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Útdráttur 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna að hve miklu leyti nemendur við Háskóla 

Íslands notast við rafræn samskipti, svo sem SMS og tölvupósta, sem samskiptamáta í 

rómantískum samböndum við elskhuga/maka. Rannsóknin mat hversu oft nemendur 

höfðu sent eða fengið send rafræn skilaboð með góðum eða slæmum fréttum, sem og 

viðhorf þeirra til þess hvernig þeir myndu helst vilja taka á móti og segja frá slíkum 

fréttum. Helstu niðurstöður benda til þess að nemendur við Háskóla Íslands séu ekki að 

notast við rafræn skilaboð í miklum mæli til að miðla slæmum og góðum fréttum í 

rómantískum samböndum. Þó var um eina undantekningu að ræða en svo virðist sem 

nemendur séu þónokkuð að nýta sér rafræn skilaboð til að senda elskhuga/maka að þá 

langi til að stunda kynlíf með viðkomandi. Þættir eins og kyn, aldur og sjálfsmynd virtust 

ekki hafa áhrif á notkun nemenda á rafrænum skilaboðum í rómantískum samböndum. 

Þá benda niðurstöður einnig til þess að flestir nemendur séu á þeirri skoðun að þeir 

myndu vilja taka á móti og greina frá slæmum og góðum fréttum er varða samband sitt 

við elskhuga/maka, augliti til auglitis.  

 

Lykilorð: Rafræn samskipti, rafræn skilaboð, SMS, tölvupóstur, rómantísk sambönd. 
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Abstract 

The aim of this study was to explore the usage of electronic communication, such as 

text messages and emails, in romantic relationships amongst students at the University 

of Iceland. It was evaluated how often students have sent or received good or bad news 

through electronic messages. Students were also asked about their opinions on what 

method they would prefer for receiving or giving good or bad news. The results suggest 

that students at the University of Iceland do not use electronic messaging much to 

communicate good or bad news in romantic relationships. However, with one 

exception, it seems that students use electronic messages a lot to send their 

lover/spouse that they want to have sex with him/her. It appears that factors such as 

gender, age and self-esteem have little effects on students use of electronic messages in 

romantic relationships. The result also indicated that the majority of students would like 

to receive and report bad and good news regarding his/her relationship with a 

lover/partner, face to face.  

 

Key words: Electronic communication, electronic messages, text messages, emails, 

romantic relationships. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í meistaranámi við félagsráðgjöf til starfsréttinda við 

Háskóla Íslands. Hún ber yfirskriftina Rafræn samskipti í rómantískum samböndum og er 

metin til 30 ECTS eininga. Leiðbeinandi var Dr. Freydís Jóna Freysteinsdóttir, dósent í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, og færi ég henni mínar allra bestu þakkir fyrir gott 

samstarf, stuðning og faglega leiðsögn. Ég vil þakka Kristínu Þóru Pétursdóttur, 

íslenskufræðingi, fyrir að lesa spurningalistann yfir og koma með gagnlegar ábendingar. 

Brynjólfur Gíslason, kennari, fær svo mínar bestu þakkir fyrir að prófarkalesa ritgerðina 

og lagfæra stafsetningu og málfar. Að lokum vil ég þakka Tómasi Helgasyni fyrir 

ómetanlegan stuðning, þolinmæði og skilning á meðan á ritgerðarskrifum stóð. 
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hefur orðið veruleg breyting á samskiptamáta einstaklinga. Farsímar 

og smáskilaboð, netið (e. Internet) og samskiptamiðlar spila stórt hlutverk í þessari 

breytingu, en tilkoma þeirra markaði einnig upphaf rafrænna samskipta. Með hugtakinu 

rafræn samskipti er hér átt við samskipti með notkun SMS, tölvupósta og annars konar 

skriflegra rafrænna skilaboða. Í ritgerðinni verður fjallað um rafræn samskipti í þessum 

skilningi.  Svo virðist sem rafræn samskipti séu orðin mjög algengur samskiptamáti meðal 

einstaklinga í nútíma samfélagi og eru einstaklingar í rómantískum samböndum þar engin 

undantekning.  

Rannsóknarverkefnið Rafræn samskipti í rómantískum samböndum er byggt á fyrirmynd 

bandarískrar rannsóknar frá árinu 2012 sem ber heitið: Hið góða, hið slæma og tæknimiðuð 

samskipti í rómantískum samböndum (e. The good, the bad and technology mediated 

communication in romantic relationships) (Faircloth, Knox og Brinkley, 2012). Markmið 

þessarar rannsóknar var að kanna að hve miklu leyti nemendur við Háskóla Íslands notast við 

rafræn samskipti sem samskiptamáta við elskhuga/maka samanborið við samskipti augliti til 

auglitis. Í rannsókninni var metið hversu oft nemendur hafa sent eða fengið send rafræn 

skilaboð með góðum eða slæmum fréttum, sem og viðhorf þeirra til þess hvernig þeir myndu 

helst vilja taka á móti og segja frá slíkum fréttum.  

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Á eftir inngangi tekur við kafli þar sem einblínt er á 

fræðilega umfjöllun, en sá kafli skiptist í sjö undirkafla. Í fyrsta undirkaflanum er fjallað um 

félagsnámskenningu Bandura og kenningu Bourdieu um félagslegan veruhátt, og þær 

tengdar við viðfangsefni rannsóknarinnar. Í undirkaflanum sem á eftir kemur er fjallað um 

samskipti í rómantískum samböndum. Í þriðja undirkaflanum er rafrænum samskiptum lýst 

með áherslu á samskipti í gegnum farsíma og netið. Í fjórða undirkaflanum er fjallað um 

rafræn samskipti í rómantískum samböndum með áherslu á jákvæð og neikvæð rafræn 

skilaboð. Í fimmta undirkaflanum er farið í notkun rafrænna skilaboða út frá aldri, kyni, 

menntun, sjálfsmynd og menningu. Sjötti undirkaflinn fjallar um hjóna- og parameðferð og 

hvernig niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst fagfólki sem vinnur með pörum og hjónum. 

Sjöundi og síðasti undirkaflinn er svo kynning á rannsókn og rannsóknarspurningum. 
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Í þriðja kafla er gerð grein fyrir aðferð rannsóknarinnar og greinist hann í fjóra 

undirkafla. Undirkaflanir skiptast í mælitæki, þátttakendur, framkvæmd og úrvinnsla gagna. Í 

fjórða kafla er farið í rannsóknaniðurstöður, þar sem gerð er grein fyrir helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Fimmti kafli ritgerðarinnar er umræðukafli þar sem ræddar eru helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón af kenningum og stöðu þekkingar. Í þeim kafla 

verður rannsóknarspurningum svarað og niðurstöðurnar bornar saman við niðurstöður 

bandarísku rannsóknarinnar, sem og við niðurstöður annarra rannsókna á þessu sviði. 

Dregnir verða einnig fram styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar, auk þess sem gerð 

verður grein fyrir þýðingu þeirrar þekkingar sem rannsóknin hefur skapað. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Kenningar 

Hér verða teknar fyrir þær kenningar sem eru mikilvægar til að nálgast viðfangsefnið. 

Kenningarnar koma inn á lærða hegðun einstaklinga (Bandura, 1977), mótun persónuleika 

þeirra og val á lífsstíl (Webb, Schirato, Danaher, 2002). Þær kenningar sem um ræðir eru 

félagsnámskenning (e. social learning theory) Bandura og kenning Bourdieu um félagslegan 

veruhátt (e. habitus). 

2.1.1 Félagsnámskenningin 

Í áranna rás hafa verið settar fram ýmsar kenningar til útskýringar á mannlegri hegðun. 

Sálfræðingurinn Albert Bandura (1977) taldi fyrri kenningar vera of afmarkaðar og hamlandi 

fyrir frekari þróun kenninga um mannlega hegðun. Í bók sinni, Social Learning Theory, lagði 

hann því fram kenningarfræðilegan ramma til að skilgreina mannlega hegðun og hugsun. 

Þessi rammi er hluti af félagsnámskenningu Bandura sem byggist á því að einstaklingar læri 

hver af öðrum, í gegnum athugun (að fylgjast með fólki) og stælingu (að líkja eftir fólki). Út 

frá þessu má leiða að öll mannleg hegðun sé lærð í félagslegu umhverfi (Bandura, 1977). 

Sá möguleiki að geta lært nýja hegðun með beinni eða óbeinni reynslu er óhjákvæmilega 

eitt helsta einkenni mannlegs eðlis, samkvæmt félagsnámskenningu Bandura. Mannleg lærð 

hegðun lærist að mestu leyti með óbeinni reynslu, því að fylgjast með hegðun annarra og 

afleiðingum gjörða þeirra. Félagsnámskenningin gengur út frá því að mannleg hegðun sé 

samspil vitsmunalegra, atferlislegra og umhverfislegra þátta. Einstaklingar og umhverfi hafi 

gagnkvæm áhrif á hvort annað og því ekki hægt að segja að einstaklingar séu frjálsir og 

algerlega óháðir umhverfinu. Í samspili þessara þátta gefist einstaklingum hins vegar 

tækifæri til að setja sér mörk og hafa áhrif á eigin örlög. Einstaklingar teljist því ekki 

valdalausir hlutir sem stjórnast einungis af umhverfinu. Með öðrum orðum leiðir lærð 

hegðun ekki endilega af sér breytta hegðun (Bandura, 1977).  

Samkvæmt félagsnámskenningunni eru þrír meginþættir í sálrænu ástandi einstaklings 

sem skipta máli þegar kemur að því að læra nýja hegðun. Fyrst er um að ræða óbeina ferlið 

(e. vicarious processes), sem gengur út frá því að einstaklingar læri af því að fylgjast með 

öðrum. Í öðru lagi er það táknræna ferlið (e. symbolic processes), hæfni mannsins til að lesa í 
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munnleg og tilbúin tákn og sjá fyrir líklegar afleiðingar mismunandi aðgerða. Einstaklingar 

geta þá breytt hegðun sinni í samræmi við það. Síðasta ferlið í sálrænu ástandi einstaklings er 

sjálfsstjórnunar ferlið (e. self-regulatory processes), sem byggist á því að einstaklingur geti að 

miklu leyti stjórnað eigin hegðun. Það þýðir að þrátt fyrir að eitthvað sé lært þýði það ekki að 

það muni leiða til breytingar á hegðun (Bandura, 1977). 

Skoða má útbreiðslu rafrænna samskipta út frá félagsnámskenningu Bandura. Ef mikið 

er um rafræn samskipti  í nánasta umhverfi einstaklings er líklegt að hann taki þá hegðun upp 

líka. Sé einstaklingur ekki búinn að setja sér ákveðin mörk hvað varðar rafræn samskipti er 

líklegt að þessi nýja samskiptahegðun verði lærð.  

2.1.2 Kenningin um félagslegan veruhátt 

Félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu mótaði kenninguna um félagslegan veruhátt til að 

skilgreina mótun persónuleika einstaklinga og val á lífsstíl. Félagslegur veruháttur byggist á 

reynslu og þekkingu, en hann vísar hér til áunna væntinga og gilda innan tiltekins 

þjóðfélagshóps. Væntingar og gildi mótast af því hvaða menningu við tilheyrum en út frá því 

ráðast viðbrögð okkar við reglum og aðstæðum í menningarlegu samfélagi. Félagslegur 

veruháttur myndast að mestu leyti ómeðvitað og er hann með öllu handahófskenndur. Gildi, 

langanir og iðjur mótast út frá hugmyndum okkar um stjórnmál, vald og eigin hagsmuni, og 

eru þar með hvorki náttúrulegar né ómissandi. Til að félagslegur veruháttur virki á sem 

bestan og áhrifaríkastan hátt þurfa einstaklingar þó að trúa því að val þeirra sé skynsamlegt, 

náttúrulegt, nauðsynlegt eða óumflýjanlegt. Aðrir möguleikar útilokast þar með vegna þess 

að þeir eru óhugsandi (Webb o.fl., 2002).  

Við tileinkum okkur menningarlegar reglur og formgerð okkar þjóðfélagshóps líkt og um 

mannlegt eðli eða siðmenntaða hegðun væri að ræða. Reglur annarra menningarhópa, sem 

eru þvert á okkar eigin, geta því virkað á okkur sem hlægilegar, fáránlegar, skelfilegar og 

jafnvel villimannslegar. Sem gott dæmi um það má líta á menningarlegan mun á vestrænum 

þjóðum og Kína. Í vestrænum löndum er húsdýrum slátrað en hundar og kettir aðeins álitin 

gæludýr. Í Kína eru hundar og kettir hins vegar einnig álitnir matur. Þetta vekur oft upp 

viðbjóð og skilningsleysi Vesturlandabúa og má ætla að það sé vegna þess að við 

persónugerum gæludýr og getum þar af leiðandi ekki litið á þau sem mat (Webb o.fl., 2002). 

Allir einstaklingar búa yfir félagslegum veruhætti. Félagslegur veruháttur verður til þegar 

menningarlegar reglur, gildi og viðhorf fara að þykja eðlileg. Félagslegir veruhættir eru 
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samræmdir innan hvers menningarhóps fyrir sig og skiptast einstaklingar þannig í ólíka 

menningarhópa eftir félagslegum veruhætti þeirra. Af því leiðir að einstaklingar eru 

óafvitandi tengdir öðrum einstaklingum innan sama menningarhóps.  Stéttarstaða getur haft 

mikil áhrif á félagslegan veruhátt einstaklinga og þar með hvaða menningarhópi einstaklingar 

tilheyra (Webb o.fl., 2002). 

Skoða má rafræn samskipti út frá kenningu Bourdieu um félagslegan veruhátt. Rafræn 

samskipti þykja eðlileg í nútíma samfélagi og þá sérstaklega hjá ungu fólki (Maples og Han, 

2008). Út frá kenningunni um félaglegan veruhátt má ætla að tækniþróun síðustu ára og 

tilbúin menningarleg viðhorf séu orsök þessa nýja samskiptamáta. Þekking og reynsla 

einstaklinga á rafrænum samskiptum telst því sem hluti af félagslegum veruhætti þeirra. Þeir 

einstaklingar sem notast við rafræn skilaboð til að tjá elskhuga/maka góðar og slæmar fréttir 

geta þar af leiðandi búið yfir sama félagslega veruhættinum og þar með tilheyrt sama 

menningarhópnum. Þessi notkun rafrænna skilaboða gæti til að mynda ekki þótt við hæfi hjá 

einstaklingum úr öðrum menningarhópum. 

2.2 Samskipti í rómantískum samböndum 

Almenn skýring á samskiptum er að þau eigi sér stað milli tveggja aðila eða fleiri. Þau 

byggjast á stöðugu og gagnkvæmu ferli munnlegra og óyrtra skilaboða sem eru ýmist send út 

eða móttekin og kalla fram viðbrögð. Samskiptafræðingurinn Robert Craig sagði samskipti 

flokkast undir hvað sem er, sem felur í sér skilaboð. Þar á meðal hlustun og tal, lestur og 

skrif, óyrt tjáning (e. performing) og það að verða vitni af slíkri tjáningu (e. witnessing) 

(Griffin, 2012).  

Talið hefur verið að lykillinn að farsælu rómantísku sambandi felist í samskiptum. 

Samskipti para endurspegla að miklu leyti líðan þeirra, hegðun og ánægju í rómantísku 

sambandi. Þá hafa samskipti einnig áhrif á það hvort parasamband endist eða ekki. Segja má 

að samskipti endurspegli því ekki aðeins rómantísk sambönd heldur skilgreini þau líka. Það 

kemur því kannski ekki á óvart að samskipti eru fléttuð inn í margar kenningar um þróun 

sambanda (Vangelisti, 2011). Ein þekktasta kenningin, félagsleg innleiðing (e. social 

penetration theory) þeirra Altmans og Taylors (1973), lítur á flæði persónulegra upplýsinga í 

samskiptum einstaklinga sem þátt í að dýpka og þróa nánd innan sambands. Þá hafa 

rannsóknir leitt í ljós að pör sem eiga í góðum samskiptum eru almennt hamingjusamari í 

samböndum sínum (Vangelisti, 2011). 
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Álit einstaklinga á samböndum hefur mikil áhrif á það hvernig þeir tengjast öðrum í 

nánum samböndum. Þeir einstaklingar sem líta á parasambönd sem eitthvað áhættusamt 

eru því líklegir til að nálgast hugsanlega maka á annan hátt en þeir sem líta á parasambönd 

sem eitthvað stöðugt og gefandi. Þegar einstaklingar eru að kynnast hver öðrum byggjast 

samskipti þeirra á mjög almennum viðfangsefnum, eins og til að mynda umræðum um veðrið 

og við hvað þeir starfa. Þegar einstaklingar eru búnir að kynnast hvor öðrum vel og engin 

óvissa er lengur til staðar um tilvist sambands þeirra byrja þeir að skiptast á persónulegum 

upplýsingum. Samskiptamynstur para er mótað af sambandinu sjálfu og er undir áhrifum frá 

tilfinningalegum og vitsmunalegum þáttum. Rannsóknir sýna að þessir þættir hafa ekki 

aðeins áhrif á tengsl einstaklinga í parasambandi og sýn þeirra á sambandið, heldur einnig 

áhrif á það hvernig þeir hegða sér gagnvart hvorum öðrum (Vangelisti, 2011).  

Knapp og Vangelisti (1996) settu fram samskiptalíkan (e. communication model) sem 

skýra átti þróun rómantískra sambanda með áherslu á samskipti. Líkanið skiptist í fimm stig. 

Fyrsta stigið, upphafið, nær yfir þann tíma þegar samskipti tveggja einstaklinga eru stílfærð 

þannig að þeir geti átt samræður án þess þó að vita nokkuð um hvorn annan. Annað stigið, 

tilraunin, er það þegar einstaklingar nota kurteisishjal (e. small talk) til að uppgötva hvað þeir 

eiga sameiginlegt með hinum aðilanum. Þriðja stigið, eflingin, er þegar vináttan fer að þróast 

og nándin og upplýsingaflæðið eykst. Fjórða stigið, sameiningin, táknar persónulegt öryggi, 

sameiningu félagsneta og það að vera talið par af utanaðkomandi aðilum. Fimmta stigið, 

tengslin, er það þegar pör finna sig knúin til að eiga alvarlegar samræður um skuldbindingu 

(Knapp og Vangelisti, 1996). 

Knapp og Vangelisti (1996) settu einnig fram fimm stiga samskiptalíkan sem skýra átti 

öfuga þróun rómantískra sambanda. Í því líkani var lögð áhersla á hvernig dregið getur úr 

samskiptum einstaklinga þar til þeim líkur alfarið. Fyrsta stigið, aðgreiningin, á sér stað þegar 

einstaklingar í rómantísku sambandi byrja að benda á hvað þau séu ólík. Annað stigið, 

takmörkunin, er það þegar bæði fjöldi samskipta og dýpt umræðuefnis verða af skornum 

skammti. Þriðja stigið, stöðnunin, er þegar einstaklingar í parasambandi komast hjá því að 

eiga samskipti við hvorn annan vegna þess að þeir telja sig vita hvernig þau samskipti myndu 

enda. Fjórða stigið, að forðast, á við um líkamlegan aðskilnað einstaklinga í parasambandi. 

Fimmta stigið, uppsögnin, er sá tími þegar sambönd eru að renna sitt skeið, hvort sem það 

tekur einn dag eða nokkur ár (Knapp og Vangelisti, 1996). 
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2.3 Rafræn samskipti 

Á undanförnum árum hafa orðið verulegar framfarir á sviði samskiptatækni. Samskipti hafa 

þróast frá því að eiga sér aðeins stað augliti til auglitis og í gegnum heimasíma, en nú eru þau 

einnig komin á rafrænt form (Vangelisti, 2011). Netið og farsímar hafa bæst við í hóp 

samskiptamiðla á borð við símskeytið, símann, útvarpið og sjónvarpið (Bargh og McKenna, 

2004). Netið skipar ásamt farsímanum stóran sess í heimi rafrænna samskipta. Þetta breytta 

samskiptamynstur, í formi SMS, tölvupósta og annarra skriflegra rafrænna skilaboða, er nú 

orðið hluti af daglegum samskiptum einstaklinga (Gershon, 2010). Í kjölfar útbreiðslu 

rafrænna samskipta og síðar rafrænna miðla hefur dregið úr mikilvægi munnlegra samskipta. 

Kostir rafrænna samskipta eru meðal annars að einstaklingar þurfa hvorki að vera á sama 

staðnum til að geta átt í samskiptum né eiga í samskiptum á sama tíma (Dijk, 1999).  

2.3.1 Farsímar 

Í kringum árið 1990 voru fyrstu GSM (e. global system for mobile communications) símarnir 

kynntir til sögunnar á alþjóðlegum markaði (Dijk, 1999). Síðan þá hefur orðið mikil breyting á 

samskiptamáta einstaklinga en farsímar eru eitt útbreiddasta samskiptatæki í heiminum og 

þar með einn algengasti rafræni samskiptamátinn (Green og Katz, 2003; Madell og Muncer, 

2007). Íslendingar voru fljótir að taka við sér þegar farsíminn kom fyrst á markaðinn en á 

árunum 2000 til 2001 voru Íslendingar með hlutfallslega flestar áskriftir farsíma á 

Norðurlöndunum, eða um og yfir 85 áskriftir á hverja 100 íbúa (Samgönguráðuneytið, 2003). 

Ætla má að íslenskum farsímaeigendum hafi fjölgað síðan þá en samkvæmt nýjustu tölum 

Hagstofu Íslands frá árinu 2011, þegar Íslendingar töldu 318.452 manns (Hagstofa Íslands, 

2013), mældist fjöldi farsímaáskrifta hérlendis 344.085 (Hagstofa Íslands, 2012). Þá má 

reikna með að til dæmis sami einstaklingur geti verið með einn síma til einkanota og annan 

sem vinnusíma.  

Í rómantískum samböndum hefur það sýnt sig að samtöl í gegnum síma eru algengasti 

samskiptamátinn, að frátöldum samtölum augliti til auglitis. Notkun smáskilaboða hefur þó 

sífellt verið að færast í aukana en milljarðar smáskilaboða eru sendir í heiminum á degi 

hverjum (Coyne, Stockdale, Busby, Iverson og Grant, 2011; Bargh og McKenna, 2004). Á 

öðrum áratug 21. aldar eru farsímar orðnir mun öflugri en þegar þeir fyrst komu á 

markaðinn. Með tilkomu netsins í farsíma geta einstaklingar nú einnig vafrað um netheima 

og meðal annars sent tölvupóst og önnur skrifleg rafræn skilaboð í farsímum sínum. 
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2.3.2 Netið 

Snemma á sjöunda áratugnum voru vísindamenn farnir að huga að gerð netsins. Það var þó 

ekki fyrr en árið 1969 sem fyrstu tölvusamskiptin urðu að veruleika, þegar ARPA (e. 

Advanced Research Projects Agency), stofnun á vegum Varnarmálastofnunar Bandaríkjanna, 

þróaði ARPANET í þeim tilgangi að miðla hagnýtum upplýsingum í samfélagi vísindamanna. 

Það var svo árið 1995 sem markaði upphaf netsins eins og við þekkjum það í dag, en þá var 

það sett á opinn markað þar sem einstaklingar og fyrirtæki fengu að njóta góðs af (Castells, 

2001). Netið hefur þannig frá upphafi átt þátt í að tengja einstaklinga saman (Gurak og Logie, 

2003) og marka þannig nýja tegund félagslegra samskipta (Castells, 2001).  

Netið býður upp á hinar ýmsu netþjónustur, svo sem veraldarvefinn (e. World Wide 

Web), tölvupóst, samskiptasíður og fleira. Í kjölfar aukinna samskipta á netinu hefur orðið 

breyting á því hvernig einstaklingar tengjast hvor öðrum. Þá eru einstaklingar mun frjálslegri í 

samskiptum á netinu en þeir annars væru í samskiptum augliti til auglitis (Hertlein og 

Webster, 2008). Gagnrýnendur netsins hafa gagnrýnt harðlega þessi samskipti en þeir telja 

að þetta nýja samskiptaform geti leitt til félagslegrar einangrunar sé það notað í of miklum 

mæli. Ef einstaklingar eyða miklum tíma í rafræn samskipti og minni tíma í samskipti augliti 

til auglitis getur það orðið til þess að draga úr hæfni þeirra til að eiga í félagslegum 

samskiptum (Castells, 2001). Þrátt fyrir að símtöl séu algengasti samskiptamátinn í 

rómantískum samböndum hefur notkun tölvupósta, sem og notkun annarra skriflegra 

rafrænna skilaboða , tekið að aukast (Coyne o.fl., 2011). 

2.4 Rafræn samskipti í rómantískum samböndum  

Framfarir á sviði samskiptatækni hafa almennt verið taldar hafa jákvæð áhrif á rómantísk 

sambönd. Með tilkomu farsíma, netsins, SMS, tölvupósta og annarra rafrænna skilaboða 

gefst einstaklingum nú tækifæri til að eiga í samskiptum við elskhuga/maka, hvar og hvenær 

sem er (Hertlein og Webster, 2008). Þá hafa niðurstöður sýnt að nánd í rómantískum 

samböndum sé að miklu leyti tengd hinum ýmsu samskiptamátum, til viðbótar við samskipti 

augliti til auglitis (Ramirez og Broneck, 2009). Sambands- og hjúskaparstaða einstaklinga 

virðist geta haft áhrif á hversu mikið þeir nota rafræn skilaboð í samskiptum sínum. Að mati 

Weisskirch og Delevi (2011) eru einstaklingar í föstu sambandi þar með líklegri til að taka 

þátt í rafrænum samskiptum af kynferðislegum toga en þeir sem eru einhleypir.  
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Með tilkomu netsins og aukinnar tölvunotkunar hefur dregið úr samskiptum fólks augliti 

til auglitis (Honeycutt og Cantrill, 2000). Einstaklingar með svipuð áhugamál geta nú átt í 

samskiptum á netinu og jafnvel stofnað til rómantískra sambanda án þess að hafa hist í eigin 

persónu. Þessar tegundir sambanda kallast netsambönd (e. cyber-relationships). Ekki verður 

lögð meiri áhersla á þessa tegund rómantískra sambanda, en eitt er víst að netsambönd 

koma ekki í stað  hinna hefðbundnu tengsla í rómantískum samböndum, þar sem 

einstaklingar geta komist í snertingu við hvorn annan (Honeycutt og Cantrill, 2000). 

2.4.1 Jákvæð og neikvæð rafræn skilaboð 

Innihald rafrænna skilaboða geta verið af margvíslegum toga og skipst í meðal annars jákvæð 

skilaboð og neikvæð skilaboð. Í jákvæðum skilaboðum geta falist góðar fréttir og í 

neikvæðum skilaboðum geta falist slæmar fréttir. Í þessum undirkafla verður fjallað um 

jákvæð og neikvæð rafræn skilaboð í rómantískum samböndum.  

2.4.2 Jákvæð skilaboð 

Rafræn samskipti í rómantískum samböndum eru að mestu leyti byggð á jákvæðum 

skilaboðum (Coyne o.fl., 2011; Faircloth o.fl. 2012).  Ef notast er við rafræn samskipti, til 

viðbótar við samskipti augliti til auglitis, í upphafi rómantísks sambands og þeim 

samskiptunum svo viðhaldið á meðan sambandið er að þróast eru líkur á að sambandið eigi 

eftir verða mjög innilegt og náið (Solis, 2005). Algengast er að einstaklingar í rómantískum 

samböndum sendi hvor öðrum rafræn skilaboð í formi ástarjátningar (Faircloth, 2012).  

Samkvæmt niðurstöðum Faircloth o.fl. (2012) svöruðu yfir 90% þátttakenda því, að þeir 

myndu frekar vilja taka við og flytja góðar fréttir, augliti til auglitis. Rannsóknaniðurstöður 

þeirra sýndu einnig að um 51% þátttakenda hefðu fengið send rafræn skilaboð þar sem 

elskhugi/maki tjáðu þeim í fyrsta skiptið ást sína. Auk þess svaraði um það bil helmingur 

þátttakenda að elskhugi/maki þeirra hefði sent þeim skilaboð um að hún/hann væri tilbúin/n 

til að stunda kynlíf með þeim. Um 44% þátttakenda kváðust hafa sent elskhuga/maka 

skilaboð þess efnis að þeir væru tilbúnir til að stunda kynlíf og 40% kváðust hafa tjáð 

elskhuga/maka ást sína með rafrænum hætti. Aðeins 6% þátttakenda sögðust þó hafa fengið 

bónorð sent með rafrænum skilaboðum. 
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2.4.3 Neikvæð skilaboð 

Í bók sinni greinir mannfræðingurinn Gershon (2010) frá notkun rafrænna samskipta, þar á 

meðal smáskilaboða og tölvupósta, með áherslu á sambandsslit. Í byrjun hverrar annar hóf 

Gershon umræður um sambandsslit við nemendur sína en þar voru flestir á þeirri skoðun að 

besta leiðin til að slíta rómantísku parasambandi væri augliti til auglitis. Það er því kannski 

ekki að undra að um 88% þátttakenda í rannsókn Faircloth o.fl. (2012) svöruðu því að þeir 

kysu frekar að taka við neikvæðum skilaboðum augliti til auglitis. Um 71% þátttakenda í 

þeirri rannsókn svöruðu að þeir vildu frekar flytja neikvæð skilaboð augliti til auglitis.  

Við greiningu á gögnum neikvæðra skilaboða kom hins vegar í ljós að nærri helmingur 

þátttakenda í rannsókn Faircloth o.fl. (2012), eða um 46%, hafði verið sagt upp af maka í 

gegnum smáskilaboð eða tölvupóst. Jafnframt svöruðu 39% þátttakenda að þeir hefðu 

endað rómantískt samband með notkun rafrænna skilaboða. Þá hafði um 44% þátttakenda 

fengið skilaboð sem fólu í sér að elskhugi/maki viðurkenndi framhjáhald, en 25% þátttakenda 

höfðu sent skilaboð til elskhuga/maka þar sem þeir sjálfir viðurkenndu framhjáhald. Fréttir 

um stórtækar breytingar í námi eða starfi voru flokkaðar sem slæmar fréttir í þessari 

rannsókn, en um 35% þátttakenda greindu frá því að þeir hefðu látið elskhuga/maka vita af 

stórtækum breytingum í námi eða starfi hjá sér með notkun rafrænna skilaboða (Faircloth 

o.fl., 2012).  

Til eru dæmi um að einstaklingar í parsamböndum, þar sem mikið er um 

samskiptaerfiðleika, nýti sér rafræn skilaboð til að senda elskhuga/maka neikvæð skilaboð. 

Þar eru gerendur í ofbeldissamböndum engin undantekning, en þeir eiga það til að notfæra 

sér rafræn samskipti til að stjórna og um leið skaða þolendur ofbeldisins (Southworth, Finn, 

Dawson, Fraser og Tucker, 2007). Hugtakið netofsóknir (e. cyberstalking) hefur verið notað til 

að lýsa endurteknum hótunum og áreiti í formi tölvupósta og annarra rafrænna samskipta. 

Tilgangurinn með netofsóknum er að hræða þolendur þess og fá þá til að efast um eigið 

öryggi (D'Ovidio og Doyle, 2003; Fisher, Cullen og Turner, 2000).  

2.5 Hugsanlegir áhrifaþættir 

Notkun rafrænna skilaboða getur verið mismunandi eftir einstaklingum og því getur reynst 

áhugavert að skoða rafræn samskipti út frá aldri, kyni, menntun, sjálfsmynd og menningu 

einstaklinga. Hér á eftir verður gerð grein fyrir hugsanlegum áhrifum þessara þátta. 
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2.5.1 Kyn 

Lítill munur er á milli kynja þegar kemur að félagslegum samskiptum og eru í raun meiri 

líkindi milli þeirra en munur. Sálfræðingurinn Bem (1993) rannsakaði kynbundið tal karla og 

kvenna. Mjúkur talandi, áhugi á að hugga einstakling í sárum og það að blóta ekki, flokkuðust 

undir kvenlegt tal á meðan ágengni í tali, það að taka afstöðu og verja eigin viðhorf, 

flokkaðist undir karlmannlegt tal. Niðurstöður hennar sýndu að meiri breytileiki væri meðal 

kvenna annars vegar og karla hins vegar en á milli kvenna og karla. Niðurstöður Morse 

(1997) sýndu hins vegar að meiri munur væri á konum og körlum þegar kemur að 

samskiptum á netinu. Kynin hagi sér frekar samkvæmt lærðri kynhegðun í samskiptum sín á 

milli á netinu og eru þannig auðþekkjanleg þrátt fyrir að gefa ekki upp upplýsingar um kyn 

(Morse, 1997).  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að ekki sé munur á kyni hvað varðar notkun á 

rafrænum skilaboðum í rómantískum samböndum (Coyne o.fl., 2011; Byrne og Findlay, 2004; 

Solis, 2005). Kyn virðist heldur ekki vera áhrifabreyta hvað varðar þátttöku einstaklinga í 

rafrænum samskiptum af kynferðislegum toga (Weisskirch og Delevi, 2011). Niðurstöður 

Solis (2005) sýndu þó fram á að konur væru líklegri en karlar til að notast við smáskilaboð í 

upphafi rómantísks sambands. Einnig hefur það sýnt sig að í starfi eiga konur það til að vera 

mun opinskárri í rafrænum samskiptum en samskiptum augliti til auglitis (Dijk, 1999).  

Í rannsókn Faircloth o.fl. (2012) mældist munur á notkun rafrænna samskipta eftir kyni 

þátttakenda. Karlar voru þar til að mynda 15% líklegri til að segja frá framhjáhaldi með 

rafrænum skilaboðum. Hins vegar var svipað hlutfall karla og kvenna sem sagðist hafa slitið 

sambandi við elskhuga/maka með rafrænum skilaboðum; 35% karla og 39% kvenna. Ekki var 

um ræða mun á kyni þegar kom að góðum fréttum í rafrænum skilaboðum. Um 44% karla og 

45% kvenna svöruðu að þau hefðu sent rafræn skilaboð til elskhuga/maka um að þau væru 

tilbúin að stunda kynlíf. Karlar höfðu í færri tilfellum sent ástarjátningar í fyrsta skiptið með 

notkun rafrænna skilaboða, en þar mældist hlutfall karla 40% en kvenna 45%. Hins vegar 

höfðu 48% karla fengið send rafræn skilaboð þar sem þeim var tjáð ást elskhuga/maka í 

fyrsta skipti en 62% kvenna (Faircloth o.fl., 2012). Ósamræmi í þessum tölum má skýra með 

því að þátttakendur voru einstaklingar en ekki pör.  

Við megum ekki gleyma því að líffræðilegt kyn er staðreynd á meðan kyngervi (e. 

gender) er aðeins menningarleg afurð (Griffin, 2012). Kyngervi byggist á hugmyndum 

samfélagsins um hvaða væntingar skulu lagðar til hins líffræðilega kyns (Ault, 2008). 
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Hugtökin karl og kona eru notuð til að flokka einstaklinga eftir líffræði á meðan hugtökin 

kvenleiki/kvenlegt og karlmennska/karlmannlegt eru notuð til að lýsa menningarbundnum 

væntingum (Griffin, 2012).  Það sem þykir kvenlegt eða karlmannlegt í einu samfélagi getur 

því þótt mjög ókvenlegt eða ókarlmannlegt í því næsta. Niðurstöður rannsókna á rafrænum 

samskiptum í rómantískum samböndum gætu því markast af kyngervum einstakra 

samfélaga.   

2.5.2 Aldur 

Á undanförnum árum hefur samskiptamöguleikum tekið að fjölga og geta börn nú til dags 

valið úr mun fleiri samskiptaleiðum en foreldrar þeirra gátu (Prensky, 2011). Aldur er talinn 

hafa mikil áhrif á þær tegundir samskiptamiðla, og þar með rafræn samskipti, sem 

einstaklingar nota (Coyne o.fl., 2011). Eldra fólk er líklegra til að nota færri tegundir rafrænna 

samskipta en yngra fólk, sem er líklegra til að notast við margar eða allar tegundir rafrænna 

samskipta. Ástæða notkunar rafrænna skilaboða yngra fólks er að rafræn skilaboð veita þeim 

meiri stjórn en í venjulegum samtölum. Með notkun rafrænna skilaboða fá einstaklingar 

þannig tíma til að hugsa sig um hverju þeir ætli að svara áður en þeir senda skilaboð (Madell 

og Muncer, 2007).   

Til að byrja með var notkun smáskilaboða algengust meðal unglinga en sú notkun hefur 

nú fært sig yfir til eldri aldurshópa. Notkun smáskilaboða hjá yngra fólki virðist hins vegar 

vera frábrugðin notkun smáskilaboða hjá eldra fólki. Rafræn samskipti með notkun 

smáskilaboða eru mun hóflegri meðal eldra fólks en hjá þeim sem yngri eru, en notkun þeirra 

yngri þykir mun ákafari (Ling, 2010). Hins vegar sýndu niðurstöðum Weisskirch og Delevi 

(2011) að aldur einstaklinga virtist ekki skipta máli þegar kemur að þátttöku þeirra í 

rafrænum samskiptum af kynferðislegum toga.  

Svo virðist sem notkun smáskilaboða nái hámarki á ákveðnu aldursbili, en 

rannsóknaniðurstöður hafa sýnt fram á að mesta notkun smáskilaboða sé að finna hjá 

einstaklingum í kringum tvítugt. Greining gagna sýndi einnig fram á að hlutfallsleg notkun 

smáskilaboða hjá ólíkum aldurshópum hélst tiltölulega stöðug í áranna rás (Ling, 2010).  

2.5.3 Menntun 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Coyne o.fl. (2011) eru sterk tengsl milli menntunar og 

notkunar samskiptamiðla meðal einstaklinga í rómantískum samböndum. Niðurstöður sýndu 

að þeir einstaklingar sem voru með meiri menntun notuðu að jafnaði sjaldnar 
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samskiptamiðla í samskiptum sínum við elskhuga/maka en þeir sem voru með minni 

menntun. Menntunarstig virðist því hafa þónokkur áhrif á notkun rafrænna skilaboða meðal 

einstaklinga í rómantískum samböndum. Það má þó velta fyrir sér hvort aldur einstaklinga 

spili hér inn í, en ungir einstaklingar eru almennt með minni menntun en þeir eldri. Þeir sem 

eru eldri eru þar af leiðandi líklegri til að hafa meiri menntun en yngsti hluti hinna fullorðnu.  

2.5.4 Sjálfsmynd 

Sjálfsmynd er oftast skilgreind sem það viðhorf sem einstaklingar hafa gagnvart sjálfum sér. 

Það hvernig við metum okkur sjálf og eiginleika okkar er persónulegur dómur á það hversu 

verðug við erum (Coopersmith, 1967). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að rafræn samskipti 

hafi átt þátt í að auka á félagslyndi einstaklinga, þá sérstaklega hjá þeim sem þjást af feimni 

(Valkenburg og Peter, 2007; Dijk, 1999). Þá hafa niðurstöður rannsókna sýnt að sterk tengsl 

séu á milli jákvæðrar sjálfsmyndar og lítillar feimni (Gocmen, 2012). Feimnir einstaklingar eru 

gjarnari til að taka þátt í rafrænum samskiptum en í samræðum augliti til auglitis (Valkenburg 

og Peter, 2007; Dijk, 1999).  

Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum Cameron og Robinson (2010) getur sjálfsmynd haft 

mikil áhrif á það hvernig einstaklingar túlka samskipti sín við elskhuga/maka. Einstaklingar 

með neikvæða sjálfsmynd eru þar með líklegri en einstaklingar með jákvæða sjálfsmynd til 

að ofmeta eigin viðbrögð og stuðning gagnvart elskhuga/maka. Þá eru þeir einnig líklegri til 

að meta þann stuðning sem maki sýnir þeim minni en hann í rauninni er (Cameron og 

Robinson, 2010). 

2.5.5. Menning 

Segja má að einstaklingar séu eins konar afurð eigin menningar. Þættir eins og tungumál, 

athafnir, siðir, hegðun, viðhorf og gildi verða þannig öll fyrir áhrifum frá þeirri menningu sem 

þau tilheyra. Í sumum tilfellum getur menning verið undirstaða vistmunalegra þátta, eins og 

til dæmis hvað varðar skoðanir og ákvarðanir einstaklinga eða það hvernig einstaklingar túlka 

ákveðna atburði. Aðrir utanaðkomandi þættir geta hins vegar haft áhrif á vitsmunalega þætti 

einstaklinga og þannig dregið úr áhrifum menningar (Stewart, 1966).  

Til að útskýra mun á þjóðfélagshópum er nóg að líta til menningar þeirra. Niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt að einstaklingar frá mismunandi menningarheimum hugsa um ólíka 

hluti. Þá eru þeir einstaklingar einnig taldir vera með ólíkan hugsunarhátt. Það umhverfi og 

menning sem einstaklingar alast upp í hafa mótandi áhrif á ákvarðanir þeirra og hugsanir 
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(Prensky, 2011). Þá er menning jafnframt talin hafa áhrif á það hvernig einstaklingar nota 

Internetið (Collis, 1999). Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að munur sé á 

menningarhópum hvað varðar viðhorf til tölvunotkunar (Brosnan og Lee, 1998; Collis og 

Williams, 1987). Sem dæmi hafa bandarískir nemendur jákvæðara viðhorf til tölvunotkunar 

en nemendur frá Kúveit (Omar, 1992). Þá hafa kínverskir nemendur jákvæðara viðhorf til 

tölvunotkunar en nemendur frá Svíþjóð (Allwood og Wang, 1990). Þá sýndu niðurstöður 

Cogburn og Levinson (2003) að munur væri á samskiptastíl eftir menningarhópum. 

2.6 Hjóna- og parameðferð 

Sú hugmynd sem áður var í hávegum höfð, að skilnaðir væru af hinu illa, má segja að hafi 

leitt til þess að farið var að þróa nálganir í hjóna- og parameðferð. Hjóna- og parameðferð, er 

eins og nafnið gefur til kynna, hugsuð sem meðferð einstaklinga í parasamböndum, í óvígðri 

sambúð eða hjúskap. Megintilgangur hennar var í upphafi að draga úr skilnaðatíðni. Hjóna- 

og parameðferð er flokkuð sem hluti af fjölskyldumeðferð, þar sem tekist er á við ýmis 

vandamál í parasamböndum (Charny, 2006). Hjóna- og parameðferð er ætluð einstaklingum 

í rómantískum samböndum sem eiga við vandkvæði að stríða og eru tilbúnir að takast á við 

þau með hjálp meðferðaraðila. Lögð er áhersla á að komast að rót vandans og að vinna úr 

honum í sameiningu með parinu. Með hjálp meðferðaraðila geta pör tekið ákvörðun um að 

takast á við vandamál sín og unnið sig út úr þeim vanda eða ekki og verið þá í sama farinu 

eftir sem áður. Oftast er það þó þannig að pör sem leita sér hjálpar losa um einhver af sínum 

vandamálum í meðferðinni. Vandi þeirra verður því að öllum líkindum ekki eins alvarlegur 

eins og hann var í upphafi (Crowe og Ridley, 1990).  

Í hjóna- og parameðferð er lögð áhersla á samskiptaerfiðleika, aðlögunarerfiðleika, 

kynlífsvanda og kreppu í parasamböndum. Þá er einnig lögð áhersla á eflingu parasambands, 

fræðslu og hópvinnu (Sigrún Júlíusdóttir, 1989). Almenn markmið hjóna- og parameðferðar 

eru aðallega að bæta samskipti, aðlögun og ánægju para, auka sveigjanleika í samskiptum 

þeirra, draga úr vandamálum, draga úr væntingum ef ekki er hægt að bæta sambandið og að 

gera allt sem í valdi meðferðaraðila stendur til að láta umbæturnar endast án frekari 

aðstoðar (Crowe og Ridley, 1990).  

Mikilvægt getur verið fyrir hjóna- og pararáðgjafa að hafa grunnskilning á netinu og 

þeim rafrænum samskiptum sem eiga sér stað í rómantískum samböndum (Delmonico og 

Griffin, 2008). Þá er ekki síður mikilvægt að þeir geri sér grein fyrir umfangi jákvæðra og 
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neikvæðra skilaboða í parsamböndum, svo ekki sé minnst á netofsóknir. Gert er ráð fyrir að 

niðurstöður þessarar rannsóknar sýni að hve miklu leyti samskipti milli einstaklinga í 

rómantískum samböndum fari fram með rafrænum hætti. Slíkar upplýsingar geta nýst 

fagfólki, eins og félagsráðgjöfum, sem vinna með vandamál hjóna og para í meðferðarvinnu. 

Rannsóknaniðurstöður gætu þar með hugsanlega nýst á klínískum vettvangi þar sem 

mikilvægt er að skoða alla þætti og hafa heildarsýn að leiðarljósi.  

2.7 Kynning á rannsókn og rannsóknarspurningum 

Eins og áður er getið er þessi rannsókn byggð á erlendri rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum árið 2012. Sú rannsókn var unnin við East Carolina háskólann en höfundar 

hennar eru Melissa Faircloth, Dr. David Knox og Dr. Jason Brinkley. Sökum ósamræmis á 

niðurstöðum þeirra fáu rannsókna sem gerðar höfðu verið á rafrænum samskiptum í 

rómantískum samböndum, töldu Faircloth o.fl. (2012) að þörf væri á frekari rannsóknum á 

viðfangsefninu. Spurningalisti var því lagður rafrænt fyrir alla grunnnema sem sátu 

byrjendanámskeið við East Carolina háskólann. Alls tóku 354 þátt í rannsókninni. 

Spurningalistanum var ætlað að mæla hversu oft nemendur höfðu sent eða fengið send 

rafræn skilaboð með góðum eða slæmum fréttum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru 

þær að nærri helmingur þátttakenda sagðist nota rafræn skilaboð við að flytja 

elskhuga/maka góðar og slæmar fréttir. Meirihluti svarenda var á þeirri skoðun að þeir 

myndu ekki taka því illa ef þeir fengju góðar fréttir með rafrænum skilaboðum. Hins vegar 

svöruðu 76% þátttakenda að þeir myndu taka því illa ef þeir fengju neikvæðar fréttir með 

rafrænum skilaboðum. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna að hve miklu leyti nemendur við Háskóla 

Íslands notast við rafræn samskipti sem samskiptamáta við elskhuga/maka samanborið við 

samskipti augliti til auglitis. Rannsóknin metur þar með hversu oft nemendur hafa sent eða 

fengið send rafræn skilaboð með góðum eða slæmum fréttum, sem og viðhorf þeirra til þess 

hvernig þeir myndu helst vilja taka á móti og segja frá góðum og slæmum fréttum.  

Í rannsókninni var unnið út frá fjórum rannsóknarspurningum. Þá voru jafnan settar 

fram tvær tilgátur. 

1. Í hve miklum mæli nýta þátttakendur sér rafræn skilaboð til að flytja maka sínum 

góðar og slæmar fréttir? 
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2. Er munur á milli kynja þegar kemur að rafrænum samskiptum í rómantískum 

samböndum? 

i. Fyrri tilgátan felur í sér að ekki sé um að ræða mun á kyni þegar kemur að 

rafrænum skilaboðum í rómantískum samböndum. Tilgátan er mótuð út frá 

niðurstöðum fjögurra rannsókna sem ekki hafa sýnt fram á mun á kyni 

hvað varðar notkun á rafrænum skilaboðum í rómantískum samböndum 

(Coyne o.fl., 2011; Byrne og Findlay, 2004; Solis, 2005). 

3. Er munur á aldri þátttakenda hvað varðar rafræn samskipti í rómantískum 

samböndum? 

ii. Seinni tilgátan er að einstaklingar á aldrinum 18-28 ára séu líklegri til að 

notast við rafræn skilaboð í samskiptum við elskhuga/maka en 

einstaklingar sem eru eldri. Aldursbilið er hér miðað út frá því að 

einstaklingar sem eru á 28. aldursári, fæddir 1985, hafi verið í 

gagnfræðideild í grunnskóla þegar farsímamarkaðurinn á Íslandi náði fyrst 

yfir 100.000 GSM/UMTS áskriftir, á árunum 1998-1999 (Hagstofa Íslands, 

2012). 

4. Er munur á notkun rafrænna skilaboða í rómantískum samböndum út frá 

sjálfsmynd einstaklinga? 
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3 Aðferð  

Í þessum kafla er rannsóknaraðferðin sjálf tekin fyrir. Gerð er grein fyrir mælitækjum, 

þátttakendum, framkvæmd og úrvinnslu gagna.  

Í rannsókninni var notast við aðferðafræði megindlegra rannsókna. Megindlegar 

rannsóknir leitast við að skapa þekkingu og bera kennsl á möguleg tengsl milli breyta (Yegidis 

og Weinback, 2009). Með breytum er átt við þau atriði sem lögð eru til rannsóknar, en þær 

geta verið breytilegar eftir þátttakendum og atriðum (Amalía Björnsdóttir, 2003). Megindleg 

nálgun hentar vel þegar þörf er á að mæla, telja og finna meðaltal af einhverju tagi (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Í megindlegum rannsóknum er lögð áhersla á notkun afleiðslu en hún 

gengur út frá sambandi kenninga og rannsókna. Megindlegar rannsóknir eru þar með gerðar 

með vísan í tilgátur sem leiddar eru af kenningum. Niðurstöður sem fengnar eru með 

afleiðslu eru því byggðar á grundvelli gefinna forsenda (Bryman, 2012; Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006). 

Við úrvinnslu gagna er bæði notast við lýsandi tölfræði og ályktunartölfræði. Með 

lýsandi tölfræði er leitast við að útskýra eiginleika tölfræðilegra gagna og gefa lýsandi mynd 

af félagslegu umhverfi, aðstæðum og tengslum (Neuman, 2005; Yegidis og Weinback, 2009). 

Þá veitir lýsandi tölfræði einnig möguleikann á að finna mun á einstaklingum í úrtaki. 

Ályktunartölfræði fæst við að draga ályktanir út frá tölfræðilegum gögnum svo yfirfæra megi 

niðurstöður úrtaksins yfir á þýðið (Amalía Björnsdóttir, 2003). Úrtak rannsóknarinnar var 

fengið með hentugleikaúrtaki en það auðveldar rannsakanda að nálgast stórt úrtak á 

skömmum tíma. Hentugleikaúrtak hentaði rannsókninni líka vel þar sem markmiðið var að 

álykta um niðurstöður í þýði en ekki að yfirfæra þær yfir á þýði (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). 

3.1 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var í formi rafræns spurningalista sem þróaður var af Melissa 

Faircloth, Dr. David Knox og Dr. Jason Brinkley fyrir rannsóknina: Hið góða, hið slæma og 

tæknimiðuð samskipti í rómantískum samböndum. Rannsakandi fékk leyfi höfunda til að 

notast við spurningalistann í rannsókn sinni. Spurningalistinn var þýddur yfir á íslensku og 

staðfærður, annars vegar af meistaranema í félagsráðgjöf og hins vegar af einstaklingi með 
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B.A. gráðu í ensku. Dósent í félagsráðgjöf fór svo yfir báðar þýðingar og staðfæringar og skar 

úr um hvor þýðingin átti að gilda ef ekki var um samræmi í þýðingum að ræða. Áður en 

spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur var hann forprófaður. Forprófunin fólst í því að 

fá fimm einstaklinga til að svara spurningalistanum og gefa athugasemdir um orðalag og 

annað sem betur mætti fara. Þá var einnig fenginn íslenskufræðingur til að lesa yfir 

spurningalistann og gagnrýna málfar og staðfærðar þýðingar. Athugasemdir sem komu út úr 

forprófun og athugasemdir íslenskufræðings voru svo teknar til greina eftir því sem við átti.  

Spurningakönnunin tók um fimm mínútur í svörun. Í könnuninni, sem og kynningabréfi 

sem nemendur fengu sent í tölvupósti, kom fram að þátttaka nemenda væri algjörlega frjáls 

og engin greiðsla veitt fyrir. Þá áttu nemendur kost á því að sleppa spurningum og velja 

aðeins þær spurningar sem þeir vildu svara. Hvorki netföng þátttakenda né tölvunúmer voru 

skráð þegar þeir svöruðu spurningunum. Þar af leiðandi voru öll svör nafnlaus og fyllsta 

trúnaðar gætt. Sjá má kynningabréf í viðauka 1.  

Spurningalistinn var hannaður með það í huga að kanna að hve miklu leyti þátttakendur 

nota rafræn skilaboð, eins og SMS eða tölvupóst, sem samskiptamáta við elskhuga/maka 

samanborið við samskipti augliti til auglitis. Spurningalistinn var samsettur af 33 spurningum, 

þar af níu bakgrunnsspurningum og 24 almennum spurningum. Með bakgrunnspurningum 

var meðal annars aflað upplýsinga um kyn þátttakenda, sambands- og hjúskaparstöðu, aldur, 

kynhneigð, stöðu í námi og sjálfsmynd. Almennar spurningar leituðu síðan upplýsinga um 

hvort þátttakendur höfðu sent eða fengið send rafræn skilaboð með góðum eða slæmum 

fréttum. Spurt var út í slæmar fréttir eins og framhjáhald, sambandsslit, kynsjúkdóma, 

breytta kynhneigð og stórtækar breytingar í námi eða starfi. Dæmi um spurningu í þeim lið 

má nefna „Hefur þú slitið rómantísku parasambandi með því að notast við SMS, tölvupóst 

eða annars konar skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)?“. Þá var spurt út í góðar 

fréttir eins og ástarjátningar, bónorð og það að vera tilbúin/n til að stunda kynlíf. Sem dæmi 

um spurningar í þeim lið má nefna „Hefur þú sagt elskhuga/maka í fyrsta skipti að þú elskaðir 

hana/hann með því að notast við SMS, tölvupóst eða annars konar skrifleg rafræn samskipti 

(ekki augliti til auglitis)?". Einnig var spurt út í skilaboð um þungun, en í spurningalistanum 

flokkast það bæði sem góðar og slæmar fréttir. Þátttakendur voru að lokum spurðir hvernig 

þeir myndu helst vilja taka á móti og segja frá slæmum og góðum fréttum í samræmi við 

rannsókn þeirra Faircloth o.fl. (2012). Sjá má spurningakönnunina í heild sinni í viðauka 2, 

aftast í ritgerðinni. 
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3.2 Þátttakendur 

Eins og áður sagði voru þátttakendur fengnir með hentugleikaúrtaki en það auðveldaði 

rannsakanda að nálgast stórt úrtak á skömmum tíma (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003). Við val á þátttakendum var ekki aðeins notast við grunnnema við Háskóla 

Íslands, líkt og gert var í rannsókn Faircloth o.fl. (2012), heldur var tölvupóstur með slóð á 

spurningalistann sendur á alla nemendur Háskóla Íslands, hvort sem um var að ræða nema á 

grunn- eða framhaldsstigi. Fyrirmæli voru þó um að þátttakendur þyrftu að vera orðnir 18 

ára til að geta tekið þátt í könnuninni.  

Mælitæki rannsóknarinnar, rafræni spurningalistinn, var sendur til Nemendaskrár HÍ 

sem áframsendi hann svo á nemendur við Háskóla Íslands, sem gefið höfðu leyfi fyrir því að 

taka þátt í könnunum. Af þeim 13.782 nemendum sem skráðir voru í Háskóla Íslands í 

október 2013, höfðu 10.199 gefið leyfi fyrir því að taka þátt í könnunum (Háskóli Íslands, 

2013). Þegar rannsókninni var lokið höfðu alls 1.374 nemendur tekið þátt. 

3.3 Framkvæmd  

Áður en rannsókn var hafin var send tilkynning til Persónuverndar (Tilkynning nr. 

S6381/2013). Að því loknu var unnið að því að senda út könnunina. Spurningalistinn var 

settur upp í K2 könnunarkerfinu í Uglunni, innra neti Háskóla Íslands. Þegar spurningalistinn 

var tilbúinn var hann sendur á Nemendaskrá Háskóla Íslands sem áframsendi hann svo, þann 

7. október 2013, í tölvupósti á alla skráða nemendur við háskólann, sem gefið höfðu leyfi 

fyrir því að taka þátt í könnunum. Að því loknu tóku 887 nemendur þátt eða þar til næsta 

ítrekun var send út þann 15. október og fór svörunin þá upp í 1.367 þátttakendur. 

Niðurstöður könnunarinnar birtust í K2 könnunarkerfinu. Þegar könnuninni var lokið var 

unnið úr rannsóknarupplýsingum. 

3.4 Úrvinnsla gagna 

Hafist var handa við að vinna úr gögnum rannsóknarinnar um leið og gagnasöfnuninni var 

lokið þann 3. nóvember 2013. Fengið var Exel skjal, með niðurstöðum rannsóknar, úr K2 

könnunarkerfinu og það svo notað í bæði tölfræðiforritinu SPSS og tölfræðiforritinu gretl við 

úrvinnslu gagna. Hlutverk rannsakanda fólst í því að velja viðeigandi breytur úr gagnasafni til 

að svara rannsóknarspurningum og tilgátum sem settar höfðu verið fram. Byrjað var á því að 

skoða bakgrunnsspurningar og reikna svarhlutfall hverrar spurningar fyrir sig með því að 

setja upp tíðnitöflur í SPSS. Sömu aðferð var beitt við að reikna út svarhlutföll almennra 
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spurninga. Þá var skoðuð fylgni milli annars vegar aldurs og hins vegar kyns við þær breytur 

er varða slæmar og góðar fréttir. Til að reikna út fylgni var notast við krosstöflur og kí-

kvaðrat próf í SPSS, þar sem leiðrétt var fyrir aldri. Að lokum var skoðuð fylgni milli 

sjálfsmyndar og sendra rafrænna skilaboða. Til að reikna út fylgni var notast við 

aðhvarfsgreiningu fyrir fylgibreytur með tvö gildi (e. logistic regression) í gretl. Tölfræðileg 

marktækni miðast við p-gildi undir 0,05 eða 95% öryggismörk. 

Aðhvarfsgreining fyrir fylgibreytur með tvö gildi er hentug þegar skýra á breytu sem 

tekur aðeins tvö gildi, til dæmis 1 eða 2 (já/nei).  

 

log(p/(1 - p)) = a0 + a1x1 + · · · + akxk 

 

Hér tákna p líkur á að svarandi gefi hærra gildi breytunnar, til dæmis nei. Stuðulinn a1 má 

túlka þannig að ef breytan x1 er aukin um eina einingu þá er einstaklingur með þessa 

aukningu nokkurn veginn exp(a1) líklegri til að gefa hærra gildið (svara nei). Þetta er túlkað 

þannig að leiðrétt hafi verið fyrir hinum breytunum (x2, . . . , xk).  

Áður en farið var í aðhvarfsgreiningu þurfti að breyta gildi svarmöguleikanna í 

spurningunni er varðar sjálfsmynd. Í sjálfsmyndarbreytunni var Mjög ósammála flokkað sem 

1, Ósammála sem 2, Hlutlaus sem 3, Sammála sem 4 og Mjög sammála sem 5. 
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar 

eru byggðar á svörum 1.374 einstaklinga sem tóku þátt í könnuninni. Spurningakönnunin 

skiptist í 33 spurningar, níu bakgrunnsspurningar og 24 almennar spurningar. Þar sem 

þátttakendur fengu að velja hvaða spurningum þeir svöruðu er svarhlutfallið í sumum 

spurningum lægra en sem nemur fyrrnefndum fjölda þátttakenda.  

4.1 Bakgrunnsspurningar 

Í þessum undirkafla verða teknar fyrir bakgrunnsspurningar könnunarinnar, það er kyn 

þátttakenda, aldur, menntunarstig, sjálfsmynd, sambands- eða hjúskaparstaða, lengd 

núverandi sambands, þjóðerni, trú og kynhneigð. Notast verður við tíðnitöflur til að fá 

niðurstöður svarhlutfalls. 

4.1.1 Kyn 

Þátttakendur voru beðnir um að merkja við kyn sitt í spurningakönnuninni. 

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda eftir kyni 

Kyn Fjöldi Hlutfall 

Konur 1.119 81,44% 

Karlar 249 18,12% 

Ósvarað 6 0,44% 

Samtals 1.374 100% 

 

Eins og sjá má í töflu 1 er stærstur hluti þátttakenda konur (81,4%) á meðan fjöldi karla er 

tæpur einn fimmti af heildarfjölda þátttakenda (18,1%). Alls 0,4% þátttakenda slepptu því að 

svara þessari spurningu. Til samanburðar má nefna að af þeim 13.782 nemendum sem 

skráðir eru við Háskóla Íslands eru 65,6% þeirra konur og 34,4% karlar (Háskóli Íslands, 

2013). 

4.1.2 Aldur 

Meðalaldur þátttakenda var 27,55 ár og staðalfrávikið 8,631 ár. Þátttakendur voru því flestir 

á aldrinum rúmlega 19 ára til 36 ára. Yngsti þátttakandinn var 18 ára og sá elsti 70 ára. Af 
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þeim 1.374 nemendum sem tóku þátt í könnuninni skiluðu átta einstaklingar (0,6%) 

svarreitnum auðum.  

 

Mynd 1. Fjöldi þátttakenda eftir aldri  

 

Eins og sjá má á mynd 1 er aldur þátttakenda mjög dreifður. Sökum þess var ákveðið að 

flokka aldur þátttakenda niður í fimm aldursflokka. Fyrsti aldursflokkurinn var 18-28 ára, 

annar aldursflokkurinn 29-38 ára, þriðji aldursflokkurinn 39-48 ára, fjórði aldursflokkurinn 

49-58 ára og fimmti og elsti aldursflokkurinn 59-70 ára. 
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Mynd 2. Fjöldi þátttakenda eftir aldursflokkum 

 

Eins og sjá má á mynd 2 eru flestir þátttakendur á aldrinum 18-28 ára eða 938 talsins 

(68,3%). Þátttakendur á aldrinum 29-38 ára voru 251 (18,3%) og þátttakendur á aldrinum 39-

48 ára 128 (9,2%). Þátttakendur í aldursflokknum 49-58 ára voru 43 (3,1%) en í 

aldursflokknum 59-70 ára voru sex þátttakendur (0,4%). 

4.1.3 Menntunarstaða 

Þátttakendur voru beðnir um að merkja við stöðu sína í námi við Háskóla Íslands.  

 

Mynd 3. Menntunarstaða þátttakenda við HÍ 
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Eins og sjá má á mynd 3 var stærsti hluti þátttakenda (40,2%) á fyrsta ári í HÍ, eða alls 552 

einstaklingar. Þá var næststærsti hópur þátttakenda (32,0%), með 440 nemendur, í 

framhaldsnámi við HÍ. Nemendur á öðru ári voru samtals 216 (15,7%) og nemendur á þriðja 

ári 163 (11,9%). Þá voru þrír einstaklingar (0,2%) sem slepptu að merkja við 

menntunarstöðu. 

4.1.4 Sjálfsmynd 

Þátttakendur voru beðnir um að meta hve sammála eða ósammála þeir væru fullyrðingunni 

að þeir væru með mjög jákvæða sjálfsmynd. 

 

Mynd 4. Niðurstöður við fullyrðingunni „Ég er með mjög jákvæða sjálfsmynd“ 

 

Eins og sjá má á mynd 4 voru flestir þátttakendur (56,3%), eða 773 talsins sammála 

fullyrðingunni að þeir væru með jákvæða sjálfsmynd. Þá voru 132 þátttakendur (9,6%) mjög 

sammála fullyrðingunni, 270 þátttakendur (19,7%) hlutlausir, 148 þátttakendur (10,8%) 

ósammála og 48 þátttakendur (3,5%) mjög ósammála. Þá slepptu þrír þátttakendur (0,2%) að 

svara þessari spurningu. 

4.1.5 Sambands- og hjúskaparstaða 

Þátttakendum voru spurðir um núverandi sambands- og hjúskaparstöðu en hægt var að velja 

á milli sjö ólíkra svarmöguleika. 
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Mynd 5. Sambands- og hjúskaparstaða þátttakenda 

 

Eins og sjá má á mynd 5 voru flestir þátttakendur (48,8%), eða 670 talsins, tilfinningalega 

tengdir og í sambandi við einn einstakling. Alls 283 þátttakendur (20,6%) voru ekki í föstu 

sambandi en 208 þátttakendur (15,1%) í hjónabandi. Trúlofaðir þátttakendur voru 148 

talsins (10,8%) en þátttakendur sem áttu í frjálsum samböndum við mismunandi einstaklinga 

án skuldbindingar voru 38 (2,8%). 18 þátttakendur (1,3%) voru fráskildir og fimm 

þátttakendur (0,4%) ekkjur eða ekklar. Af þeim 1.374 sem tóku þátt í rannsókninni slepptu 

fjórir einstaklingar (0,4%) að svara þessari spurningu.  

Alls 1.052 einstaklingar svöruðu spurningunni um hve marga mánuði þeir hefðu verið í 

núverandi sambandi. Meðalaldur núverandi sambanda þátttakenda voru 53,14 mánuðir eða 

um það bil fjögur ár, fimm mánuðir og fjórir dagar. Þá var staðalfrávikið 79,499. Stysta 

núverandi samband var 1 mánuður en lengsta núverandi sambandið var 520 mánuðir, eða 

43 ár og 4 mánuðir. 
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Mynd 6. Lengd núverandi sambands þátttakenda í mánuðum 

 

Eins og sjá má á mynd 6 voru þátttakendur sem höfðu verið í núverandi sambandi í ár eða 

skemur 224 talsins (16,3%). 473 þátttakendur (34,4%) höfðu verið í núverandi sambandi í eitt 

til fimm ár. Þá höfðu 196 þátttakendur (14,3%) verið í núverandi sambandi í fimm til tíu ár. 

Alls 159 þátttakendur (11,7%) höfðu svo verið í núverandi sambandi í tíu ár eða lengur. 

4.1.6 Þjóðerni  

Þátttakendur voru spurðir hvaðan þeir væru. 

 

Mynd 7. Þjóðerni þátttakenda 
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Af þeim 1.374 nemendum sem tóku þátt voru 1.342 einstaklingar (97,7%) frá Evrópu og 26 

(1,9%) sem merktu við svarmöguleikann annað. Þá slepptu sex einstaklingar (0,4%) að 

merkja við þjóðerni í könnuninni.  

4.1.7 Trú 

Þátttakendur voru spurðir hvar þeir stæðu varðandi trúmál en alls 14 einstaklingar (1,0%), 

slepptu því að merkja við þá spurningu.  

 

Mynd 8. Trúarstaða þátttakenda 

 

Eins og sjá má á mynd 8 eru flestir þátttakendur (53,1%), eða 729 talsins, ekki mjög trúaðir. 

Þá voru 483 þátttakendur (35,2%) ekki trúaðir og 148 þátttakendur (10,8%) mjög trúaðir. 

4.1.8 Kynhneigð 

Þátttakendur voru spurðir út í kynhneigð sína. 
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Mynd 9. Kynhneigð þátttakenda 

 

Af þeim 1.374 einstaklingum sem tóku þátt í könnuninni voru 1.268 (92,3%) 

gagnkynhneigðir, 33 einstaklingar (2,4%) samkynhneigðir og 65 (4,7%) tvíkynhneigðir. Átta 

einstaklingar (0,6%) svöruðu ekki þessari spurningu. 

4.2 Almennar spurningar  

Hér verða teknar fyrir niðurstöður úr almennum spurningum í könnuninni, en þær skiptust í 

fjóra flokka: slæmar fréttir, góðar og slæmar fréttir, góðar fréttir og loks rafræn samskipti í 

samanburði við samskipti augliti til auglitis. Litið er á niðurstöður spurninga í fyrstu þremur 

flokkunum út frá kyni og aldri þátttakenda. Þá verður einnig litið á niðurstöður sendra 

rafrænna skilaboða út frá sjálfsmynd þátttakenda. Ýmist var notast við tíðnitöflur, 

krosstöflur, kí-kvaðrat próf eða aðhvarfsgreiningu í þessum kafla. 

4.2.1 Slæmar fréttir 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu að meðaltali 6,2% þátttakenda sent eða 

fengið sendar slæmar fréttir í formi rafrænna skilaboða. Þar af höfðu 5,6% sent slæmar 

fréttir í formi rafrænna skilaboða og 6,7% fengið sendar slæmar fréttir í formi rafrænna 

skilaboða. Að meðaltali höfðu 92% þátttakenda ekki sent og ekki fengið sendar slæmar 

fréttir í formi rafrænna skilaboða.  

Í spurningu 2.1, þar sem þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu látið elskhuga/maka 

vita af framhjáhaldi með því að notast við rafræn skilaboð, var notast við tíðnitöflu til að fá 

niðurstöður. Svör þátttakenda voru á þá leið að 23 þátttakendur (1,7%) merktu við Já (1) og 
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1.339 (97,5%) við Nei (2). Alls slepptu 12 einstaklingar (0,9%) að svara þessari spurningu.  

Notast var við krosstöflu til að finna hlutfall karla og kvenna. Af þeim 23 þátttakendum sem 

merktu við Já í spurningunni voru 11 karlar (4% karla) og 12 konur (1% kvenna). Af þeim 

1.339 þátttakendum sem merktu við Nei voru 235 karlar (96% karla) og 1.098 konur (99% 

kvenna), en sex sem merktu ekki við kyn.  

Tafla 2. Munur á kyni þátttakenda hvað varðar sendar fréttir um framhjáhald 

 Gildi 

(e. value) 

Frelsisgráður 

(e. df) 

p-gildi 

(p-value) 

Líkindahlutfall 

(e. odds ratio) 

Konur 3,434 1 0,0006 4,283 

 

Eins og sjá má í töflu 2, sem fengin er með kí-kvaðrat prófi, eru konur fjórum sinnum líklegri 

en karlar til að merkja við Nei í spurningu 2.1. Konur eru þar með fjórum sinnum líklegri en 

karlar til að hafa ekki látið elskhuga/maka vita af framhjáhaldi með rafrænum skilaboðum. 

Þar sem p-gildið mældist lægra en 0,05 gafst tilefni til að álykta um marktækan mun á konum 

og körlum. Til að fá mynd af svörum þátttakenda við spurningu 2.1 út frá aldri var notast við 

krosstöflu. Aldur þátttakenda var flokkaður niður í fimm aldursflokka: 18-28 ára, 29-38 ára, 

39-48 ára, 49-58 ára og 59-70 ára. Af þeim 23 þátttakendum sem höfðu látið elskhuga/maka 

vita af framhjáhaldi með því að notast við rafræn skilaboð voru 18 í aldursflokknum 18-28 

ára (1,9% þátttakenda á aldrinum 18-28 ára), þrír í aldursflokknum 29-38 ára (1,2% 

þátttakenda á aldrinum 29-38 ára), einn í aldursflokknum 59-70 ára (25% þátttakenda á 

aldrinum 59-70 ára) og svo einn sem merkti ekki við aldur. Af þeim 1.339 þátttakendum sem 

svöruðu neikvætt voru 913 í aldursflokknum 18-28 ára (98,1% þátttakenda á aldrinum 18-28 

ára), 246 í aldursflokknum 29-38 ára (98,8% þátttakenda á aldrinum 29-38 ára), 126 í 

aldursflokknum 39-48 ára (100% þátttakenda á aldrinum 39-48 ára), 43 í aldursflokknum 49-

58 ára (100% þátttakenda á aldrinum 49-58 ára), þrír í aldurshópnum 59-70 ára (98,4% 

þátttakenda á aldrinum 59-70 ára) og átta sem merktu ekki við aldur. Samkvæmt 

niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi gafst ekki tilefni til að álykta um marktækan mun á 

þátttakendum eftir aldri, þar sem öll p-gildin mældust hærri en 0,05. 
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Tafla 3. Sendar fréttir um framhjáhald út frá sjálfsmynd þátttakenda 

 Mjög 
ósammála 

Ósammála Hlutlaus Sammála Mjög 
sammála 

Samtals 

Já 0 (0%) 3 (2,1%) 8 (3%) 10 (1,3%) 2 (1,5%) 23 (1,7%) 

Nei 47 (100%) 143 (97,9%) 259 (97,9%) 759 (97%) 128 (98,7%) 1.336 (98,3%) 

Alls 47 (100%) 146 (100%) 267 (100%) 769 (100%) 130 (100%) 1.359 (100%) 

 

Niðurstöður við spurningu 2.1 voru skoðaðar út frá sjálfsmynd þátttakenda, það er hversu 

sammála eða ósammála þátttakendur voru fullyrðingunni að þeir væru með mjög jákvæða 

sjálfsmynd. Eins og sjá má í töflu 3, sem fengin var í krosstöflu, voru hlutfallslega flestir 

þátttakendur, sem höfðu látið elskhuga/maka vita af framhjáhaldi með því að notast við 

rafræn samskipti, hlutlausir hvað varðar eigin sjálfsmynd (3%). Samkvæmt krosstöflu voru 

hlutfallslega flestir þátttakenda, sem höfðu ekki látið elskhuga/maka vita af framhjáhaldi 

með því að notast við rafræn skilaboð, mjög ósammála þeirri fullyrðingu að þeir væru með 

mjög jákvæða sjálfsmynd (100%).  

Tafla 4. Munur á sjálfsmynd þátttakenda hvað varðar sendar fréttir um framhjáhald 

 Stuðull 
(e. coefficient) 

Staðalvilla 
(e. std. error) 

t-gildi 
(e. t-ratio) 

p-gildi 
(e. p-value) 

 

Mjög ósammála 0,0108 0,0154 0,701 0,4837 *** 

Ósammála -0,0036 0,0109 -0,332 0,7400 *** 

Hlutlaus  -0,0102 0,0097 -1,057 0,2909 *** 

Sammála 0,0017 0,0086 0,1946 0,8457 *** 

 

Eins og sjá má í töflu 4, sem fengin var með aðhvarfsgreiningu mældust þátttakendur sem 

voru mjög ósammála þeirri fullyrðingu að þeir væru með mjög jákvæða sjálfsmynd um 1% 

líklegri til að merkja við Nei í spurningu 2.1 en þeir sem voru mjög sammála þessari 

fullyrðingu. Þá mældust þátttakendur sem voru hlutlausir hvað varðar þessa fullyrðingu um 

1% líklegri til að merkja við Já en þeir sem voru mjög sammála þessari fullyrðingu. Þar sem p-

gildin mældust öll hærri en 0,05 gafst ekki tilefni til að álykta um niðurstöður út frá 

sjálfsmynd þátttakenda.  

Í spurningu 2.2 voru þátttakendur spurðir hvort elskhugi/maki hefði sagt þeim frá 

framhjáhaldi sínu með rafrænum skilaboðum. Í tíðnitöflu kom fram að alls 47 einstaklingar 

(3,4%) merktu við Já og 1.317 (95,9%) við Nei, en 10 þátttakendur (0,7%) svöruðu ekki 
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þessari spurningu. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi mældust konur um tvisvar 

sinnum líklegri en karlar til að hafa ekki fengið send rafræn skilaboð þar sem elskhugi/maki 

sagði þeim frá framhjáhaldi sínu. Þar sem p-gildið mældist lægra en 0,05 gafst tilefni til að 

álykta um marktækan mun á konum og körlum.  

Tafla 5. Mótteknar fréttir um framhjáhald út frá aldri þátttakenda  

 18-28 ára 29-38 ára 39-48 ára 49-58 ára 59-70 ára Samtals 

Já 38 (4,1%) 5 (2%) 2 (1,6%) 1 (2,4%) 1 (20%) 47 (3,5%) 

Nei 892 (95,9%) 245 (98%) 126 (98,4%) 41 (97,6%) 4 (80%) 1.308 (96,5%) 

Samtals 930 (100%) 250 (100%) 128 (100%) 42 (100%) 5 (100%) 1.355 (100%) 

 

Eins og sjá má í töflu 5, sem fengin var með krosstöflu, er ekki um jafnan fjölda þátttakenda 

að ræða í aldursflokkunum fimm. Þrátt fyrir að aðeins einn einstaklingur á aldrinum 59-70 

ára hafi merkt við Já í spurningunni mældist það 20% af öllum þeim sem tilheyrðu þeim 

aldursflokki. Þá merktu 38 einstaklingar á aldrinum 18-28 ára við Já í spurningunni, en það 

nemur aðeins 4,1% af heildarfjölda þess aldursflokks.  

Tafla 6. Munur á aldri þátttakenda hvað varðar mótteknar fréttir um framhjáhald 

 Gildi 

(e. value) 

Frelsisgráður 

(e. df) 

p-gildi 

(e. p-value) 

Líkindahlutfall 

(e. odds ratio) 

29-38 ára 7,189 4 0,134 2,057 

39-48 ára 7,189 4 0,180 2,668 

49-58 ára 7,189 4 0,596 1,724 

59-70 ára 7,189 4 0,123 0,161 

 

Eins og sjá má í töflu 6, sem fengin er með kí-kvaðrat prófi, eru þátttakendur í 

aldursflokkunum 29-38 ára, 39-48 ára og 49-58 ára um tvisvar sinnum líklegri en 

þátttakendur í aldursflokknum 18-28 ára til að hafa ekki fengið send rafræn skilaboð þar sem 

elskhugi/maki sagði þeim frá framhjáhaldi sínu. Þar sem p-gildin mældust öll hærri en 0,05 

gafst ekki tilefni til að álykta um marktækan mun á þátttakendum eftir aldri.   

Í spurningu 2.3 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu slitið rómantísku sambandi 

með því að notast við rafræn skilaboð. Samkvæmt tíðnitöflu merktu 176 þátttakendur 
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(12,8%) við Já í spurningunni og 1.173 (85,4%) við Nei, en 25 þátttakendur (1,8%) svöruðu 

ekki þessari spurningu. 

Tafla 7. Munur á kyni þátttakenda hvað varðar sendar fréttir um sambandsslit  

 Gildi 

(e. value) 

Frelsisgráður 

(e. df) 

p-gildi 

(p-value) 

Líkindahlutfall 

(e. odds ratio) 

Konur 0,453 1 0,651 1,098 

 

Eins og sjá má í töflu 7, sem fengin var með kí-kvaðrat prófi, voru konur og karlar jafn líkleg 

til að hafa slitið rómantísku sambandi með því að notast við rafræn skilaboð. Ekki var um 

marktækan mun að ræða þar sem p-gildið mældist hærra en 0,05. Þá mældust þátttakendur 

í aldursflokknum 39-48 ára tvisvar sinnum líklegri en þátttakendur í aldursflokknum 18-28 

ára til að hafa ekki sent elskhuga/maka rafræn skilaboð um að þeim langaði til að stunda 

kynlíf með viðkomandi. Þátttakendur í aldursflokknum 49-58 ára mældust sex sinnum líklegri 

en þátttakendur í aldursflokknum 18-28 ára til að hafa ekki sent slík skilaboð. Þar sem p-

gildið mældist lægra en 0,05 hjá báðum aldursflokkum (39-48 ára og 49-58 ára) gafst tilefni 

til að álykta um marktækan mun á þátttakendum eftir aldri.  Samkvæmt niðurstöðum úr 

krosstöflu voru hlutfallslega flestir þeir þátttakendur, sem slitið höfðu rómantísku sambandi 

með rafrænum skilaboðum, ósammála því að þeir væru með mjög jákvæða sjálfsmynd 

(14,6%). Þá voru hlutfallslega flestir þátttakendur, sem höfðu ekki slitið rómantísku 

sambandi á þennan hátt, mjög ósammála þeirri fullyrðingu að þeir væru með mjög jákvæða 

sjálfsmynd (89,1%). Aðhvarfsgreining á gögnum í spurningu 2.3 gaf ekki tilefni til að álykta 

um áhrif sjálfsmyndar. 

Í spurningu 2.4 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu átt elskhuga/maka sem hefði 

slitið sambandinu með því að notast við rafræn skilaboð. Alls 221 þátttakandi merkti við Já 

(16,1%) og 1.130 (82,2%) við Nei, en 23 þátttakendur (1,7%) svöruðu ekki þessari spurningu. 

Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi voru konur og karlar jafn líkleg til að hafa átt 

elskhuga/maka sem hefði slitið sambandinu með því að notast við rafræn skilaboð. Ekki var 

um marktækan mun að ræða þar sem p-gildið mældist hærra en 0,05. Þá mældust 

þátttakendur í aldursflokkunum 39-48 ára tvisvar sinnum líklegri en þátttakendur í 

aldursflokkunum 18-28 ára til að hafa ekki slitið rómantísku sambandi með rafrænum 

skilaboðum. Þar sem p-gildið fyrir aldursflokk 39-48 ára mældist lægra en 0,05 gafst tilefni til 

að álykta um aldur þátttakenda.  
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Í spurningu 2.5 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu látið elskhuga/maka vita af 

því að þeir væru með kynsjúkdóm með því að notast við rafræn skilaboð. Samkvæmt 

niðurstöðum tíðnitöflu merktu 46 þátttakendur (3,3%) við Já og 1.302 þátttakendur (94,8%) 

við Nei, en 26 þátttakendur (1,9%) svöruðu ekki spurningunni. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-

kvaðrat prófi voru konur og karlar jafn líkleg til að hafa látið elskhuga/maka vita af því að þau 

væru með kynsjúkdóm með því að notast við rafræn skilaboð. Ekki var um marktækan mun 

að ræða þar sem p-gildið mældist hærra en 0,05. Þá gafst ekki tilefni til að álykta um 

marktækan mun á þátttakendum eftir aldri, þar sem öll p-gildin mældust hærri en 0,05. 

Samkvæmt krosstöflu voru hlutfallslega flestir þeir þátttakendur, sem höfðu látið 

elskhuga/maka vita með rafrænum skilaboðum að þeir væru með kynsjúkdóm, ósammála 

því að þeir væru með mjög jákvæða sjálfsmynd (7,5%). Þá voru hlutfallslega flestir 

þátttakendur, sem höfðu ekki sent slík skilaboð, mjög sammála því að þeir væru með mjög 

jákvæða sjálfsmynd (97,6%). Aðhvarfsgreining á gögnunum gaf tilefni til að álykta um áhrif 

sjálfsmyndar, en samkvæmt niðurstöðum hennar voru þátttakendur, sem voru ósammála því 

að vera með mjög jákvæða sjálfsmynd, um 3% líklegri, en þeir sem voru mjög sammála þeirri 

fullyrðingu, til að hafa látið elskhuga/maka vita með rafrænum skilaboðum að þeir væru með 

kynsjúkdóm.  

Í spurningu 2.6 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu átt elskhuga/maka sem hefði 

látið þá vita að hann/hún væri með kynsjúkdóm með því að notast við rafræn skilaboð. 

Samkvæmt tíðnitöflu merktu 59 þátttakendur (4,3%) við Já og 1.290 þátttakendur (93,9%) 

við Nei, en 25 þátttakendur (1,8%) svöruðu ekki þessari spurningu. Samkvæmt niðurstöðum 

úr kí-kvaðrat prófi voru konur og karlar jafn líkleg til að hafa átt elskhuga/maka sem hefði 

látið þau vita að hann/hún væri með kynsjúkdóm með því að notast við rafræn skilaboð. Ekki 

var um marktækan mun að ræða þar sem p-gildið mældist hærra en 0,05.  Þá gafst ekki 

tilefni til að álykta um marktækan mun á þátttakendum eftir aldri, þar sem p-gildin mældust 

öll hærri en 0,05.  

Í spurningu 2.7 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu látið elskhuga/maka vita, 

með rafrænum skilaboðum, að þeir hefðu annars konar kynhneigð en elskhugi/maki hélt 

upphaflega. Samkvæmt tíðnitöflu merktu alls 11 þátttakendur (0,8%) við Já og 1.311 

þátttakendur (95,4%) við Nei. Þá merktu 39 þátttakendur (2,8%) við Vil ekki svara, en 13 

þátttakendur (0,9%) svöruðu ekki. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi voru konur og 

karlar jafn líkleg til að hafa látið elskhuga/maka vita, með rafrænum skilaboðum, að þau 
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hefðu annars konar kynhneigð en elskhugi/maki hélt upphaflega. Ekki var um marktækan 

mun að ræða þar sem p-gildið mældist hærra en 0,05. Þá gafst ekki tilefni til að álykta um 

marktækan mun á þátttakendum eftir aldri, þar sem öll p-gildin mældust hærri en 0,05. 

Samkvæmt krosstöflu voru hlutfallslega flestir þátttakendur, sem sent höfðu elskhuga/maka 

rafræn skilaboð um að þeir hefðu annars konar kynhneigð, hlutlausir um þá fullyrðingu að 

þeir væru með mjög jákvæða sjálfsmynd (1,1%). Þá voru hlutfallslega flestir þátttakendur, 

sem ekki höfðu sent slík skilaboð, mjög ósammála því að þeir væru með mjög jákvæða 

sjálfsmynd (100%). Aðhvarfsgreining á gögnum í spurningu 2.7 gaf ekki tilefni til að álykta um 

áhrif sjálfsmyndar. 

Í spurningu 2.8 voru þátttakendur spurðir hvort elskhugi/maki hefði miðlað til þeirra að 

hann/hún hefði annars konar kynhneigð en viðkomandi hélt upphaflega, með rafrænum 

skilaboðum. Samkvæmt tíðnitöflu merktu 9 þátttakendur (0,7%) við Já og 1.342 

þátttakendur (97,7%) við Nei, en 23 þátttakendur (1,7%) svöruðu ekki þessari spurningu. 

Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi voru konur og karlar jafn líkleg til að hafa fengið 

rafræn skilaboð frá elskhuga/maka um að hann/hún hefði annars konar kynhneigð en 

viðkomandi hélt upphaflega. Ekki var um marktækan mun að ræða þar sem p-gildið mældist 

hærra en 0,05. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi gafst ekki tilefni til að álykta um 

marktækan mun á þátttakendum eftir aldri, þar sem öll p-gildin mældust hærri en 0,05. 

Í spurningu 2.9 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu látið elskhuga/maka vita af 

stórtækum breytingum í námi eða starfi hjá þeim með notkun rafrænna skilaboða. 

Samkvæmt tíðnitöflu merktu 132 þátttakendur (9,6%) við Já og 1.209 (88%) við Nei, en 33 

þátttakendur (2,4%) svöruðu ekki þessari spurningu. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat 

prófi voru konur og karlar jafn líkleg til að hafa látið elskhuga/maka vita af stórtækum 

breytingum í námi eða starfi hjá þeim með notkun rafrænna skilaboða. Ekki var um 

marktækan mun að ræða þar sem p-gildið mældist hærra en 0,05. Þá mældust þátttakendur 

í aldursflokknum 39-48 ára þrisvar sinnum líklegri en þátttakendur í aldursflokknum 18-28 

ára til að hafa ekki látið elskhuga/maka vita af stórtækum breytingum í námi eða starfi hjá 

þeim með notkun rafrænna skilaboða. Þar sem p-gildið fyrir aldursflokk 39-48 ára var lægra 

en 0,05 gafst tilefni til að álykta um marktækan mun á þátttakendum eftir aldri. Samkvæmt 

krosstöflu voru hlutfallslega flestir þátttakendur, sem sent höfðu áðurnefnd skilaboð, 

ósammála því að þeir væru með mjög jákvæða sjálfsmynd (11,1%). Þá voru hlutfallslega 

flestir þátttakendur, sem ekki höfðu sent slík skilaboð, sammála því að þeir væru með mjög 
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jákvæða sjálfsmynd (91,1%). Aðhvarfsgreining á gögnum í spurningu 2.9 gaf ekki tilefni til að 

álykta um áhrif sjálfsmyndar. 

Í spurningu 2.10 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu átt elskhuga/maka sem 

hafði látið þá vita af stórtækum breytingum í námi eða starfi hjá sér með því að notast við 

rafræn skilaboð. Samkvæmt tíðnitöflu merktu 127 þátttakendur (9,2%) við Já og 1.228 

(89,4%) við Nei, en 19 þátttakendur (1,4%) svöruðu ekki þessari spurningu. Samkvæmt 

niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi voru konur og karlar jafn líkleg til að hafa fengið rafræn 

skilaboð frá elskhuga/maka um stórtækar breytingar í námi eða starfi hjá viðkomandi. Ekki 

var um marktækan mun að ræða þar sem p-gildið mældist hærra en 0,05. Þá mældust 

þátttakendur í aldursflokknum 39-48 ára þrisvar sinnum líklegri en þátttakendur í 

aldursflokknum 18-28 ára til að hafa ekki látið elskhuga/maka vita af stórtækum breytingum 

í námi eða starfi hjá þeim með notkun rafrænna skilaboða. Þar sem p-gildið fyrir aldursflokk 

39-48 ára mældist lægra en 0,05 gafst tilefni til að álykta um áhrif aldurs.  

4.2.2. Góðar og slæmar fréttir 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu að meðaltali 1,5% þátttakenda sent eða 

fengið send rafræn skilaboð sem flokkast geta bæði undir góðar og slæmar fréttir. Þá höfðu 

að meðaltali 86,5% þátttakenda ekki sent eða ekki fengið sendar slíkar fréttir í formi 

rafrænna skilaboða.  

Spurning 3.1 átti einungis við um kvenkyns þátttakendur, en í henni var spurt hvort 

viðkomandi þátttakandi hefði látið elskhuga/maka vita, með notkun rafrænna skilaboða, að 

þeir ættu von á barni. Samkvæmt tíðnitöflu merktu alls 25 þátttakendur (2%) við Já og 1.102 

(80%) við Nei, en 247 (18%) svöruðu ekki þessari spurningu. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-

kvaðrat prófi var ekki um að ræða marktækan mun á þátttakendum eftir aldri þar sem p-gildi 

aldursflokkanna mældust öll hærri en 0,05. Í krosstöflu voru hlutfallslega flestir þeir 

þátttakendur sem höfðu sent slík skilaboð ósammála því að þeir væru með mjög jákvæða 

sjálfsmynd (3,8%). Þá voru hlutfallslega flestir þátttakendur, sem höfðu ekki sent slík 

skilaboð, ósammála þeirri fullyrðingu að þeir væru með mjög jákvæða sjálfsmynd (98,9%). 

Aðhvarfsgreining á gögnum í spurningu 3.1 gaf ekki tilefni til að álykta um áhrif sjálfsmyndar. 

Í spurningu 3.2 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu átt elskhuga/maka sem hafði 

látið þá vita að þau ættu von á barni með rafrænum skilaboðum. Samkvæmt tíðnitöflu 

merktu 18 þátttakendur (1%) við Já og 1.269 (93%) við Nei, en 87 þátttakendur (6%) svöruðu 
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ekki þessari spurningu. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi gafst ekki tilefni til að 

álykta um marktækan mun á þátttakendum eftir aldri, þar sem öll p-gildin mældust hærri en 

0,05. 

4.2.3. Góðar fréttir 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu að meðaltali 28,7% þátttakenda sent eða 

fengið sendar góðar fréttir í formi rafrænna skilaboða. Þá höfðu að meðaltali 69,8% 

þátttakenda ekki fengið sendar eða ekki sent góðar fréttir í formi rafrænna skilaboða. 

Í spurningu 4.1 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu sagt elskhuga/maka í fyrsta 

skipti að þeir elskuðu hann/hana með því að notast við rafræn skilaboð. Samkvæmt 

tíðnitöflu merktu 143 þátttakendur (10,4%) við Já og 1.216 (88,5%) við Nei, en 15 

þátttakendur (1,1%) svöruðu ekki þessari spurningu. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat 

prófi voru konur tvisvar sinnum líklegri en karlar til að hafa ekki sagt elskhuga/maka í fyrsta 

skipti að þær elskuðu hann/hana með því að notast við rafræn skilaboð. Ekki var um 

marktækan mun að ræða þar sem p-gildið mældist hærra en 0,05. Samkvæmt niðurstöðum 

úr kí-kvaðrat prófi gafst ekki tilefni til að álykta um marktækan mun á þátttakendum eftir 

aldri, þar sem öll p-gildin mældust hærri en 0,05. Samkvæmt krosstöflu voru hlutfallslega 

flestir þátttakendur, sem sent höfðu elskhuga/maka ástarjátningu, mjög ósammála því að 

vera með mjög jákvæða sjálfsmynd (12,8%). Hlutfallslega flestir þátttakendur, sem ekki 

höfðu sent slík skilaboð, voru mjög sammála því að þeir væru með mjög jákvæða sjálfsmynd 

(91,5%). Aðhvarfsgreining á gögnum í spurningu 4.1 gaf ekki tilefni til að álykta um áhrif 

sjálfsmyndar. 

Í spurningu 4.2 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu átt elskhuga/maka sem hafði 

tjáð þeim ást sína í fyrsta skiptið með rafrænum skilaboðum. Samkvæmt tíðnitöflu merktu 

175 þátttakendur (12,7%) við Já og 1.178 (85,7%) við Nei, en 21 þátttakandi (1,5%) svöruðu 

ekki spurningunni. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi voru konur og karlar jafn 

líkleg til að hafa átt elskhuga/maka sem hafði tjáð þeim ást sína í fyrsta skiptið með 

rafrænum skilaboðum. Ekki var um marktækan mun að ræða þar sem p-gildið mældist hærra 

en 0,05. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi gafst ekki tilefni til að álykta um 

marktækan mun á þátttakendum eftir aldri, þar sem öll p-gildin mældust hærri en 0,05. 

Í spurningu 4.3 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu beðið elskhuga/maka að 

giftast sér með því að notast við rafræn skilaboð. Samkvæmt tíðnitöflu merktu 5 
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þátttakendur (0,4%) við Já og 1.346 (98%) við Nei, en 23 þátttakendur (1,7%) svöruðu ekki 

þessari spurningu. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi eru konur þrisvar sinnum 

líklegri en karlar til að hafa ekki beðið elskhuga/maka að giftast sér með því að notast við 

rafræn skilaboð. Þar sem p-gildið mældist hærra en 0,05 gafst ekki tilefni til að álykta um 

marktækan mun á konum og körlum. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi gafst ekki 

tilefni til að álykta um marktækan mun á þátttakendum eftir aldri, þar sem öll p-gildin 

mældust hærri en 0,05. Samkvæmt krosstöflu voru hlutfallslega flestir þeir þátttakendur sem 

beðið höfðu elskhuga/maka í rafrænum skilaboðum, ósammála því að þeir væru með mjög 

jákvæða sjálfsmynd (2,7%). Þá voru hlutfallslega flestir þátttakendur, sem ekki höfðu sent 

slík skilaboð, mjög ósammála, hlutlaus og mjög sammála því að vera með mjög jákvæða 

sjálfsmynd (100%). Aðhvarfsgreining á gögnum í spurningu 4.3 gaf ekki tilefni til að álykta um 

áhrif sjálfsmyndar. 

Í spurningu 4.4 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu átt elskhuga/maka sem hefði 

beðið þá um að giftast sér í rafrænum skilaboðum. Samkvæmt tíðnitöflu merktu 16 

þátttakendur (1,2%) við Já og 1.337 (97,3%) við Nei, en 21 þátttakandi (1,5%) svaraði ekki 

spurningunni. Samkvæmt niðurstöðum kí kvaðrat prófs voru konur þrisvar sinnum líklegri en 

karlar til að hafa fengið rafræn skilaboð frá elskhuga/maka þar sem hann/hún bað 

viðkomandi að giftast sér. Þar sem p-gildið mældist hærra en 0,05 gafst ekki tilefni til að 

álykta um marktækan mun á konum og körlum. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-kvaðrat prófi 

gafst ekki tilefni til að álykta um marktækan mun á þátttakendum eftir aldri, þar sem öll p-

gildin mældust hærri en 0,05.  

Í spurningu 4.5 voru einstaklingar spurðir hvort þeir hefðu sent elskhuga/maka rafræn 

skilaboð um að þá langaði til að stunda kynlíf með honum/henni. Samkvæmt tíðnitöflu 

merktu 1.003 þátttakendur (73%) við Já og 345 þátttakendur (25,1%) við Nei, en 26 

þátttakendur (1,9%) svöruðu ekki þessari spurningu.  

Tafla 8. Munur á kyni þátttakenda hvað varðar sendar fréttir um kynlíf  

 Gildi 

(e. value) 

Frelsisgráður 

(e. df) 

p-gildi 

(p-value) 

Líkindahlutfall 

(e. odds ratio) 

Konur -2,547 1 0,0109 0,674 

 

Eins og sjá má í töflu 8, sem fengin er með kí-kvaðrat prófi, eru konur tæplega sjö sinnum 

líklegri en karlar til að hafa sent elskhuga/maka rafræn skilaboð um að þeim langaði til að 
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stunda kynlíf með viðkomandi. Þar sem p-gildið mældist lægra en 0,05 gafst tilefni til að 

álykta um marktækan mun á konum og körlum. Þá mældust þátttakendur í aldursflokknum 

39-48 ára tvisvar sinnum líklegri en þátttakendur í aldursflokknum 18-28 ára til að hafa sent 

elskhuga/maka rafræn skilaboð um að þeim langaði til að stunda kynlíf með viðkomandi. Þá 

mældust þátttakendur í aldursflokknum 49-58 ára sex sinnum líklegri en þátttakendur í 

aldursflokknum 18-28 ára til að hafa sent slík skilaboð. Þar sem p-gildið mældist lægra en 

0,05 hjá báðum aldursflokkum (39-48 ára og 49-58 ára) gafst tilefni til að álykta um 

marktækan mun á þátttakendum eftir aldri. Samkvæmt krosstöflu voru hlutfallslega flestir 

þeir þátttakendur, sem sent höfðu elskhuga/maka rafræn skilaboð um að þá langaði til að 

stunda kynlíf með viðkomandi, ósammála því að þeir væru með mjög jákvæða sjálfsmynd 

(78,8%). Þá voru hlutfallslega flestir þátttakendur, sem ekki höfðu sent slík skilaboð, mjög 

sammála því að þeir væru með mjög jákvæða sjálfsmynd (34,6%). Samkvæmt niðurstöðum 

aðhvarfsgreiningar voru þeir þátttakendur, sem voru ósammála og sammála því að vera með 

mjög jákvæða sjálfsmynd, um 10% líklegri en aðrir þátttakendur, til að hafa sent slík skilaboð. 

Aðhvarfsgreining á gögnunum gaf tilefni til að álykta um marktækan mun á þátttakendum 

eftir sjálfsmynd. 

Í spurningu 4.6 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu átt elskhuga/maka sem hefði 

sent þeim rafræn skilaboð um að hann/hana langaði að stunda kynlíf með þeim. Samkvæmt 

tíðnitöflu merktu 1.021 þátttakandi (74,3%) við Já og 335 þátttakendur (24,4%) við Nei, en 

18 þátttakendur (1,3%) svöruðu ekki þessari spurningu. Samkvæmt niðurstöðum úr kí-

kvaðrat prófi eru konur um sjö sinnum líklegri en karlar til að hafa átt elskhuga/maka sem 

hefur sent þeim rafræn skilaboð um að hann/hana langaði til að stunda kynlíf með þeim. Þar 

sem p-gildið mældist lægra en 0,05 gafst tilefni til að álykta um marktækan mun á konum og 

körlum. Þá mældust þátttakendur í aldursflokknum 39-48 ára tvisvar sinnum líklegri en 

þátttakendur í aldursflokknum 18-28 ára til að hafa ekki sent elskhuga/maka rafræn skilaboð 

um að þeim langaði til að stunda kynlíf með viðkomandi. Þátttakendur í aldursflokknum 49-

58 ára mældust sex sinnum líklegri en þátttakendur í aldursflokknum 18-28 ára til að hafa 

ekki sent slík skilaboð. Þar sem p-gildið mældist lægra en 0,05 hjá báðum aldursflokkum (39-

48 ára og 49-58 ára) gafst tilefni til að álykta um marktækan mun á þátttakendum eftir aldri.  
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4.2.4. Rafræn samskipti í samanburði við samskipti augliti til auglitis 

Í þessum hluta rannsóknarinnar voru þátttakendur spurðir hvernig þeir myndu helst vilja 

taka á móti og segja frá slæmum og góðum fréttum er varðar samband þeirra við 

elskhuga/maka. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru að meðaltali 95% 

þátttakendur á þeirri skoðun að þeir myndu vilja taka á móti og segja frá slæmum fréttum 

augliti til auglitis. Að meðaltali 96% þátttakenda voru á þeirri skoðun að þeir myndu vilja taka 

á móti og segja frá góðum fréttum augliti til auglitis. Þá voru 89% þátttakenda á þeirri skoðun 

að greina ætti frá slæmum fréttum með persónulegum eða hefðbundnum hætti, en aðeins 

60,4% þátttakenda voru á þeirri skoðun að greina ætti frá góðum fréttum með 

persónulegum eða hefðbundnum hætti. 

Tafla 9. Skoðun þátttakenda á því hvernig þeir myndu vilja taka á móti slæmum fréttum er varða 
samband þeirra við elskhuga/maka 

Svarmöguleikar Fjöldi þátttakenda Hlutfall 

Augliti til auglitis 1.325 96,4% 

Í símtali 15 1,1% 

SMS 5 0,4% 

Með tölvupósti 4 0,3% 

Með öðrum rafrænum skilaboðum 4 0,3% 

Með bréfi 4 0,3% 

Frá vini 3 0,2% 

Með miða undir hurð 3 0,2% 

Ósvarað 11 0,8% 

Samtals  1.374 100% 

 

Eins og sjá má í töflu 9, sem fengin var með tíðnitöflu, myndu flestir þátttakendur (96,4%) 

vilja taka á móti slæmum fréttum, er varðar samband þeirra við elskhuga/maka, augliti til 

auglitis.  
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Tafla 10. Skoðun þátttakenda á því hvernig þeir myndu vilja segja frá slæmum fréttum er varða 
samband þeirra við elskhuga/maka 

Svarmöguleikar Fjöldi þátttakenda Hlutfall 

Augliti til auglitis 1.286 93,6% 

Í símtali 24 1,7% 

SMS 17 1,2% 

Með öðrum rafrænum skilaboðum 12 0,9% 

Með bréfi 11 0,8% 

Með tölvupósti 8 0,6% 

Með miða undir hurð 4 0,3% 

Frá vini 1 0,1% 

Ósvarað 11 0,8% 

Samtals 1.374 100% 

 

Eins og sjá má í töflu 10, sem fengin var með tíðnitöflu, voru flestir þátttakendur á þeirri 

skoðun að þeir myndu vilja segja frá slæmum fréttum er varðar samband þeirra við 

elskhuga/maka augliti til auglitis. 

Tafla 11. Skoðun þátttakenda á því hvernig þeir myndu vilja fá góðar fréttir er varða samband 
þeirra við elskhuga/maka 

Svarmöguleikar Fjöldi þátttakenda Hlutfall 

Augliti til auglitis 1.322 96,2% 

Í símtali 18 1,3% 

SMS 10 0,7% 

Með öðrum rafrænum skilaboðum 5 0,4% 

Með miða undir hurð 3 0,2% 

Með bréfi 2 0,1% 

Með tölvupósti 1 0,1% 

Frá vini 1 0,1% 

Ósvarað  12 0,9% 

Samtals  1.374 100% 
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Eins og sjá má í töflu 11, sem fengin er með tíðnitöflu, voru flestir þátttakendur á þeirri 

skoðun að þeir myndu vilja taka á móti góðum fréttum, er varðar samband þeirra við 

elskhuga/maka, augliti til auglitis.  

Tafla 12. Skoðun þátttakenda á því hvernig þeir myndu vilja miðla góðum fréttum er varða 
samband þeirra við elskhuga/maka  

Svarmöguleikar Fjöldi þátttakenda Hlutfall 

Augliti til auglitis 1.318 95,9% 

Í símtali 21 1,5% 

SMS 9 0,7% 

Með öðrum rafrænum skilaboðum 9 0,7% 

Með miða undir hurð 5 0,4% 

Með tölvupósti 2 0,1% 

Ósvarað 10 0,7% 

Samtals 1.374 100% 

 

Eins og sjá má á töflu 12, sem fengin var með tíðnitöflu, voru flestir þátttakendur (95,9%) á 

þeirri skoðun að þeir myndu vilja segja frá góðum fréttum er varða samband þeirra við 

elskhuga/maka augliti til auglitis. Ekki var merkt við svarmöguleikana frá vini og með bréfi til 

að svara þessari spurningu og eru þeir þar af leiðandi ekki hafðir í töflunni. 

Tafla 13. Miðlun á slæmum fréttum í parasambandi  

Svarmöguleikar Fjöldi þátttakenda Hlutfall 

Ég tel að greina eigi frá slæmum fréttum með 

persónulegum eða hefðbundnum hætti (t.d. í 

gegnum síma eða augliti til auglitis) 

1.226 89,2% 

Ég er hlutlaus um það hvernig greint er frá 

slæmum fréttum 

110 8,0% 

Ég tel það vera fullkomlega í lagi að greina frá 

slæmum fréttum með því að notast við 

rafræn samskipti 

26 1,9% 

Ósvarað 12 0,9% 

Samtals  1.374 100% 
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Eins og sjá má á töflu 13, sem fengin var með tíðnitöflu, eru flestir þátttakendur (89,2%) á 

þeirri skoðun að miðla eigi slæmum fréttum í parasamböndum með persónulegum eða 

hefðbundnum hætti. Þá voru fæstir á þeirri skoðun að greina ætti frá slæmum fréttum með 

því að notast við rafræn samskipti (1,9%). 

Tafla 14. Miðlun á góðum fréttum í parasambandi 

Svarmöguleikar Fjöldi þátttakenda Hlutfall 

Ég tel að greina eigi frá góðum fréttum með 

persónulegum eða hefðbundnum hætti (t.d. 

í gegnum síma eða augliti til auglitis) 

830 60,4% 

Ég er hlutlaus um það hvernig er greint frá 

góðum fréttum 

347 25,3% 

Ég tel það vera fullkomlega í lagi að greina 

frá góðum fréttum með því að notast við 

skrifleg rafræn samskipti 

187 13,6% 

Ósvarað 10 0,7% 

Samtals 1.374 100% 

 

Þegar bornar eru saman niðurstöður í töflu 13 og 14 má sjá að skoðanir þátttakenda eru mun 

dreifðari þegar kemur að miðlun góðra frétta í parasamböndum heldur en miðlun slæmra 

frétta. Samkvæmt niðurstöðum í töflu 14, sem fengust úr tíðnitöflu, eru flestir þátttakendur 

(60,4%) á þeirri skoðun að miðla eigi góðum fréttum með persónulegum eða hefðbundnum 

hætti, á meðan fjórðungur þátttakenda (25,3%) eru hlutlausir um hvernig greint sé frá 

góðum fréttum. Þá eru 13,6% þátttakenda á þeirri skoðun að það sé fullkomlega í lagi að 

greina frá góðum fréttum með því að notast við skrifleg rafræn samskipti. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar ræddar með hliðsjón af kenningum og stöðu 

þekkingar. Markmiðið með rannsókninni var að meta að hve miklu leyti nemendur við 

Háskóla Íslands notast við rafræn samskipti sem samskiptamáta við elskhuga/maka 

samanborið við samskipti augliti til auglitis. Rannsókninni var þannig ætlað að meta hversu 

oft nemendur höfðu sent eða fengið send rafræn skilaboð með slæmum eða góðum fréttum, 

auk viðhorfs þeirra til þess hvernig þeir myndu helst vilja taka á móti og segja frá góðum og 

slæmum fréttum. Þær fréttir sem skoruðu hæst meðal þátttakenda voru góðar fréttir, en að 

meðaltali 28,7% þátttakenda höfðu sent eða fengið send rafræn skilaboð með góðum 

fréttum. Þá höfðu að meðaltali 6,3% þátttakenda sent eða fengið send rafræn skilaboð með 

slæmum fréttum, á meðan aðeins 1,5% þátttakenda höfðu sent eða fengið send rafræn 

skilaboð er varðar þungun, sem flokkast getur bæði sem góð og slæm frétt. Þessar 

niðurstöður styðja meðal annars niðurstöður Coyne o.fl. (2011) og Faircloth o.fl. (2012) um 

að meira sé um jákvæð skilaboð en neikvæð í rafrænum samskiptum í rómantískum 

samböndum. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru flestir þátttakendur, eða að meðaltali 

95,5% þátttakenda, á þeirri skoðun að þeir myndu vilja taka á móti og segja frá slæmum og 

góðum fréttum er varðar samband sitt við elskhuga/maka, augliti til auglitis. Flestir 

þátttakendur (89%) voru á þeirri skoðun að greina ætti frá slæmum fréttum með 

persónulegum eða hefðbundnum hætti, á meðan aðeins 60,4% þátttakenda voru á þeirri 

skoðun að greina ætti frá góðum fréttum með persónulegum eða hefðbundnum hætti. 

Áhugavert var að sjá muninn á skoðun þátttakenda hvað varðar miðlun á slæmum og góðum 

fréttum í rafrænum skilaboðum. Aðeins 1,9% þátttakenda töldu það vera fullkomlega í lagi 

að greina frá slæmum fréttum í parasambandi með rafrænum skilaboðum, á meðan 13,6% 

þátttakenda töldu það vera fullkomlega í lagi að greina frá góðum fréttum í parasambandi 

með rafrænum skilaboðum. Þá voru 8% hlutlausir um það hvernig greint sé frá slæmum 

fréttum og 25,3% hlutlausir um það hvernig greint sé frá góðum fréttum. Svo virðist sem 

þátttakendur hafi sterkari skoðanir á því hvernig greina eigi frá slæmum fréttum í 

rómantískum samböndum, það er með hefðbundnum hætti,  heldur en góðum fréttum.  
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Samkvæmt félagsnámskenningu Bandura (1977) má áætla að notkun rafrænna 

skilaboða sé lærð í félagslegu umhverfi, í gegnum athugun og stælingu. Ef mikið er um að 

einstaklingar í rómantískum samböndum sendi og fái send rafræn skilaboð, með slæmum og 

góðum fréttum, er líklegt að einstaklingar í nánasta umhverfi þeirra taki þá hegðun upp líka. 

Undantekningin er þá ef einstaklingar eru þegar búnir að setja sér ákveðin mörk hvað varðar 

rafræn skilaboð í rómantískum samböndum. Út frá félagsnámskenningu Bandura (1977) og 

niðurstöðum rannsóknarinnar má því áætla að í félagslegu umhverfi nemenda við Háskóla 

Íslands sé almennt ekki mikið um að pör sendi og fái send rafræn skilaboð með slæmum og 

góðum fréttum.  

Notast var við lýsandi tölfræði til að svara fyrstu rannsóknarspurningunni: Í hve miklum 

mæli nýta þátttakendur sér rafræn skilaboð til að flytja elskhuga/maka sínum slæmar og 

góðar fréttir? Með því að notast við lýsandi tölfræði var þannig hægt að gefa glögga mynd af 

notkun rafrænna skilaboða í rómantískum samböndum meðal þátttakenda (sjá í Yegidis og 

Weinback, 2009). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu að meðaltali 5,6% 

þátttakenda sent rafræn skilaboð með slæmum fréttum, 2% sent rafræn skilaboð er varðar 

þungun (slæmar og góðar fréttir) og 27,9% sent rafræn skilaboð með góðum fréttum. 

Athyglisvert var að skoða niðurstöður þeirra spurninga sem fengu hlutfallslega mesta 

jákvæða svörun. Hlutfallslega flestir þátttakendur, eða 73%, höfðu sent elskhuga/maka 

rafræn skilaboð um að þá langaði til að stunda kynlíf með honum/henni. Næst á eftir komu 

þátttakendur sem slitið höfðu rómantísku sambandi með rafrænum skilaboðum, en þeir 

mældust þó ekki nema 12,8% allra þátttakenda. Svo virðist sem þátttakendur séu ekki mikið 

að notast við rafræn skilaboð til að koma til skila slæmum og góðum fréttum í rómantískum 

samböndum, að undanteknum skilaboðum til elskhuga/maka að þá langi til að stunda kynlíf 

með viðkomandi. 

Af þeim 1.374 nemendum sem tóku þátt í könnuninni var stærstur hluti þátttakenda 

konur, eða alls 1.119 (81,44%). Karlar voru 249 talsins, eða 18,12% þátttakenda. Ef litið er á 

heildarfjölda nemenda við Háskóla Íslands árið 2013-2014 má sjá að af þeim 13.782 

nemendum sem skráðir voru við skólann voru 9.037 nemendur konur (65,6%) og 4.745 karlar 

(34,4%) (Háskóli Íslands, 2013). Ef tekið er mið af því að aðeins 34,4% nemenda eru karlar var 

hægt að gefa sér það að þátttaka karla í könnuninni yrði að öllum líkindum minni en þátttaka 

kvenna. Hlutfall kvenkyns þátttakenda mældist hins vegar töluvert hærra en sem nemur 
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hlutfalli kvenkyns nemenda innan háskólans. Sömuleiðis mældist hlutfall karlkyns 

þátttakenda töluvert lægra en sem nemur hlutfalli karlkyns nemenda innan háskólans.  

Notast var við ályktunartölfræði til að svara annarri rannsóknarspurningunni: Er munur á 

milli kynja þegar kemur að rafrænum samskiptum í rómantískum samböndum? Með því að 

notast við ályktunartölfræði verður hægt að draga ályktanir um þýði út frá þeim upplýsingum 

sem fengust úr rannsókninni (Amalía Björnsdóttir, 2003). Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknar var aðeins um að ræða marktækan mun á kyni í fimm spurningum af 16, sem 

skoðaðar voru út frá kyni þátttakenda. Í tveimur þeirra, sem tilheyrðu slæmum fréttum, 

mældust konur annars vegar fjórum sinnum líklegri og hins vegar tvisvar sinnum  líklegri en 

karlar til að hafa hvorki sent né fengið send rafræn skilaboð um framhjáhald. Þegar kom að 

góðum fréttum mældust konur sjö sinnum líklegri en karlar til að hafa sent elskhuga/maka 

rafræn skilaboð um að þeim langaði til að stunda kynlíf með viðkomandi. Þá mældust konur 

einni sjö sinnum líklegri en karlar til að hafa fengið rafræn skilaboð frá elskhuga/maka um að 

hann/hana langaði til að stunda kynlíf með þeim. Þar sem að munurinn á konum og körlum 

mældist aðeins í fimm spurningum af 16 gafst ekki tilefni til að álykta um áhrif kyns í þessari 

rannsókn. Tilgátan, um að ekki væri neinn munur á kyni þegar kemur að rafrænum 

skilaboðum í rómantískum samböndum, var því staðfest af niðurstöðum rannsóknarinnar. Þá 

styðja niðurstöður rannsóknarinnar einnig niðurstöður Byrne og Findlay (2004), Solis (2005) 

og Coyne o.fl. (2011) um að ekki sé munur á kyni hvað varðar notkun á rafrænum 

skilaboðum í rómantískum samböndum.  

Aldur þátttakenda í rannsókninni var mjög dreifður, en yngsti þátttakandinn var 18 ára 

og sá elsti 70 ára. Þá voru 86% þátttakenda á aldrinum 18 til 38 ára, þar af 68% í 

aldursflokknum 18-28 ára (938 þátttakendur) og 18% í aldursflokknum 29-38 ára (251 

þátttakandi). Einstaklingar á aldrinum 39 til 70 ára voru því 14% þátttakenda eða 177 talsins.  

Notast var við ályktunartölfræði til að svara þriðju rannsóknarspurningunni: Er munur á 

aldri þátttakenda hvað varðar rafræn samskipti í rómantískum samböndum? Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar var aðeins um að ræða marktækan mun á þátttakendum eftir 

aldri í fimm spurningum af 18. Þrjár þeirra flokkuðust undir slæmar fréttir og tvær undir 

góðar fréttir. Þátttakendur í aldursflokknum 39-48 ára mældust þrisvar sinnum líklegri en 

þátttakendur í aldursflokknum 18-28 ára til að hafa ekki slitið rómantísku parsambandi með 

því að notast við rafræn skilaboð. Þá mældust þátttakendur í aldursflokknum 39-48 ára 

tvisvar sinnum líklegri en þátttakendur í aldursflokknum 18-28 ára til að hafa ekki átt 
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elskhuga/maka sem hefur slitið sambandinu með því að notast við rafræn skilaboð. 

Þátttakendur í aldursflokknum 39-48 ára mældust þrisvar sinnum líklegri en þátttakendur í 

aldursflokknum 18-28 ára til að hafa ekki látið elskhuga/maka vita af stórtækum breytingum 

í námi eða starfi hjá sér með því að notast við rafræn skilaboð. Þegar kom að góðum fréttum 

voru þátttakendur í aldursflokknum 39-48 ára um tvisvar sinnum líklegri og þátttakendur í 

aldursflokknum 49-58 ára um sex sinnum líklegri en þátttakendur í aldursflokknum 18-28 ára 

til að hafa sent elskhuga/maka rafræn skilaboð um að hann/hana langaði til að stunda kynlíf 

með viðkomandi. Þá voru þátttakendur í aldursflokknum 39-48 ára tvisvar sinnum líklegri og 

þátttakendur í aldursflokknum 49-58 ára sex sinnum líklegri en þátttakendur í 

aldursflokknum 18-28 ára til að hafa ekki átt elskhuga/maka sem hefur sent þeim skilaboð 

um að hann/hana langaði til að stunda kynlíf með viðkomandi. Ekki gafst tilefni til að álykta 

um áhrif aldurs í rannsókninni þar sem aðeins var um að ræða marktækan mun í fimm 

spurningum af 18, sem er of lítið svo að hægt sé að álykta um einhver áhrif. Tilgátan, að 

einstaklingar á aldrinum 18-28 ára séu líklegri, en þeir sem eldri eru, til að notast við rafræn 

skilaboð í samskiptum við elskhuga/maka, var því ekki staðfest af niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

Notast var við lýsandi tölfræði til að svara fjórðu rannsóknarspurningunni: Er munur á 

notkun rafrænna skilaboða í rómantískum samböndum út frá sjálfsmynd þátttakenda? Flestir 

þátttakendur, eða 56,3%, voru sammála fullyrðingunni að þeir væru með mjög jákvæða 

sjálfsmynd. Þá voru um 19,7% þátttakenda hlutlausir, 10,8% ósammála, 9,6% mjög sammála 

og 3,5% mjög ósammála þeirri fullyrðingu. Alls níu spurningar voru skoðaðar voru út frá 

sjálfsmynd þátttakenda. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var um að ræða 

marktækan mun á þátttakendum eftir sjálfsmynd í tveimur spurningu af níu. Fyrri spurningin 

flokkaðist undir slæmar fréttir. Í henni mældust þátttakendur sem voru ósammála því að 

vera með mjög jákvæða sjálfsmynd um 3% líklegri, en þeir sem voru mjög sammála því, til að 

hafa látið elskhuga/maka vita með rafrænum skilaboðum að þeir væru með kynsjúkdóm. 

Seinni spurningin flokkaðist undir góðar fréttir. Í henni mældust þátttakendur sem voru 

ósammála og sammála því að vera með mjög jákvæða sjálsmynd um 10% líklegri en aðrir 

þátttakendur til að hafa sent elskhuga/maka rafræn skilaboð um að þá langaði til að stunda 

kynlíf með viðkomandi. Þar sem aðeins var um að ræða marktækan mun í tveimur 

spurningum af níu og þar sem annar þeirra var svo lítill gafst ekki tilefni til að álykta um áhrif 

sjálfsmyndar á niðurstöður.  
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5.1. Samanburður  

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við rannsókn Faricloth o.fl. (2012) 

kemur í ljós að töluverður munur er á niðurstöðum íslensku rannsóknarinnar og þeirra 

bandarísku. Samkvæmt niðurstöðum bandarísku rannsóknarinnar hafði um helmingur 

þátttakenda fengið sendar slæmar fréttir með rafrænum skilaboðum, en aðeins 6,7% 

íslenskra þátttakenda. Þá höfðu 46% bandarískra þátttakenda verið sagt upp af 

elskhuga/maka með rafrænum skilaboðum en aðeins 16,1% íslenskra þátttakenda. 44% 

bandarískra þátttakenda höfðu fengið skilaboð þar sem elskhugi/maki þeirra viðurkenndi að 

hafa haldið framhjá en aðeins 3,4% íslenskra þátttakenda. Um 39% bandarískra þátttakenda 

höfðu slitið rómantísku sambandi við elskhuga/maka með því að notast við rafræn skilaboð á 

meðan aðeins 12,8% íslenskra þátttakenda höfðu sent slík skilaboð. Þá höfðu um 25% 

bandarískra þátttakenda sagt elskhuga/maka sínum frá framhjáhaldi í rafrænum skilaboðum 

en aðeins 1,7% íslenskra þátttakenda. Svo virðist sem bandarískir nemendur noti rafræn 

samskipti í mun meiri mæli en íslenskir nemendur til að segja frá slæmum fréttum í 

rómantískum samböndum.  

Þegar kom að góðum fréttum þá hafði um helmingur bandarískra þátttakenda (51%) tjáð 

elskhuga/maka í fyrsta skipti um ást sína með rafrænum skilaboðum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að aðeins 10,4% íslenskra þátttakenda höfðu sent slík skilaboð. Þá 

höfðu um 50% bandarískra þátttakenda átt elskhuga/maka sem hafði tjáð þeim ást sína í 

fyrsta skiptið með rafrænum skilaboðum en aðeins 12,7% íslenskra þátttaka. Mun 

sjaldgæfara virðist því vera meðal íslenskra nemenda að nota rafræn samskipti til að tjá ást 

sína í fyrsta skipti heldur en meðal bandarískra nemenda. 

Bónorð mældist sísta form góðra frétta sem tjáð voru með rafrænum samskiptum í 

niðurstöðum beggja rannsóknanna. Aðeins 6% bandarískra þátttakenda höfðu átt 

elskhuga/maka sem hafði beðið þá um að giftast sér með rafrænum skilaboðum en aðeins 

1,2% íslenskra þátttakenda. Þá sýndu niðurstöður bandarísku rannsóknarinnar fram á mun á 

notkun rafrænna skilaboða í rómantískum samböndum eftir kyni þátttakenda. Þá voru karlar 

um 15% líklegri en konur til að senda slæmar og góðar fréttir í rafrænum skilaboðum. Í 

íslensku rannsókninni mældist munurinn á konum og körlum það lítill að ekki gafst tilefni til 

að álykta um áhrif kyns.  

Þegar kom að niðurstöðum um það á hvorn mátann þátttakendur vildu heldur fá fregnir 

þá svöruðu um 88% bandarískra þátttakenda að þeir myndu vilja taka á móti slæmum 
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fréttum, er varða samband sitt við elskhuga/maka, augliti til auglitis. Um 96% íslenskra 

þátttakenda tóku í sama streng. 71% bandarískra þátttakenda kvaðst vilja segja frá slæmum 

fréttum, er varða samband sitt við elskhuga/maka, augliti til auglitis. Þar mældist hlutfall 

íslenskra þátttakenda ennþá hærra, eða um 94%. Þegar þátttakendur voru spurðir hvernig 

þeir myndu vilja taka við og miðla góðum fréttum, er varða samband sitt við elskhuga/maka, 

svöruðu um 90% bandarískra þátttakenda augliti til auglitis. 96% íslenskra þátttakenda tóku í 

sama streng. Þrátt fyrir að þátttakendur beggja rannsókna væru flestir á þeirri skoðun að þeir 

myndu vilja taka við og miðla slæmum og góðum fréttum, er varðar samband sitt við 

elskhuga/maka, augliti til auglitis voru íslenskir þátttakendur almennt hlutfallslega fleiri á 

þeirri skoðun. Svo virðist sem algengara sé meðal íslenskra nemenda að vilja taka við og 

miðla slæmum og góðum fréttum er varðar samband sitt við elskhuga/maka, augliti til 

auglitis, en meðal bandarískra nemenda.  

Ekki er hægt að segja með vissu hver sé ástæðan fyrir muninum á niðurstöðum þessara 

tveggja rannsókna. Velta má vöngum yfir því hvort sá munur sem endurspeglast í 

niðurstöðum bandarísku og íslensku rannsóknarinnar geti stafað af meðal annars aldri 

þátttakenda og menningu. Þátttakendur í bandarísku rannsókninni voru almennt yngri en 

þátttakendur í þeirri íslensku þar sem rannsókn Faricloth, Knox og Brinkley (2012)  var aðeins 

gerð meðal grunnnema. Eins og fram kom í rannsókn Coyne o.fl. (2011) er aldur talinn hafa 

mikil áhrif á notkun rafrænna samskipta og annarra samskiptamiðla. Ungt fólk er þar með 

talið líklegra en eldra fólk til að notast við margar eða allar tegundir rafrænna samskipta 

(Madell og Muncer, 2007). Þá má einnig líta á menningarlegan mun þátttakenda sem 

hugsanlega orsök ólíkra niðurstaðna. Það hefur sýnt sig að einstaklingar frá mismunandi 

menningarheimum eigi það til að hugsa ólíkt. Það umhverfi og menning sem einstaklingar 

alast upp í hefur mótandi áhrif á skoðanir þeirra, ákvarðanir og viðhorf (Prensky, 2011; 

Stewart, 1966). Það er því ekki ólíklegt að einstaklingar frá ólíkum menningarheimum, eins 

og Íslandi og Bandaríkjunum, búi yfir ólíkum viðhorfum og samskiptastíl. Út frá kenningunni 

um félagslegan veruhátt má áætla að ólík menningarleg viðhorf þjóðfélagshópanna séu 

hugsanleg orsök ólíkra samskiptamáta þátttakenda beggja rannsókna, og þar með notkunar 

á rafrænum skilaboðum í rómantískum samböndum (sjá í Webb o.fl., 2002). Þá er einnig 

hugsanlegt að ástæðan fyrir ólíkum niðurstöðum hjá þessum löndum geti stafað af því að 

íslenska rannsóknin hafi verið með einsleitari hóp þátttakenda en sú bandaríska.  
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5.2. Styrkleikar og veikleikar 

Einn helsti styrkleiki rannsóknarinnar er að margir tóku þátt í könnuninni, eða 1.374 

þátttakendur. Það telst einnig styrkleiki að könnunin hafi verið tekin í gegnum netið en ekki 

augliti til auglitis, þar sem mögulegt er að einstaklingar séu líklegri til að svara persónulegum 

spurningum heiðarlega á netinu. Rannsakandi telur það styrkleika að þátttakendur hafi verið 

upplýstir um það bæði í tölvupósti og í spurningakönnuninni sjálfri að könnunin væri 

nafnlaus og órekjanleg. Með því sé leitast við að tryggja heiðarlegri og nákvæmari svör og 

þar með heiðarlegri og nákvæmari niðurstöður. 

Helstu veikleikar rannsóknarinnar fólust í úrtaksaðferðinni. Þar sem um var að ræða 

hentugleikaúrtak voru þátttakendur allir sjálfboðaliðar svo ekki er víst að úrtakið endurspegli 

vel þýðið. Þá er sá möguleiki fyrir hendi að um hafi verið að ræða mjög einsleitan hóp 

þátttakenda sem gefur þar af leiðandi ekki rétta mynd af rafrænum samskiptum nemenda í 

rómantískum samböndum. Þá er einnig hugsanlegt að einhverjir þátttakendur hafi misskilið 

ákveðnar spurningar og þar af leiðandi ekki svarað þeim á þann hátt sem til var ætlast.  

Dreifing þátttakenda var ekki eins jöfn og vonast var eftir. Til að mynda mældist hlutfall 

kvenkyns þátttakenda (81,4%) töluvert hærra en sem nemur hlutfalli kvenkyns nemenda 

innan Háskóla Íslands (65,6%). Einnig voru flestir þátttakendur í aldursflokknum 18-28 ára 

(68%) og sömuleiðis meirihluti þátttakenda sammála því að þeir væru með mjög jákvæða 

sjálfsmynd (56,3%). Þrátt fyrir litla dreifingu er ekki hægt að fullyrða að niðurstöðurnar yrðu 

aðrar ef um jafna hópa væri ræða. Það kann því vel að vera að niðurstöður rannsóknarinnar 

gefi góða mynd af núverandi notkun rafrænna samskipta meðal háskólanemenda í 

rómantískum samböndum. Þar sem úrtakið hefur aðeins að geyma háskólanemendur verður 

þó ekki hægt að yfirfæra niðurstöður á íslenskt samfélag í heild sinni. 

5.3. Þýðing rannsóknar 

Þar sem um er að ræða hentugleikaúrtak skal fara varlega í að álykta út frá niðurstöðum 

rannsóknar. Úrtakið getur gefið skakka mynd af þýðinu og væri því þörf á að endurtaka 

rannsóknina svo sýna megi fram á réttmæti niðurstaðna (sjá í Amalía Björnsdóttir, 2003). 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta þó gefið hugmynd um notkun nemenda á rafrænum 

skilaboðum í rómantískum samböndum. Samkvæmt niðurstöðum höfðu þátttakendur ekki 

notast við rafræn skilaboð í miklum mæli til að miðla slæmum og góðum fréttum í 
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rómantískum samböndum. Hins vegar hafði stór hluti þátttakenda notað rafræn skilaboð í 

þeim tilgangi að segja elskhuga/maka að þá langaði að stunda kynlíf með honum/henni. 

Að mati rannsakanda gefa niðurstöðurnar tilefni til frekari rannsókna á rafrænum 

samskiptum í rómantískum samböndum. Þá getur verið áhugavert að gera eigindlega 

rannsókn á notkun rafrænna skilaboða í rómantískum samböndum og fá þannig nánari 

upplýsingar um innihald, tíðni og merkingu þeirra. Þátttakendur fengju þá jafnframt tækifæri 

til að útskýra hvernig slík samskipti fara fram og hvað felst í skilaboðunum. Hægt væri í 

kjölfarið að endurgera megindlega rannsókn á rafrænum skilaboðum í rómantískum 

samböndum, þar sem spurningar yrðu byggðar á niðurstöðum eigindlegra rannsókna. Þær 

niðurstöður gætu svo mögulega nýst fagfólki, eins og félagsráðgjöfum, sem vinna með 

vandamál hjóna og para í meðferðarvinnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Brynja Bergmann Halldórsdóttir 
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Hér kemur fram það kynningabréf sem sent var í tölvupósti til allra nemenda við Háskóla 

Íslands. 

 

Sæl/sæll.  

 

Þú ert beðin/n um að taka þátt í rannsókn sem ætlað er að meta að hve miklu leyti þú 

notar rafræn skilaboð, eins og SMS eða tölvupóst, sem samskiptamáta við 

elskhuga/maka samanborið við samskipti augliti til auglitis. Það tekur um fimm mínútur 

að svara könnuninni. 

  

Með því að ýta á slóðina hér að neðan kemstu inn í könnunina. 

https://ugla.hi.is/K2/eydublad.php?sid=135&fid=6086 

  

Með fyrirfram þökkum, 

Brynja Bergmann Halldórsdóttir,  

bbh4@hi.is 

  

https://ugla.hi.is/K2/eydublad.php?sid=135&fid=6086
https://webmail.hi.is/sqmail/src/compose.php?send_to=bbh4%40hi.is
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Viðauki 2 

Hér er spurningalistinn sem allir skráðir nemendur við Háskóla Íslands fengu sendan í 

tölvupósti. 

 

 

SAMSKIPTI Í GEGNUM SMS OG TÖLVUPÓST Í SAMANBURÐI 

VIÐ PERSÓNULEG SAMSKIPTI AUGLITI TIL AUGLITIS 

MILLI ELSKHUGA 

 
Þú ert beðin/n um að taka þátt í rannsókn sem ætlað er að meta að hve miklu leyti þú notar rafræn 

skilaboð, eins og SMS eða tölvupóst, sem samskiptamáta við elskhuga/maka samanborið við 

samskipti augliti til auglitis. Rannsókninni er ætlað að meta hversu oft þú hefur sent (eða fengið 

send) mjög jákvæð skilaboð (s.s. „ég elska þig“) eða mjög neikvæð (s.s. „ég þarf smá rými“, „ég 

hélt framhjá“). Það tekur um fimm mínútur að svara könnuninni. Þátttaka þín er algjörlega frjáls og 

engin greiðsla er veitt fyrir. Þér er velkomið að sleppa spurningum og velja einungis þær sem þú 

vilt svara. Svörin þín eru nafnlaus og fyllsta trúnaðar er gætt. Hvorki netfang né tölvunúmer þitt er 

skráð þegar þú svarar þessum spurningalista og því verða svör þín ekki merkt á neinn hátt. Fólk frá 

18 ára aldri getur tekið þátt í þessari könnun. Ef þú ert undir 18 ára aldri og hefur fengið þessa 

könnun vinsamlegast hunsaðu hana. Rannsakandi er Brynja Bergmann Halldórsdóttir, 

meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og ábyrgðarmaður er Dr. Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

 

 
1. Bakgrunnur þinn 

 

1.1 Kyn 

Karl 

Kona 
 

 

1.2 Ég er 

frá Evrópu 

annað 
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1.3 Hvert af eftirfarandi lýsir sambands- eða hjúskaparstöðu þinni? 

ekki í föstu sambandi 

er í frjálsum samböndum við mismunandi einstaklinga án skuldbindingar 

tilfinningalega tengd/ur og í sambandi með einum einstaklingi 

trúlofuð/trúlofaður 

gift/ur 

fráskilin/n 

ekkja/ekkill 

 

1.4 Ég er 

á fyrsta ári í HÍ 

á öðru ári í HÍ 

á þriðja ári í HÍ 

í framhaldsnámi við HÍ 
 

 
1.5 Hver er aldur þinn? 

 
 

 
1.6 Þegar kemur að trúmálum þá er ég 

ekki trúuð/trúaður 

ekki mjög trúuð/trúaður 

mjög trúuð/trúaður 
 

 
1.7 Ég er 

samkynhneigð/ur 

gagnkynhneigð/ur 

tvíkynhneigð/ur 

 
 
1.8 Ég er með mjög jákvæða sjálfsmynd 

Mjög ósammála 

Ósammála 

Hlutlaus 

Sammála 

Mjög sammála 
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1.9 Hversu marga mánuði hefur þú verið í núverandi sambandi? (skrifaðu 0 ef þú ert ekki í 
sambandi) 

 
 
 

 
2. Slæmar fréttir 
 
Svaraðu eftirfarandi spurningum og hafðu núverandi eða fyrrverandi elskhuga/maka í huga 
 

2.1 Hefur þú látið elskhuga/maka þinn (núverandi eða fyrrverandi) vita af framhjáhaldi með því að 

notast við SMS, tölvupóst, eða annars konar skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 

 
 

2.2 Hefur elskhugi/maki sagt þér frá því skriflega, með rafrænum skilaboðum að hann hafi haldið 
framhjá þér (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 
 

 

2.3 Hefur þú slitið rómantísku parasambandi með því að notast við SMS, tölvupóst eða annars 
konar skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 
 

 
2.4 Hefur þú átt elskhuga/maka sem hefur slitið sambandinu með því að notast við SMS, tölvupóst 
eða annars konar skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 
 

 
2.5 Hefur þú látið elskhuga/maka vita af því að þú sért með kynsjúkdóm með því að notast við 
SMS, tölvupóst eða annars konar skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 

 
 
2.6 Hefur þú átt elskhuga/maka sem hefur látið þig vita af því að hún/hann sé með kynsjúkdóm 
með því að notast við SMS, tölvupóst eða önnur skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 
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2.7 Hefur þú átt elskhuga/maka sem hefur miðlað því til þín að hann/hún væri með annars konar 
kynhneigð en þú hélst upphaflega með því að notast við SMS, tölvupóst eða annars konar skrifleg 
rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 

2.8 Hefur þú miðlað til elskhuga/maka að þú værir með annars konar kynhneigð en hún/hann hélt 
upphaflega með því að notast við SMS, tölvupóst, eða önnur skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti 
til auglitis)? 

Já 

Nei 

Vil ekki svara 
 

 
2.9 Hefur þú látið elskhuga/maka vita af stórtækum breytingum í námi eða starfi hjá þér (t.d. að 
þú hafir fengið starf erlendis) með því að notast við SMS, tölvupóst eða annars konar skrifleg 
rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 

 
 
2.10 Hefur þú átt elskhuga/maka sem hefur látið þig vita af stórtækum breytingum í námi eða 
starfi (t.d. að þiggja starf erlendis) með því að notast við SMS, tölvupóst eða annars konar skrifleg 

rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 

 

 
3. Góðar eða slæmar fréttir 
 
Svaraðu eftirfarandi spurningum og hafðu núverandi eða fyrrverandi elskhuga/maka í huga. 
 

3.1 ÞESSI SPURNING Á EINUNGIS VIÐ UM KONUR. Hefur þú látið elskhuga/maka þinn vita að þið 

ættuð von á barni með því að notast við SMS, tölvupóst eða annars konar skrifleg rafræn samskipti 
(ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 

 
 
3.2 Hefur þú átt elskhuga/maka sem hefur látið þig vita að þið ættuð von á barni með því að 
notast við SMS, tölvupóst eða annars konar skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 
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4. Góðar fréttir 

 
Svaraðu eftirfarandi spurningum og hafðu núverandi eða fyrrverandi elskhuga/maka í huga. 
 

4.1 Hefur þú sagt elskhuga/maka í fyrsta skipti að þú elskaðir hana/hann með því að notast við 

SMS, tölvupóst eða annars konar skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 

 

 
4.2 Hefur þú átt elskhuga/maka sem notaði SMS, tölvupóst eða annars konar skrifleg rafræn 
samskipti þegar hún/hann sagði þér í fyrsta skipti að hún/hann elskaði þig (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 

 
 
4.3 Hefur þú beðið elskhuga/maka að giftast þér með því að notast við SMS, tölvupóst eða annars 
konar skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 

 
 
4.4 Hefur þú átt elskhuga/maka sem hefur beðið þig um að giftast sér með því að notast við SMS, 
tölvupóst eða annars konar skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 

 
 
4.5 Hefur þú sent elskhuga/maka skilaboð um að þig langaði til að stunda kynlíf með henni/honum 
með því að notast við SMS, tölvupóst eða annars konar skrifleg rafræn samskipti (ekki augliti til 
auglitis)? 

Já 

Nei 

 
 
4.6 Hefur þú átt elskhuga/maka sem hefur sent þér skilaboð um að hana/hann langaði til að 

stunda kynlíf með þér með því að notast við SMS, tölvupóst eða annars konar skrifleg rafræn 
samskipti (ekki augliti til auglitis)? 

Já 

Nei 
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5. Rafræn samskipti í samanburði við samskipti augliti til auglitis 

 

5.1 Hvernig myndir þú vilja taka á móti „slæmum fréttum“ er varðar samband þitt við 

elskhuga/maka þinn? 

SMS 

með tölvupósti 

með öðrum rafrænum skilaboðum 

augliti til auglitis 

í símtali 

frá vini 

með bréfi 

með miða undir hurð 

 
 
5.2 Hvernig myndir þú vilja segja frá „slæmum fréttum“ er varðar samband þitt við 
elskhuga/maka? 

SMS 

með tölvupósti 

með öðrum rafrænum skilaboðum 

augliti til auglitis 

í símtali 

frá vini 

með bréfi 

með miða undir hurð 
 

 

5.3 Á hvaða hátt myndir þú vilja fá „góðar fréttir“ er varða samband þitt við elskhuga/maka þinn? 

SMS 

með tölvupósti 

með öðrum rafrænum skilaboðum 

augliti til auglitis 

í símtali 

frá vini 

með bréfi 

með miða undir hurð 
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5.4 Á hvaða hátt myndir þú vilja miðla „góðum fréttum“ er varða samband þitt við elskhuga/maka 
þinn? 

SMS 

með tölvupósti 

með öðrum rafrænum skilaboðum 

augliti til auglitis 

í símtali 

frá vini 

með bréfi 

með miða undir hurð 

 
 
5.5 Vinsamlegast veljið eitt af eftirfarandi svörum um hvað þú telur rétt þegar kemur að miðlun á 

„slæmum fréttum“ í parasamböndum: 

Ég tel það vera fullkomlega í lagi að greina frá „slæmum fréttum“ með því að notast við 
skrifleg rafræn samskipti 

Ég er hlutlaus um það hvernig greint er frá „slæmum fréttum“ 

Ég tel að greina eigi frá „slæmum fréttum“ með persónulegum eða hefðbundnum hætti (t.d. í 

gegnum síma eða augliti til auglitis) 

 
 
5.6 Vinsamlegast veljið eitt af eftirfarandi svörum um hvað þú telur rétt þegar kemur að miðlun á 
„góðum fréttum“ í parasamböndum: 

Ég tel það vera fullkomlega í lagi að greina frá „góðum fréttum“ með því að notast við skrifleg 

rafræn samskipti 

Ég er hlutlaus um það hvernig er greint frá „góðum fréttum“ 

Ég tel að greina eigi frá „góðum fréttum“ með persónulegum eða hefðbundnum hætti (t.d. í 
gegnum síma eða augliti til auglitis) 
 
 


