvald, en er þó órjúfanlegt frá hvaða sambandi sem er og drifkraftur afkasta innan 

þessara sambanda. Vald getur valdið sundrung og ójöfnuði, en er einnig viðbragð við slíku. 

Vald kemur ekki aðeins að ofan heldur einnig að neðan og er ekki hægt að sjá með augum 

tvíhyggjunnar þar sem valdhafi og sá sem verður fyrir áhrifum þess valds eru andstæðir. 

Fráhvarf Foucault frá tvíhyggju afstæðishyggju og hluthyggju er líkt og hjá Bourdieu, beint 

að meðvitaðari og ómeðvitaðari hegðun og skynjun einstaklinga, í þessu tilfelli á valdi (bls. 

93-94). Valdatengsl segir Foucault vera: 

Power relations are both intentional and nonsubjective. If in fact they are intelligible, this is 

not because they are the effect of another instance that “explains“ them, but rather because 

they are imbued, through and through, with calculation: there is no power that is exercised 

without a series of aims and objectives (Foucault, 1980, bls. 94-95). 

Það þýðir þó ekki að sú valdbeiting sé afrakstur ákvarðana tiltekinnar manneskju, heldur 

er rökvísi valds byggð á fjölda kænskubragða (e. tactics), sem mynda yfirgripsmikið kerfi, 

þar sem rökfræði og markmið eru skýr og auðveld að fylgja eftir. Slík kerfi má finna allt í 

kringum okkur, við erum öll meðvituð um þau en getum ekki bent til eins uppruna (bls. 

95). Tökum sem dæmi hið svokallaða feðraveldi, sem líkt og orðið sjálft gefur til kynna er 

veldi feðra, þ.e.a.s. það samfélagslega kerfi sem er ráðandi nær allsstaðar (ef ekki 

allsstaðar) í heiminum og vísar í undirliggjandi yfirráð karla yfir konum á flestum sviðum 

tilveru okkar (Barrett, 1988, bls. 10-11). Feðraveldið var ekki mótað né ákveðið af neinum 

einum einstaklingi, né samfélagi, heldur hefur það sem kerfi þróast og mótast með 

aðkomu margra og er framfylgt fyrir tilstilli valds og þeirra kænskubragða sem það hefur 

hjálpa til við að skapa svo kerfið afkasti og nái markmiðum sínum. Feðraveldið er til að 



20 

mynda þáttur í veruhætti okkar flestra, hvort sem við erum konur eða karlar. Einstaklingar 

geta beitt áhrifum (valdi) feðraveldisins sér í hag, eða orðið fyrir áhrifum þess.  

Ekki má þó gleyma því að ekki er hægt að tala um „valdhafa“ og þann sem fyrir valdinu 

verður á staðlaðan hátt sem andstæður, því valdið er allra. Þar sem vald er að finna, má 

ávalt finna andstöðu eða andóf. Andóf er þó í raun ekki afl sem verkar utan valds, heldur 

er það vald í sjálfu sér (Foucault, 1980, bls. 95). Andóf er ávallt til staðar innan valdakerfa 

og tekur á sig fjölbreyttar myndir: 

Instead there is a plurality of resistances, each of them a special case: Resistances that are 

possible, necessary, improbable; others that are spontaneous, savage, solitary, concerted, 

rampant, or violent; still others that are quick to compromise, interested, or sacrificial; by 

definition, they can only exist in the strategic field of power relations (Foucault, 1980, bls. 

96). 

Andófi er ekki eingöngu beitt gegn valdbeitingu og/eða ríkjandi valdi. Andóf er drifkraftur 

(því það er líka birtingarmynd valds), sér í lagi til endurbóta og þróunar á verandi ástandi 

(bls. 96). Útilokunarmenningu má í mörgum tilfellum sjá sem form af andófi. Andófi gegn 

spilltum stjórnmálamönnum, áhrifavöldum sem ofbjóða fylgjendum sínum á einhvern 

hátt, o.s.frv. 

1.4 Auður og aðgerðir 

Bourdieu nálgast vald á aðra vegu og gengur fremur út frá aðgerðum (e. action) og auði 

(e. capital) fólks sem þungamiðju. Bourdieu gengur almennt út frá því að aðgerðum fólks 

sé stjórnað af áhuga (e. interest-oriented) og að ákvörðunin sé ekki meðvituð né rökrétt, 

þó hann geri á því einhverjar undantekningar (Swartz, 1997, bls. 70). Bourdieu leggur 

mikla áherslu á það hve margslungin ákvarðanataka einstaklinga er í eftirsókn hagsmuna: 

„The most profitable strategies are usually those produced, on the hither side of all 

calculation and in the illusion of the most “authentic" sincerity, by a habitus objectively 

fitted to the objective structures“ (Bourdieu, 1977, bls. 214). Einstaklingar og hópar leitast 

við að gera sem mest úr því sem þeir hafa (e. maximize) og geta einnig tekið meðvitaðar 

ákvarðanir um hvernig þeir ráðstafa auði sínum og áhrifum til að öðlast ákveðna útkomu. 

Áhugi einstaklinga er praktískur, að mati Bourdieu, og er afleiðing stöðu þeirra innan 

stigveldis samfélagsins (Swartz, 1997, bls. 71): „For Bourdieu, there can be as many 

interests as there are institutionalized arenas of conflict over valued resources. 
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Moreover, interest is defined practically as whatever motivates or drives action toward 

consequences that matter” (Swartz, 1997, bls. 71). 

Bourdieu leggur mikla áherslu á hugtakið auð í sambandi við vald, hvort sem það er 

efnislegur, menningarlegur, félagslegur eða táknrænn auður. Einstaklingar og hópar nýta 

sér auð í ýmsum formum til þess að viðhalda eða betrumbæta stöðu sína innan stigveldis 

og skipan þess samfélags sem þeir tilheyra. Úrræði (e. resources) fólks teljast til auðs 

þegar þau virka sem félagsleg birting valds, þ.e.a.s. þegar úrræðin eru eftirsótt af öðrum 

(bls. 73-74). Eiginlegt form útilokunarmenningar er í raun og veru skerðing almennings, 

nánar tiltekið fylgjenda þeirra sem verið er að útiloka, á athygli, efnahagslegum stuðningi 

og lofi, sem allt getur talist til úrræða (og þar af leiðandi auðs).  Þessi úrræði eru eftirsótt 

af þeim sem útilokaðir eru, enda byggist vald þeirra og efnahagur oft á þeim. Athygli felur 

í sér auð og getur ráðið lifibrauði fólks. Líkt og Meredith Clark orðar það (sjá Bromwich, 

2018) er útilokunarmenning leið almennings til þess að endurheimta vald frá 

einstaklingum eða stofnunum sem eru ráðandi í samfélaginu, með úrræðum líkt og þeim 

fyrrnefndu. Auður í nútíma samfélagi getur verið á formi tengslanets (Swartz, 1997, bls. 

74). Tengslanet kann að gagnast bæði þeim sem útilokaður er og þeim sem reynir að 

útiloka. Báðir aðilar njóta styrks og stuðnings í tengslum sínum við aðra, máli sínu til 

stuðnings.   

Bourdieu segir auð tákna vald, fengið í gegnum uppsafnaða vinnu (e. labour). Vinnu 

er hægt að skilgreina á ýmsa vegu en Bourdieu gerir það í gegnum auð, nánar til tekið 

fjórar megin birtingarmyndir auðs: efnahagslegur (peningar og eignir), menningarlegur  

(menningartengdur varningur/þjónusta og menntun), félagslegur (kunningjar og 

tengslanet) og táknrænn auður (löggilding (e. legitimation)) (Swartz, 1997, bls. 74). 

Menningarlegur auður, sem oft er afar mikilvægur þeim sem lifa af athyglishagkerfinu, 

nær yfir afar fjölbreytt form úrræða, þ.á.m. munnlega hæfni (e. verbal facility), almenna 

menningarlega þekkingu, fagurfræðilegt val (e. aesthetic preferences), þekkingu á 

menntakerfum, menntun o.s.frv. (bls. 75).  

Cultural goods, Bourdieu notes, differ from material goods in that one can appropriate or 

“consume” them only by apprehending their meaning. This holds for music, works of art, and 

scientific formulas, as well as works of popular culture. Thus, cultural capital exists in an 

embodied state (Swartz, 1997, bls. 76). 
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Þó svo Bourdieu leggi mikla áherslu á menntun sem auð sem kemur einstaklingum ofar í 

stigveldinu, þá tekur hann fram að þeir sem framleiða menningarlegan auð séu á stöðugri 

uppleið í samfélaginu, vegna þess að aðrir séu tilbúnir að skipta sínum efnahagslega auð 

út fyrir þann menningarlega auð sem þeir hafa uppá að bjóða. Bourdieu segir 

menningarlegan auð vera afar ráðandi þvert á stéttir. Menningarlegur auður getur ýtt 

undir stéttaskiptingu efri stétta og lægri stétta, en á sama tíma getur hann verið 

aðgengilegur öllum. Sé hann rétt nýttur, getur hann hjálpað fólki að klífa samfélagslegt 

stigveldi, burtséð frá efnahagslegum auð og hefðbundinni menntun (bls. 76-77). 

Þó að menningarlegur auður teljist ráðandi, gefur hann efnahagslegum auði nokkurn 

forgangsrétt. Hann segir mikla togstreitu vera milli efnahagslegs og menningarlegs auðs, 

þá sérstaklega í vestrænu kapítalísku samfélagi. Þrátt fyrir að menningarlegur auður hafi 

risið upp í auknum mæli, segir Bourdieu hann vera háðan efnahagslegum auði og sitja 

skör lægra, þar sem hann krefst oftar en ekki skipta á efnahagslegum auð eða stuðnings 

frá honum. Menningarlegur auður hefur jú markaðsgildi. Að sama skapi hafa önnur form 

auðs, svo sem félagslegur og táknrænn auður markaðsgildi og eru oft á vissan hátt dulin 

sem efnahagslegur auður. Efnahagslegum auði er auðvelt að breyta yfir í menningarlegan 

og félagslegan auð, en menningarlegum og félagslegum auð getur verið erfiðara að 

umbreyta í efnahagslegan auð, en það er þó kringumstæðum háð (bls. 76-80). „It is after 

all economic capital that makes possible the investment in cultural capital by making 

possible the investment of time needed to accumulate cultural capital“ (Swartz, 1997, 

bls. 80). Menningarlegur auður er einnig óstöðugri en efnahagslegur auður, því hann er 

hægt að véfengja og gagnrýna (bls. 80). Staða þeirra sem lifa af athyglishagkerfinu er því 

oft afar óstöðug innan stigveldis, þar sem auður þeirra er auðveldlega gagnrýndur og 

efnahagur þeirra er háður þeirri gagnrýni.   

1.5 Biopower og tákrænt vald 

Hér áður fyrr höfðu þjóðhöfðingjar og einvaldar líf og dauða þegna sinna í hendi sér. Vald 

þeirra lá í því að ákveða hvort einhver væri tekinn af lífi, eða í vægari tilfellum, form af 

skerðingu svo sem innheimtu skatta, eigna eða réttinda. Foucault segir slíkt vald á okkar 

tímum ekki alfarið snúast um skerðingu eða „réttinn á dauða“, fremur sé fókus valds nú í 

auknum mæli á líf, og tryggingu, lengingu og umbætur þess. Þessi umbreyting á valdi úr 
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dauðaógn yfir í mótun lífs einstaklinga, kallast biopower eða „lífvald“  (Foucault, 1980, 

bls. 135-137).  

Þetta nýja vald yfir lífi, sem Foucault kallar lífvald, tekur á sig tvö megin form. Hið fyrra 

er ögun líkamans, þar sem komið er fram við mannslíkamann eins og maskínu; 

afkastamikla og efnahagslega gagnlega maskínu. Þetta form lífvalds birtist augsýnilega í 

hernaði, í menntakerfinu, á vinnustöðum o.s.frv. og leitast við að skapa hlýðinn og 

afkastamikinn almenning. Síðara form lífvalds er stýring á fjölgunargetu mannslíkamans. 

Þetta form lífvalds birtist í lýðfræði (e. demography), þ.e. greining á auðæfum (e. wealth) 

og hugmyndafræði (e. ideology) og leitast við að stjórna almenningi á tölfræðilegu stigi. 

Foucault sér lífvald sem megin orsök upprisu kapítalismans. Kapítalismi hefði ekki getað 

orðið að veruleika nema fyrir tilkomu stýrðrar innsetningar af líkömum inn í gangverk 

framleiðslu og samlögun íbúa að efnahagslegu ferli. Kapítalískt kerfi er hringrás að því 

leyti að framleiðslan er drifin áfram að þessum líkömum almennings og framleiðslan 

framfleytir líkömunum og drífur þá áfram. Lífvald yfir líkömum almennings hefur spilað 

afar stóran þátt í sögu og pólítík kapítalísks samfélags og líf okkar hefur orðið viðfangsefni 

valds, pólitíkur og þekkingar. Lög snúa nú síður að því að banna og fordæma heldur frekar 

að því að koma jafnvægi á líf og gera það mesta úr lífsskilyrðum fólks (bls. 139-145).  

Líkömum okkar er stýrt margvíslega veg, bæði á augljósan máta í gegnum lög, og í 

hálfgagnsæjum kerfum líkt og kapítalísku kerfi. Kapítalískt kerfi gerir kröfur til okkar sem 

við sjáum ekki endilega sem kröfur með kapítalíska rót. Útlitskröfur, sérstaklega til 

kvenna, er hægt að skýra með fleiru en kapítalisma, líkt og áður nefndu feðraveldi, en það 

þýðir ekki að þessir áhrifaþættir séu endilega gagnkvæmt sundurlægir (e. mutually 

exclusive). Líkt og komið hefur fram í skrifum Foucault er vald (og stýring) ekki eitthvað 

sem kemur alfarið að ofan, frá ríkisstjórnum eða öðrum samfélagsstofnunum, heldur er 

vald allstaðar að finna og því er beitt úr öllum mögulegum áttum (bls. 93). Það sama gildir 

um stýringu líkama okkar, hún er einnig framkvæmd af okkur sjálfum og þeim hópi eða 

menningu sem við tilheyrum.  

Bourdieu trúir, líkt og Foucault að megin leiðin til yfirráða í nútímanum byggist ekki á 

augljósri valdbeitingu og yfirvofandi líkamlegu ofbeldi af hendi valdhafa, heldur sé form 

yfirráða mun táknrænna (Swartz, 1997, bls. 82). Bourdieu talar um táknræn kerfi: 

„Symbolic systems are “codes” that channel deep structural meanings shared by all 
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members of a culture“ (Swartz, 1997, bls. 83). Táknræn kerfi framkvæma viðstöðulaust 

þrjú megin hlutverk: skilvit (e. cognition), samskipti og félagslega sérstöðu (e. social 

differentiation). Táknræn kerfi geta t.d. verið í formi þekkingar, tungumáls, listar, 

trúarbragða og vísinda og geta boðið upp á fjölbreytt sjónarhorn og skynjun á heiminum. 

Táknræn kerfi sinna því skilvitlegu hlutverki. Táknræn kerfi, verandi verkfæri samskipta 

og þekkingar, skaffa rökfræðilega samþættingu, sem er nauðsynleg siðferðilegri 

samþættingu, innan mismunandi sviða og menninga. Táknræn kerfi sinna ekki síður 

ríkjandi hlutverki. Ríkjandi táknræn kerfi geta ýtt undir innlimun ráðandi hópa,  mismunun 

og stéttskiptingu hópa, sem og löggildingu á stéttskiptingu með því að hvetja þá 

undirokuðu til þess að meðtaka og sætta sig við verandi stigveldi samfélagslegrar 

mismununar (bls.  82-83).  

Bourdieu fer yfir tungumál sem rökfræðilegt táknkerfi sem skilgreinir andstæður og 

flokkanir í gott og slæmt. Þessi andstæðuskipting felur í sér valdasamband samfélaga: 

The network of oppositions between high (sublime, elevated, pure) and low (vulgar, low, 

modest), spiritual and material, fine (refined, elegant) and coarse (heavy, fat, crude, brutal) 

... is the matrix of all the commonplaces which find such ready acceptance because behind 

them lies the whole social order (Bourdieu, 1984, bls. 468). 

Allir gerendur innan tiltekinnar samfélagsmyndunar deila grundvallar skilgreiningum eða 

þemum, sem sinna hlutverki hlutgervingar í formi andstæðuparana sem iðulega eru 

notaðar til þess að skilgreina og staðfesta gildi persóna og hluta. Þessar skilgreiningar eru 

þó atvikum háðar og stundum öfugsnúnar milli menningarhópa. Paraðar andstæður af 

þessu tagi eru til þess gerðar að styrkja valdastrúktúr tiltekinna samfélaga og merking 

þeirra er meira og minna viðurkennd og sameiginleg öllum. Andstæðurnar eru partur af 

daglegu tungumáli og skilgreiningum fólks og endurspegla “djúpan strúktúr”(e. deep 

structure) þess sem telst ríkjandi (e. dominant) og víkjandi (e. dominated) innan 

samfélaga (Swartz, 1997, bls. 84-85).   

1.6 Andóf og stafrænn aðgerðarstefna 

Líkt og fram kom í skrifum Foucault er andóf form af valdi. Andóf er þó sett upp í andstöðu 

við annað vald, sem oft er ríkjandi innan tiltekins sviðs. Sherry B. Ortner segir töluverðan 

skort vera á etnógrafískri umfjöllun um andóf og að sú umfjöllun sem þó er til staðar sé 

nokkur einföldun á félagslegum og sálfræðilegum þáttum hugtaksins (Ortner, 2006, bls. 

42). Ortner dregur einnig athygli að full strúktúralískum skilgreiningum fyrri tíma: 
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Once upon a time, resistance was a relatively unambiguous category, half of the 

seemingly simple binary, domination versus resistance. Domination was a relatively fixed 

and institutionalized form of power; resistance was essentially organized opposition to 

power institutionalized in this way (Ortner, 2006, bls. 44).  

Foucault var meðal þeirra fræðimanna sem fór að afbyggja þessa strúktúralísku tvíhyggju 

líkt og áður kom fram og dró athyglina frá stofnunarvæðingu valds og fór að varpa ljósi á 

hversdagslegar birtingarmyndir valds. Foucault fjallar stuttlega um andóf í bók sinni The 

history of sexuality: An introduction (1980) sem inniheldur sumar af hans þekktari 

kenningum og vangaveltum, en umfjöllunin er þó nokkuð almenn. Fræðimaðurinn James 

Scott fer nánar í póststrúktúralíska nálgun á hversdagslegu andófi. Skrif hans fólu þó í sér 

ákveðin vafaatriði og vakti upp spurningar á borð við: “When a poor man steals from a 

rich man, is this resistance or simply a survival strategy?” (sjá Ortner, 2006, bls. 44). Brian 

Fegan er til að mynda einn af þeim fræðimönnum sem dregur það í efa að andóf sé 

raunverulegt andóf ef það stafar ekki af raunverulegum ásetningi ( bls. 44). Það er þó 

mikilvægt að hafa í huga að ásetningur getur verið ómeðvitaður, þ.e. rót ásetnings okkar 

er óþekkt. Einstaklingar eru samstundis drifnir áfram af eigin dutlungum og dutlungum 

samfélagsins. Hegðun og skynjun einstaklinga innan valdatengsla kann að vera meðvituð 

eða ómeðvituð (Swartz, 1997, bls. 96; Foucault, 1980, bls. 93-94).  

Ein augljósasta birtingarmynd andófs er ef til vill á formi aðgerðarstefnu (e. activism). 

Aðgerðarstefnur felast oftar en ekki í vitundarvakningu og opinberri umræðu um 

mögulegt valdaójafnvægi í hinum ýmsu kimum samfélaga. Aðgerðarstefnur vekja upp í 

hugum flestra mynd af marserandi baráttufólki í kröfugöngum, veifandi skiltum og fánum. 

Slíkt er enn viðeigandi og getur reynst áhrifarík leið til þess að koma pólitískum 

baráttumálum á framfæri, en í dag, með tilkomu internetsins og stafrænnar tækni, reynist 

sífellt auðveldara fyrir ungt fólk að koma skoðunum á framfæri, óháð landamærum 

(Graeff, 2016, bls. 95). Cathy J. Cohen og Joseph Kahne kalla aðferðir stafrænnar 

aðgerðarstefnu, grasrótarpólitík, sem einkennist af gagnvirkum jafningjaskipuðum 

aðgerðum þar sem einstaklingar og hópar leitast við að hafa áhrif á málefni mikilvæg 

almenningi (sjá Graeff, 2016, bls. 95). Cohen og Kahne benda enn fremur á að aðgerðir á 

internetinu beinist ekki endilega að hefðbundnum yfirvöldum eða samfélagsstofnunum. 

Mikil aukning er á þátttöku ungs fólks í; aktívisma sem beinist að tilteknu málefni (e. issue-

oriented activism); sniðgöngu og viðskiptaeinangrun (e. boycott) á þeim/því sem verið er 



26 

að mótmæla eða þvert á móti stuðningi við og kaupum á vörum þeirra sem það vill styðja 

(e. buycott); mótmæla aðgerðum (bls. 95).  

Stafræn tækni og samfélagsmiðlar gera notendum kleift að koma skoðunum sínum á 

framfæri og geta veitt fólki vettvang eða svæði þar sem það finnur líkt þenkjandi 

einstaklinga. Í rannsókn Chun og Lee (2017) er farið yfir orsök þess að einstaklingar byrji 

að tala meira opinskátt um skoðanir sínar á samfélagsmiðlum. „We found that people are 

more willing to speak out on social media when their perceived social support enhances 

perceived sense of power/control through their opinion congruency with others’ online 

comments“(Chun og Lee, 2017, bls. 120). Valdatilfinningin sem fólk finnur til er skoðanir 

þeirra eru „staðfestar“ af öðrum virðist því vera partur af hvatanum til aðgerða og 

tjáningar á persónulegum gildum. 

Getan til að skapa miðla og koma efni, upplýsingum og skoðunum á framfæri er meðal 

þess sem einkennir öld stafrænna aðgerða unga fólksins. Lauslega tengdir einstaklingar 

víðsvegar að úr heiminum hafa nú fengið í hendur tólin til þess að leysa sameiginleg 

vandamál eða skapa nýja hluti saman í gegnum internetið. Internetið er einnig afar 

hagstæður vettvangur fyrir hópumræður og aðgerðarstefnur sökum þess hve 

fjárhagslega hagstæður hann er. Kostnaðurinn við að byggja upp tengslanet einstaklinga 

og dreifa upplýsingum á netinu er nær enginn (Graeff, 2016, bls. 95-96). Stafræn tækni 

og samfélagsmiðlar eru fullkomið umhverfi fyrir einstaklinga til að láta raddir sínar 

heyrast; „When people make their own media they can assert power by framing issues in 

ways that compel others to change their minds or to adapt to new realities and 

perspectives“ (Graeff, 2016, bls. 96). Valdbeiting og andóf einstaklinga í stafrænu 

umhverfi er grundvallaratriði í framgangi útilokunarmenningar og farið verður yfir dæmi 

um slíkt í umræðukafla (4. kafla). 
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2 Aðferðir og framkvæmd 

Til að skoða útilokunarmenningu og samskiptin sem eiga sér þar stað, verður stuðst við 

orðræðugreiningu (Gill, 2000, bls. 172). Áhrifavaldar eða samfélagsmiðlastjörnur hafa á 

síðastliðnum áratug skipað sér sess meðal þeirra frægu og áhrifamiklu í samfélaginu. 

Samband þeirra við fylgjendur eða aðdáendur er að mörgu leyti beinna en það sem tíðkast 

milli t.d. leikara og aðdáenda þeirra, þar sem samfélagsmiðlastjörnur deila oft á tíðum 

meiru af sínu daglega lífi og persónu og eru í beinum samskiptum við fylgjendur sína í 

athugasemdakerfum (e. comment section), persónulegum skilaboðum eða í mynd og 

myndböndum. Áhrifavaldar og samfélagsmiðlastjörnur almennt hafa áhrif á ákveðin 

samfélög fólks sem safnast hefur saman  í kringum sameiginlegan áhuga (Uzunoğlu og 

Kip, 2014). Til að viðhalda ákveðinni brennivídd innan ritgerðarinnar, mun umfjöllunin um 

útilokunarmenningu að mestu verða kynnt með frásögnum úr heimi áhrifavalda, nánar til 

tekið þeim áhrifavöldum sem tilheyra förðunarsamfélögum á netinu. Útilokunarmenning 

hefur verið nokkuð áberandi innan samfélags „fegurðargúrúa“ (e. beauty gurus) á 

síðastliðnum árum, svo áberandi að athygli hefðbundinna fréttamiðla hefur vaknað á 

málefnum þeirra í auknum mæli (Capon, 2019).  

Til þess að greina og rýna í birtingarmyndir útilokunarmenningar á stafrænum miðlum 

mun ég styðjast við orðræðugreiningu (e. discourse analysis). Orðræða (e. discourse) í 

málvísindalegum skilningi stendur fyrir samfellt talað mál, en í skilningi Foucault (1980, 

bls. 100-102) er skilgreining orðræðu víðari: „Here it represents a concept involving the 

way people talk or write about something, or the body of knowledge implied, or the use 

of that knowledge, such as in the structures of power which were Foucault‘s 

overwhelming concern“ (Hylland Eriksen, 1995, bls. 144). Greining Bourdieu á tungumáli 

sem rökfræðilegu táknkerfi kemur hér að góðum notum, en Bourdieu bendir á 

andstæðuparanir í tungumálum sem skilgreina merkingu innan samfélaga (Swartz, 1997, 

bls. 84-85). Einfalt dæmi um andstæðupörun sem felur í sér nær algilda merkingu milli 

samfélaga er t.d. „gott“ og „slæmt“. Orðræðugreining á texta, hvort sem það er á 

stafrænum samfélagsmiðlum eða í hefðbundum fjölmiðlum, getur verið góð leið til að 

rannsaka mannlega hegðun svo lítið beri á og svo að fólkið sem rannsakað er truflist ekki 

í framkvæmdinni (e. unobtrusive) (Esterberg, 2002, bls. 121). Orðræðugreining felur í sér 

vítt svið aðferða við að greina texta, en þessar aðferðir eiga það sameiginlegt að hafna 

þeirri hugmynd raunsæismanna að tungumál sé hlutlaust. Orðræðugreining gengur út frá 
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því að tungumál og orðræða endurspegli heimsmynd einstaklinga og samfélaga og móti 

samtímis samfélagslegar skilgreiningar (Gill, 2000, bls. 172). 

Að orðræðugreiningu undanskilinni inniheldur þessi ritgerð ekki eiginlegar 

rannsóknarniðurstöður af minni hálfu, enda er slíkt ekki hefðbundið í BA-ritgerðum 

mannfræðinema við Háskóla Íslands. Þessi ritgerð leitast fyrst og fremst við að varpa ljósi 

á útilokunarmenningu á stafrænum miðlum og kynna hana til leiks í samhengi við 

mannfræðilegar kenningar.  
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3 Stafrænn vettvangur 

Frá upphafi hefur tilgangur internetsins verið að tengja fólk og deila upplýsingum, en með 

hraðri þróun internetsins um og eftir aldamótin, hefur félagslega hliðin orðið æ 

aðgengilegri og notendavænni. Gagnageymsla á netinu einnig hrunið í verði og því er nú 

hægt að bjóða alþýðunni upp á fjölbreytt úrval af notandamiðuðum svæðum (e. user-

centric spaces) þar sem notendur stjórna efninu (e. content) og hafa aðgengi að 

fjölbreyttum samskiptaformum milli svæða, til þess að tengja saman samfélag margra 

miðla, þ.e. samfélagsmiðlar (Obar og Wildman, 2015, bls. 745-746). Samfélagsmiðlar hafa 

nýlega tekið miklum stakkaskiptum og standa fram úr þeim hefðbundnu miðlum sem á 

undan komu að miklu leyti (t.d. sjónvarps- og útvarpsmiðlar). Vissir eiginleikar 

samfélagsmiðla svo sem gagnvirkni, hreyfanleiki, framboð og margmiðlun gera 

einstaklingum kleift að koma upplýsingum skjótt áleiðis á áhrifaríkan og persónulegan 

hátt (Schejter og Tirosh, 2015, bls. 797).   

Hylland Eriksen (2010) er með góða samantekt á mannfræðilegum kenningum sem 

skýra strúktúr internetsamfélagsins og vísar til að mynda í Miller og Slater og þeirra 

etnógrafísku nálgun á það (sjá Hylland Eriksen, 1995, bls. 86). Internetið er á margan hátt 

hafið yfir þá tvíhyggju sem hefðbundið samfélag afmarkast við. Internetið er ekki 

takmarkað í staðbundnum (e. local)/hnattrænum (e. global) skilningi  né heldur á 

smáum/stórum skala (Hylland Eriksen, 1995, bls. 86). „In this, they mean that online 

communities of, say, Trinidadians (their ethnographic focus) can be based on close 

interpersonal relationships even if the participants are scattered around the world (due 

to the extensive migration of Trinidadians)” (Hylland Eriksen, 1995, 87). Internetið getur 

því afmáð landafræðilegar takmarkanir raunheimsins og hið staðbundna verður 

aðgengilegt á hnattrænum skala, líkt og í tilfelli Trinidad-búa. Internetið hefur þróast út í 

það að vera tól til félagssamskipta fremur en að vera aðeins vettvangur neyslu af ýmsu 

tagi. Þau internetsvæði sem hafa vaxið hvað örast ganga öll út á að skapa tengingu milli 

fólks (bls.87), jafnt á stórum skala líkt og á facebook og á smærri skala líkt og á Reddit 

þræði sem nefnist „Beautyguruchatter“ þar sem sameiningarþátturinn er sértækur áhugi 

á „förðunar Youtuberum“ eða „bjútúberum“ (e. beautubers) og því sem þeir fást við 

(Reddit, á.á., BeautyGuruChatter). Beautyguruchatter er í eigin orðum „A space to discuss 

beautubers and beauty related content from brand representatives and other social 

media influencers“ (Reddit, á.á., BeautyGuruChatter).  
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Mannfræðingar hafa sumir gengið svo langt að draga tilveru internetsamfélaga í efa. 

Með því er átt við að netsamfélög séu aðeins til á meðan fólk er innskráð, ólíkt 

raunheiminum þar sem tilveran er áþreifanleg öllum stundum (Hylland Eriksen, 1995, 87). 

Hversu bindandi er internetlíf einstaklinga í samanburði við daglegt líf þeirra í 

raunheimum? Fyrr umræddir Trinidad-búar virtust til að mynda ekki alltaf gera 

greinarmun á internetlífi og raunlífi sínu. Mörkin á milli þessara heima virtust máð og 

internetlífið var að þeirra mati óaðskiljanlegur partur af raunlífi þeirra (Hylland Eriksen, 

1995, 87). Hylland Eriksen segir: „Notably, the relationship between online activities and 

other social activities needs to be studied if we are going to understand the place of the 

Internet in people‘s lives“ (Hylland Eriksen, 1995, 87). Í heimi stóru “fegurðargúrúanna” 

eða “bjútúberanna” eru mörkin milli raunlífs og stafræns lífs oft afar máð, sökum 

efnahagslegs eðlis starfsferils þeirra. Farið verður yfir áhrif þessara samtvinnuðu heima á 

framgang útilokunarmenningar í komandi kafla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

4 #youarecancelled  

Í þessum kafla verða tekin fyrir þrjú dæmi um framþróun útilokunarmenningar og ólíkan 

aðdraganda tilfella. Til að byrja með verður rýnt í hina umdeildu Jaclyn Hill (kafli 4.1.) sem 

bæði er “bjútúber” og fyrirtækiseigandi, en hún hefur verið viðfangsefni 

útilokunarmenningar um langt skeið. Hennar tilfelli sýnir vel tenginguna milli stafræns lífs 

og daglegs lífs, sem og menningarlegs auðs og efnahagslegs auð, bæði hjá henni og 

fylgjendum hennar. Einnig verður farið yfir útilokun annars „bjútúbers“ að nafni James 

Charles (kafli 4.2.), en útilokun hans sýnir hvernig ungmenni í dag yrða persónuleg gildi á 

aðgerðarsinnaðan máta á internetinu (Graeff, 2016, bls. 95). Útilokun James varpar þó 

einnig ljósi á hina ýmsu vankanta útilokunarmenningar og hvernig þórðargleði kann að 

eiga þátt í útilokun einstaklinga. Að endingu verður fjallað um hvort útilokunarmenning 

nái til allra (kafli. 4.3.), eða hvort sumir samfélagshópar standi raunar fyrir utan áhrifamátt 

fyrirbærisins.  

4.1 Útilokun Jaclyn Hill 

Þann 23. maí 2019 kynnti „bjútúberinn“ Jaclyn Hill nýja förðunar fyrirtækið sitt til leiks í 

Youtube myndbandi á hennar eigin Youtube rás. Fyrsta varan sem hún kynnti til leiks var 

safn varalita, sem síðan komu út 30. maí sama ár (Jaclyn Hill, 2019, 23. maí). Í 

myndbandinu dregur hún upp mynd af ungri Jaclyn og draumum hennar að búa til 

förðunarlínu er hún vann í förðunarversluninni MAC. Jaclyn nefnir þar sérstaklega að hún 

hafi, á þeim tíma, lifað í fátækt, á matarmiðum (Jaclyn Hill, 2019, 23. maí), en brotist af 

eigin rammleik til frægðar og frama, það sem á ensku er oft kallað “rags to riches story”. 

Orðræða Jaclyn hér hefur fylgt henni í gegnum ferilinn, en þetta orðalag er vel hægt að 

sjá sem form af valdbeitingu gagnvart áhorfendum hennar. Jaclyn notar andstæðuparanir 

líkt og fátækt/ríkidæmi og reynir að fá fylgjendur sína, sem almennt eru ekki eins efnaðir 

og hún, til þess að tengja við hana í gegnum sameiginlegan uppruna (Maggie Mae Fish, 

2019; Swartz, 1997, bls. 84-85). Maggie Mae Fish á youtube lýsir þessari þróun Jaclyn vel:  

Part of Jaclyn’s original success was her down to earth attitude, fast forward to today in 

Jaclyn’s current aesthetic is all about valuing wealth, consumerism and opulence ... It just 

kind of sucks to see someone who kept claiming a “rags to riches” story, be so obsessed 

with the “riches” part (Maggie Mae Fish, 2019, 9:05-9:31). 

Saga Jaclyn af fátækt og matarmiðum er ítrekað þema hjá henni sem birtist sérstaklega 

þegar hún er að reyna að selja fylgjendum sínum tilteknar vörur. Orðræða af þessu tagi 
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kann að uppskera samúð frá fylgjendum, sem þá kaupa hluti af henni, til stuðnings við 

hana. Orðræðu hennar er því hægt að sjá sem form af markaðssetningar taktík. Jaclyn 

telur fylgendum sínum trú um að þeir séu eina ástæðan fyrir því að hún komst upp úr 

fátæktarpyttnum og að þegar hún var á tímabili í sjálfsmorðshugleiðingum hafi 

stuðningur fylgjenda bjargað henni. Opin umræða um slíka erfiðleika getur vissulega verið 

af hinu góða, en mikilvægt er að vera á verði fyrir því í hvaða kringumstæðum slíkum 

sögum er deilt og hvort verið er að misnota tilfinningar áhorfenda (e. emotional 

exploitation). Sögur Jaclyn eiga það einnig til að vera bjöguð útgáfa af sannleikanum. 

Jaclyn talar t.d. um uppeldi sitt á sveitabæ, sem part af fátæklegum uppruna hennar. En 

þegar betur er að gáð, var sveitabærinn ekki lítill heldur risastór og raunar á stóriðju skala. 

Er fjölskyldusaga Jaclyn er skoðuð, virðist „fátækt“ ekki vera viðeigandi lýsingarorð 

(Maggie Mae Fish, 2019). 

Maggie Mae Fish (2019) rekur það sem í Youtube heiminum kallast „skýringa rás“ (e. 

commentary channel), sem gagnrýnir og útskýrir hitt og þetta. „Drama rásir“ (e. drama 

channels) eru skylt fyrirbæri, en þær sinna hlutverki fréttamiðla í drama líðandi stundar í 

Youtube heimum. „Skýringa rásir“ og „drama rásir“ eru gífurlegur drifkraftur andófs í 

útilokunarmenningu, en upplýsingar frá þeim eru til þess gerðar að vekja umhugsun 

meðal neytenda þess efnis sem samfélagsmiðlastjörnur gefa frá sér. Umfjallanir „drama 

rása“ eiga þó til að draga meiri athygli og fylgjendur að rásum þeirra umræddu og geta 

því endað á því að fá þveröfug viðbrögð við þá sniðgöngu (e. boycott) sem 

útilokunarmenning eða stafrænar aðgerðastefnur  eiga oftar en ekki að fela í sér. En þrátt 

fyrir það hefur umfjöllun þeirra hvetjandi áhrif á löngun áhorfenda til þess að gagnrýna 

verandi stigveldi milli „áhrifavalda“ og fylgjenda og sýna andóf gegn því (Kaser, 2019; 

Graeff, 2016, bls. 95; Foucault, 1980, bls. 95). 

En aftur að sögunni; eftir að Jaclyn kynnti línuna sína, voru fylgjendur hennar og 

aðdáendur að vonum spenntir, en urðu fyrir vonbryggðum þegar varalitirnir komu loksins 

á markað. Fjöldi „bjútúbera“ og annarra viðskiptavina fóru að segja frá reynslu sinni af 

varalitunum á samfélagsmiðlum sínum, m.a. „bjútúberinn“ Brianna Fox. Hún sýnir í 

myndbandi hár og klumpa inni í varalitunum. Einnig talar hún um skrítna áferð á 

varalitunum sem minnir hana á löngu útrunna varaliti sem hún á í safni sínu (Brianna Fox, 

2019). „Bjútúberinn“ Kristi upplifði sömu vandamál í sínum varalitum. Hún fann með  
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smásjá, hár (svört og hvít) föst inn í varalitnum, litlar holur og klumpa, brotna varaliti og 

bletti sem minna á myglu (RawBeautyKristi, 2019). Aðrir lentu jafnvel í því að finna 

málmbúta og plastbúta í varalitunum sínum (Pretty Pastel Please, 2019).  

Þegar almenningur fór að deila slæmum upplifunum sínum á Twitter voru fyrstu 

viðbrögð Jaclyn ekki hjálpleg neytendum. Veronica deildi mynd af sínum gallaða varalit 

og skrifaði við „Why is my @jaclyncosmetics Decaf lipstick lumpy?? @Jaclynhill This cant 

be ok right?? #jaclyncosmetics #jaclynhill“ (Veronica, 2019). Jaclyn svaraði henni síðan 

beint í gegnum Twitteraðgang sinn. Tweetinu var síðar eytt út af Jaclyn, en til eru skjáskot 

af því. Jaclyn svarar: 

... you posted swatches 2 days ago loving the lipstick? Now you‘re wondering why it‘s lumpy? 

Its obvious this lipstick is used & not fresh from factory. Like any other lipstick, if you use it 

over other products, have dry lips etc, things like this can happen ( Krause, 2019, 14. júní). 

Þetta var meðal fyrstu opinberu kvartananna og viðskiptavinir voru ekki sáttir með svo 

„ófagmannlegt“ svar frá eiganda fyrirtækis líkt og sjá má í athugasemdum á twitter þræði 

Veronicu. Orðræða Jaclyn hér felur í sér valdbeitingu og lítillækkun gagnvart 

áhyggjufullum neytanda. Orð Jaclyn fela í sér mikla ábyrgð, en aðrir aðdáendur hennar 

rökkuðu Veronicu niður og töldu hana vera að reyna að skapa drama með lygum 

(Veronica, 2019).  

Fljótlega fóru þó fleiri kvartanir að berast sem studdu orð Veronicu og Jaclyn 

Cosmetics birtu loks yfirlýsingu tengda klumpunum. Fyrirtækið sagði vandann geta tengst 

of háum hita í flutningi eða að innihaldsefni varalitanna hafi ekki verið blönduð nægilega 

vel í framleiðslu. Einnig segja þeir að minna en 0.1% viðskiptavina hafi tilkynnt slíka galla 

(Jaclyn Cosmetics, 2019). Greina má á orðræðunni hér að verið er að reyna að draga úr 

umfangi vandans. Þessi „0.1%“ sem nefnd eru, gefa ekki raunhæfa mynd af stærð 

vandans, enda hafði varan aðeins verið sett á markað um viku áður en tístið var birt og 

því hafa aðeins fáir verið komnir með varalitina í hendurnar. Ekki er tekið fram hvort þessi 

0.1% eru reiknuð útfrá öllum keyptum varalitum, öllum viðskiptavinum eða aðeins út frá 

þeim sem komnir voru með varalitina í hendurnar. Raunveruleg merking þessarar tölfræði 

er því lítil, en í þeirra orðræðu kann hún að hafa áhrif á skoðun almennings (Karie Jo 

Loutensock, 2019). Twittersíðunni er stjórnað af almannatengsladeild fyrirtækisins, sem 

hefur þann tilgang að skapa jákvæða ímynd af fyrirtækjum (Shopify, á.á.). Valdbeitingin 

sem orðræða þessa tísts inniheldur er ekki aðeins fólgin í téðu tísti, heldur einnig í því sem 
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ekki er sagt. Á þessu stigi málsins voru töluvert fleiri kvartanir komnar, ekki aðeins vegna 

þessara vanblönduðu klumpa, heldur einnig vegna hára og annarra aðskotahluta. Ekkert 

var minnst á slíkt í tísti Jaclyn Cometics og fylgjendur þeirra létu það aldeilis ekki fram hjá 

sér fara. „What about the lippies that had fuzz on them? That has nothing to do with hot 

temperatures...“ (Kristen Morr (Butt), 2019), var meðal athugasemda við tíst Jaclyn 

Cosmetics og fjölmargir tóku undir í myndum og máli (Jaclyn Cosmetics, 2019).  

Síðasti naglinn í „líkkistu Jaclyn“ í þessu máli var vafalaust myndbandið „My Lipsticks“ 

þar sem Jaclyn gaf út eftirfarandi yfirlýsingu: „My lipsticks are not mouldy, they are not 

hazardous, they are not contaminated, they are not unsafe for you in any way, shape or 

form. Every single ingredient in my lipstick is new and it is FDA approved“ (Jaclyn Hill, 

2019, 12. júní, 2:23-2:35). Dagana fyrir og í kringum útgáfu myndbandsins hafði fólk birt 

myndir af útbrotum, ofnæmisviðbrögðum og rifum á húð sinni eftir að hafa notað 

varalitina hennar, í sumum tilfellum blæddi jafnvel og fólk varð að fara á sýklalyf (Spill, 

2019, 7:08-8:00). Lífefnafræðingur að nafni Kenna, sem bæði hefur unnið við gæða eftirlit 

og gerð snyrtivara í um 6 ár ákvað að tjá sig í myndbandi um útskýringar Jaclyn. Kenna 

sagði lýsingar Jaclyn á framleiðsluferlinu ekki samræmast heilbrigðislögum, varðandi 

vinnuklæðnað verksmiðjustarfsmanna og þrif á kerum sem varalitirnir voru blandaðir í 

(Kenna, 2019). Útskýringar Jaclyn skýrðu heldur ekki tilvist hvítu og svörtu háranna utan 

á varalitnum, sem innan.  

Eftir gífurlegt mótlæti frá viðskiptavinum, fylgjendum og öðrum förðunarvöru 

framleiðendum, hvarf Jaclyn þann 26. júní nær sporlaust af samfélagsmiðlunum Twitter 

og Instagram. Er fólk reyndi að ná sambandi við hana þar mættu þeim skilaboð um að 

miðlunum hefði verið lokað eða eytt. Greinilegt er að þarna hefur útilokunarmenningin 

náð hápunkti fyrir Jaclyn, sem hefur upplifað sig svo útilokaða að hún fjarlægði sjálfa sig 

úr kringumstæðum. Í tísti sem birtist skömmu áður en Twitter síðu hennar var lokað, 

sagðist Jaclyn þurfa að passa uppá sína andlegu heilsu. Viðbrögð sumra voru að segja fólki 

að róa sig og að skemmdir varalitir væru ekki þess virði að skemma einhvern andlega. En 

aðrir tóku það ekki í mál og sögðust næstum hafa séð það fyrir að Jaclyn myndi spila út 

„andlegri heilsu“ og leika fórnarlamb, vegna þess hve algeng varnartaktík það væri hjá 

henni (Krause, 2019, 27. júní). Líkt og Foucault bendir á þá er rökvísi valds byggð á fjölda 

kænskubragða og valdi er aldrei beitt án þess að það hafi markmið, sama hvort slík 
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markmið séu að öllu leyti meðvituð eða ekki (Foucault, 1980, bls. 95). Í tilfelli Jaclyn gæti 

það verið sitt lítið af hvoru.  

Mikilvægur þáttur í því að skilja valdadýnamíkina milli Jaclyn og fylgjenda hennar er 

hugtakið „einhliða sambönd“ (e. parasocial relationships). Einhliða samband myndar 

einstaklingur við einhvern sem hann þekkir ekki í raunveruleikanum, en finnst hann 

þekkja vegna upplýsinga sem hann hefur aflað um viðkomandi, til að mynda í gegnum 

samfélagsmiðla. Mannsheilinn á stundum erfitt með að sjá muninn á (stafrænum) 

einhliða samböndum og raunverulegu samböndum fólks við fólk sem það umgengst. Fyrir 

suma bæta einhliða sambönd á netinu upp skort á raunverulegum samböndum (Bérail, 

Guillon og Bungener, 2019). „YouTubers can be described as publicly overexposed active 

users who share their personal information and personal interests through video content 

with the rest of the users, the viewers, who remain mostly anonymous“ (Bérail, Guillon 

og Bungener, 2019, bls 191). Sambandið sem myndast milli „Youtubera“ og fylgjenda er 

ekki gagnkvæmt, í það minnsta ekki á einstaklings stigi.  Fylgjendur sem ekki átta sig 

fyllilega á þessu einhliða sambandi geta því upplifað sig svikna ef „Youtuberinn“ gerir 

eitthvað „á þeirra hlut“, líkt og ef raunverulegur vinur væri að brjóta traust þeirra (Bérail, 

Guillon og Bungener, 2019; Maggie Mae Fish, 2019).  

Jaclyn býr yfir miklum menningarlegum auði, sem birtist í fjölda úrræða sem hún 

hefur. Meðal þeirra úrræða er menningarleg þekking innan förðunar samfélagsins, 

munnleg hæfni sem nýtist í samskiptum við fylgjendur og fagurfræðilegu vali hennar sem 

höfðar til annarra (Swartz, 1997, bls. 75). Bourdieu (sjá Swarts, 1997, bls. 77) segir 

menningarlegan auð oft afar ráðandi, en þó er ýmislegt sem bendir til þess að 

efnahagslegur auður sitji skör ofar. Efnahagslegum auði er auðveldlega hægt að umbreyta 

í menningarlegan og félagslegan auð en er breyta á þeim síðarnefndu í efnahagslegan 

geta hindranir birst. Ástæða þess er sú að menningarlegan og félagslegan auð er 

auðveldara að véfengja og rengja (bls. 76-80). Jaclyn hefur vissulega safnað miklum 

efnahagslegum auði í gegnum Youtube rás sína, en sá efnahagslegi auður veltur að 

stærstum hluta á mótframlagi þeirra sem hana styðja í gegnum athyglishagkerfið. 

 Áhrifavaldar og samfélagsmiðlastjörnur líkt og Jaclyn hafa áhrif á ákveðin samfélög 

fólks sem safnast hefur í kringum sameiginlegan áhuga, í þessu tilfelli í kringum förðun 

(Uzunoğlu og Kip, 2014). Jaclyn hefur hinsvegar vikið svo langt frá sínu 
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menningarsamfélagi og væntingum meðlima þess til hennar að hún hefur uppskorið 

útilokun og mótlæti fyrir það. Ein af ástæðum þess að fylgjendur hennar og viðskiptavinir 

snerust svo gegn henni voru þau vonbrigði sem fólk upplifði í táknrænum og 

efnahagslegum samskiptum sínum við Jaclyn. Er fylgjendur hennar ákváðu að stunda 

viðskipti við hana var það vegna þess að þeir trúðu því að þeir væru að fá góðan díl, en 

líkt og Bourdieu bendir á, þá leitast einstaklingar og hópar við að gera sem mest úr (e. 

maximize) þeim auð sem þeir hafa (Swartz, 1997, bls. 71).  

Hylland Eriksen (1995) nefnir efasemdir fræðimanna um áhrif stafræns lífs 

einstaklinga á raunlíf þeirra og hvort raunveruleg tenging sé milli þessara heima (Hylland 

Eriksen, 1995, bls. 87). Samband Jaclyn og annarra áhrifavalda við aðra notendur 

internetsins sýnir þó svart á hvítu hvernig efnahagslegt, félagslegt og menningarlegt líf 

einstaklinga verður fyrir áhrifum af internet samskiptum. Áhrifavaldar eru efnahagslega 

háðir fylgjendum sínum og fylgjendur eru oft á tíðum háðir sambandinu sem þeir upplifa 

við áhrifavaldana, þó svo það kunni að vera einhliða.  

Vikið verður frá Jaclyn Hill og hennar útilokun, en kollegi hennar úr „bjútúbera“ 

heiminum, James Charles, tekur við.  

4.2 Útilokun James Charles 

Aðdragandi útilokunar James Charles var öllu snarpari en hjá Jaclyn Hill, og átti sér rætur 

hjá öðrum „bjútúber“ að nafni Tati Westbrook, sem hafði reynst James hálfgerður 

lærimeistari innan fagsins sem og náinn vinur. Tati Westbrook birti í maí 2019 myndband 

titlað „BYE SISTER“. Myndbandið var síðar fjarlægt af rás Tati, en endurbirt á öðrum rásum 

(LIVE ARCHIVE, 2019). Titillinn „BYE SISTER“ vísar í James, sem hefur kallað fylgjendur sína 

„sisters“ og mikið af markaðssetningu hans snýst í kringum „sisters“ nafnið (Sisters 

Apparel, á.á.).  

Tati byrjar myndbandið á að segja að það sem hafi fyllt mælinn hjá henni hafi verið 

þegar James ákvað að gera kostaða auglýsingu með hennar helsta keppinaut í 

hárvítamína geiranum og ljúga að henni um aðdraganda þess samnings. Tati segir frægð, 

vald og feitan bankareikning breyta nær öllum, og að James sé þar ekki undanskilinn. Tati 

segist ekki geta stutt við bakið á honum lengur því hann sé farinn að líta of stórt á sjálfan 

sig og niður á  fólkið sem byggði upp “bjútúberabransann“ (LIVE ARCHIVE, 2019).  
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Tati bendir einnig á endurtekið munstur James hvað varðar kynhneigð hans, en hann  

gantast reglulega með það að laðast meira að gagnkynhneigðum strákum en öðrum 

samkynhneigðum strákum. Tati segist endurtekið hafa orðið vitni af valdbeitingu og 

hagræðingu (e. manipulation) James á kynhneigð annarra ungra manna. James á þá að 

hafa misnotað frægð sína og ríkidæmi til að fá ráðvillta stráka í kynferðislegt samband við 

sig, með hótunum um að afhjúpa og smána þá á samfélagsmiðlum sínum, ef þeir höguðu 

sér ekki eftir hans höfði (LIVE ARCHIVE, 2019, 24:11-24:47). 

Þessar ásakanir eru vafalaust þær alvarlegustu sem Tati ber fram, en þær eru ekki 

tilhæfulausar. Á youtube má finna fjöldann allann af myndbönd þar sem James sést áreita  

gagnkynhneigða karlmenn (Snatched, 2019; Teabang, 2019). Að mati Tati talar James  full 

frjálslega um kynlíf og kynferðislega hluti, á youtube rás sinni þar sem fylgjendur hans eru 

að stærstum hluta börn og yfir höfuð í kringumstæðum þar sem slíkt er ekki viðeigandi. Á 

heildina litið segist Tati vera smeyk við James, vegna þess hvernig hann spilar með fólk og 

stjórnar því (e. manipulate) (LIVE ARCHIVE, 2019). 

 Fljótlega eftir að Tati birti myndband sitt, birti James Charles myndband með 

afsökunarbeiðni á Youtube rás sinni sem hann síðar eyddi út en það er þó til á öðrum 

rásum. Í myndbandinu biður James Tati og eiginmann hennar afsökunar fyrir að bregðast 

þeim. James neitar engum ásökunum og viðurkennir að hann sjái eftir því að tala svo 

opinberlega um sín vafasömu strákamál (Stasia‘s Secret, 2019). Í byrjun hafði James 

Charles rúmlega 16.5 milljón fylgjendur á Youtube, en þremur dögum eftir að „BYE 

SISTER“ mynbandið var birt, var James dottin niður í 13.9 milljón fylgjendur. Útilokunin 

sem James varð fyrir eftir ásakanirnar var á þann hátt afar sýnileg. Tati hinsvegar flaug 

upp í fylgjendatölum, en á um þremur dögum höfðu rúmlega 3 milljónir bæst í 

fylgjendahóp hennar (Alexander, 2019). Líkt og Graeff (2016) nefnir, hefur þátttaka ungs 

fólks í aktívisma í stafrænu umhverfi birst í sniðgöngu og viðskiptaeinangrun á því eða 

þeim sem verið er að mótmæla, en einnig í stuðningi og kaupum á vörum þeirra sem það 

vill styðja (Graeff, 2016, bls. 95). 

Það sem áhugavert er í tilfelli James er ákvörðun fylgjenda og annarra 

internetnotenda að „útiloka“ hann aðeins út frá frásögn Tati. James Charles var á þessum 

tíma rétt að verða tvítugur og velgengni hans á sér fá fordæmi í áhrifavaldaheiminum. Á 

„skýringa rás“ Lauren Chen á Youtube, fjallar Lauren um „útilokun“ James í sambandi við 
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þórðargleði eða schadenfreude (Lauren Chen, 2019). Líkt og fram kemur í 1. kafla 

ritgerðarinnar lýsa Parkinson og Manstead þórðargleði sem ánægjunni sem menn finna 

til er öðrum gengur illa. Þátttakendur í þórðargleði þurfa ekki að vera í beinum 

samskiptum, líkt og sannast í útilokunarmenningu (Parkinson og Manstead, 2015, bls. 

372). Útilokun James Charles kann að skýrast af þórðargleði, en skilgreind orsök 

þórðargleði eru meðal annars öfundsýki eða sú tilfinning að einhver eigi skilið að þjást 

(Van Dijk og Ouwerkerk, 2014, bls. 8-9).  

Útilokun James er einnig hægt að tengja við andstöðupöruninna „við“ og „hinir“, sem 

mikið hefur verið rædd innan mannfræðinnar. Abu-Lughod (1991) fjallar um þessa 

andstæðupörun í samhengi við mannfræðinga á vettvangi sem í gegnum tíðina hafa fallið 

fyrir því að skilgreina sjálfa sig og sín vestrænu systkini sem „okkur“ og framandgera 

viðfangsefni sín frá öðrum heimum sem „hina“. Abu-Lughod bendir réttilega á að 

mannfræðin hefur oft á tíðum verið upptekin af því að skilgreina hópa út frá breytileika í 

menningu. Þessi andstæðupörun „við“ og „hinir“ felur í sér valdaójafnvægi þar sem „við“ 

sitjum skör hærra en „hinir“ (Abu-Lughod, 1991, bls. 138-139). Abu-Lughod bendir einnig  

á galla þess að „skrifa menningu“ (e. writing culture) og skilgreina hana á þann hátt sem 

mannfræðingar fyrri tíma gerðu: „I will argue that “culture” operates in anthropological 

discourse to enforce separations that inevitably carry a sense of hierarchy“ (bls. 137-138). 

Menning, eða menningarmunur getur því valdið sundrung sem sækir réttlætingar í 

skilgreiningar okkar á menningu.  

James Charles og aðrir stórir „bjútúberar“ hafa í augum margra fjarlægst 

sameiginlega menningu þeirra sem tilheyra förðunarsamfélaginu, sem samanstendur af 

fylgjendum að stórum hluta og „bjútúberum“ í minni hluta. Megin aðdráttarafl 

„bjútúbera“ hefur verið sú persónulega tenging sem fylgjendur finna, við „bjútúbera“ sem 

flestir koma úr alþýðustétt líkt og flestir fylgjendanna. Sú tenging virðist taka breytingum 

er „bjútúberarnir“ rísa til frægðar og frama og lífstíllinn sem þeir deila með fylgjendum 

sínum fer að fjarlægjast lífsstíl fylgjendanna (Lauren Chen, 2019). Menning er, í 

skilgreiningu Hylland Eriksen (1995), sú hæfni, hugmyndafræði og hegðun sem 

einstaklingar hafa lært sem meðlimir tiltekins samfélags og verkar sem fyrirbæri sem gerir 

tveimur eða fleiri einstaklingum kleift að skilja hvorn annan (Hylland Eriksen, 1995, bls. 

82 og 3). Þegar sá skilningur hverfur og veruháttur einstaklinga innan samfélags stangast 
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á í skilgreiningu, hegðun og skynjun á umhverfi, getur hópurinn skipst í tvennt, í „við“ 

verandi fylgjendurnir og „hinir“ verandi James Charles og aðrir stórir „bjútúberar“ (Abu-

Lughod, 1991, bls. 138-139; Barnard, 2000, bls. 142).  

Útilokunarmenning er nokkurs konar múgæsing sem byggist á andstæðuvenslunum 

„við“ og „hinir“, þar sem stýring líkama er einnig framkvæmd af okkur sjálfum og þeim 

hópi eða menningu sem við tilheyrum. Sú stýring, sem Foucault kallar lífvald, er meðal 

annars ögun líkamans, þar sem komið er fram við mannslíkamann eins og afkastamikla og 

efnahagslega gagnlega maskínu (Lauren Chen, 2019; Foucault, 1980, bls. 139-145). Er 

líkamleg maskína „bjútúberanna“ gengur ekki á þann hátt sem samfélaginu (fylgjendum) 

líkar, grípur samfélagið inní og beitir andófi á formi útilokunarmenningar til þess að rétta 

stefnu maskínunnar (bjútúberanna). 

Í tilfelli „bjútúberanna“ er útilokunarmenning gerð möguleg sökum efnahagskerfis 

sem byggist á athygli sem fylgjendur geta ýmist gefið eða tekið í burtu. Er kemur að valdi 

sem byggist á öðru en athygli, eru áhrif útilokunarmenningar þó vafasöm. Pólitískt vald er 

meðal þess sem draga kann úr áhrifum útilokunarmenningar en slíkt kemur skýrt fram í 

„Klaustursmálinu“ svo kallaða, sem skoðað verður í næsta kafla. 

4.3 Klaustursmálið 

Fyrir rúmu ári síðan, 28. nóvember 2018, birtu fréttamiðlarnir Stundin og DV upplýsingar 

varðandi fordómafulla orðræðu sex þingmanna á Alþingi. Fjórir voru Miðflokksmenn: 

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Bergþór Ólason og Anna 

Kolbrún Árnadóttir, og tveir úr Flokki fólksins: Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson. 

Samtal þeirra fór fram á Klaustur bar í miðbæ Reykjavíkur og var tekið upp af gesti 

staðarins, Báru Halldórsdóttur, sem hryllti við fordómafullri orðræðu þingmannanna sem 

beindist aðallega að öðrum þingmönnum, konum, hinsegin fólki og öryrkjum. 

Klaustursmálið hafði íslenskt samfélag í heljargreipum í langan tíma, og á sér fá fordæmi 

í íslenskri stjórnmálasögu (Erla María Markúsdóttir, 2018; Sólveig Klara Ragnarsdóttir, 

2019).  Fyrstur til þess að tjá sig um málið var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, verandi 

formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra Íslands. Sigmundur afsakar þó ekki 

framferði sitt, heldur rengir réttmæti þess sem komið hafði fram og lýsir yfir áhyggjum 

sínum varðandi njósnir. Í hans augum voru hugsanlegar njósnir alvarlegasti punkturinn í 
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þessu öllu saman; líklega hefði hlerunarbúnaði verið beitt eða að brotist inn í 

hljóðupptökubúnað síma þeirra (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 2018). 

Sigmundur og hinir Miðflokksmennirnir þrír leituðu í kjölfarið til Persónuverndar og 

óskuðu eftir að rannsakað yrði hvort athæfi Báru væri saknæmt og hvort hún hefði haft 

samverkamenn. Niðurstaða Persónuverndarnefndar var að athæfið teldist brotlegt, 

meðal annars vegna lengdar upptökunnar, en Bára var ekki krafin um að greiða sekt, 

meðal annars vegna úrskurðar Persónuverndar um að þingmenn nytu minni 

einkalífsverndar en aðrir sem almannapersónur. Þingmennirnir fjórir reyndu þó málið 

fyrir dómstólum, sem síðar höfnuðu því (Sólveig Klara Ragnarsdóttir, 2019). 

Samstaða Íslendinga með Báru var óumdeilanleg og fæstir löstuðu hana fyrir 

upptökurnar. Skoðanakannanir leiddu í ljós að um 90% íslendinga vildu að þingmennirnir 

segðu af sér (Jón Trausti Reynisson, 2018). Í athugasemdakerfi greinarinnar var nær 

eindreginn stuðningur við Báru (Jón Trausti Reynisson, 2018). Mikil umræða skapaðist 

einnig um Klaustursmálið á Twitter, en þar skrifaði fólk almennt undir myllumerkinu 

#klausturgate (Twitter, á.á.). Siðanefnd Alþingis fór yfir málið og Forsætisnefnd Alþingis 

félst síðar á mat siðanefndar að þingmenn Miðflokksins, Bergþór Ólason og Gunnar Bragi 

Sveinsson, hefðu brotið siðareglur Alþingis með ummælum sínum á Klausturbar. Hinir 

þingmennirnir fjórir reyndust hinsvegar ekki brotlegir (Sólveig Klara Ragnarsdóttir, 2019). 

Bergþór og Gunnar Bragi tilkynntu að þeir myndu taka leyfi frá störfum, en neituðu að 

segja af sér, líkt og almenningur og aðrir þingmenn höfðu óskað eftir. Þingmenn Flokks 

fólksins, Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson, voru reknir úr flokknum, en héldu þó 

enn þingsæti sínu. Kolbrún Anna íhugaði ein afsögn, en situr þó enn sem fastast á Alþingi. 

Á heimasíðu Alþingis má sjá að sexmenningarnir eru enn allir í embætti (Erla María 

Markúsdóttir, 2018; Alþingi, á.á.).  

Það sem hindrar mest framgöngu útilokunarmenningar í Klaustursmálinu eru lög og 

regla. Pólitík reynir að koma í veg fyrir lögleysu og öryggisleysi samfélaga, með algildum 

lögum sem ná jafnt yfir meðlimi samfélags (Hylland Eriksen, 1995, bls. 165). En þó 

ríkisstjórnir, stofnanir og önnur gangverk sem snúa að pólitískri stýringu almennings búi 

yfir valdi, er valdið ekki aðeins þeirra, heldur beitir almenningur valdi til baka. Vald er 

allsstaðar og því er beitt á hverri stundu úr öllum mögulegum áttum (Foucault, 1980, bls. 

93). Vald, eða réttara sagt andóf almennings gegn ríkisvaldinu og þingmönnum, byggist 
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að stórum hluta á siðferðilegum lögmálum, sem eru sameiginleg innan samfélagsins. 

Siðferðileg lögmál og pólitísk lög eru þó oft ekki fyllilega samhljóða. Í Klaustursmálinu var 

niðurstaða yfirvalda og laga ekki samhljóða niðurstöðu almennings varðandi brottrekstur 

eða afsagnir þingmannanna. Andóf og útilokun almennings gagnvart Klausturs 

sexmenningunum hafði ekki þau áhrif sem tilætluð voru í upphafi, en almenningur getur 

aðeins haldið í þá von að atburðir Klaustursmálsins falli ekki í gleymsku og að kjósendur 

minnist þess í næstu kosningum.  

Líkt og gildir oft um orðræður er skammtímaminni samfélaga oft einn af ókostum 

útilokunarmenningar. Atburðir útilokunarmenningar eru sömuleiðis oft fljótir að brenna 

út og önnur málefni taka við. Dæmi um slíkt má meðal annars sjá í Klausturmálinu sem 

virðist ætla að hljóta þau örlög að það fenni jafnt og þétt yfir það. 
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5 Umræður og lokaorð 

Eins og Hylland Eriksen (1995) bendir á þá styðjast mannfræðingar gjarnan við þá 

skilgreiningu á hugtakinu menningu að hún sé sú hæfni, hugmyndafræði og hegðun sem 

einstaklingar hafa tekið upp sem meðlimir samfélags. Þeir sem útiloka hafa vissulega 

sameiginlega hæfni og skilning í hugmyndafræði sinni og hegðun, en þeir sem útilokaðir 

eru hafa glatað nauðsynlegum eiginleikum til þess að fá að tilheyra sínu fyrra samfélagi. 

Líkt og Abu-Lughod benti á getur skilgreining menningahópa leitt til aðskilnaðar og 

stigveldisskiptingar (Abu-Lughod, 1991, bls. 137-138). Útilokun dregur athygli að mismun, 

staðfestir hann og aðskilur andstæð öfl innan stigveldisins.  

Sögur þeirra útilokuðu einstaklinga sem greint hefur verið frá í þessari ritgerð benda 

til þess að útilokun þeirra hafi verið afleiðing fráviks veruháttar þeirra frá veruhætti 

annarra innar sömu menningar. Völd þeirra, frægð og frami virtust á einhvern hátt 

umbreyta samfélagslegri forskrift þeirra, skilgreiningu á heiminum, hugsanahætti og 

hegðun. Veruháttur þeirra útilokuðu átti þar af leiðandi ekki samleið með veruhætti 

annarra innan samfélagsins sem þeir höfðu tilheyrt (Barnard, 2000, bls. 142). Í frásögnum 

útilokunarmenningar í fjórða kafla hér að framan kemur skýrt fram hvernig  

valdaójafnvægi innan stigveldisskiptingar samfélaga getur skapað mótsagnir sem 

sundurgreina og einangra ólík öfl frá hvort öðru. Fyrirhugað markmið „útilokunar“ er að 

verka sem ferli, sem áorkar, með stanslausu erfiði og árekstrum, umbreytingu, eflingu og 

umsnúning á valdinu (Foucault, 1980, bls. 92-93). Ennfremur, birtist útilokun í formi 

lífvalds, þegar tannhjól líkamlegra maskínu þeirra útilokuðu snúast ekki samkvæmt 

gangverki samfélagsins (Foucault, 1980, bls. 139-145).  

Andóf útilokunarmenningar birtist fyrst og fremst í skerðingu úrræða. En úrræði fólks 

teljast til auðs þegar þau virka sem félagsleg birting valds, þ.e.a.s. þegar úrræðin eru 

eftirsótt af öðrum (Swartz, 1997, bls. 73-74). Útilokunar úrræði fólks felast meðal annars 

í menningarlegri sniðgöngu og skerðingu á athygli, sem í tilfellum þeirra sem þrífast á 

athyglishagkerfinu, leiðir til skerðingar á lífsgæðum (Bromwich, 2018; Graeff, 2016, bls. 

95).  

Augljóst er út frá þessari skilgreiningu að útilokunarmenning og siðafár (e. moral 

panic) eiga margt sameiginlegt. Siðafár er nokkurskonar viðbragð fjöldans, þ.e. stórra 

hópa innan tiltekins samfélags, þar sem gripið er til aðgerða og umfjöllunar, er ákveðnir 
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einstaklingar eða hópar stofna samfélagslegum gildum í hættu, að mati fjöldans (Cohen, 

2011, bls. 1). Siðafár hefst er eitthvað/einhver er skilgreindur sem hætta gagnvart 

samfélagslegum gildum og hagsmunum. Cohen kallar þessa einstaklinga „þjóðarskelfa“ 

(e. folk devils) (Cohen 2011, bls. xxvi-xxvii). Þjóðarskelfar og hættan sem af þeim stafar er 

síðan kynnt á einfaldan hátt í fjölmiðlum. Við það magnast áhyggjur almennings. Því næst 

kallar almenningur eftir svörum, en þá bregðast ýmist yfirvöld eða aðrir álitsgjafar við. 

Niðurstaðan getur síðan verið tvíþætt. Annað hvort leiðir siðafárið til samfélagslegra 

breytinga, eða skelfingin og umtalið dofnar út (Thompson, 1998, bls. 8).  

Innan útilokunarmenningar er „þjóðarskelfa“ vissulega að finna, þ.e. þeir sem 

útilokaðir verða. Fjölmiðlar eiga þátt í mótun atvika innan útilokunarmenningar, en 

samfélagsmiðlar einstaklinga móta orðræðuna þó oft og tíðum á mun áhrifaríkari hátt en 

nokkur hefðbundinn fréttamiðill. Innan förðunarsamfélagsins á Youtube má finna 

„skýringarásir“ sem sérhæfa sig í málefnum „bjútúbera“, sem almenningur leitar til. Því 

teljast þær rásir nokkurs konar álitsgjafar. Í tilfelli Jaclyn Hill biðlaði fjöldinn vissulega til 

yfirvalda, svo sem FDA (Federal Drug Administration), og kröfðust rannsóknar á 

menguðum varalitum (Will (teaspills son), 2019). Niðurstaða útilokunarmenningar getur 

síðan verið margræð.  

Einn af annmörkum útilokunarmenningar er sá að múgurinn er ekki endilega alltaf 

með skýrt loka markmið (Spooky Lips And Fat Hips, 2019). Skortur á eiginlegum leiðtoga 

gæti til að mynda skýrt þessa óákveðni. Er það afsökunarbeiðni og lof um bót og betrun 

sem fólk er á höttunum eftir? Eða er óskin hreint út sagt sú að einstaklingar eigi að láta 

sig hverfa algjörlega af sjónarsviðinu? Þegar James Charles birti afsökunarbeiðni sína í 

myndbandi, snéru athugasemdir áhorfenda mjög að því hve óeinlægur James virtist vera 

í svipbrigðum sínum og líkamstjáningu og því var afsökunarbeiðni hans ekki tekin gild 

(Stasia‘s Secret, 2019). Viðbrögð áhorfenda voru m.a. að affylgja (e. unsubscribe) James 

á Youtube, en fylgjendatala James í dag er komin upp í sömu 16.5 milljónirnar og hún var, 

áður en útilokunin átti sér stað (Alexander, 2019; James Charles, á.á.). Útilokun James 

undirstrikar þann skort á samheldni sem oft má finna í aðgerðum útilokunarmenningar. 

Eins munu nýjir áhorfendur líklega hafa litla sem enga hugmynd um það sem átti sér stað 

þar áður, sökum þess hve skammlífir atburðir útilokunarmenningar eru.  
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Útilokunarmenning hefur einnig þann annmarka að hún leiðir oft af sér umræðu sem 

ekki getur talist málefnaleg, en í verstu tilfellum hvetja þátttakendur 

útilokunarmenningar aðra til ofbeldis og kalla eftir niðurlægingu þeirra sem þeir kjósa að 

beina spjótum sínum að (BBC Radio 4, á.á.). Spurningin er, hvernig er hægt að taka 

„aðgerðarstefnu“ innan útilokunarmenningar alvarlega, þegar þeir sem gagnrýna eru 

komnir á sama (eða lægra) plan og sá sem útilokaður er? Sökum nafnleysis internetsins, 

reynist það auðveldara fyrir einstaklinga að beita aðra slíku ofbeldi, án alvarlegra 

afleiðinga: „Yet because those who target them are able to remain anonymous, or are 

just one voice within a much larger digital mob, they aren’t accountable for the level of 

punishment they dish out“ (BBC Radio 4, á.á.). 

Fyrir ekki svo löngu síðan tjáði Barack Obama, fyrrum forseti Bandaríkjana, sig um 

útilokunarmenningu þar sem hann bendir meðal annars á hræsni þeirra sem setja sig í 

dómarasætið. Hann minnir áheyrendur á að ekkert okkar sé svo fullkomið að við megum 

setjast á háan hest og dæma aðra óæðri okkur. Obama segir það algengan misskilning 

meðal ungmenna að leiðin til framþróunar og breytinga á samfélagslegum vandamálum 

sé dómharka gagnvart þeim, sem að okkar mati hafa gert eitthvað rangt. Obama segir 

steinkast í einstaklinga ekki aðgerðastefnu, heldur leið einstaklinga til þess að finnast þeir 

hafa afrekað eitthvað (Guardian News, 2019). Þessi gagnrýni hefur heyrst víðar, en 

„bjútúberinn“ Lacie hefur einnig bent á að útilokunarmenning sé ómarkviss að því leyti 

að hún leggur of mikla áherslu á útilokun einstaklinga og afmarkaðra hópa. Til þess að ná 

fram samfélagslegum umbótum, segir Lacie útilokunarmenningu verða að ráðast að 

kerfisbundinni rót vandans (Spooky Lips And Fat Hips, 2019). 

Útilokun og smánun almennings á þjóðarskelfum hefur í gegnum aldirnar þróast frá 

fúleggja kasti í gapastokknum á torgum úti, yfir í útilokunarmenningu stafræns nútíma 

(BBC Radio 4, á.á.). Útilokunarmenning okkar tíma hefur sveipað smán gapastokksins, 

aðgerðarsinnaðri skikkju og breitt út boðskap sinn á mun stærri skala en áður var 

mögulegt. Útilokunarmenning hefur sumpart endurvakið eldra form opinberrar 

smánunar og dregið að sér athygli frá ólíkum stéttum samfélagsins, allt frá 

förðunaráhugafólki frá afmörkuðum afkimum internetsins, til áhrifamikilla leiðtoga á 

veraldarvísu, svo sem Barack Obama. Þó svo að mannfræðin hafi á þessum tímapunkti 

ekki enn fjallað að ráði um útilokunarmenningu, þá tel ég það vera spennandi nýjan 
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vettvang sem hægt er að skoða út frá mun fleiri kenningarlegum sjónarmiðum 

mannfræðinnar en ég hef gert hér. Eins tel ég athugun á útilokunarmenningu bjóða upp 

á þverfaglegt samstarf, sökum fjölbreytileika útilokunar atvika. Fjölmiðlafræði hefur til að 

mynda sýnt siðafári sérstaka athygli í fræðilegri umfjöllun sinni (Ingraham og Reeves, 

2016).  

Að lokum: þegar öllu er á botninn hvolft, hef ég enn ekki gert það upp við mig hvort 

útilokunarmenning og hennar aðferðir eigi í raun rétt á sér. En útilokunarmenning er að 

mínu mati hvorki fyllilega rétt, né röng. Ég tel að ef útilokunarmenning nær að halda sig 

við málefnalega umræðu, skýrari markmið og fókus á kerfisbundnar breytingar, sé hún 

komin til að vera. 
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