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Útdráttur 
Sýndarsamskipti eru ímynduð tengsl áhorfanda við fólk í fjölmiðlum, í þessari rannsókn 

eru könnuð sýndarsamskipti við persónu í sjónvarpsþætti. Áhorfandi telur sig „kynnast“ 

persónu í gegnum áhorf á sjónvarpsþátt og ímyndar sér persónu sem vin, en þessi 

samskipti eru óhjákvæmilega einhliða. Upphaflega var fólk sem átti sýndarsamskipti 

talið gera það vegna einmanaleika og skorts á félagslegum samskiptum, hins vegar 

finnast þessi tengsl ekki í nýlegri rannsóknum. Það bendir til þess að aðrar ástæður eru 

fyrir því að fólk á sýndarsamskipti. Í þessari rannsókn (N=235) var athugað hvort 

sjónvarpsvenjur (tími og fjöldi þátta), samskipti (ánægja með eigin vinahóp, löngun í 

öðruvísi vinahóp, einmanaleiki og hversu vel þörfum fyrir tengsl er mætt), almenn líðan 

(sjálfs-misræmi og huglæg vellíðan) eða líðan á meðan áhorfi stendur (vellíðan, 

sjálfstraust og einmanaleiki) geti bætt forspá um sýndarsamskipti. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að því meiri sem; a) meðaltími sjónvarpsáhorfs, b) fjöldi þátta sem 

fólk fylgist reglulega með, c) óánægja með eigin vinahóp, d) sjálfs-misræmi, e) 

sjálfstraust og f) vellíðan á meðan áhorfi stendur er, því meiri sýndarsamskipti á fólk.  

Almenn líðan veitir bestu forspá um sýndarsamskipti sem lýsir sér í því að fólk sem er 

með mikið sjálfs-misræmi á mest sýndarsamskipti. Ástæðu þess teljum við vera flótta 

fólks frá eigin lífi vegna óánægju með sjálft sig. 
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Inngangur 
Tilgangur þessarar rannsóknar er að finna hvernig er best hægt að spá fyrir um 

sýndarsamskipti (parasocial interaction) við persónur í sjónvarpsþáttum og skilja þannig 

hugtakið sýndarsamskipti betur. Þegar notast er við orðið persóna (character) er átt við 

persónu sem leikari er að túlka hverju sinni í sjónvarpsþætti. Samsömun (identification) 

skiptist í tilfærslu (transportation) og sýndarsamskipti (Greenwood og Long, 2009). 

Einhver skörun er þó á milli þessara hugtaka því ein rannsókn hefur sýnt jákvæða fylgni 

milli tilfærslu og sýndarsamskipta (Greenwood, 2008). Samsömun er ímyndað ferli þar 

sem áhorfandi samsamar sig með persónu, deilir með henni þekkingu á söguþræðinum 

og tileinkar sér markmið persónunnar, áhorfandi vonar því að persónu takist ætlunarverk 

sitt (Cohen, 2001; 2006). Þegar samsömun á sér stað er talað um að áhorfendur verði 

þátttakendur (involvement) (Barker, 2005). Samsömun skiptist í tilfærslu og 

sýndarsamskipti. Tilfærsla á sér stað í gegnum samkennd (empathy), það er að segja fólk 

verður niðursokkið tilfinningalega og hugrænt í söguþráð, áhorfendur finna til með og 

vilja líkjast persónu (Green og Brock, 2000). Sýndarsamskipti eru ímynduð tengsl 

áhorfanda við fólk í fjölmiðlum, í þessari rannsókn er um að ræða sýndarsamskipti við 

persónu í sjónvarpsþætti. Áhorfandi telur sig „kynnast“ persónu í gegnum áhorf á 

sjónvarpsþátt og ímyndar sér persónu sem vin, en þessi samskipti eru óhjákvæmilega 

einhliða. Tilhneiging fólks að tilfærast í söguþráð virðist innhalda samsömun („ég stend 

sjálfa/n mig að því að finna sömu tilfinningar og persónan“) í gegnum samkennd en 

ekki ímyndaða vináttu (Greenwood og Long, 2009). Miðað við þá aðgerðabindingu 

segja Green, Brock og Kaufman (2004) að tilfinningaleg tengsl við persónu í 

sjónvarpsþætti gefi tækifæri á tilfærslu og félagslegum tengslum, í gegnum samsömun 

með persónu eða hóp af persónum.  

 Fólk eyðir miklu í sjónvarpefni, 1.100 krónur borgaðar í bíó, 700 krónur á 

myndbandaleigu, kvikmyndum halað niður af netinu og allt að milljón íslenskum 

krónum eytt í risastóran flatskjá með hljóðkerfi sem er allt í kring í stofunni (surround 

sound), þá er ekki talinn með tíminn sem fer í það eitt að stara á skjáinn. Það nýjasta er 

þrívíddar sjónvarp, en þar er tilgangurinn að áhorfandi hafi þá tilfinningu að vera 

bókstaflega inni í myndinni. Það eina sem vantar er að finna lykt eða snertingu í gegnum 

sjónvarpið, þá mætti segja að áhorfandi sé kominn inn í heim sjónvarpsins. 

 Gríðarleg aukning hefur orðið á frítíma fólks síðustu áratugi (Zillman og 

Vordener, 2000). Menn nýta frítíma sinn að mestu leyti í skemmtun og fjölmiðlar eiga 
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stóran sess þar (Zillman og Vordener, 2000). Sjónvarp er ein stærsta uppspretta 

skemmtunar, þó svo að fleira sé í boði, svo sem bækur, kvikmyndir, útvarp, tölvuleikir 

og internetið (Zillman og Vordener, 2000). Á seinustu áratugum hefur hlutverk 

sjónvarps í lífi fólks stækkað. Frá því að hafa örfáar sjónvarpsstöðvar í offramboð af 

sjónvarpsefni. Stór hluti af daglegu lífi og umhverfi nútíma fólks tengist sjónvarpi 

(Livingstone, 1998). Uppröðun húsgagna í stofunni fer yfirleitt eftir því hvar sjónvarpið 

er staðsett, aðalumræðuefni dagsins er einn af sjónvarpsþáttum gærkvöldsins og það 

ríkir tilhlökkun yfir komandi þáttum. Sjónvarp er einnig orðið að leið til að hafa ofan af 

fyrir börnum (Livingstone, 1998), með endalausu úrvali af barnaefni.  Mikill tími fer í 

sjónvarpsáhorf en oftast ver fólk einungis meiri tíma við vinnu og svefn. Fyrir fólk nú til 

dags er frítími eiginlega orðinn sjónvarpstími (Kubey og Csikzentmihalyi, 1990). 

Jafnvel þó að fólk horfi saman á sjónvarp eru samskipti milli áhorfenda lítil (Kubey og 

Csikzentmihalyi, 1990).  

 Áhrif fjölmiðla á fólk geta verið breytileg. Faraldsfræðilegar rannsóknir hafa 

tengt saman sjónvarpsáhorf við verri heilsu (Kraut o.fl,1998). Sidney og félagar (1996) 

sýndu fram á að því meiri tíma sem fólk á aldrinum 25 til 35 ára sagðist eyða í 

sjónvarpsáhorf, því fleiri voru áhættuþættir fyrir hjartavandamál, því minni var hreyfing 

þeirra og reykingar tíðari. Sýnt hefur verið fram á að offita barna hefur fylgni við 

sjónvarpsáhorf, efnaskipti átta til tólf ára barna eru hægari við sjónvarpsáhorf en í hvíld 

(Klesges, Shelton og Klesges, 1993).  

 Geta fjölmiðla til að fanga athygli fólks, kenna því eitthvað nýtt, hafa áhrif á 

skoðanir þess, gleðja og fullnægja veltur á því hvernig fjölmiðlar ná að tengjast 

áhorfendum, lesendum og hlustendum (Wirth, 2006). Almennt séð er talað um þátttöku 

sem mælikvarða á hversu miklum tilfinningalegum og hugrænum krafti áhorfandinn ver 

í að afkóða samtal í söguþræði til að skilja söguna. Það sem hefur einnig áhrif á hve 

mikil þátttaka fólks er, er hversu miklu máli söguþráður skiptir, hvernig saga endar og 

hvað sagan þýðir, fyrir fólk (Slater og Rouner, 2002). Nauðsynlegur hluti þátttöku í 

söguþræði er að áhorfandi sé í tengslum við frásögn (narrative), taki eftir öllum atriðum 

og verði niðursokkinn og/eða gagntekinn af söguþræðinum. Það þýðir að allt annað en 

söguþráðurinn hverfur. Hvernig söguþræði tekst að fanga athygli áhorfenda og gera þá 

að þátttakendum hefur mikið verið rannsakað, fræðimenn hafa þróað kenningar og 

hugtök til að reyna lýsa, útskýra og mæla áhrif söguþráðar (Wirth, 2006). Þátttaka er 

mikilvæg millibreyta á milli fjölmiðla og áhrifa og hefur verið notuð sem 

regnhlífarhugtak til að lýsa sálfræðilegum ferlum milli fjölmiðla og áhrifa. Samhangandi 
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útskýring á hinum ýmsu formum þátttöku á eftir að þróa (Wirth, 2006). Söguþráður, 

hvort sem í formi skáldsögu, leikrits, kvikmyndar eða sjónvarpsþáttar, býr til ímyndaðan 

heim sem er lokaður og býður áhorfendum að gleyma sér og verða hluti af sögunni. Ef 

boðið er samþykkt þá eru að minnsta kosti tvær leiðir til þess að horfa: sem utanverður 

áhorfandi eða sem þátttakandi (Oatley, 1999). Þessar tvær leiðir hafa yfirleitt verið taldar 

aðskildar, en leiðirnar geta virkað samtímis eða sitt á hvað. Í bíó er til dæmis hægt að 

vera þátttakandi í kvikmynd en heyra samt fólk við hliðina á sjúga upp í nefið. Þegar 

áhorfendur eru orðnir þátttakendur er talað um að samsömun eigi sér stað. Það hefur 

hinsvegar reynst erfitt að sýna fram á tilvist samsömunar í rannsóknum, því eins og með 

alla hugræna úrvinnslu er samsömun ekki sjáanleg, það er ekki hægt að horfa á fólk og 

sjá að það er að samsama sig persónu (Greenwood og Long, 2009). Rannsóknir hafa 

sýnt að fólk sem samsamar sig með persónu í sjónvarpi verður meira fyrir áhrifum af 

sjónvarpi en annað fólk. Huesmann, Lagerspetz og Eron (1984) komust að því að 

samsama sig árásargjarnri persónu í sjónvarpi jók árásagjarna hegðun barna. Rannsókn 

Basil (1996) sýndi að fólk sem samsamaði sig frægri persónu sem var að kynna 

heilsusamlegt líferni var líklegra til að tileinka sér heilsusamlegt líferni en annað fólk. 

Maccoby og Wilson (1957) gerðu rannsókn sem sýndi að börn mundu meira af gjörðum 

og samtölum þeirra persóna sem þau samsömuðu sig við. Það er algengt að fólk verði 

það djúpt niðursokkið í söguþráð að það myndist væntumþykja til persónu, áhorfendur 

finna þá fyrir stressi þegar persóna er í hættu og deila gleði persónu og sorg (Barker, 

2005). Þessar tilfinningar koma stundum fram líkamlega, til dæmis með gráti. Þessi 

líkamlega tjáning bendir til þess að um sé að ræða samkennd frekar en samúð (Barker, 

2005). Fólk virðist samsama sig auðkenni (identity) persónu (Maccoby og Wilson, 

1957). Livingstone (1998) lýsti samsömun þannig að áhorfendur ímyndi sér að þeir séu í 

sporum persónu og sjái heiminn frá hennar augum. Eyal og Rubin (2003) segja að þegar 

samsömun á sér stað er fólk líklegra til að veita söguþræði meiri athygli, standa ekki á 

sama hvernig sagan endar og/eða hvernig fer fyrir persónunni sem það samsamar sig 

við. Samsömun er hins vegar ekki það mikil að áhorfanda finnist atburður sem kemur 

fyrir persónu vera að koma fyrir sig (Eyal og Rubin, 2003) eins og Livingstone (1998) 

vildi meina. Innan fjölmiðlasálfræði er samsömun skilgreind sem, ímyndaður ferill þar 

sem áhorfandi samsamar sig með persónu, deilir með henni þekkingu á söguþræðinum 

og tileinkar sér markmið hennar (Cohen, 2001; 2006). Þetta þýðir að fólk vonar að 

persónu takist ætlunarverk sitt, en ekki að fólk sjái heiminn með augum persónunnar 

(Cohen, 2001; 2006). 
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Sýndarsamskipti  

Fjölmiðlaiðnaðurinn gerir út á það að persónur í sjónvarpi eigi að vera elskaðar og 

dáðar. Það er ýmislegt reynt til að styrkja sýndarnánd og sýndargagnkvæmni til að dreifa 

athygli frá því hversu ópersónulegur fjölmiðlaiðnaðurinn er (Horton og Wohl, 1956). 

Horton og Wohl (1956) bjuggu til hugtakið sýndarsamskipti, það eru ímynduð tengsl 

sem þróast yfir tíma þegar áhorfendur „kynnast“  manneskju í fjölmiðlum, hvort sem 

það er fréttamaður, spjallþáttastjórnandi eða persóna í sjónvarpsþætti. Í sjónvarpi er 

gefin sú sýndarmynd að áhorfandi sé í augliti til auglitis samskiptum við persónu. 

Fjarlægar og frægar manneskjur eru gerðar sýnilegar líkt og jafningjar innan vinahóps 

og það sama má segja um persónur í sjónvarpsþáttum (Horton og Wohl, 1956). Horton 

og Wohl (1956) vilja meina að þegar leikarinn snýr sér að áhorfanda noti hann beint 

ávarp eins og um persónuleg samskipti væri að ræða. Hvort sem leikarinn er að leika 

sjálfan sig eða persónu, þá sjá áhorfendur leikarann í samskiptum við aðra. Áhorfendur 

bregðast því við líkt og um raunveruleg samskipti væri að ræða. Engin skuldbinding 

felst í sýndarsamböndum, áhorfandinn getur hætt hvenær sem er. Aðalmunurinn á 

sýndarsambandi og raunverulegu sambandi er að sýndarsamband er einhliða, án 

samskipta, stjórnað af persónu í sjónvarpi og ónæmt fyrir sameiginlegri þróun. Þróun 

getur aðeins orðið einhliða. Það er auðvitað leið fyrir áhorfendur að koma tilfinningum 

sínum á framfæri við leikara, en það er utan ramma sýndarsamskipta (Horton og Wohl, 

1956). Áhorfendur kynnast persónu eins og þeir kynnast vinum, með beinu áhorfi, 

túlkun á hegðun, rödd, samtölum og hvernig hegðun er í ýmsum aðstæðum. Áhorfandi 

tengist persónu böndum sem hafa litla merkingu og virðast óeðlileg, séð frá 

utanaðkomandi aðila. Persóna er þægileg í ,,samskiptum”, er fyrirsjáanleg og engar 

óvæntar uppákomur verða. Til að skapa þessa tálsýn af nánd er persóna yfirleitt látin 

finna fyrir einhverskonar sársauka, hvernig sem birtingarmyndin er. Þetta er kallað 

tálsýn vegna þess að gagnkvæmni er einungis gefin í skyn því þetta er óhjákvæmilega 

einhliða samband (Horton og Wohl, 1956). Til að ýta undir myndun sýndarsambands er 

ráðskast með ýmsa tæknilega hluti, hugtakið einstaklingsbundin myndavél er þar á 

meðal, þá er myndavélin eins og augu áhorfanda. Einstaklingsbundin myndavél á að 

ýkja tilfinningu áhorfanda að hann sé hluti af sjónvarpsþætti, að áhorfandi verði þá að 

þátttakanda. Áhorfandi er óbeint beðinn um að finna til persónulegrar skyldu við 

persónu, að hjálpa í erfiðleikum í átt að árangri eða við að halda árangri áfram ef honum 

hefur þegar verið náð. Horton og Wohl töldu áhorfendur almennt vera að bæta upp fyrir 



  

10 

eðlilegt félagslíf með þessu áhorfi. Það býður upp á tengsl til uppbótar fyrir þá sem eru 

einangraðir, félagslega klaufalegir, hræddir og fyrir þá sem hafa verið hafnað (Horton og 

Wohl, 1956).  

„Ekkert er réttmætra eða náttúrulegra en að fólk sem er einangrað og einmana leiti í 

félagsskap og ást hvar sem það finnst. Það er aðeins þegar sýndarsambandið kemur í 

staðinn fyrir að sækjast af sjálfdáðum í félagslega þátttöku og það verður algjörlega úr 

tengslum við raunveruleikann, þá er hægt að kalla það sjúklegt (pathological)“ (Horton 

og Wohl, 1956, bls. 223). 

Horton og Wohl töldu eina af mögulegum forsendum sýndarsamskipta vera 

einmanaleika, sem stafar aðallega af skorti af nánum kynnum við hitt kynið (kenning um 

skort (deficiency theory)). Skortur er þá blanda af ákveðnum umhverfisskilyrðum og 

persónuleikaeinkennum sem leiða til ófullnægjandi félagslífs og því stofnar fólk til 

sýndarsamskipta. Önnur möguleg forsenda er að sýndarsamskipti höfði til meirihluta 

áhorfenda (kenning um almenna notkun (global use theory)) (Horton og Wohl, 1956). 

Sýndarsamband er þá hagnýtur kostur þegar raunverulegt samband er ekki í boði (Tsao, 

1996). Horton og Wohl (1956) taka það sérstaklega fram að þetta séu einungis 

hugmyndir sem þarfnist nánari skoðunar. Rubin, Perse og Powell (1985) hönnuðu 

spurningalista sem á að mæla hugtakið sýndarsamskipti. Listinn mælir samkennd með 

persónu, skynjun á sameiginlegum einkennum og líkamlegt aðdráttarafl. Hugtakið 

sýndarsamskipti hafði ekki verið rannsakað fyrr en Rubin og félagar (1985) gerðu sína 

rannsókn. Fyrir rannsókn þeirra voru einungis félagsfræðilegar kenningar um hugtakið 

komnar fram. Rubin og félagar (1985) töldu fræðilegt vandamál vera með 

félagsfræðilegar kenningar og vildu skoða sýndarsamskipti út frá sálfræðilegu 

sjónarhorni. Þau vildu auka skilning á hugtakinu sýndarsamskipti og athuga mikilvægi 

þess í fjölmiðlarannsóknum (Rubin og félagar, 1985). Sál- og félagsfræðileg sjónarmið 

virtust gefa í skyn að skortur á félagslegum samskiptum leiddi til þess að fólk reyndi að 

uppfylla félagslegar þarfir í gegnum sýndarsamskipti (Horton og Wohl, 1956). Rubin og 

félagar (1985) bjuggust því við því að einmanaleiki væri hvati að baki myndun 

sýndarsamskipta. Þau skoðuðu sýndarsamskipti áhorfenda við fréttaþuli. Af hverju þau 

töldu viðeigandi að skoða sýndarsamskipti við fréttaþuli er erfitt að átta sig á. Fréttaþulir 

eru yfirleitt ópersónulegir og eru einungis að lesa upp fréttir. Engin tengsl fundust milli 

sýndarsamskipta og einmanaleika. Það fundust hins vegar tengsl milli einmanaleika og 

þess að leita í sjónvarp. Hversu mikið fólk horfði á fréttir og hve lengi í hvert sinn skipti 
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ekki máli fyrir myndun sýndarsamskipta (Rubin og félagar, 1985) en Horton og Wohl 

(1956) töldu mikið sjónvarpsáhorf vera nauðsynlegt fyrir myndun þeirra. Niðurstöður 

rannsóknar Rubins og félaga (1985) benda til þess að það sé ekki viðeigandi að skoða 

sýndarsamskipti við fréttaþuli. Það væri meira viðeigandi að skoða sýndarsamskipti við 

persónur í sjónvarpsþáttum, þar er lögð áhersla á að höfða til áhorfanda (Horton og 

Wohl, 1956). Það verður gert í þessari rannsókn. Cole og Leets (1999) notuðu 20 atriða 

lista Rubin og félaga (1985) og skiptu orðinu „fréttaþulur“ út fyrir „uppáhalds 

sjónvarpspersóna“. Uppáhalds sjónvarpspersóna á þá við persónu í sjónvarpsþætti en 

ekki fréttaþul í fréttaþætti. Niðurstöður Cole og Leets (1999) gefa til kynna að 

viðeigandi sé að skoða sýndarsamskipti við persónur í sjónvarpsþáttum. Listi Cole og 

Leets (1999) er notaður í þessari rannsókn og nánar verður fjallað um niðurstöður úr 

rannsókn þeirra síðar. Í samræmi við fyrri rannsókn Rubins og félaga (1985) fann Tsao 

(1996) ekki tengsl einmanaleika við það að eiga sýndarsamskipti. Tsao (1996) vildi 

kanna hver forsenda sýndarsamskipta væri. Hvort forsendan væri einmanaleiki eða að 

meirihluti áhorfenda eigi sýndarsamskipti óháð almennri líðan hvers og eins. Tsao 

(1996) skoðaði sýndarsamskipti í tengslum við persónuleikaeinkenni. Hann komst 

einnig að því að fólk sem lifir sig lítið inn í tilfinningar annarra, er minna úthverft og 

meira taugaveiklað horfir meira á sjónvarp en aðrir (Tsao, 1996). Þetta sama fólk 

mældist ekki með meiri sýndarsambönd og í sumum tilvikum minna en fólk sem var 

úthverfara og minna taugaveiklað (Tsao, 1996). Horton og Wohl (1956) töldu mjög 

líklegt að fólk sem á erfitt með félagslega hegðun vanti félagsleg sambönd og að það 

leiti sér uppbótar með sjónvarpsáhorfi, en í rannsókn Tsao (1996) var fólk sem átti erfitt 

með félagslega hegðun ekki líklegra en aðrir til að eiga sýndarsamskipti sem þótti 

athugunarvert. Möguleg skýring sem Tsao (1996) nefnir er að sýndarsamskiptin sem 

fólk hafði mögulega átt veittu ekki næga uppbót og því hafi þeim verið hætt. Þessi 

skýring Tsaos (1996) er ófullnægjandi því það var ekkert vitað um fyrri sýndarsamskipti 

þátttakenda. Niðurstöður rannsóknar hans sýndu að fólk sem horfir mikið á sjónvarp er 

meira einmana en annað fólk, en magn sjónvarpsáhorfs tengdist ekki því að eiga 

sýndarsamskipti. Forsenda sýndarsamskipta virðist því ekki vera einmanaleiki heldur 

virðast flestir eiga sýndarsamskipti óháð líðan (Tsao, 1996), þess vegna er búist við að 

einmanaleiki tengist ekki því að eiga sýndarsamskipti í þessari rannsókn. Í rannsókn 

Derrick, Gabriel og Hugenberg (2009) var sýnt fram á tengsl einmanaleika við það að 

eiga sýndarsamskipti. Þar kom í ljós að þegar fólk á í sýndarsamskiptum var það minna 
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einmana en venjulega (Derrick og félagar, 2009). Það að fólk sé minna einmana á meðan 

á áhorfi stendur þýðir ekki að fólk sé að leita eftir því að eiga sýndarsamskipti vegna 

einmanaleika. Fólki líður mögulega vel í sýndarsamskiptum og þess vegna er 

einmanaleikinn minni. Aðrar mögulegar ástæður þess að fólk eigi sýndarsamskipti verða 

rannsakaðar hér. Mæling Derrick og félaga (2009) á einmanaleika og sýndarsamskiptum 

var ekki nógu góð, sýndarsamskiptalistinn sem Rubin og félagar (1985) bjuggu til var 

ekki notaður. Sýndarsamskipti voru metin út frá ritgerð sem þátttakendur skrifuðu um 

uppáhalds sjónvarpsþætti sína. Einmanaleiki var einungis mældur í tengslum við hvað 

fólk leitar í þegar það finnur fyrir einmanaleika, en ekki með einmanaleikaskala eins og 

mun vera gert í þessari rannsókn. 

 Cohen (2004) skoðaði sýndarsambandsslit, það er þegar þáttur sem uppáhalds 

sjónvarpspersóna fólks er í hættir eða persónan sjálf hættir í þættinum. Sambandsslit í 

raunveruleikanum hafa verið tengd þunglyndi og eru algeng ástæða þess að fólk leitar til 

ráðgjafa (McCarthy, Lambert og Brack, 1997). Cohen (2004) vildi athuga hvernig 

áhorfendur bregðast við sýndarsambandsslitum við sjónvarpspersónu. Niðurstöðurnar 

voru að svipuð viðbrögð voru við sýndarsambandsslitum við sjónvarpspersónu og eru í 

venjulegum sambandsslitum. Styrkur sýndarsambands var sterkasta forspáin um 

erfiðleika með sýndarsambandsslit (Cohen, 2004; Eyal og Cohen, 2006). Þátttakendur 

sem höfðu tvíbendin kvíðatengsl sýndu neikvæðustu viðbrögðin við 

sýndarsambandsslitum (Cohen, 2004). Tengslakenning Bowlbys (1977) segir að 

samband þróist milli ungbarna og umönnunaraðila þegar hætta steðjar að. Viðbrögð 

umönnunaraðila í hættuaðstæðum móta tengslagerð fólks í framtíðinni. Samkvæmt 

tengslakenningu Bowlbys innfæra (internalize) börn yfir tíma reynslu sína af 

hættuaðstæðum með umönnunaraðila á þann hátt að tengsl sem mynduðust snemma 

verða einskonar frumgerð fyrir seinni sambönd utan fjölskyldunnar (Bowbly, 1973). 

Eyal og Cohen (2006) komust að því að einmanaleiki spáði fyrir sýndarsambandsslitum, 

það er að segja einmana fólk átti erfiðast með sýndarsambandsslit. Það þýðir að einmana 

fólk reiðir sig meira á sýndarsambönd heldur en aðrir (Eyal og Cohen, 2006). Það að 

fólk sýndi svipuð viðbrögð við sýndarsambandsslitum og venjulegum sambandsslitum 

og það að þeir sem áttu erfiðast með sýndarsambandsslitin var einmana fólk töldu Cohen 

(2004) og Eyal og Cohen (2006) vera birtingarmynd einmanaleika. Rök Eyal og Cohen 

(2006) eru ekki sannfærandi. Það fannst ekki samband milli einmanaleika og þess að 

eiga sýndarsamskipti (Eyal og Cohen, 2006) og þess vegna er vafasamt að fullyrða að 
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einmanaleiki komi fram við sýndarsambandsslit. Jafnvel þó að einmana fólk hafi átt 

erfiðast með sýndarsambandsslit. Það þýðir ekki að það fólk eigi sýndarsamskipti vegna 

einmanaleika.  

 Cole og Leets (1999) athuguðu samband á milli tengslagerðar (attachment styles) 

og myndun sýndarsambands. Cole og Leets (1999) vildu sem sagt athuga hvort fólk með 

ákveðna gerð af tengslum væri líklegra að eiga sýndarsamskipti. Cole og Leets (1999) 

komust að því að tengslagerð gat spáð fyrir um það hvort fólk ætti í sýndarsamskiptum. 

Þátttakendur með tvíbendin kvíðatengsl (anxious ambivalent) voru líklegastir til að 

mynda sýndarsamband. Þátttakendur sem höfðu forðunartengsl (avoidant) voru 

ólíklegastir. Það virðist vera, að því meira vantraust sem fólk hefur til annarra, þeim mun 

líklegra er fólk til að eiga sýndarsamskipti (Cole og Leets, 1999). Niðurstöður Cole og 

Leets (1999) gefa til kynna að sýndarsamskipti ættu að vera skoðuð sem framhald af 

félagslegum tengslum en ekki uppbót fyrir ófullnægjandi félagsleg tengsl, því ef það að 

eiga sýndarsamskipti væri uppbót fyrir skort á félagslegum samskiptum, þá ætti fólk 

með forðunartengsl að sýna sterkustu sýndarsamböndin, því engin áhætta er í 

sýndarsambandi, það er einhliða og höfnun af hinum aðilanum ekki möguleg (Cole og 

Leets, 1999). Fyrir utan einmanaleika hafa fyrri rannsóknir ekki skoðað almenna líðan. 

Almenn líðan 

Vegna þess að fyrri rannsóknir hafa átt erfitt með að finna hvaða hópur fólks á meiri 

sýndarsamskipti en aðrir verður almenn líðan skoðuð í þessari rannsókn, til að athuga 

hvort fólk sem telur sig vera hamingjusamt eða vera eins og það vill vera eigi meiri 

sýndarsamskipti en aðrir. Rannsóknir á sýndarsamskiptum hafa að miklu leyti einblínt á 

að rannsaka hvort einmanaleiki eða samskipti fólks geti skýrt hvort fólk á í 

sýndarsamskiptum eða ekki. Ekki hefur áður verið kannað hvort sjálfsmynd fólks og 

almenn líðan þess eða hamingja hafi áhrif á sýndarsamskipti. Hamingja í daglegu tali 

hefur verið skilgreind sem huglæg vellíðan (Subjective Well-Being) innan sálfræðinnar 

(Myers og Diener, 1995). Huglæg vellíðan skiptist í þrjá þætti; hugrænan (cognitive) þátt 

og tvo tilfinningalega (affective) þætti, jákvæðan og neikvæðan. Hugræni þátturinn er að 

öllu jöfnu mældur sem lífsánægja, ýmist á heildina litið eða á afmörkuðu sviði. 

Tilfinningalegu þættirnir eru mældir sem tíðni jákvæðra tilfinninga (til dæmis gleði og 

ánægja) og neikvæðra tilfinninga (til dæmis kvíði eða reiði) (Pavot og Diener, 1993; 

Myers og Diener, 1995). Í þessari rannsókn verður athugað hvort hamingjusamt eða 

óhamingjusamt fólk eigi frekar sýndarsamskipti. Ýmsar vísbendingar eru um að almenn 
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líðan og sjálfsmynd fólks kunni að hafa áhrif á það hvort fólki þrói sýndarsambönd. Til 

að mynda hefur þróunarlíffræðingurinn Steven Pinker (1997) nefnt að ýmis tækni hafi 

þann tilgang einan að blekkja huga okkar til þess að trúa því að sumum þörfum hafi 

verið mætt án þess að þeim hafi verið mætt í raun og veru. Slík tækni örvi gleðirás í 

heilanum sem sendi lítil gleðiboð. Til dæmis notar fólk megrunarpillur og magaaðgerðir 

til að þurfa borða minna, en upplifir samt seddu. Því geta sjónvarpsþættir með 

skemmtilegum persónum á svipaðan hátt gefið tilfinningu um að þörfum um félagsleg 

tengsl sé mætt, án þess að nokkur félagsleg tengsl hafi átt sér stað (Pinker, 1997). Það að 

horfa á sjónvarpsþætti gæti þar af leiðandi látið fólki líða betur. Engu að síður hafa 

rannsóknir sýnt að fólk sem er óhamingjusamt horfi meira á sjónvarp en fólk sem er 

hamingjusamt (Kubey og Csikszentmihalyi, 1990). Það er ekki beint orsakasamband 

þarna á milli og fólk gæti verið hamingjusamara af allt annarri ástæðu en að það horfir 

lítið á sjónvarp, en þetta samband er vert að skoða betur og það verður gert í þessari 

rannsókn. Moskalenko og Heine (2003) komust að því að sjónvarpsáhorf væri góð leið 

til að draga athygli frá mistökum og erfiðleikum í lífi fólks, einnig fundu þeir að því 

meira sjálfs-misræmi sem fólk hefur því meira horfir fólk á sjónvarp. Sjálfs-misræmi er 

hugtak sem lýsir því þegar misræmi eða gap hefur myndast milli tveggja sjálfsmynda 

einstaklings; raun-sjálfs (actual self) og óska-sjálfs (ideal self). Raun-sjálf er sú mynd 

sem fólk hefur af sjálfum sér og sú manneskja sem fólk telur sig vera en óska-sjálf er sú 

mynd af manneskju sem fólk vill vera eða óskar sér að verða. Mikill munur á raun- og 

óska-sjálfi getur valdið dapurleika, einnig getur sjálfs-misræmi ýtt undir ákveðna hegðun 

(til dæmis megrun ef fólk er óánægt með þyngd sína) (Higgins, 1987). Mikið sjálfs-

misræmi hefur sem sagt tengsl við fjölda stunda sem varið er í sjónvarpsáhorf en ekki 

hefur áður verið rannsakað hvort tengsl eru milli sjálfs-misræmis og þess að eiga 

sýndarsamskipti, eins og gert er í þessari rannsókn. Auk sjálfs-misræmis er sérstök gerð 

af sjálfs-misræmi mæld í þessari rannsókn, það er löngun í eins vinahóp og sést í 

sjónvarpsþáttum. Hugmyndin á bakvið þá mælingu er að fólk sem hefur löngun í eins 

vinahóp og sést í sjónvarpsþáttum er mögulega óánægt í eigin vinahópi og er þar af 

leiðandi langt frá sínu óska-sjálfi varðandi vini. Mælingin á löngun í eins vinahóp og 

sést í sjónvarpsþáttum er þá önnur tegund af sjálfs-misræmi sem rannsakendur telja 

áhugaverða í tengslum við sýndarsamskipti. Hér verður reynt að komast að því hvort 

fólk sem hefur löngun í eins vinahóp og sést í sjónvarpsþáttum eigi meiri 

sýndarsamskipti en aðrir.  
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Markmið og tilgátur 

Í þessari rannsókn verður reynt að sýna fram á tengsl almennrar líðanar við það að eiga 

sýndarsamskipti við persónu í sjónvarpsþætti  því það hefur ekki verið skoðað áður. Það 

verður einnig reynt að sýna fram á að gæði samskipta og/eða félagslífs fólks skipti ekki 

máli fyrir myndun sýndarsambanda með því að skoða einmanaleika, hversu vel þörfum 

fyrir tengsl er mætt, ánægju með eigin vinahóp og löngun í eins vinahóp og sést í 

sjónvarpsþáttum. Til að ganga úr skugga um að það að eiga sýndarsamskipti komi ekki 

til vegna skorts á félagslegum tengslum verður mælt hversu vel þörfum fyrir tengsl við 

aðra er mætt í daglegu lífi. Ef einmanaleiki skiptir ekki máli fyrir það að eiga 

sýndarsamskipti þá ætti það hversu vel þörfum fyrir tengsl við aðra er mætt ekki að 

skipta máli. Hingað til hafa tengsl einmanaleika við það að eiga sýndarsamskipti ekki 

fundist (Rubin og félagar, 1985; Cohen, 2004; Eyal og Cohen, 2006) nema hjá Derrick 

og félögum (2009). Mælingarnar á ánægju með eigin vinahóp og löngun í eins vinahóp 

og sést í sjónvarpsþáttum eru í raun aðrar gerðir af sjálfs-misræmi sem er þá sjálfs-

misræmi innan vinahóps. Við teljum þessar mælingar áhugaverðar í tengslum við 

sýndarsamskipti þar sem áhorfendur sem eiga sýndarsamskipti upplifa sig sem hluti af 

vinahóp uppáhalds persónu sinnar. Sjónvarpsvenjur eru skoðaðar vegna þess að 

samkvæmt Horton og Wohl (1956) er mikið sjónvarpsáhorf ein forsenda þess að fólk 

myndi sýndarsambönd. Líðan á meðan áhorfi stendur er mæld til að athuga í hvernig 

ástandi áhorfendur eru í þegar þeir horfa á sjónvarpið. Það er áhugavert að komast að því 

hvernig þeim líður því ef þeim líður vel þá er mögulega hægt að túlka það sem eina 

ástæðu fyrir því að þeir eigi sýndarsamskipti. 

 

Eftirfarandi tilgátur eru því settar fram: 

 

Tilgáta 1 er að 

þeir sem eru einhleypir eigi meiri sýndarsamskipti en aðrir 

einhleypir séu meira einmana en aðrir. 

Tilgáta 2 er að  

því fleiri sjónvarpsþáttum sem fólk fylgist með því meiri sýndarsamskipti á það.  

því meiri tíma sem fólk ver í sjónvarpsáhorf því meiri sýndarsamskipti á það. 

Tilgáta 3 er að því minna sem ánægja fólks er með eigin vinahóp því meiri 

sýndarsamskipti á fólk. 
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Tilgáta 4 er að sýndarsamskipti verða meiri eftir því sem fólk hefur meiri löngun til að 

vera í svipuðum vinahóp og sést í sjónvarpsþáttum. 

Tilgáta 5 er að einmanaleiki hafi ekki áhrif á að fólk eigi sýndarsamskipti. 

Tilgáta 6 er að hversu vel þörfum fyrir tengsl við aðra er mætt skipti ekki máli fyrir 

myndun sýndarsamskipta. 

Tilgáta 7 er að því meira sem sjálfs-misræmi er því meiri sýndarsamskipti eiga sér stað. 

Tilgáta 8 er að huglæg vellíðan hafi neikvæða fylgni við það að eiga sýndarsamskipti. 

Tilgáta 9 er að almenn líðan (huglæg vellíðan og sjálfs-misræmi) hafi betri forspá um 

sýndarsamskipti en einmanaleiki. 

Tilgáta 10 er að  

sýndarsamskipti eigi sér stað hjá fólki sem finnur fyrir vellíðan á meðan áhorfi stendur. 

sýndarsamskipti eigi sér stað hjá fólki sem finnur fyrir auknu sjálfstrausti á meðan áhorfi 

stendur. 

 

 

Aðferð 
Þátttakendur 

Þátttakendur voru 235 einstaklingar. Þátttakendur voru allir sjálfboðaliðar úr 484 manna 

úrtaki sem fengið var af hentugleika í gegnum boð á atburð á samskiptavefnum 

Facebook (kynningartexta má sjá í heild sinni í viðauka 1). Svarhlutfall var 49%. 

Þátttakendur fengu ekki greitt fyrir þátttöku. Af þátttakendum voru 183 konur  (78%) og 

52 karlar (22%). Þátttakendur voru á aldrinum 18 til 52 ára, meðalaldur var 25,86 ár  

(Mg = 24 ár, sf = 6,36 ár). Einn þátttakandi gaf ekki upp aldur sinn. Alls voru tólf manns 

teknir út úr úrtakinu, fimm voru undir 18 ára aldri og sjö voru teknir út vegna þess að 

þeir luku ekki við spurningalistann. 
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Tafla 1. Hjúskaparstaða og með hverjum fólk horfir á sjónvarp. 

 n %  

Hver er hjúskaparstaða þín? 

Einhleyp(ur) 98 41,7  

Í sambandi 49 20,9  

Í sambúð  68 28,9  

Í hjónabandi 20 8,5  

Með hverjum ertu oftast að horfa á sjónvarpsþætti eða myndir?  

Ein(n) 112 47,7  

Kærasta/kærustu/maka 101 43,0  

Vini/vinum  13 5,5  

Foreldri/systkini 6 2,6  

Börnum 3 1,3  

N = 233 ( tvö  brottfallsgildi í “Með hverjum ertu oftast að horfa á sjónvarpsþætti eða myndir?”).  

 

Eins og sjá má í töflu eitt voru flestir þátttakendur einhleypir og fæstir í hjónabandi. 

Flestir þátttakendur horfa einir á sjónvarpsþætti en aðeins færri horfa með 

kærasta/kærustu/maka (sjá töflu eitt). Tveir þátttakendur svöruðu ekki þessari spurningu. 

Mælitæki  

Spurningalisti (viðauki 2) var settur saman til að mæla einmanaleika, sýndarsamskipti, 

sjálfs-misræmi, huglæga vellíðan og hversu vel þörfum fyrir tengsl við aðra er mætt. 

Einnig voru þátttakendur spurðir að kyni, hvaða ár þeir voru fæddir, hjúskaparstöðu og 

nokkrar almennar spurningar um sjónvarpsáhorf þeirra (sjá viðauka 2). 

Sýndarsamskipti. Notast var við parasocial interaction scale (Rubin og félagar, 1985) 

Listinn var tekin upp af Cole og Leets (1999) og orðinu „fréttamaður“ var skipt út fyrir 

„uppáhalds sjónvarpspersóna“. Kvarðinn metur þátttöku (involvement) áhorfenda í 

sýndarsamskiptum við „uppáhalds sjónvarpspersónu“ sína. Upphaflegi kvarðinn 

inniheldur 20 atriði sem mæla samband fólks við fréttamann. Listinn var þýddur yfir á 

íslensku og bakþýddur samkvæmt reglum Brislin (1970) um þýðingar spurningalista. 

Atriðin voru mæld á sjö punkta Likert kvarða þar sem 1 stóð fyrir „að öllu leyti 

ósammála” og 7 stóð fyrir „að öllu leyti sammála“. Áreiðanleiki kvarðans er á bilinu α 

= ,87 (Cole og Leets, 1999) til α = ,92 (Rubin og félagar, 1985). Við þáttagreiningu á 

forprófun listans voru fimm atriði tekin út. Ástæður þess voru hversu illskiljanleg sum 

atriði voru og að of há fylgni fannst við önnur atriði. 
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Einmanaleiki (UCLA loneliness scale). Notast var við þriðju útgáfu af UCLA 

einmanaleikakvarðanum til þess að mæla einmanaleika. Kvarðinn endurspeglar hve 

einmana fólk er (Russell, 1996; íslensk þýðing Sigrún Vilborg Heimisdóttir, 2009). 

Staðhæfingarnar voru bæði jákvæðar, eins og „Hversu oft finnst þér að það sé til fólk 

sem þú getur leitað til?“ og neikvæðar, eins og „Hversu oft finnst þér þig skorta 

félagsskap?“. Svarmöguleikarnir voru fimm þar sem 1 stóð fyrir „aldrei“ og 5 fyrir 

„alltaf“. Upphaflegi listinn inniheldur tuttugu atriði. Russell (1996) mat áreiðanleika 

UCLA einmanaleikakvarðans (þriðju útgáfu) út frá fjórum hópum af fólki, nemum, 

hjúkrunarfræðingum, kennurum og eldri borgurum. Niðurstaðan sýndi að mælitækið 

væri mjög áreiðanlegt, (α= ,89 til α = ,94). Við þáttagreiningu á forprófun listans voru 

fimm atriði tekin út. Ástæður þess voru hversu illskiljanleg sum atriði voru og að of há 

fylgni fannst við önnur atriði. Til að hægt væri að vinna úr gögnunum fyrir kvarðann var 

fimm jákvæðum fullyrðingum snúið við. 

Huglæg vellíðan (Subjective Well-Being) er samsett hugsmíð og var því metin með 

þremur undirkvörðum; jákvæðum tilfinningum, neikvæðum tilfinningum og lífsánægju. 

Jákvæðar og neikvæðar tilfinningar voru metnar með styttri 10 atriða útgáfu af  Positive 

Affect, Negative Affect Scale (PANAS) (Watson, Clark og Tellegen, 1988; íslensk þýðing 

Ragna B. Garðarsdóttir, 2006). Upphaflega innihélt kvarðinn tuttugu atriði sem lýsa 

bæði jákvæðu og neikvæðum tilfinningum. Atriðin eru mæld með fimm punkta kvarða. 

Þátttakendur voru beðnir um að svara að hvaða marki þeir höfðu upplifað tíu tilfinningar 

á kvarðanum 1 til 5 þar sem 1 stóð fyrir „alls ekki“ og 5 stóð fyrir „ákaflega“. 

Þátttakendur svöruðu eftir því hvernig þeim leið að öllu jöfnu. Listinn skiptist í tvo 

þætti, jákvæðar tilfinningar (positive  affect) og neikvæðar tilfinningar (negative affect). 

Því hærri heildarútkomu sem þátttakandi fær á neikvæða þættinum, því meiri er 

vanlíðanin. Hátt skor á jákvæða þættinum gefur til kynna meiri vellíðan. Sýnt hefur 

verið fram á að kvarðinn hefur góða próffræðilega eiginleika, áreiðanleiki jákvæðs 

tilfinningaþáttar er α = ,88 og áreiðanleiki neikvæðs tilfinningarþáttar er α = ,87 

(Watson, Clark og Tellegen, 1988). Lífsánægja var mæld með íslenskri útgáfu af 

Satisfaction with life scale (Diener, Emmons, Larsen og Griffin, 1985; íslensk þýðing 

Ragna B. Garðarsdóttir, 2006). Kvarðinn inniheldur fimm atriði sem mæla hversu 

ánægður þátttakandi er með lífið á sjö punkta Likert kvarða. Fólk gat verið 1 „að öllu 

leyti ósammála“ til 7 „að öllu leyti sammála“ staðhæfingu. Pavot og Diener (1993) 
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sýndu að kvarðinn hefur góðan stöðugleika og áreiðanleika. Áreiðanleiki kvarðans er 

mjög góður, α = ,87.  

Sjálfs-misræmi. Notast var við New self discrepancies scale sem gerður er af Helgu 

Dittmar og Rögnu Benediktu Garðarsdóttur árið 2010 vegna erfiðleika við fyrri útgáfu 

(self discrepancies scale) hér á landi. Kvarðinn samanstendur af átta fullyrðingum sem 

svarað er á sjö punkta Likert kvarða þar sem fólk getur verið „að öllu leyti ósammála“  

1 til „að öllu leyti sammála“ 7. Bæði eru fullyrðingar jákvæðar eins og „Ég er ánægð/ur 

með mig eins og ég er“ og neikvæðar eins og „Ég hugsa mikið um það að vera öðruvísi 

en ég er“. Til að hægt væri að vinna úr gögnunum fyrir kvarðann var þremur jákvæðum 

fullyrðingum snúið við. 

Þörf fyrir tengsl. Notaður var Need for relatedness kvarði, sem er fimm atriða 

undirkvarði úr Basic psychological needs scale (Deci og Ryan,2000). Íslensk þýðing var 

gerð af Ösp Árnadóttur og Rögnu Benediktu Garðarsdóttur árið 2010. Listinn snýr að 

félagslegum tengslum og mælir hversu vel þörfum fólks fyrir tengsl við aðra er mætt í 

daglegu lífi. Listinn er mældur með sjö punkta Likert kvarða þar sem fólk getur verið 

„algerlega ósammála“ 1 til „algerlega sammála“ 7. Fullyrðingarnar voru bæði 

jákvæðar, eins og „Mér kemur almennt vel saman við fólk“, og neikvæðar, eins og „Ég 

held mig alla jafna til hlés og er ekki með stórt félagsnet“. Áreiðanleiki kvarðans er 

mjög góður, α = ,86 (Gagné, 2003). Til að hægt væri að vinna úr gögnunum fyrir 

kvarðann var tveimur neikvæðum fullyrðingum snúið við. 

Framkvæmd 

Rafrænir spurningalistar voru lagðir fyrir þátttakendur á netsíðunni 

www.surveygizmo.com. Til að aðlaga spurningalista að svörun á netinu var fyrirmælum 

aðeins breytt. Tveir af kvörðunum (einmanaleikakvarðinn og sýndarsamskiptakvarðinn) 

voru forprófaðir. Síðan var búinn til atburður á Facebook með hlekk á netkönnunina. 

Allir þátttakendur fengu því sömu fyrirmæli og þar kom meðal annars fram að það væru 

engin rétt eða röng svör við spurningunum, að könnunin væri nafnlaus og ekki væri hægt 

að rekja svörin til einstaka þátttakenda (sjá fyrirmæli í viðauka 2). Spurningalistanum 

var lokað eftir tvo sólarhringa, því engin hreyfing hafði verið á fjölda þátttakenda í 

hálfan sólarhring. Af netsíðunni fengust hrágögn sem voru sett í SPSS og unnið úr á 

viðeigandi hátt.  
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Niðurstöður 
 

Í töflu tvö sést hve miklum tíma þátttakendur eyða að meðaltali á dag í að horfa á 

sjónvarpsþætti. Meirihluti þátttakenda eyðir einum til tveimur klukkustundum á dag í að 

horfa á sjónvarpsþætti. Flestir þátttakendur fylgjast reglulega með fimm eða fleiri 

þáttum, eða 71 (30,21%). Þar næst fylgdust 48 (20,43%) með tveimur þáttum, 47 

(19,98%) með þremur þáttum, 35 (14,89%) með fjórum þáttum og 20 (8,51%) með 

einum þætti. Fjórtán (5,96%) sögðust ekki fylgjast með neinum þætti. Einn þátttakandi 

svaraði ekki þessari spurningu. Flestir svöruðu spurningunni „Hugsar þú um að þig 

langi að líkjast meira einhverri persónu (einhverjum eiginleikum sem hún hefur) úr 

sjónvarpsþætti?“ játandi (n=164), þá var beðið um að svara hverju þátttakendur vildu 

líkjast. Flestir vildu líkjast útliti almennt (26,82%), næst mest hegðun þeirra og 

framkomu (17,07%), en fæstir þátttakendur vildu eiga eins góða vini (1,64%). 

Spurningin bauð upp á frjálsan valmöguleika („ef annað, hvað?“), meðal þess sem 

þátttakendur nefndu annað var að geta eldað eða bakað eins vel, vera álíka fyndinn og 

geta stundað sömu áhugamál.  

Tafla 2. Tími sem fer í sjónvarpsáhorf að meðaltali á dag.  

                                                 n                                                % 

Hvað fer mikill tími hjá þér að meðaltali á dag í að horfa á sjónvarpsþætti?  

Horfi ekki á sjónvarp 3 1,27  

Minna en 30 mínútur 14 5,96  

30 mínútur  39 16,59  

1 klukkustund 50 21,28  

1 og ½ klukkustund 36 15,32  

2 klukkustundir 48 20,42  

2 og ½ klukkustund  18 7,66  

3 klukkustundir 12 5,11  

3 og ½ klukkustund 7 2,98  

4 klukkustundir eða meira 7 2,98  

N = 234  

 

Tafla þrjú sýnir Cronbach‟s alpha áreiðanleika, meðaltal og staðalfrávik kvarða sem 

voru lagðir fyrir í rannsókninni. Þar sést að allir kvarðar hafa góðan áreiðanleika. 
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Tafla 3. Innri áreiðanleiki, meðaltal og staðalfrávik kvarða. 

Kvarðar         α       M        Sf 

Einmanaleiki ,92 2,67 ,32 

Sýndarsamskipti ,89 3,73 ,99 

Þörf fyrir tengsl ,71 5,33 ,90 

Sjálfs-misræmi ,95 3,42 1,34 

Hugræn vellíðan  ,88 6,33 1,62 

N = 235    

 

Í töflu fjögur má sjá fylgni milli atriða sem voru mæld í rannsókninni. Þar sést jákvæð 

fylgni milli einmanaleika og sjálfs-misræmis. Það er hinsvegar lítil ómarktæk jákvæð 

fylgni milli einmanaleika og sýndarsamskipta. Einnig sést að jákvæð fylgni er á milli 

sjálfs-misræmis og sýndarsamskipta.  

 Tilgáta 1 sem var tvískipt var prófuð með t-prófi óháðra hópa. Fyrri hluti 

tilgátunnar að þeir sem eru einhleypir eigi meiri sýndarsamskipti en aðrir stóðst ekki, t = 

,66, p >.05. Seinni hluti tilgátunnar stóðst, einhleypir voru meira einmana en aðrir, t = 

2,44, p < ,05. 

 Tilgáta 2 var tvískipt og báðir hlutar stóðust. Eftir því sem fólk horfir á fleiri 

sjónvarpsþætti því meiri sýndarsamskipti átti fólk og því meiri tími sem fór í 

sjónvarpsáhorf því meiri sýndarsamskipti átti fólk (sjá töflu fjögur). 

Það skiptir ekki máli hvort fólk sé ánægt í eigin vinahópi því engin fylgni fannst milli 

ánægju með eigin vinahóp og þess að eiga sýndarsamskipti, tilgáta 3 er því ekki studd 

(sjá töflu fjögur). 

 Tilgáta 4 stóðst, sýndarsamskipti eru meiri eftir því sem fólk hefur meiri löngun 

til að vera í svipuðum vinahóp og sést í sjónvarpsþáttum (sjá töflu fjögur). 

 Tilgáta 5 stóðst, fólk sem er einmana er ekki líklegra til að eiga sýndarsamskipti 

en aðrir (sjá töflu fjögur). 

 Tilgáta 6 að hversu vel þörfum fyrir tengsl við aðra sé mætt í daglegu lífi skipti 

ekki máli fyrir myndun sýndarsamskipta stóðst, sjá töflu fjögur. 

 Tilgáta 7 að því meira sjálfs-misræmi sem mælist því meiri sýndarsamskipti á 

fólk var studd. Í töflu fjögur má sjá að jákvæð fylgni var á milli sjálfs-misræmis og 

sýndarsamskipta. 

 Tilgáta 8 stóðst, huglæg vellíðan hefur neikvæða fylgni við það að eiga 

sýndarsamskipti (sjá töflu fjögur). 
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 Tilgátur 10a og 10b stóðust, fólk sem finnur fyrir vellíðan og sjálfstrausti á 

meðan áhorfi stendur á meiri sýndarsamskipti en aðrir.  

Til að svara tilgátu 9 um að almenn líðan hafi betri forspá um sýndarsamskipti en 

einmanaleiki og til að skoða hvaða fleiri breytur hafi forspá um sýndarsamskipti var gerð 

stigveldis aðhvarfsgreining í fjórum skrefum. Hugtökum rannsóknarinnar sem sjá má í 

töflu fjögur (auk spurningarinnar ,,Hversu oft eða sjaldan finnur þú fyrir einmanaleika á 

meðan áhorfi stendur?”) var skipt niður í fjóra hluta, eftir því hvað var verið að mæla. Í 

fyrsta skrefi voru athuguð tengsl sjónvarpsvenja við sýndarsamskipti.  Í fyrsta skrefi 

voru því settar inn mælingar fyrir meðaltíma sjónvarpsáhorfs og hve mörgum þáttum 

fólk fylgist með. Í skrefi tvö voru settar inn mælingar á samskiptum: Ánægja með eigin 

vinahóp, löngun að vera í eins vinahóp og sést í sjónvarpsþáttum, einmanaleiki og 

hversu vel þörfum fyrir tengsl er mætt í daglegu lífi. Því næst var athugað hvort almenn 

líðan bæti forspá um sýndarsamskipti um fram einmanaleika og aðrar mælingar á 

samskiptum. Í skrefi þrjú voru því settar inn mælingar á sjálfs-misræmi og huglægri 

vellíðan. Að lokum var metið í fjórða skrefi hvort líðan á meðan áhorfi stendur 

(einmanaleiki á meðan áhorfi stendur, sjálfstraust á meðan áhorfi stendur og vellíðan á 

meðan áhorfi stendur) tengist sýndarsamböndum.  
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Tafla 4. Pearson fylgni milli allra atriða. 

 

Sýndar-

samskipti 

Einmana-

leiki 

Sjálfs-

misræmi 

Huglæg 

vellíðan 

Hversu 

vel 

þörfum 

fyrir 

tengsl 

er mætt 

Ánægja 

með 

eigin 

vinahóp 

Fjöldi 

sjónvarps-

þátta sem 

fylgst er 

með 

Sjálfs-

traust  

meðan 

áhorfi 

stendur 

Vellíðan   

á 

meðan 

áhorfi 

stendur 

Einmanaleiki ,12         

Sjálfs-

misræmi 
,30

** 
,45

**        

Huglæg 

vellíðan 
-,14

* 
-,42

** 
-,60

**       

Hversu vel 

þörfum fyrir 

tengsl er 

mætt 

,03 -,39
**

     -,32
** 

,50
**      

Ánægja með 

eigin vinahóp 
,06 -,27

** 
-,31

** 
,30

** 
,48

**     

Fjöldi 

sjónvarps-

þátta sem 

fylgst er með 

  ,23
** 

-,10 ,16
* 

-,11 ,01 ,02    

Sjálfstraust á 

meðan áhorfi 

stendur 

,22
** 

,25
** 

,12 -,08 -,03 -,04 ,12   

Vellíðan á 

meðan áhorfi 

stendur 

,39
** 

-,04 ,03 -,02 ,18
** 

,18
** 

,27
** 

,35
**  

Löngun til að 

vera í eins 

vinahóp og 

sést í 

sjónvarps-

þáttum 

,33
** 

,20
** 

,21
** 

-,21
** 

-,08 -,05 ,27
** 

,22
** 

,27
** 

* p<.05; ** p<.01 

 Tilgáta 9 var að almenn líðan (huglæg vellíðan og sjálfs-misræmi) hafi betri 

forspá um sýndarsamskipti en einmanaleiki. Eins og sést í töflu fimm hefur sjálfs-

misræmi mestu forspá um sýndarsamskipti, en einmanaleiki hefur nánast engin tengsl 

við sýndarsamskipti. Tilgáta 9 er því studd.  

Fleiri breytur voru skoðaðar í stigveldis aðhvarfsgreiningunni til að skoða hvað annað 

hefði forspá um sýndarsamskipti umfram tilgáturnar sem settar voru fram. Það eru engin 
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fræði til um svipaðar mælingar og þess vegna ekki hægt að setja fram tilgátur því það 

var ekki hægt að geta sér til um í hvaða stefnu tilgáturnar ætti að vera, það er að segja 

hvort breyturnar myndutengjast jákvætt, neikvætt eða hafa enga tengingu við það að eiga 

sýndarsamskipti. Vellíðan á meðan áhorfi stendur (líðan á meðan áhorfi stendur) og 

löngun til að vera í eins vinahóp (samskipti) hafa góða forspá um það að eiga 

sýndarsamskipti (sjá töflu fimm). Við það að bæta líðan á meðan áhorfi stendur (líkan 

fjögur), bætist forspáin um 8%, ∆F (3, 207) = 6,76, p < ,001. Fjórða líkanið skýrði 27% 

af heildardreifingu sýndarsamskipta og var tölfræðilega marktækt líkan, F (11, 218) = 

7,08, p < ,001. Stærsta forspá um myndun sýndarsambanda er sjálfs-misræmi (sjá töflu 

fimm).  



  

25 

Tafla 5. Stigveldis aðhvarfsgreining, forspá um sýndarsamskipti út frá sjónvarpsvenjum, 

samskiptum, almennri líðan og líðan á meðan áhorfi stendur. 

         ∆R
2     

        B        SE          β 

Skref 1 Meðaltími sjónvarpsáhorfs ,05
** 

,03 ,06 ,03 

 Fjöldi þátta sem fólk fylgist 

með 

 ,14 ,05 ,21
** 

Skref 2 Meðaltími sjónvarpsáhorfs ,09
*** 

,05 ,08 ,05 

 Fjöldi þátta sem fólk fylgist 

með 

 ,10 ,05 ,15
* 

 Ánægja með eigin vinahóp  ,08 ,07 ,09 

 Löngun að vera í eins 

vinahóp og sést í 

sjónvarpsþáttum 

 ,22 ,06 ,25
*** 

 Einmanaleiki  ,39 ,22 ,13 

 Hversu vel þörfum fyrir 

tengsl er mætt 

 ,10 ,08 ,09 

Skref 3 Meðaltími sjónvarpsáhorfs ,06
*** 

,03 ,07 ,03 

 Fjöldi þátta sem fólk fylgist 

með 

 ,07 ,05 ,11 

 Ánægja með eigin vinahóp  ,12 ,07 ,13 

 Löngun að vera í eins 

vinahóp og sést í 

sjónvarpsþáttum 

 ,21 ,06 ,24
*** 

 Einmanaleiki  ,09 ,23 ,03 

 Hversu vel þörfum fyrir 

tengsl er mætt 

 ,12 ,09 ,10 

 Sjálfs-misræmi  ,22 ,06 ,29
*** 

 Huglæg vellíðan  ,02 ,05 ,04 

Skref 4 Meðaltími sjónvarpsáhorfs ,07
*** 

,04 ,07 ,04 

 Fjöldi þátta sem fólk fylgist 

með 

 ,02 ,05 ,04 

 Ánægja með eigin vinahóp  ,09 ,07 ,09 

 Löngun að vera í eins 

vinahóp og sést í 

sjónvarpsþáttum 

 ,15 ,06 ,17
** 

 Einmanaleiki  ,05 ,24 ,02 

 Hversu vel þörfum fyrir 

tengsl er mætt 

      ,06       ,08       ,05 

 Sjálfs-misræmi  ,21 ,06 ,29
*** 

 Huglæg vellíðan  ,03 ,05 ,05 

 Einmanaleiki á meðan áhorfi 

stendur 

 -,02 ,09 -,01 

 Sjálfstraust á meðan áhorfi 

stendur 

 ,06 ,08 ,05 

 Vellíðan á meðan áhorfi 

stendur 

 ,32 ,08 ,28
*** 

* p<.05; **p<.01; ***p<.001 
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Umræða 
 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að sýndarsamskipti tengdust ekki 

einmanaleika, hversu vel þörfum fyrir tengsl við aðra er mætt í daglegu lífi eða ánægju 

með vinahóp. Sýndarsamskipti höfðu þannig engin tengsl við það hversu góð eða slæm 

samskipti og/eða félagslíf fólks er. Hins vegar tengdust sjálfs-misræmi og huglæg 

vellíðan því að eiga sýndarsamskipti sem þýðir að það hvernig fólki líður almennt hefur 

forspá um myndun sýndarsambanda. Fjöldi sjónvarpsþátta sem fólk fylgist með skiptir 

einnig máli og þannig hafa sjónvarpsvenjur fólks forspá um myndun sýndarsamskipta. 

Samband sýndarsamskipta við fjölda sjónvarpsþátta sem fólk fylgist reglulega með hefur 

ekki verið rannsakað áður að okkur vitandi en í þessari rannsókn fundust tengsl þar á 

milli. Þetta samband hvarf þó þegar almenn líðan fólks var metin í sama líkani.  

 Af þeim mælingum sem við notuðum til að meta gæði samskipta og/eða 

félagslífs fólks var besta forspá um sýndarsamskipti það að langa til að vera í eins 

vinahóp og sjónvarpsþættir sýna. Einmanaleiki hafði engin áhrif, né heldur hve vel 

þörfum fyrir tengsl er mætt. Gæði samskipta og/eða félagslífs fólks teljum við því ekki 

skipta máli fyrir myndun sýndarsambanda. Einmanaleiki hefur sem sagt ekki tengsl við 

það að eiga sýndarsamskipti við sjónvarpspersónu eins og niðurstöður flestra fyrri 

rannsókna benda til. Niðurstöður hafa þó verið á reiki hvað varðar einmanaleika og 

aðferðirnar verið mismunandi. Annarsvegar sýndi rannsókn Derrick og félaga (2009) 

fram á tengsl einmanaleika við að eiga sýndarsamskipti, mælingar þeirra á bæði 

einmanaleika og sýndarsamskiptum teljum við ekki vera nógu góðar og við teljum okkar 

mælingar vera betri. Hins vegar sýndu rannsóknir Rubin og félaga (1985), Tsao (1996), 

Cohen (2004) og Eyal og Cohen (2006) ekki fram á tengsl einmanaleika við það að eiga 

sýndarsamskipti. Þeir sem eru einhleypir eiga ekki meiri sýndarsamskipti en aðrir en eru 

samt meira einmana en aðrir. Það teljum við sýna enn frekar að gæði samskipta og/eða 

félagslífs fólks skipta ekki máli fyrir myndun sýndarsambanda. 

 Fólki sem langar í eins vinahóp og sést í sjónvarpi mynda frekar sýndarsambönd 

sama hvort samskipti þeirra séu góð eða slæm almennt. Í sýndarsamskiptum  upplifir 

fólk sig oft sem hluta af vinahóp uppáhalds persónu sinnar og það er vegna þess sem við 

teljum að fólk sem langar í eins vinahóp og sést í sjónvarpinu leiti í sýndarsambönd. 

Huglæg vellíðan hefur engin tengsl við hve líklegt fólk er til þess að eiga 

sýndarsamskipti. Almenn hamingja er því ótengd sýndarsamskiptum. Hins vegar kom í 
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ljós að sjálfs-misræmi veitir sterkustu forspá um það að eiga sýndarsamskipti af öllum 

breytum í líkaninu. Það er þá hægt að álykta að fólk með mikið sjálfs-misræmi vilji vera 

öðruvísi en það er og leiti þess vegna í sjónvarpsþætti og sýndarsamskipti. Líðan á 

meðan áhorfi stendur hefur einnig forspá um það að eiga sýndarsamskipti, vellíðan á 

meðan áhorfi stendur hefur þar stærstu forspánna og við teljum það vera mögulega 

ástæðu fyrir því að sýndarsamskipti viðhaldast. 

 Þau tengsl sem fundust milli sýndarsambanda og sjálfs-misræmis fólks annars 

vegar og vellíðan á meðan áhorfi stendur hins vegar teljum við benda til flótta frá 

daglegu lífi. Fólk með mikið sjálfs-misræmi er langt frá sínu óska-sjálfi og líður þar af 

leiðandi ekki nógu vel með sjálft sig, en þegar fólk horfir á sjónvarp og á í 

sýndarsamskiptum líður því vel. Þess vegna áætlum við að fólk leiti í sýndarsamskipti til 

að líða betur með sjálft sig því þegar fólk stundar sýndarsamskipti upplifir það sig oft 

sem hluti af vinahópnum sem uppáhalds persónan er í. Þannig færist fólk nær sínum 

óska-vinahóp og það teljum við ástæðu fyrir því að fólki líði vel á meðan áhorfi stendur. 

Það er jákvætt að fólki líði vel á meðan áhorfi stendur en af því að ekki nógu mikið er 

vitað um hvort einhver breyting hafi orðið á líðan eftir að fólk byrjaði að eiga 

sýndarsamskipti. Það er því ekki hægt að túlka hvort þetta sé tímabundin lausn á þeirri 

vanlíðan sem sjálfs-misræmi er að valda. Það væri áhugavert að gera langtímarannsókn á 

þessu fyrirbæri og athuga hvort sjálfs-misræmi aukist eða minnki hjá fólki í 

áframhaldandi sýndarsamskiptum. 

 Mögulegur galli í þessari rannsókn er að úrtakið er vissulega takmarkað við þá 

sem hafa aðgang að tölvu og eru með virkan Facebook aðgang og er þar að auki 

sjálfvalið. Þátttakendur kynnu að vera líkir innbyrðis en ólíkir Íslendingum almennt, þar 

sem boð í atburðinn barst einungis vinum og kunningjum okkar. Spurningalistinn var 

einnig frekar langur og því möguleiki að einhverjir þátttakendur hafi ekki vandað sig 

nægilega við svörin. 

 Niðurstöður rannsókna á þessu efni hafa verið ansi misvísandi, sýndarsamskipti 

hafa verið skoðuð í tengslum við ýmislegt; tengslamyndun, sýndarsambandsslit, 

einmanaleika og fleira sem ekki var nefnt hér. Enn hafa ekki fundist afgerandi 

niðurstöður um hvernig best sé að skilja sýndarsamskipti eða hvernig þau myndast. Þessi 

rannsókn hjálpar til við skilning á fyrirbærinu að því marki að ekki hefur áður verið sýnt 

fram á tengsl sýndarsamskipta við sjálfs-misræmi, einungis tengsl sjónvarpsáhorfs við 

sjálfs-misræmi. Þessi rannsókn hjálpar einnig til við skilning á hvað er að gerast þegar 



  

28 

fólk á sýndarsamskipti. Fólki líður vel og finnur fyrir sjálfstrausti á meðan 

sjónvarpsáhorfi stendur. Þessar niðurstöður væri þá hægt að nota til að rannsaka þetta 

fyrirbæri enn betur og jafnvel út frá klínísku sjónarmiði, hvort fólk með ákveðna 

geðsjúkdóma eigi sýndarsamskipti frekar en aðrir, til dæmis fólk með lyndisraskanir eða 

kvíðaraskanir.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að sýndarsamskipti séu ekki til 

uppbótar fyrir skort á félagslegum samskiptum eins og nokkrar fyrri rannsóknir komust 

að (Horton og Wohl, 1956; Derrick og félagar, 2009). Rannsókn þessi bendir frekar til 

að sýndarsamskipti séu framlenging á félagslegum samskiptum eins og aðrar fyrri 

rannsóknir komust að (Cohen,2004; Tsao, 1996). Í þessari rannsókn er aðalniðurstaðan 

að eftir því sem sjálfs-misræmi fólks er meira því meiri sýndarsamskipti á það sem er þá 

ekki einungis framlenging á félagslegum samskiptum heldur einnig forðun eða flótti frá 

erfiðleikum eða óánægju í daglegu lífi. Fólk sem er ekki nógu ánægt með sjálft sig, það 

er að segja er langt frá óska-sjálfi sínu leitar meira í sýndarsamband en annað fólk og við 

teljum það vera til að þeim líði betur. Margir af þeim sem eiga sýndarsamskipti hafa 

löngun í eins vinahóp og sést í sjónvarpsþáttum og það tengist sjálfs-misræmi. Í 

sýndarsamskiptum finnst fólki það vera hluti af vinahópi sjónvarpspersónunnar og 

þannig færist fólk nær sínum óska-vinahóp sem við teljum láta fólki líða betur. 
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Viðauki 1 
Hæ elsku vinir 

Þar sem við (Elva og Rakel) erum vinna að lokaritgerðinni okkar í sálfræði við HÍ 

þörfnumst við ykkar aðstoðar. Hér að neðan er linkur inn á könnun sem tekur aðeins 10-

15 mínútur að svara. Það er mikilvægt að okkur takist að ná ákveðnum fjölda 

þátttakenda þannig að hver svörun skiptir 

máli.http://www.surveygizmo.com/s3/480856/horf-sj-nvarp-og-almenn-vell-an 

Ef einhverjar spurningar vakna eða athugasemdir, ekki hika við að senda okkur póst, 

Elva (eba9@hi.is) eða Rakel (raa9@hi.is). Ekki er hægt að rekja nein svör. 

 

Með fyrirfram þökk fyrir hjálpina, Elva og Rakel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.surveygizmo.com/s3/480856/horf-sj-nvarp-og-almenn-vell-an
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Viðauki 2 

Kæri þátttakandi 

Eftirfarandi spurningalistar eru hluti af BS-ritgerð okkar í sálfræði. Í spurningalistunum 

er verið að athuga tengsl milli áhorfs á sjónvarpsþætti og almennrar vellíðanar. Okkur 

þætti vænt um ef þú gætir gefið þér 10-15 mínutur til að svara spurningunum. Það eru 

engin rétt eða röng svör við spurningunum. Til að niðurstöðurnar séu sem réttastar er 

mikilvægt að svara öllum spurningum eins heiðarlega og þér er unnt. Þú skalt miða 

svörin við hvernig þú ert almennt núna, en ekki eins og þú myndir vilja vera í 

framtíðinni. Könnunin er nafnlaus og ekki verður hægt að rekja svörin til þín. Farið er 

með öll svör sem trúnaðarmál. 

Ef einhverjar spurningar vakna, ekki hika við að senda okkur línu á eba9@hi.is eða 

raa9@hi.is. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, svör þín eru mikils metin. 

Elva Björg Arnarsdóttir & Rakel Alexandersdóttir 

 

mailto:eba9@hi.is
mailto:raa9@hi.is
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1.) Hvað fer mikill tími hjá þér að meðaltali á dag í að horfa á sjónvarpsþætti? 

( ) Horfi ekki á sjónvarpsþætti 

( ) Minna en 30 mínutur 

( ) 30 mínutur 

( ) 1 klst 

( ) 1 og 1/2 klst 

( ) 2 klst 

( ) 2 og 1/2 klst 

( ) 3 klst 

( ) 3 og 1/2 klst 

( ) 4 klst eða meira 

2.) Finnst þér þú horfa mikið á sjónvarsþætti? 

( ) Mjög lítið 

( ) Frekar lítið 

( ) Hvorki mikið né lítið 

( ) Frekar mikið 

( ) Mjög mikið 

 

3.) Hve mörgum sjónvarpsþáttum fylgist þú reglulega með (þá er átt við þætti sem þú 

reynir að missa ekki af og/eða þætti sem þú horfir reglulega á af DVD, flakkara eða í 

tölvu)? 

( ) 0 

( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 eða fleiri 
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4.) Hvernig sjónvarpsþætti horfir þú aðallega á ( hér má velja fleiri en einn 

valmöguleika) 

[ ] Gamanþætti (t.d. How I Met Your Mother, Big Bang theory, 30 Rock, Modern 

Family, Californication) 

[ ] Dramaþætti (t.d. Gossip Girl, Beverly Hills 90210, Grey's Anatomy, True Blood, 

Private Practice, House, One Tree Hill, Dexter, Desperate Housewives) 

[ ] Spennuþætti (t.d. NCIS, CSI, Law and Order, Chase, 24) 

[ ] Raunveruleikaþætti (t.d. American Idol, Top Chef, The Bachelor, America's Next 

Top Model, Survivor, The Biggest loser, Hell's Kitchen) 

[ ] Fræðsluþætti (t.d. The Living Body, Planet Earth, David Attenborough) 

[ ] Fréttaþætti (t.d. Sjónvarpsfréttir, Kastljós, Ísland í dag, Silfur Egils) 

[ ] Vísindaskáldskap (t.d. Star Trek, Stargate, Batterstar Galactica) 

 

5.) Hver myndir þú segja að væri algengasta ástæða þess að þú horfir á sjónvarpsþætti? 

Veldu þá ástæðu sem lýsir best raunverulegri ástæðu þess að þú horfir á sjónvarp 

( ) Mér leiðist 

( ) Ég er einmana 

( ) Leti - ég nenni ekki að standa upp og gera eitthvað annað 

( ) Til að mér líði betur 

( ) Af því að það er skemmtilegt 

( ) Til fræðslu 

 

6.) Með hverjum ertu oftast að horfa á sjónvarpsþætti eða myndir? 

( ) Ein(n) 

( ) Kærasta/kærustu/maka 

( ) Vini/vinum 

( ) Foreldri/systkini 

( ) Börnum 
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7.) Hugsar þú um að þig langi að líkjast meira einhverjum karakter (einhverjum 

eiginleikum sem hann/hún hefur) úr sjónvarpsþætti 

( ) Alls ekki (svaraðu næst spurningu 9) 

( ) Frekar lítið 

( ) Hvorki mikið né lítið 

( ) Frekar mikið 

( ) Mjög mikið 

 

8.) Ef svo er, hverju langar þig mest að líkjast í fari þess karakters? 

( ) Útliti almennt 

( ) Hegðun og framkomu 

( ) Fatastíl 

( ) Hárgreiðslu/klippingu 

( ) Viðhorfi 

( ) Eiga eins góða vini 

( ) Eiga eins ástarsambönd 

( ) Eiga eins fjölskyldu 

( ) Líkamlegu ástandi 

( ) Vil ekki líkjast neinum karakter á neinn hátt 

( ) Ef annað, hvað? 

 

9.) Hefur þú löngun til að vera í svipuðum vinahóp og þú sérð í sjónvarpsþáttum (t.d. 

How I Met Your Mother, Friends, Gossip girl, 90210, Big Bang Theory og fleiri) 

( ) Alls enga 

( ) Frekar litla 

( ) Hvorki mikla né litla 

( ) Frekar mikla 

( ) Mjög mikla 
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10.) Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með eigin vinahóp? 

( ) Á ekki neinn sérstakan vinahóp 

( ) Mjög óánægð(ur) 

( ) Frekar óánægð(ur) 

( ) Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

( ) Frekar ánægð(ur) 

( ) Mjög ánægð(ur) 

 

11.) Hversu oft eða sjaldan finnur þú fyrir einmanaleika þegar þú horfir á 

sjónvarpsþætti 

( ) Aldrei 

( ) Sjaldan 

( ) Stundum 

( ) Oft 

( ) Alltaf 

 

12.) Hversu oft eða sjaldan finnur þú fyrir auknu sjálfstrausti þegar þú horfir á 

sjónvarpsþætti? 

( ) Aldrei 

( ) Sjaldan 

( ) Stundum 

( ) Oft 

( ) Alltaf 

 

13.) Hversu oft eða sjaldan finnur þú fyrir vellíðan þegar þú horfir á sjónvarpsþætti? 

( ) Aldrei 

( ) Sjaldan 

( ) Stundum 

( ) Oft 

( ) Alltaf
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UCLA Einmanaleikakvarði 

Eftirfarandi fullyrðingar lýsa mismunandi líðan fólks. Fyrir hverja fullyrðingu, 

vinsamlegast gefðu til kynna hversu oft þér líður líkt og lýst er hverju sinni. 

Það gerir þú með því að velja aldrei, sjaldan, stundum, alltaf eða oft. Hér kemur dæmi:  

Hversu oft finnst þér þú vera hamingjusöm/samur?  

Hafðir þú aldrei fundið til hamingju myndir þú svara „aldrei". Ef þér finnst þú alltaf 

vera  

hamingjusamur/söm skaltu svara „alltaf". 

Aldrei  Sjaldan Stundum  Oft  Alltaf 

 

Hversu oft eða sjaldan.. 

..finnst þér þig skorta félagsskap 

..finnst þér þú hafa engan að leita til 

..finnst þér þú vera einmana. 

..finnst þér þú vera hluti af vinahópi* 

..finnst þér þú eiga margt sameiginlegt með fólki í kringum þig* 

..finnst þér þú ekki vera náin(n) neinum lengur 

..finnst þér að fólk í kringum þig deili ekki með þér áhugamálum þínum og hugmyndum 

..finnst þér þú náin(n) fólki* 

..finnst þér þú skilin(n) útundan 

..finnst þér að sambönd þín við aðra séu ekki þýðingarmikil 
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..finnst þér að enginn þekki þig vel í raun og veru 

..finnst þér þú einangraður/einangruð frá öðrum 

..finnst þér að þú getir fundið félagskap þegar þú vilt* 

..finnst þér að það sé til fólk sem raunverulega skilur þig* 

..finnst þér fólk vera í kringum þig en ekki með þér 

*Spurningum var snúið við til að hægt væri að vinna úr gögnunum 
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Parasocial Interaction Scale (PSI) 

Hér að neðan eru fullyrðingar sem þú kannt að vera sammála eða ósammála. Notaðu 

kvarðann hér að neðan til að gefa til kynna hve sammála eða ósammála þú ert hverri 

fullyrðingu. 

Í fullyrðingunum að neðan þegar talað er um uppáhalds sjónvarpskarakter er ekki átt við 

uppáhalds leikarann þinn, heldur uppáhalds karakter í sjónvarpsþætti, sem einhver 

leikari er að túlka. Ef þú átt engan uppáhalds sjónvarpskarakter ertu beðin um að velja 

þann sem kemst næst því. 

Vinsamlegast vertu opin/n og heiðarleg/ur í svörum þínum. 

Að öllu leyti ósammála Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki 

sammála né ósammála Frekar sammála Mjög sammála  Að öllu leyti 

sammála 

Þegar uppáhalds sjónvarpskarakterinn minn grínast með öðru fólki, gerir það þáttinn 

auðveldari áhorfs 

Ég vorkenni uppáhalds sjónvarpskarakternum mínum þegar hann/hún gerir mistök 

Þegar ég horfi á uppáhalds sjónvarpsþáttinn minn þar sem uppáhalds 

sjónvarpskarakterinn minn er upplifi ég mig sem hluta af hópnum hans 

Ég hef gaman af því að bera saman mínar hugmyndir við það sem uppáhalds 

sjónvarpskarakterinn minn segir 

Uppáhalds sjónvarpskarakterinn minn lætur mér líða vel, eins og ég sé með vinum 

Mér líkar að heyra rödd uppáhalds sjónvarpskaraktersins míns heima hjá mér 

Uppáhalds sjónvarpsskarakterinn minn veitir mér félagsskap þegar þátturinn 

hans/hennar er í sjónvarpinu 

Ég hlakka til að horfa á þáttinn sem er með uppáhalds sjónvarpskarakternum mínum 
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Ef uppáhalds sjónvarpskarakterinn minn kæmi fram í öðrum sjónvarpsþætti myndi ég 

horfa á þann þátt 

Ég tala stundum við (geri athugasemd við) uppáhalds sjónvarpskarakterinn minn á 

meðan sjónvarpþættinum hans/hennar stendur 

Ef það væri frétt um uppáhalds sjónvarpskarakterinn minn í dagblaði eða tímariti, þá 

myndi ég lesa það 

Ef það væri frétt um uppáhalds sjónvarpskarakterinn minn í dagblaði eða tímariti, þá 

myndi ég lesa það 

Ég myndi vilja hitta uppáhalds sjónvarpskarakterinn minn í eigin persónu 

Ég lít á uppáhalds sjónvarpskarakterinn minn eins og hann/hún sé gamall vinur 

Mér finnst uppáhalds sjónvarpskarakterinn minn vera aðlaðandi 

Ég er ekki ánægð(ur) þegar aðrir sjónvarpskarakterar skyggja á eða koma í staðinn fyrir 

uppáhalds sjónvarpskarakterinn minn. 
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Need for Relatedness Scale 

Vinsamlegast lestu yfir þessar staðhæfingar og hugsaðu um hversu vel eða illa þær lýsa 

þínu lífi. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert 

staðhæfingunum. 

Að öllu leyti ósammála Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki 

sammála né ósammála Frekar sammála Mjög sammála  Að öllu leyti 

sammála 

Mér kemur almennt vel saman við fólk 

Ég held mig alla jafna til hlés og er ekki með stórt félagsnet* 

Ég lít á það fólk sem ég hef reglulega samskipti við sem vini mína 

Fólk sem ég umgengst daglega tekur yfirleitt tillit til þess hvernig mér líður 

Ég er ekki náin/n mörgum* 

 

*Spurningum var snúið við til að hægt væri að vinna úr gögnunum 
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New Self Descrepancies Scale 

Vinsamlegast lestu yfir þessar staðhæfingar og hugsaðu um hversu vel eða illa þær lýsa 

þínu lífi. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála eða ósammála þú ert 

staðhæfingunum. 

Að öllu leyti ósammála Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki 

sammála né ósammála Frekar sammála Mjög sammála  Að öllu leyti 

sammála 

Ég vil breyta því hvernig ég er. 

Ég er nálægt því að vera alveg eins og mig langar helst til að vera.* 

Ég hugsa mikið um það að vera öðruvísi en ég er. 

Það fer mikið í taugarnar á mér að ég skuli vera öðruvísi en ég vildi gjarnan vera. 

Ég er langt frá því að vera eins og ég helst vildi. 

Ég vil vera öðruvísi en ég er.Ég er ánægð/ur með mig eins og ég er.* 

Ég myndi ekki vilja breyta neinu í fari mínu.* 

 

 

*Spurningum var snúið við til að hægt væri að vinna úr gögnunum 
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Satisfaction With Life Scale 

Eftirfarandi hluti samanstendur af nokkrum staðhæfingum. Lestu hverja þeirra og 

merktu við í reitinn sem á best við um þig. Gefðu til kynna að hvaða marki þér líður 

svona almennt. Notaðu kvarðann hér að neðan til að skrá svar þitt. 

Að öllu leyti ósammála Mjög ósammála Frekar ósammála Hvorki 

sammála né ósammála Frekar sammála Mjög sammála  Að öllu leyti 

sammála 

Að flestu leyti er líf mitt eins og ég vil hafa það. 

Ég er sátt(ur) við líf mitt. 

Aðstæður í lífi mínu eru frábærar. 

Hingað til hef ég fengið það sem mér þykir mikilvægt að fá í lífinu. 

Ef ég gæti lifað lífinu upp á nýtt myndi ég nánast engu breyta. 
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Positive Affect and Negative Affect (PANAS) 

Eftirfarandi hluti samanstendur af nokkrum orðum sem lýsa mismunandi tilfinningum. 

Lestu hvert orð og merktu við í reitinn sem best lýsir svari þínu. Gefðu til kynna að 

hvaða marki þér líður svona almennt. Notaðu kvarðann hér að neðan til að skrá svar þitt. 

Alls ekki  Smávegis  Í meðallagi  Þó nokkuð          

Ákaflega 

Almennt er ég... 

Áhugasöm/samur 

Í þrengingum – örðugleikum 

Í uppnámi 

Óttaslegin/n 

Full/ur áhuga 

Athugul/l 

Taugaóstyrk/ur 

Ákveðin/n 

Á nálum 

Virk/ur 
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Bakgrunnsupplýsingar 

Hvaða ár ertu fædd(ur)? 

__19_______________ 

Hvort ert þú karl eða kona? 

( ) Karl 

( ) Kona 

Hver er hjúskaparstaða þín? 

( ) Einhleyp(ur) 

( ) Í sambandi 

( ) Í sambúð 

( ) Gift(ur) 

 

 

 

Þökkum kærlega þátttökuna 


