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Útdráttur 

 

Samfélagsmiðlasíðan Beauty tips var stofnuð snemma ársins 2014 og í dag eru yfir 31 þúsund 

meðlimir á henni. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna og kortleggja viðhorf meðlima til 

síðunnar með kenningar um félagsmótun, samskipti og félagslegan auð til grundvallar. Notast 

er fyrst og fremst við klassísk verk fræðimanna á borð við Freud, Cooley, Goffman, 

Granovetter, Coleman, Bourdieu og Putnam auk þess sem nýlegri rannsóknir um rafræn 

samskipti eru reifaðar til að fá betri yfirsýn yfir fræðin. 

Lögð var könnun á Facebook síðuna Beauty tips og voru 1047 meðlimir sem svöruðu 

könnuninni. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að meirihluti þátttakenda í 

spurningakönnuninni sem lögð var fyrir meðlimi Beauty tips eru aðeins meðlimir til að vera 

með eða fylgjast með því sem er í gangi. Almennt er talið að félagslegur auður geti stuðlað að 

trausti innan hóps og haft jákvæðar afleiðingar í för með sér. Hinsvegar benda niðurstöður til 

þess að traust til síðunnar og annarra meðlima er mjög lítið. Helsta ástæðan fyrir því er sú að 

efninu sem deilt er á síðunni er gjarnan lekið í fjölmiðla. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar eru einnig litlar vísbendingar um tengjandi eða brúandi tengslamyndun í 

félagslegum tilgangi meðal meðlima. Þrátt fyrir lítið traust til síðunnar ríkir þó sterk samstaða 

milli meðlima um viss málefni. 

 

Lykilhugtök: Félagsvísindi – Samfélagsmiðlar - Beauty tips - Samskipti  

 

 
 



iii 

 

 

Abstract           

The social network site Beauty tips was founded in early 2014 and today there are over 31 

thousand members in the group. The aim of this study is to explore opinions from the 

members towards the site with theories of socialization, communication and social capital in 

the foreground. First and foremost there will be used the classic work from scholars like 

Freud, Cooley, Goffman, Granovetter, Coleman, Bourdieu and Putnam along with recent 

studies to get more perspective of the study.  

A questionnaire was put on the Facebook page Beauty tips and 1047 members responded. The 

conclusion was that more than half of the members are members of the site only to follow 

others and see what is going on. In general social capital is thought to be capable of enabling 

trust within a group and have positive consequences along with it. However this research 

shows that trust towards the site and trust among members is fairly little and the main reasons 

for this is that the material is shared on the site is often leaked to the media. This research also 

shows little evidence of bonding or bridging social capital in the formation of social ties 

among members. Despite little trust towards the site, there is strong evidence of unity on 

particular matters. 
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1 Inngangur 

Í þessari rannsókn til B.A. gráðu í félagsvísindum er fjallað um þróun samskipta milli 

einstaklinga með kenningar í félagsfræði til grundvallar. Í upphafi rannsóknarinnar er farið 

yfir þróun sjálfsins og táknræn samskipti samkvæmt félagsfræðilegum kenningum en innan 

félagsfræðilegra skýringa á sjálfinu ber táknrænar samskiptakenningar hæst. Farið er yfir 

helstu skilgreiningar á sjálfinu og samskiptum frá fræðimönnum á borð við Sigmund Freud, 

Charles H. Cooley, Erving Goffman og Mark Granovetter. Félagsfræðin er fremur ung 

fræðigrein hvað þetta varðar en jafnframt mikilvæg til að kortleggja skilning og þróun um 

félagsmótun fólks.           

 Farið er yfir kenningu Ferdinand Tönnies um samfélagsgerðir til að fá einhverskonar 

skilning á því hvað samfélagið hefur tekið breytingum á ýmsum sviðum, en kenning hans leit 

fyrst dagsins ljós árið 1887. Það hvernig við höfum samskipti okkar á milli hefur tekið 

miklum breytingum á undanförnum áratugum. Með tilkomu tölvunnar og síðar internetsins  

spjallrása og loks samfélagsmiðla sem þar eru að finna eru samskipti að verða komin meira og 

meira í rafrænt form. Forvitni um umhverfi okkar og þá sem tilheyra því hefur því vafalaust 

aukist þar sem aldrei hefur verið auðveldara að fylgjast með öðrum, til dæmis í gegnum 

Facebook. Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu Íslands teljast 97% Íslendinga tengdir 

internetinu (Hagstofa Íslands, 2015).        

 Fræðimenn hafa á undanförnum árum keppst við að rannsaka áhrif samfélagsmiðla,  

þar sem þeir eru tiltölulega nýjir af nálinni, og hafa lagt fram niðurstöður sem hafa til að 

mynda sýnt fram á að með notkun samfélagsmiðla á borð við Facebook, geti fólk í raun öðlast 

ávinning af ýmsu tagi, meðal annars í formi tengslaneta (Williams, 2006; Ellison, Steinfeld og 

Lampe, 2007; Brooks, Hogan, Ellison, Lampe og Vitak, 2014). Farið er yfir þessar breytingar 

í stórum dráttum, en til þess að öðlast sýn yfir hversu mikið internetið og samfélagsmiðlasíður 
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hafa í raun áhrif, verður stuðst við kenningar James Coleman, Pierre Bourdieu og Robert 

Putnam um félagslegan auð og traust og jafnframt farið yfir kenningu Mark Granovetter um 

tegundir tengsla. Til þess að kafa dýpra í þróun og mótun tengsla verður auk þess notast við 

nýlegri rannsóknir til að fá betri yfirsýn yfir breytingar. Samfélagsmiðlasíðan Beauty tips 

hefur verið mikið í umræðunni undanfarið ár. Hún var stofnuð snemma ársins 2014 og átti að 

vera fyrir fólk sem hafði áhuga á förðunarráðum, tísku og fleiru. Umræða á síðunni hefur 

hinsvegar náð yfir ýmiskonar viðamikil samfélagsleg málefni og hafa þar sprottið upp 

rafrænar byltingar sem hafa áhrif á samfélagið allt. Í þessari ritgerð verður skoðað viðhorf 

meðlima síðunnar til einnar af þessum rafrænu myllumerkjabyltingum sem fékk heitið 

#þöggun. Markmið rannsóknarinnar og meginþema er að kanna og kortleggja, í samhengi við 

kenningar um sjálf, samskipti, auð og tengsl í hvaða tilgangi meðlimir Beauty tips nota helst 

síðuna, hvernig eða hvort þeir telja rafrænu samskipti sín innan hópsins endurspegla sig sjálfa, 

eða raunverulega sjálfsmynd sína og hvort um einhverskonar félagslegan ávinning sé að ræða 

við notkun síðunnar. 
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2 Kenningar um samfélag og samskipti 

Máttur samskipta, samvinnu og samkeppni einstaklinga hefur spilað stóran þátt í að 

móta nútímasamfélög, en samskiptum mætti lýsa sem undirstöðu mannlegra samfélaga 

(Barth, Jakob S. Jónsson og Gísli Pálsson, 1977). Í gegnum tíðina hafa fræðimenn reynt að 

útskýra hvernig einstaklingar lifa saman í samfélaginu og hvaða forsendur búa þar að baki, en 

einn þeirra var félagsfræðingurinn Ferdinand Tönnies.     

 Í bókinni “Gemeinschaft und Gesellschaft“ sem út kom árið 1887 fjallar Tönnies um 

samfélagið og hvernig einstaklingar lifa saman í mismunandi samfélagsgerðum. Þar fjallar 

hann um mismunandi gerðir tengsla og hvernig mismunandi hópar verða til, eða sundrun 

stærri hópa í smærri. „Nærsamfélagið“, eða Gemeinschaft eins og Tönnies kallar það liggur í 

samböndum fólks en þar eru einstaklingar meðvitaðir um skyldur sínar gagnvart öðrum og 

samfélaginu sjálfu. Í nærsamfélaginu eru sterk fjölskyldubönd og er fjölskyldan því besta 

dæmið um nærsamfélag. Það sem gerir Gemeinschaft mannlegt er til dæmis sameiginlegur 

skilningur og traust (Tönnies, 1887/2001). Einstaklingar deila mannlegri tilveru og 

sameiginlegu landi og treysta hver öðrum sem heldur þeim saman sem heild. Þeir sameinast 

með ákveðnum siðum, venjum, tungumáli og jafnvel trú og eru tengsl og tilfinningar því 

sterk. Gagnkvæmni er mikilvæg í nærsamfélaginu og ef traust og gagnkvæmni er tilstaðar er 

hægt að vinna að sameiginlegum markmiðum og gildum þannig að hagnaðurinn sé til 

ávinnings fyrir alla í samfélaginu (Tönnies, 1887/2001). Þannig hefur nálgun Tönnies á 

Gemeinschaft oft verið talin nokkuð lýsandi fyrir smærri samfélög nútímans þar sem líklegra 

er að sé meiri nánd meðal íbúa (Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, 2012).   

 Gesellschaft er aftur á móti önnur nálgun Tönnies og er lýst sem ákveðnu viðskipta 

samfélagi, þar sem stéttaskipting er alsráðandi. Í Gesellschaft lifir fólk í sátt og samlyndi, en 

heldur þó sinni fjarlægð og er ópersónulegt. Hver og einn hugsar um sig og sitt, en 

samfélaginu er haldið saman með þræði sjálfselsku og græðgi. Félagsleg tengsl í samfélaginu 
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eru veik og fólk treystir á reglur og lög, fremur en á hvort annað (Tönnies, 1887/2001). Þessa 

nálgun Ferdinand Tönnies á samfélagsgerðir má rekja aftur fyrir tíma iðnbyltingarinnar og á 

við þegar miklar breytingar voru í gangi en iðnbyltingin var á þessum tíma rétt handan við 

hornið og síðan hafa orðið gríðarlegar samfélagsbreytingar en hinsvegar er forsenda 

mannlegra samfélaga ennþá samskipti (Barth o.fl., 1977). Það í hvaða formi samskiptin eru, 

hvernig þau hafa áhrif og móta okkur sem einstaklinga, aðra í kringum okkur og umhverfið 

sjálft hafa fræðimenn leitast við að kortleggja allt frá tíma Ferdinand Tönnies og miklu fyrr. 

 Að vera félagsvera merkir að búa í samfélagi með öðrum og hafa þörf fyrir að eiga í 

samskiptum (Barth o.fl., 1977). Sumar athafnir manna hafa enga þýðingu fyrir aðra en 

viðkomandi sjálfan en flestar varða tengsl við annað fólk, svo sem að heilsast, skiptast á 

skilaboðum o.s.frv. Félagsleg samskipti eru því viðbrögð manna við ótal smáum gjörðum 

hvers annars í daglegu lífi sem saman mynda samfélagið (Collins og Makowsky, 2005). 

   

Táknræn samskipti eru einkennandi fyrir lifnaðarhætti manna. Menn leggja 

merkingu í gjörðir hvers annars í stað þess að bregðast við án þess að hugsa 

[...]Táknin eru merkingarbær af því að með þeim er hegðuninni lýst og með þeim 

hætti er hægt að prófa sig áfram og fullvissa sig um að merkingin sé rétt 

(Robertson, 1987, bls 46). 

Kenningar um táknræn samskipti fjalla fyrst og fremst um það hvernig einstaklingar móta 

samfélagið meðvitað og ómeðvitað og hafa áhrif á það. Sjálfið og samfélagið eru samofin og 

verður sjálfið því ekki skilgreint án þess samfélags sem það er hluti af en megináhersla í 

samskiptakenningum er að skoða og lýsa samskiptum milli einstaklinga (Collins og 

Makowsky, 2005; Robertson, 1987). 
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3 Félagsmótun: Kenningar um sjálfið 

Hugtakið „sjálf“ er ef til vill ekki nógu skýrt eitt og sér en allir hafa vissulega 

tilfinningu fyrir sjálfum sér og hugmyndir um hverjir þeir eru og hvað þeir vilja fá út úr lífinu. 

Við getum hugsað um okkur sjálf, talað um okkur sjálf, verið stolt, sjálfselsk og svo 

framvegis. Vitund manna um sjálfa sig ræðst af hlutverkunum sem þeir gegna og 

persónueinkennunum sem þeir telja sig hafa (Robertson, 1987).    

 Félagsvísindamenn hafa sýnt sjálfinu, mótun þess og tilvist mikinn áhuga. Þeirra á 

meðal eru Sigmund Freud, Charles Horton Cooley og Erwing Goffman sem allir hafa fjallað 

um sjálfið á sinn hátt. Þó kenningar þeirra séu fremur frábrugðnar hver annarri, eru þeir allir 

sammála um að sjálfið verði til í samskiptum manna á milli (Robertson, 1987). 

 

3.1 Sigmund Freud 

Sigmund Freud taldi upphaflega og lýsti því í fyrri verkum sínum að uppistöðu 

sjálfsins væri skipt í tvo hluta, þ.e. meðvitaðan og ómeðvitaðan hluta. Meðvitaða hluta 

sjálfsins líkti Freud við þann hluta ísjaka sem sést á yfirborðinu sem er aðeins lítið brot af 

raunverulegri stærð hans. Undir yfirborði sjávar er sá hluti sjálfins sem er ómeðvitaður og er 

falinn en er þó stærri partur ísjakans. Ómeðvitaða hluta persónuleika okkar taldi Freud 

stjórnast af eðlishvöt og drifkrafti og hann væri það sem stýrði okkar mannlegu hegðun 

(Schultz og Schultz, 2011; Collins og Makowsky, 2005; Robertson, 1987).   

 Það var svo í síðari verkum sínum sem  Freud skipti eiginleikum hins meðvitaða og 

ómeðvitaða og samspili þeirra í þrennt. Frumsjálf (e. Id), sjálf (e. Ego//I) og yfirsjálf (e. 

Superego). Frumsjálfið, eða Það-ið eins og það er oft þýtt, er algerlega ómeðvitað 

persónuleikakerfi og stjórnast af frumhvötum mannsins. Við fæðumst með frumsjálfið, en 

vellíðunarlögmálið stjórnar því, þ.e.a.s. frumsjálfið vill það sem veitir vellíðan eins og að fá 
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eitthvað að drekka við þorsta eða að borða þegar mann svengir (Schultz og Schultz, 2011; 

Collins og Makowsky, 2005; Robertson, 1987). Sjálfið myndast síðan við þær aðstæður að 

frumsjálf einstaklingsins hefur smám saman lært að beygja sig undir reglur samfélagsins, en 

sjálfið hefur það hlutverk að vera einhverskonar sáttasemjari milli hvata og stjórnast af 

raunveruleikalögmáli. Sjálfið þarf að fullnægja þörfum frumsjálfsins en að sama skapi fylgja 

kröfum yfirsjálfsins um viðurkennda hegðun. Yfirsjálfið stjórnast, samkvæmt Freud af 

siðgæðum og reglum samfélagsins, eða fullkomnunarlögmáli, sem einstaklingurinn hefur 

tekið upp og gert að sínu eigin og hefur oft verið líkt við samvisku einstaklingsins (Schultz og 

Schultz, 2011; Collins og Makowsky, 2005; Robertson, 1987).  

Sjálfið taldi Freud vera sterkast af þessum persónuleikakerfum, en ef upp kæmi 

ójafnvægi milli þessara kerfa, myndi persónuleikinn í heild sinni truflast. Lykillinn að 

heilbrigðum persónuleika að mati Freud er því jafnvægi milli frumsjálfsins, sjálfsins og 

yfirsjálfsins og útkoman verður heilsteyptur einstaklingur (Schultz og Schultz, 2011; Collins 

og Makowsky, 2005; Robertson, 1987). 

 

3.2 Charles Horton Cooley  

Annar fræðimaður sem rannsakaði og setti snemma fram kenningar um sjálfið var 

félagsfræðingurinn Charles Horton Cooley, en hann leit á samfélagið sem lífræna, meðvitaða 

og lifandi heild sem breyttist í sífellu (Collins og Makowsky, 2005). Cooley var einn af 

upphafsmönnum táknrænna samskiptakenninga, en eitt af lykilhugtökum í kenningum hans, 

kallaði hann spegilsjálf (e. looking glass self) í bók sem kom út árið 1902 og nefndist 

Mannleg hegðun og félagslegt skipulag (e. Human Nature and the Social Order). 

 Samkvæmt hugmyndum um spegilsjálfið, er samfélagið spegill þar sem fólk bregst við 

viðbrögðum annarra við hegðun sinni. Það hvernig einstaklingur sér sjálfan sig er því ekki 
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einangrað fyrirbæri heldur felur það einnig í sér hvernig hann upplifir viðbrögð annarra við 

hegðun sinni (Cooley, 1902). Samkvæmt Cooley (1902) gerist speglunin á þrjá vegu. Í fyrsta 

lagi ímyndum við okkur hvernig hegðun okkar birtist öðrum. Í öðru lagi ímyndum við okkur 

dóm annarra á hegðun okkar og í þriðja lagi setjum við saman þessar hugmyndir og fáum 

einhverskonar tilfinningu fyrir sjálfinu, eins og stolt eða skömm. Undirliggjandi er því alltaf 

þessi tilhneiging til að verða að þeirri manneskju, sem aðrir álíta okkur vera, s.s. að við 

hegðum okkur á mismunandi hátt eftir þeim aðstæðum sem við erum í og hvernig við lesum í 

viðbrögð annarra við hegðun okkar. Sjálfið er þannig heildarsumma álits fólks á okkur eða 

þess hvernig við ímyndum okkur að aðrir sjái okkur (Schubert, 1998). Fólk verður að ráða í 

viðbrögð annarra og meta skoðun þeirra og viðbrögð. Hinsvegar er ekki þar með sagt að fólk 

meti slík viðbröð aldrei ranglega. En hvort sem er þá ræðst sjálfsmyndin í spegli samfélagsins 

og í hvert sinn sem fólk lendir í nýjum aðstæðum í nýju umhverfi, tekur það sjálfsmynd sína 

til endurskoðunar. Einstaklingurinn reynir að stýra hegðun sinni og ákveða hvað er rétt, 

viðeigandi eða skynsöm athöfn hverju sinni í mismunandi aðstæðum, en til þess notar fólk 

sjónarhorn og viðbrögð annarra gagnvart þeim sjálfum (Cooley, 1902).   

 Sjálfsmynd samanstendur af hugmyndum um einstaklinga um sjálfa sig, persónuleika, 

jákvæðni, neikvæðni, stöðugleika yfir tíma og nákvæmni, þ.e. hversu vel sjálfsmatið stemmir 

við raunveruleikann. Fólk sem hefur óljósa sjálfsmynd hefur tilhneigingu til að bæta úr því 

með því að eignast og nota tákn sem hafa tengingu við þá ímynd sem við viljum viðhalda 

(Charon, 2010).         

 Sjálfið og sjálfsmyndin er í mótun alla ævi og ekkert „ég“ verður til án „þeirra“ 

(Cooley, 1902). Sjálfið þroskast þannig og þróast, eftir því sem maður kemst í nánd við fleiri 

einstaklinga í samfélaginu. Cooley (1902) taldi að þróun sjálfsins hjá einstaklingi byrjaði hjá 

foreldrum eða forsjáraðilum og að við hefðum ákveðna tilhneigingu síðar til að tileinka okkur 

álit þess fólks sem okkur finnst mikilvægast. Við séum því alltaf undir áhrifum frá einhverjum 
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í kringum okkur. Eins taldi Cooley að stelpur væru tiltölulega næmari fyrir umhverfinu en 

strákar, þar sem þeim væri meira í mun að halda uppi félagslegri ímynd sinni, kanna hana og 

endurspegla sig í henni, og væru því konur alla jafna meira háðar persónulegum stuðningi alla 

jafna en karlmenn (Cooley 1902; Yeung og Martin, 2003).   

 

3.3 Erving Goffman og hið leikræna sjónarhorn 

Hugmyndir og kenningar félagsfræðingsins Erving Goffman sýna fram á það hvernig 

við reynum eftir bestu getu að koma vel fyrir í samskiptum okkar við aðrar manneskjur. 

Goffman taldi, líkt og Freud, Cooley og fleiri fræðimenn, að ekki væri hægt að skilja sjálfið 

að öllu leyti nema með tilliti til samspils þess við önnur sjálf og formgerð þess samfélags sem 

við tilheyrum (Collins og Makowsky, 2005).     

 Goffman (1956) setti fram kenningu um hið leikræna sjónarhorn sem byggir á því að  

lífið sem við lifum sé eins og leikrit og við og fólkið í okkar daglegu samskiptum í 

mismunandi umhverfi séum leikarar í því leikriti. Við erum sjálf handritshöfundar að okkar 

félagslega veruleika jafn óðum og hann gerist og hver einstaklingur hefur hlutverk bæði sem 

leikari og áhorfandi. Þannig skapast samskipti sem hafa táknræna merkingu og við smíðum 

veruleika okkar í samskiptum við annað fólk. Vissulega byggjum við þann veruleika á 

ákveðnum hefðum, venjum og táknum sem við þekkjum úr okkar bakgrunni og lærum í 

daglegu lífi og eru fyrir okkur ákveðin norm sem skapa menningarlegt samhengi (Goffman, 

1956; Collins og Makowsky, 2005).    

Á leikhúsmálinu er staða tilvísun í hugtak ákveðins þáttar eða hluta af leikritinu, en að 

sama skapi er hlutverk tilvísun í handrit leikritisins. Staða í þessum skilningi er kyrrstætt 

hugtak, en hlutverkið er virkt hugtak (Goffman 1956; Robertson, 1987). Þú getur til dæmis 

gegnt stöðu sem starfsmaður, en leikið starfsmanninn á mismunandi hátt, til dæmis verið 
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afburðastarfsmaður eða latur og lélegur starfsmaður. Hver einasta leiksýning einstaklings er 

kynning á sjálfinu, þar sem einstaklingurinn reynir að selja þá ímynd sem hann vill að aðrir 

hafi af sér. Við erum alltaf að leika og senda frá okkur einhver skilaboð þegar við 

umgöngumst aðra, hvort sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Við erum gjarnan í 

gagnkvæmum leikþætti eða leikriti varðandi almenn samskipti og göngum mjög gjarnan út frá 

því að það séu ákveðnar grundvallareglur sem eru hluti af handritinu. Það má segja að almenn 

kurteisi sé hluti af þessu, við gerum ráð fyrir því í okkar daglegum samskiptum við annað fólk 

að það komi fram við okkur á ákveðinn hátt og fylgi öllum þeim óskráðu reglum sem eru í 

gildi varðandi þessi daglegu samskipti (Goffman, 1956). Til dæmis þekkist það hér á Íslandi 

að fólk bíður gjarnan öðru fólki góðan dag og fær sama svar tilbaka. Við búumst oft við því 

fyrirfram að fá viðbrögð við slíku áreiti, þar sem við erum hluti af sameiginlegum táknrænum 

veruleika en tungumálið gegnir meðal annars lykilatriði í þeim skilningi að við leggjum 

sameiginlega hugsun og skilning í ákveðin hugtök.  Sífellt erum við að skilgreina aðstæður og 

við sem leikararnir erum mjög gjörn á að reyna að hafa áhrif á aðstæðurnar þannig að þær séu 

okkur að skapi (Goffman, 1956; Collins og Makowsky, 2005).     

 Á bak við öll félagsleg samskipti felst hafsjór af samskiptamöguleikum sem hægt er að 

skipuleggja og forma á ótal vegu. Hinsvegar er fólk almennt mjög misjafnt og það á líka við 

um samskipti þeirra og túlkun og því getur það reynst sumum erfitt að bregðast við 

einhverjum ákveðnum aðstæðum (Collins og Makowsky, 2005). Þó ríkir sú grundvallarþörf 

meðal einstaklinga að eiga í einhverskonar samskiptum við aðra einstaklinga og tilheyra 

þannig félagslegum hópum (Barth o.fl., 2013). Samkvæmt Goffman (1956) eru allir virkir 

þátttakendur í leikritinu þannig að við stýrum ekki alltaf leikritinu algjörlega sjálf heldur erum 

við í samskiptum við aðra og þeir hafa áhrif á það hvernig leikritið og samskiptin þróast. 
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3.3.1 Goffman um framsvið og baksvið  

Hinum félagslega heimi skipti Goffman upp í tvö ákveðin svið; framsvið (e. front-

stage) og baksvið (e. backstage). Á framsviðinu erum við sýnileg og í hlutverki sem hentar 

félagslega hverju sinni við ólíkar aðstæður. Þar er sýning einstaklingsins skilgreining hans á 

sjálfinu þar sem hann rammar inn framkomu sína á ákveðinn hátt. Við notfærum okkur ýmsa 

leikræna muni eða tjáningu til að auka áhrifamátt hlutverksins til að skapa rétt umhverfi fyrir 

sýninguna. Þennan þátt tengir Goffman við hina persónulegu framhlið leikarans (e. personal 

front) þar sem búa þeir eiginleikar sjálfsmyndar einstaklingsins sem við búumst við að fylgi 

honum í öllum aðstæðum. Eiginleikar eins og kyn, aldur og kynþáttaeinkenni breytast ekki frá 

einum aðstæðum til þeirra næstu, en hinsvegar eru eiginleikar eins og tjáning, málfar, 

svipbrigði og líkamsbeiting breytileg áreiti sem hægt er að beita mismunandi eftir hverju 

áhorfandi kallar eftir hverju sinni (Goffman, 1956).      

 Persónulegri framhlið leikarans skipti Goffman niður í útlit (e. apperance) og háttarlag 

(e. manner). Útlit vísar til þeirrar félagslegu stöðu sem einstaklingurinn gefur af sér í 

samskiptunum sem eiga sér stað, hvort sem hann tekur þátt í formlegri eða óformlegri 

starfsemi, til dæmis í vinnu eða utan vinnu. Háttarlag eða framkoma er hinsvegar flókið ferli 

og samsett af mörgum tjáningarformum sem vísa til þess hvaða hlutverk leikarinn ætlar að 

leika í samskiptunum. Markmiðið er að skapa samfelld áhrif útlits og háttalags sem tengjast 

hlutverkinu sem er verið að leika. Við förum í búning og nýtum okkur leikmuni í umhverfi 

okkar sem eiga að lýsa þeim aðstæðum sem við viljum að komi fram (Goffman, 1956). Mikið 

af þeim leikmunum sem við notum eru sjálfsagt gagnlegir en megingildi þeirra felst í þeim 

áhrifum sem þeir hjálpa okkur við að ná fram. Jakkaföt hafa til að mynda notagildi sem 

búningur, því þau hafa ímynd virðuleika (Robertson, 1987). Prestar klæða sig í ákveðin klæði 

sem gefa skýr skilaboð um hvaða hlutverki þeir gegna og háttarlag og framkoma presta er 

mikilvægt í þeim tilgangi að öðlast virðingu og traust frá fólki bæði í og utan kirkju. 
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 Á baksviði, skv. kenningum Goffmans getum við hinsvegar slakað á og farið úr því 

hlutverki eða þeim hlutverkum sem við gegnum á framsviðinu. Á baksviðinu gilda aðrar 

samskiptareglur, þar sem krafan um að viðhalda félagslegu andliti er ekki jafn sterk og við 

getum í raun hegðað okkur eins og við viljum í næði og undirbúið okkur fyrir komandi 

hlutverk. Goffman (1956) talar um að félagsbönd einstaklinga séu sterkust þegar þeir deila 

saman baksviði. Sem dæmi má nefna fólkið sem stendur okkur næst og við tengjumst 

tilfinningalegum böndum og eigum sameiginlega hagsmuni með, til dæmis hjón eða 

fjölskylda sem deila heimili. Hinsvegar getur heimilið vissulega breyst í framsvið, til dæmis 

þegar gestir koma í heimsókn (Goffman, 1956). Einnig getur baksvið verið til staðar í 

mörgum vinnuaðstæðum. Goffman (1956) nefnir til dæmis að á bílaverkstæðum er 

viðskiptavinum iðulega bent á að skilja bíla sína eftir og sækja þá þegar þeir eru tilbúnir. 

Þannig getur bifvélavirkinn unnið í næði. Það sem kúnninn gerir sér ef til vill ekki grein fyrir 

eru öll þau huldu mistök sem voru gerð til að ná að laga bílinn. Bifvélavirkinn þurfti að gera 

hlutina nokkrum sinnum áður en þeir tókust og var orðinn fremur pirraður yfir því, en honum 

tókst að lokum að gera við bílinn og það er það eina sem kúnninn þarf að vita. Þegar 

viðskiptavinurinn sækir bílinn er bifvélavirkjanum þakkað fyrir og hann heldur því fyrir sig 

hvaða huldu mistök áttu sér stað á baksviðinu til að halda sínu framsviði ákjósanlegu.

 Goffman taldi sjálfið vera síbreytilega félagslega afurð með margar hliðar, en við 

beitum okkar félagslegu samskiptum þannig að ímynd okkar verði eins og við viljum að aðrir 

sjá okkur. Sviðsetning sjálfsins er það sem hjálpar til við að skilgreina okkar félagslega 

raunveruleika (Goffman, 1956; Collins og Makowsky, 2005). 

Aðgengi og möguleikar internetsins og tækninýjunganna sem við þekkjum í dag og 

tölum um sem sjálfsagðan hlut hafa gert almenningi kleift að stokka upp  samskiptahætti 

sínum. Samskipti við aðra eru komin í annað samhengi þar sem við sjáum ekki endilega þá 

sem við eigum í samskiptum við þar sem miðlunin er rafræn. Internetið hefur því skapað 
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svigrúm til að prófa okkur áfram í að móta og byggja upp sjálfsmynd og framsetningu á sjálfi 

okkar (Walker, 2000).   

 

4 Kenningar um félagslegan auð og tengsl  

Hugtakið félagslegur auður er víðfeðmt og hefur verið notað í nokkuð margvíslegri 

merkingu, en skilgreining á hugtakinu byggist á tvenns konar hefðum; annarsvegar sem 

menningarlegt fyrirbæri þar sem miðlun fer fram í gegnum gildi og norm, og hinsvegar 

félagsgerðar fyrirbæri (e. structural), þar sem félagsleg tengsl og félagsnet veita aðgengi að 

björgum (e. resources) (Sjöfn Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi Kristinsson, 2010). Fræðimenn 

á borð við James Coleman og Pierre Bourdieu hafa báðir sett fram skilgreiningar á þessu 

hugtaki og þó að þær hafi á yfirborðinu verið fremur ólíkar, telur Lin (2001) þó ákveðin 

líkindi með þeim. Einstaklingar taka þátt í samskiptum og tilheyra félagsnetum í þeim tilgangi 

að öðlast ávinning.   

Bourdieu (1986) greinir frá þrennskonar ólíkum tegundum auðs í sínum kenningum. 

Menningarauður er í formi virðingar og þekkingar, fjárhagslegur auður er í formi 

efnahagslegs auðs sem sagt peninga og annarra verðmæta og félagslegur auður byggist á 

samböndum og tengslaneti. Bourdieu (1986) taldi að félagslegur auður væri búinn til úr 

félagslegum skyldum og tengslum. Ef einstaklingar hafa ákveðna aðild að einhverjum 

félagshóp, er hægt að nýta aðild sína í hópnum sem bjargir að sameiginlegum auð hópsins. 

Hinsvegar er félagsauðurinn háður því hversu mikil tengsl einstaklingurinn hefur í 

félagstengslunum. Félagsauður er því sameiginleg eign þar sem meðlimir deila honum með 

sér, en tengsl milli meðlima krefjast mikils viðhalds og sífelldrar athygli. Þar sem 

félagsauðurinn safnast upp í gegnum félagsleg tengsl er hann mun meiri hjá þeim sem eiga í 

samskiptum við fleiri og safna þar af leiðandi auðnum að sér (Bourdieu, 1986; Lin, 2001).
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 Samkvæmt Coleman (1988) samanstendur félagslegur auður fyrst og fremst af eðli 

tengsla milli fólks og er traust manna á milli því afar mikilvægur þáttur í því að öðlast 

félagslegan auð. Þar með er félagslegur auður auðlind sem einstaklingar geta nýtt sér til þess 

að virkja þau félagslegu net sem þeir tilheyra.      

 Coleman (1988) talar um það að félagsauðurinn geti verið mismikill í einstökum 

félagsnetum, en magn hans byggir á þessu trausti og gagnkvæmni milli fólks þeirra og hversu 

sterk bönd eru manna á milli. Eins hafa fræðimenn stutt þessar kenningar og telja að 

félagslegur auður ráðist af trausti en ef grundvöllur til trausts sé ekki tilstaðar í samskiptum þá 

sé ólíklegra að gagnkvæmt traust myndist og þar með skapist ekki félagslegur auður (Fu, 

2004). Robert Putnam (1995) hefur til dæmis fært rök fyrir því að félagslegt traust getur 

skapast af eðli gagnkvæmninnar, sem sé svipað því hvernig félagslegur auður myndast. Traust 

í samskiptum getur því eflt gagnkvæmni manna á milli og er forsenda heilbrigðs félagsauðs 

(Coleman, 1988; Putnam, 1995; Fu, 2004). Hinsvegar er það svo að þegar við ákveðum að 

treysta einhverjum erum við að taka ákveðna áhættu. Við ráðstöfum trausti okkar til annarra 

með því að byggja það á því sem við þekkjum um viðkomandi, bakgrunn hans, orðstír og 

fleira, og við erum gjörn á að trúa því að hinn skynsami maður sem við hittum reglulega 

myndi ekki svíkja okkur. Traust í samskiptum eykur því löngun einstaklinga til félagslegra 

samskipta við aðra (Fu, 2004).         

 Coleman (1988) og Putnam (1995) lögðu báðir áherslu á einstaklinga og hlutverk 

þeirra og samskipti við aðra einstaklinga innan félagsgerðarinnar. Coleman leitar til að mynda 

í smiðju Granovetters, sem leggur áherslu á mikilvægi tengsla og félagsneta við þróun trausts 

og væntinga um hvernig normum er fylgt eftir (Sjöfn Vilhelmsdóttir og Gunnar Helgi 

Sigurðsson, 2010).   

 Mark S. Granovetter (1973) kom með kenningu um félagsnet (e. network theory) sem 

fjallar um flæði upplýsinga. Grundvallarrökin eru þau að kunningjar, sem Granovetter flokkar 
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sem veik tengsl (e. weak ties), séu ekki eins líklegir til að tengjast félagslegum böndum og 

nánir vinir, sem hann flokkar sem sterk tengsl (e. strong ties). Granovetter (1973) skilgreinir 

bönd milli einstaklinga og styrkleika þeirra með samsetningu af þeim tíma sem varið er í þau, 

tilfinningalegu álagi, nánd og gagnkvæmni og segir að því sterkari tengsl eða bönd sem tengi 

tvo einstaklinga, því líkari séu þeir á marga vegu. Hann setti fram þá kenningu að ef sterk 

tengsl væru milli A og B annarsvegar og A og C hinsvegar, þá væru B og C svipuð og A og 

væntanlega lík hvort öðru, sem yki líkur á vinskap á milli þeirra (B og C), þegar þau hittust. 

Ef C og B hafa ekkert samband fyrir, munu sameiginleg sterk tengsl við A örugglega á 

einhverjum tímapunkti koma þeim saman í samskiptum og líklega búa til vinskap. Tíminn 

sem C eyðir með B fer alveg eftir því hvernig A eyðir tíma með B og C (Granovetter, 1973). 

 Samkvæmt Putnam (2000) er mikill munur á því sem hann kallar “bonding social 

capital“ og “bridging social capital“, eða tengjandi tengslum (e. bonding) annarsvegar, þar 

sem böndin eru tilfinningalega sterk milli einstaklinga, eins og nánustu vina eða fjölskyldu, 

og brúandi tengslum (e. bridging) hinsvegar, þar sem kunningjar falla undir og lítil 

tilfinningaleg bönd eru tilstaðar. Brúandi félagsleg tengsl tengja einstaklinga innan hóps við 

aðra hópa og þannig samfélagið í heild og hefur oft verið lýst sem einhverskonar „brú“. 

Hinsvegar geta tengjandi bönd eða tengsl ekki mótað slíka brú, þar sem tengslin eru innan 

skýrt afmarkaðs hóps. Almennt er talið að félagslegur auður geti falist í brúandi tengslum, þar 

sem þau veiti aðgang að ýmsum félagslegum og efnislegum gæðum sem séu ekki tilstaðar í 

nærhópnum (Putnam, 2000). Granovetter (1973) útskýrir þetta með því að segja að ef einhver 

sé mikið tengdur einhverjum öðrum sé líklegt að þeir séu í sama tengslaneti og það geti því 

ekki stækkað við þau samskipti. Fólkið sem maður er minnst tengdur, eða með „veikustu“ 

tenginguna við, er fólkið sem býður uppá mestu möguleikana til tengslamyndunar í stærri 

hópi. Hver og einn einstaklingur hefur möguleika á að vera tengdur einhverjum félagshóp og 

jafnvel mörgum í einu (Granovetter, 1973). Auk þess séu veik tengsl líklegri til að binda 
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saman ólíka hópa af fólki sem kemur okkur í samband við einstaklinga eða veitir okkur 

bjargir á grundvelli vinskapar eða annarra slíkra þátta og þar með stækkar tengslanetið. Sterku 

tengslin taka mikinn tíma og mikið átak er að halda þeim við, en maður getur samkvæmt 

Granovetter aðeins verið með visst marga yfir ævina sem tilheyra þessum sterku böndum 

(Granovetter, 1973), til dæmis fjölskyldu, bestu vini og vinnufélaga og yfirleitt hefur fólkið 

innan sterku félagstengsla þinna sömu aðila og maður sjálfur í sterku tengslunum.

 Veikum félagslegum tengslum er aftur á móti, auðvelt að viðhalda (Granovetter, 

1973), til dæmis í gegnum Facebook, þar sem maður á kannski 500 „vini“. Með því að nota 

aðila í veika tengslaneti sínu getur maður leitað til manneskju, sem maður þekkir kannski ekki 

mjög mikið en er samt innan tengslanetsins, sem getur síðan farið í sitt tengslanet til að hjálpa 

manni með að finna til dæmis vinnu eða til að komast áfram á framabrautinni. Samstarf innan 

veiku tengslanetanna er mjög mikilvægt til að ná árangri að mati Granovetter (Granovetter, 

1973).            

 Styrkleiki veiku tengslanna sem Granovetter (1973) lýsir er góður kostur til að fá 

aðgengi að vinnu eða komast áfram á framabraut en hægt er að færa kenningar hans ásamt 

kenningum Coleman, Bourdieu og Putnam, í nútímalegri búning og skoða hverskonar tengsl 

rafrænar samfélagsmiðlasíður gefa af sér í hvaða formi tengslin eru og hvernig eða hvort 

traust sé áberandi þáttur í hópum á samfélagssíðum. 

 

5 Félagslegur auður og internetið 

Þær spurningar sem hafa vaknað um félagslegu afleiðingarnar sem fylgja notkun 

samfélagsmiðla er hægt að setja í stærra samhengi og líkja við þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar um internetnotkun yfir höfuð og félagslegar afleiðingar sem henni fylgja. Á fyrstu 

árum internetsins voru rannsóknir flestar með fókus á að rannsaka þær áhættur sem internetið 
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hafði í för með sér fyrir félagsleg sambönd og heilsu einstaklinga (Nie, 2001).  

 Kraut, Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukophadhyay og Scherlis (1998) lýstu 

þversagnarkenndu hlutverki internetsins, en tóku fram að þó þessi nýjung ætti að skapa auð í 

félagslegu lífi fólks með því að gera einstaklingum kleift að eiga félagsleg samskipti í 

netheiminum væri niðurstaðan sú að því meira sem einstaklingar notuðu internetið, þeim mun 

líklegri væru þeir til að verða þunglyndir eða einmana. Í rannsókn sem gerð var nokkrum 

árum síðar komust rannsakendur hinsvegar að því að þessar niðurstöður Kraut o.fl., (1998) 

ættu einungis við þá sem þegar byggju við félagslíf sem væri ábótavant. Kraut, Kiesler, 

Boneva, Cummings, Helgeson og Crawford (2002) lýstu þessu með þeirri myndlíkingu að 

þeir fátæku yrðu fátækari þegar kæmi að félagslífi. Hinsvegar var það svo að einstaklingar 

sem lifðu góðu félagslífi í sínu daglega lífi nutu góðs af netsamskiptum, eða eins og Kraut og 

félaga sögðu: þeir ríku verða ríkari af félagslegum samskiptum. (Kraut o.fl., 2002). 

 Þó að ýmsar rannsóknir um hugsanlegar slæmar afleiðingar af notkun internetsins hafi 

valdið miklum áhyggjum, hafa nýlegri rannsóknir sýnt þeim lítinn stuðning og hafa 

fræðimenn bent á miklar glufur í niðurstöðum þeirra rannsókna (Kraut o.fl, 2002; Shaw og 

Gant, 2002). Rannsóknir hafa einnig bent til þess að það sé jákvætt samband milli 

netsamskipta og gæða félagslegra samskipta, sér í lagi fyrir þá sem eiga við tengslavanda að 

stríða (Williams, 2006). Þar sem samfélagsmiðlar snúast fyrst og fremst um að byggja upp, 

móta og viðhalda félagslegum samskiptum sem einstaklingarnir tilheyra er hægt að spyrja sig 

hvort og hvernig samfélagsmiðlar og notkun þeirra stuðli að félagslegum auði. Eins og greint 

var frá hér í kaflanum um félagslegan auð, er félagsauður oft skilgreindur sem gjaldmiðill 

fólginn í félagslegum tengslum (Lin, 2001).       

 Samkvæmt Maghrabi, Oakley og Nemati (2014) eru tengsl milli félagslegs auðs og 

notkunar samfélagssíðna, en með notkun sinni á þeim getur fólk öðlast jákvæðan félagslegan 

auð eða neikvæðan félagslegan auð. Fjárfesting í samfélagsmiðlanotkun, til dæmis Facebook, 
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getur gert fólki kleift að þróa með sér ákveðið traust og gagnkvæmni við aðra notendur. Síðan 

færir einstaklingum mikið frelsi til að auðkenna sig á marga mismunandi vegu og hafa þeir 

því þar með tækifæri til að efla, eða veikja möguleika sína á félagslegum auði. Einstaklingar 

hafa þó tilhneigingu til að breikka hópa sína á samfélagsmiðlum, sem ýtir undir mikið magn 

veikra tengsla (Maghrabi o.fl., 2014). Facebook virðist því vera minna nothæf síða til að 

skapa sterkari og nánari félagslegan auð (e. bonding social capital) þar sem auðveldara þykir 

að viðhalda veiku tengslunum auk þess sem upplýsingamiðlun einstaklinga eykst. Hinsvegar 

eru sterkar vísbendingar um að Facebook hafi í raun líka mikinn tilgang fyrir sterku tengslin 

og hjálpi fólki að varðveita þann sterka félagslega auð sem áður var til, til dæmis að halda 

sambandi við fjölskyldumeðlimi eða gamla skólafélaga (Ellison o.fl., 2007). Einnig ganga 

Donath og boyd (2004) út frá því að samfélagsmiðlar hafi þann jákvæða eiginleika að vera 

bæði ódýr og auðveld leið til að halda samskiptum gangandi. Ellison o.fl. (2007) eru sammála 

og samkvæmt niðurstöðum úr rannsóknum þeirra er jákvætt samband milli þessara þátta, þ.e. 

Facebook notkunar og viðhalds og uppbyggingar félagslegs auðs.    

 Hinsvegar getur verið erfitt að viðhalda þessum „venjulegu“ augliti til auglitis 

samskiptamátum að mati Bohn, Buchta, Hornik og Mair (2014) ef einstaklingar eiga of marga 

vini eða fylgjendur á Facebook. Fólk sem vill byggja upp auð í gegnum samfélagsmiðla þarf 

fyrst og fremst að gera það með sæmilegu magni af virkum samskiptum þar. Öll ýkt hegðun 

og óþarfalega margir vinir geta þó, samkvæmt Bohn o.fl. (2014) haft neikvæðar, fremur en 

jákvæðar, afleiðingar fyrir uppbyggingu félagslega auðsins. Brooks, Hogan, Ellison, Lampe 

og Vitak (2014) telja einnig að Facebook og aðrir samfélagsmiðlar séu góður vettvangur fyrir 

tengsl, bæði veik og sterk fyrir uppbyggingu félagslegs auðs. Hinsvegar er Facebook notkunin 

sjálf ekki gulltryggð leið að auknum félagslegum auði, heldur þarf sérstakt viðhorf og aðferðir 

til að viðhalda samböndunum. Einstaklingar sem hafa samskipti við færri hópa á 

samfélagsmiðlum munu samkvæmt Brooks o.fl. (2014) upplifa meiri náin tengsl en aðrir, en 
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margir einstaklingar sækjast í að hafa samblöndu af veikum og sterkum tengslum í sínu 

tengslaneti, hvort sem þeir eru meðvitaðir um það eða ekki, sem gæti þó valdið flóknu 

félagslegu umhverfi (Maghrabi o.fl., 2014).       

 Þegar einstaklingar sækjast eftir að stækka tengslanet sitt á samfélagsmiðlum, eru 

ýmsar ólíkar ástæður á bakvið það. Ein ástæðan getur verið sú að fólk vilji auka vinsældir 

sínar á þessum vettvangi, en einstaklingar sem taka virkan þátt á Facebook eru samkvæmt 

Valenzuela, Park og Kee (2009), líklegri  til að vera ánægðir og eru tengdari en ella. Ásamt 

því að efla orðstírinn, getur verið að baki ákveðin hvatning til að miðla þekkingu sinni til 

annarra sem eru í tengslanetinu. Að því sögðu getur skapast ákveðin spenna á milli virkni 

einstaklingsins á miðlinum og þess hversu einlægur hann er í raun og veru. Vettvangurinn 

gerir notandanum kleift að setja fram ákveðið sjálf sem hann getur í raun og veru búið til og 

speglar ekki endilega hans eigið. Löngunin til þess að vera vinsæll á samfélagssíðunni getur 

því leitt til þess að einstaklingar setji á sínar síður það sem þeir halda að dragi fram jákvæða 

athygli og skapi þeim vinsældir (Lim, Nicholson, Yang og Kim, 2015). Aftur á móti getur 

þetta líka verið öfugt, þ.e. að áhorfandinn kalli á þessar aðstæður, og þar með getur tilfinning 

einstaklingsins fyrir sjálfum sér ruglast og einlægnin sem hann sýnir ef til vill verið fölsk 

(Lim o.fl, 2015).  

 

6 Tölvumiðluð samskipti 

Samfélagsbreytingar og samskipti milli manna eru stöðugt að breytast (Oldmeadow, 

Quinn og Kowert, 2013; Ellison, Steinfield og Lampe, 2007). Eins og við höfum orðið vitni 

að, hefur internetið breytt mannlegum samskiptum meira og meira yfir í rafrænt form. 

Netnotkun hefur aukist mikið á undanförnum árum. Frá árinu 2000 hefur áætlaður vaxtarhraði 

netsins á heimsvísu verið 862,9% og eru notendur nú meira en 3,345 milljónir (Internet World 
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Stats, 2015). Nú viðgangast varla lengur hin formlegu bréfaskipti eða pennavinir eins og áður 

tíðkaðist, einungis vinabeiðnir og skilaboð á samfélagsmiðlasíðum á borð við Facebook. 

Netið hefur þróast á þá leið að vera gagnvirkur miðill þar sem fólk getur átt í rafrænum 

samskiptum óháð tíma og aðstæðum (McLuhan og Powers, 1989; Ellison o.fl., 2007). Ný 

form félagslegra samskipta hafa komið fram á síðustu áratugum sem eru annars eðlis en þau 

félagslegu samskipti sem fræðimenn á árum áður tóku vanalega fyrir sem 

rannsóknarviðfangsefni. Þessi rafræna samskiptaleið er á fræðimálinu nefnd tölvumiðluð 

samskipti (e. computer-mediated communication) (Oldmeadow o.fl., 2013).  

 Tengsl milli manna og sá auður sem einstaklingar hafa tækifæri að öðlast eru komin í 

allt annan farveg en til dæmis Tönnies hefði nokkurntímann getað spáð fyrir um. Rafrænar 

samfélagssíður gera fólki kleift að deila upplýsingum fljótt og auðveldlega og þar með 

tengjast heiminum, en fræðimenn hafa um árabil deilt um það hvaða afleiðingar þessar síður 

hafa haft á okkur í daglegu lífi (sjá t.d. Kraut o.fl., 1998; Shaw og Gant, 2002; Williams, 

2006).   

 

6.1 Saga Facebook  

Samfélagsmiðlasíðan Facebook var stofnuð árið 2004, en fyrir tíma Facebook voru 

síður á borð við Friendster, Myspace og LinkedIn vinsælar meðal almennings (boyd og 

Ellison, 2007). Upphaflegur tilgangur Facebook var að auðvelda nýjum og gömlum 

nemendum í Harvard háskólanum að halda sambandi. Aðal-stofnandi síðunnar var Mark 

Zuckerberg en meðstofnendur voru þeir Dustin Moskovitz, Chris Hughes og Eduardo 

Saverin, sem allir voru nemendur við skólann (Facebook, 2015a). Þróun Facebook var mjög 

hröð og breyttust markmið síðunnar í takt við þá þróun. Í dag skiptir staðsetning ekki lengur 

máli en markmið Facebook, er að gefa fólki ákveðið vald til að deila efni og tengja þar með 

heiminn (Facebook, 2015a).         
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 Einstaklingar nota Facebook til að halda sambandi við fjölskyldu og vini, til að 

fylgjast með gangi mála í heiminum og til að tjá og deila því sem skiptir þá máli. Síðan er 

aðgengileg á 70 tungumálum og er vinsælasti samfélagsmiðill í heimi með tæplega 1,5 

milljarða skráða virka notendur (Facebook, 2015a). Facebook er því orðinn hluti af daglegu 

lífi mjög margra einstaklinga og skiptir sköpum sem verkfæri til að eiga samskipti við aðra 

(Ellison o.fl., 2007).         

 Netnotkun Íslendinga hefur aldrei verið meiri en nú teljast um 97% íbúa landsins til 

reglulegra netnotenda sem er hæsta hlutfall í Evrópu (Hagstofa Íslands, 2015). Íslendingar 

teljast einnig mjög virkir á Facebook, en um það bil 9 af hverjum 10 Íslendingum, 18 ára og 

eldri, nota Facebook reglulega (Facebook, 2015b).  

 

6.2 Beauty tips byltingin 

 Hópurinn Beauty tips var stofnaður af Ásdísi Maríu Agnarsdóttir í febrúar árið 2014, 

og átti hann upphaflega „að vera síða þar sem hægt væri að spyrja um alls konar stelpumál“ 

(Ásdís María Agnarsdóttir, munnleg heimild, 27. nóvember 2015). Í viðtali við vefmiðilinn 

Pressuna segir Ásdís ennfremur:  

 

 

„Hugmyndin var bara að hafa þetta litla grúppu þar sem stelpur geta skipst á 

ráðum. Svo hefur hópurinn þróast með tímanum og umræðurnar spanna allt 

mögulegt t.d. andlega heilsu, félagslíf og allskonar pælingar sem tengjast 

samfélaginu og samskiptum. Stelpur skiptast líka á reynslu, hvort sem hún er erfið, 

sorgleg eða jákvæð.” (Pressan, 14.mars, 2015). 
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Í upphafi var síðan eða hópurinn opinn fyrir bæði kyn en þegar strákar inn á Beauty tips 

höfðu gerst uppvísir að því að taka skjáskot af umræðum innan hópsins, var framkvæmd 

kosning þar sem niðurstaðan varð að strákum yrði meinaður aðgangur að Beauty tips og þeim 

eytt út af síðunni. Í dag eru örfáir strákar meðlimir, en gerð er sérstök undantekning fyrir þá 

sem upplifa sig t.d. í röngum líkama eða hafa brennandi áhuga á tísku eða förðun (Rúv, 2014). 

Á Beauty tips eru sérstakar reglur en meðlimir eru m.a. hvattir til að taka tillit til annarra 

meðlima. Í reglum Beauty tips segir að síðan sé ætluð fyrir fyrirspurnir, ráðleggingar og 

umræður og er bannað að taka skjáskot af efni og dreifa því (Rúv, 2014). Við brot á reglum 

Beauty tips er aðilum hent úr hópnum, en hér verður ekki farið frekar í einstakar reglur sem 

gilda á síðunni.           

 Umræða um Beauty tips hefur verið áberandi í fjölmiðlum hér á landi undanfarið og 

náði m.a. út fyrir landsteinana og rataði í erlenda fréttamiðla þegar #þöggun / #konurtala stóð 

sem hæst. Byltingin #þöggun á rætur sínar að rekja til þess þegar umdeilt faðernismál milli 

lögfræðings og ósjálfráða stelpu var rætt innan veggja Beauty tips og stjórnandi síðunnar tók 

stöðufærsluna niður. Í kjölfarið fóru að hrannast inn persónulegar sögur frá öðrum meðlimum 

sem höfðu lent í kynferðisofbeldi undir myllumerkinu #þöggun (Stundin, 2015) og stuðningur 

og samstaða var áberandi. Eftir #þöggun og samhliða þeirri baráttu hafa sprottið upp ýmsar 

myllumerkjabyltingar á samfélagsmiðlum sem hafa haft mikil áhrif á orðræðu samfélagsins. 

Sem dæmi má nefna #freethenipple, #égerekkitabú og sú nýjasta #almannahagsmunir. 

Til eru aðrir Beauty tips hópar á Facebook, en skilyrði til að komast inn í þá hópa er að 

vera kominn yfir ákveðinn aldur, s.s. Beauty tips 25+ fyrir 25 ára og eldri og Beauty tips 30+ 

eldri en 30 ára. Þessir hópar eru afsprengi Beauty tips síðunnar sem er viðfangsefni þessarar 

rannsóknar, en hafa færri meðlimi sem var ein af ástæðum þeirrar ákvörðunar minnar að hafa 

þá ekki með í þessari rannsókn. 
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7 Rannsóknarmarkmið   

Þar sem nútíma samfélag hefur á síðustu áratugum tekið hröðum breytingum í 

samskiptaháttum hafa samskiptamynstur einstaklinga breyst í kjölfarið.   

 Á lokuðu samfélagsmiðlasíðunni Beauty tips eru rúmlega 31 þúsund meðlimir og eru 

rafræn samskipti milli meðlima mjög tíð. Síðan er tiltölulega ný en hefur farið ört stækkandi 

og eru daglegar stöðuuppfærslur frá meðlimum síðunnar af ýmsum toga en samkvæmt reglum 

síðunnar er þetta vettvangur þar sem konur geta tjáð sig um hin ýmsu málefni. Síðan er 

skilgreind sem fyrirspurna- eða ráðlegginga- og umræðugrúppa. Markmið rannsóknarinnar er 

að kanna og kortleggja, í samhengi við kenningar um sjálf og samskipti, í hvaða tilgangi 

meðlimir nota helst síðuna og hvernig eða hvort þeir telji rafræn samskipti sín innan hópsins 

endurspegla raunverulega sjálfsmynd sína.       

 Þar sem mikill fjöldi kvenna kemur saman í daglegum rafrænum samskiptum innan 

þessa hóps, er ekki síst markmið þessarar rannsóknar að kanna traust meðlima í garð síðunnar 

og jafnframt meðlima á milli eða grunn til félagslegs auðs og hvort forsenda sé fyrir 

félagslegri tengslamyndun.          

 Út frá Beauty tips síðunni hefur skapast umræða um ýmiskonar samfélagsleg málefni 

og hafa rafrænar byltingar orðið hér á landi sem hægt er að rekja til síðunnar, til dæmis 

#þöggun / #konurtala. Hér er um að ræða byltingar þar sem einstaklingar sýna samstöðu gegn 

kynferðisofbeldi eða ofbeldi af einhverju tagi. Markmið þessarar rannsóknar er því einnig að 

kortleggja umræðu meðlima Beauty tips um málefni eins og #þöggun og #konurtala. 

Í þessari rannsókn mun ég leitast við að svara og kortleggja þessi megin 

rannsóknarmarkmið í samhengi við kenningar félagsfræðinnar ásamt túlkun og vangaveltum 

um hvernig framsetning meðlima fer fram í gegnum Facebook síðuna Beauty tips. 
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8 Aðferðafræði 

Þessi rannsókn byggir á megindlegri rannsóknaraðferð. Lýsandi tölfræðileg greining 

var notuð til að lýsa, skipuleggja og draga saman niðurstöður spurningakönnunar og þar sem 

mæling var gerð einu sinni og um var að ræða einn hóp með margar breytur er hægt að lýsa 

ástandi hópsins (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Lagðar voru 20 spurningar fyrir meðlimi 

síðunnar Beauty tips sem voru alls 31.234 talsins þegar spurningakönnunin var framkvæmd, 

en markmið rannsakanda var að fá helst allt að 1000 þátttakendur til að svara 

spurningalistanum ef mögulegt væri. 

Munn og Drever (1990) telja upp fjórar ástæður fyrir því að rannsóknir með 

spurningalistum séu góðar, en þær eru tímasparnaður, nafnleynd, möguleiki á hárri 

svörunartíðni og staðlaðar spurningar (e. standardised questions). Spurningalistar auðvelda 

rannsakendum að ná til víðtæks hóps svarenda með ódýrum hætti. Það tekur styttri tíma að 

svara lokuðum spurningum en þeim opnu og eru þær langalgengasta tegund spurninga. Sá 

möguleiki er þó tilstaðar að erfitt sé að búa til góðar spurningar sem ná yfir viðfangsefnið og 

rannsakanda gæti yfirsést mikilvægur svarmöguleiki eða jafnvel spurning (Grétar Þór 

Eyþórsson, 2013).  

Vefsíðan www.surveymonkey.net var valin til að framkvæma rannsóknina, en hún 

býður uppá marga mismunandi möguleika við að útbúa og sníða rannsóknir eftir hentisemi. Í 

spurningalistanum voru 19 lokaðar spurningar með fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum en 

um var að ræða tvíkosta spurningar (e. dichtomous), þar sem þátttakandi velur milli tveggja 

möguleika (meðal annars já/nei spurningar) og fjölvalsspurningar (e. multiple-choice), þar 

sem valið er á milli fleiri en tveggja möguleika, en slíkar spurningar henta vel þegar spurt er 

um viðhorf fólks (Helga Jónsdóttir, 2013).       

 Ásamt viðhorfa- og þekkingarspurningum, voru á könnuninni algengar lýðfræðilegar 



24 

 

spurningar um aldur, hjúskaparstöðu, menntun og búsetu. Rannsakandi ákvað að hafa 

bakgrunnsbreytuna kyn ekki með í spurningalistanum þar sem Beauty tips er Facebook síða 

sem er aðeins fyrir konur. Rannsakandi velti því einnig fyrir sér að hafa aldurstakmark á 

könnuninni, þar sem tæknilega séð hefði þurft að fá leyfi foreldra eða forráðamanna fyrir þá 

meðlimi sem ekki voru orðnir sjálfráða. Hinsvegar taldi rannsakandi aldurstakmarkið á 

endanum óþarft, þar sem reglur á Facebook segja að þeir sem hafi náð 13 ára aldri megi útbúa 

sinn eigin aðgang (Facebook, 2015a), og einnig þar sem þátttaka var valfrjáls, óþvinguð og 

undir nafnleynd. 

 Rannsakandi byrjaði á því að forprófa rannsóknina (Grétar Þór Eyþórsson, 2013) og 

sendi hana út í tölvupósti á nokkra fjölskyldumeðlimi sem svöruðu um hæl og greindu frá 

vanköntum og villum. Eftir að hafa gert leiðréttingar á listanum í samræmi við athugasemdir 

eftir forprófun var spurningarlistinn sendur rafrænt á Facebook síðuna Beauty tips 

mánudaginn 9. nóvember 2015 um klukkan tvö eftir hádegi. Einungis 15 mínútum síðar voru 

yfir 350 meðlimir Beauty tips búnir að skila inn svörum. Þar sem um var að ræða svo hraða  

svörun ákvað rannsakandi að fylgjast með gangi mála yfir næstu klukkutíma og á fáeinum 

klukkustundum komu 1047 svör. Þar sem markmiðið var að fá 1000 svör ákvað rannsakandi 

þá að loka fyrir aðgang að könnuninni. Þar sem svörun við spurningalistanum í rannsókninni 

var afar góð, má ætla að hægt sé að álykta út frá gögnunum og einnig að endurtekning á 

rannsókninni eða framhald hennar ætti að vera auðveld. 

   Í spurningalistanum var val um að svara einni opinni spurningu en þar gafst 

þátttakendum kostur á því að greina frá sínu áliti og viðhorfi til sérstaks málefnis er varðar 

Beauty tips. Til að túlka og greina niðurstöður opnu spurningarinnar notaðist rannsakandi við 

orðræðugreiningu á svörum þátttakenda, en í almennu máli er orðræða það sem er sagt eða 

skrifað. Með því að notast við orðræðugreiningu er hægt að móta skilning og gera grein fyrir 
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ólíkum sjónarhornum þátttakenda (Kristín Björnsdóttir, 2013). Bent er á að um 

orðræðugreiningu gilda hvorki hefðbundin rök um eigindlegar eða megindlegar rannsóknir, 

heldur sjálfstæð rök. Greint var frá þrástefum orðræðunnar yfir heildina hjá öllum 

aldurshópum, en þrástef merkir að eitthvað sé endurtekið oft og myndi mynstur í orðræðunni 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Niðurstöður opnu spurningarinnar eru kynntar í 

sérstökum niðurstöðukafla.          

 Það að senda spurningalistann út rafrænt í gegnum netkönnun gerði það að verkum að 

rannsóknin var ódýr og með öllum hætti órekjanleg, þ.e., með engu móti hægt að rekja svör til 

þátttakenda, og tími við gagnaöflun varð minni. Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að hafa 

einfalt orðaval og hafa spurningar skýrar og ótvíræðar til að minnka líkur á að misskilningur 

kæmi upp við svörun. Rannsakandi nýtti vefsíðuna SurveyMonkey og tölvureikniforritið 

Microsoft Excel við úrvinnslu gagna, en spurningalistann í heild sinni má finna í Viðauka I.  
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9 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða dregnar saman niðurstöður rannsóknarinnar og þær skýrðar í máli 

og myndum.  

9.1 Bakgrunnsbreytur 

  Hér er gerð grein fyrir bakgrunnsupplýsingum til að fá greinagóðar upplýsingar um 

þátttakendur, þ.e. svörum við spurningum sem könnuðu bakgrunn svarenda. Hér koma 

niðurstöður fjögurra lýðfræðilegra spurninga en um er að ræða aldur, hjúskaparstöðu, búsetu 

og menntun viðkomandi þátttakenda rannsóknarinnar.  

 

Mynd 1. Á hvaða aldri ert þú ? 

 

Á Facebook síðunni Beauty tips eru skráðir meðlimir alls 31,234. Á mynd 1 má sjá 

aldursdreifingu þeirra 1,047 meðlima sem tóku þátt í könnuninni. Eins og myndin sýnir, var 

meirihluti svarenda í yngri aldursflokkunum. Í aldursflokknum 15-19 ára voru 440 

þátttakendur (42%). Þátttakendur á aldrinum 20-24 ára komu þar á eftir og voru 380 (36%), 

og í 25-29 ára aldursflokknum voru 143 (13,7%). Hlutfall svarenda í tveimur eldri 

aldursflokkunum var fremur jafnt, eða 42 þátttakendur í 30-34 ára aldursflokknum (4%) og 40 
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í 35+ aldursflokknum (3,8%). Tveir þátttakendur greindu ekki frá aldri. Þessar niðurstöður eru 

í samræmi við aldurshópinn sem síðunni er ætlað að höfða til og má gera ráð fyrir að eldri 

konur sæki frekar í að vera í Beauty tips hópunum sem höfða til þeirra aldurs.  

 

Mynd 2. Búsetuaðstæður. Ég á heima: 

 

Búsetuaðstæður svarenda voru á þá leið að um 56% svarenda búa hjá foreldrum eða 

forráðamönnum. Rúmlega 28% svarenda sögðust búa í leiguhúsnæði. Um 13% svarenda 

sögðust búa í sínu eigin húsnæði, en 2% svarenda á heimavist. Líklega mætti telja að þeir sem 

búa á heimavist séu í annarskonar búsetuaðstæðum þegar ekki er um að ræða skólatíma, til 

dæmis í leiguhúsnæði eða hjá foreldrum/forráðamönnum.     

 Flestir þátttakendur, eða 495 (48%), sögðust vera einhleypir. 310 þátttakendur sögðust 

vera í sambandi en væru ekki í sambúð, 149 þátttakendur greindu frá því að þeir væru í 

sambúð, 79 þátttakendur voru giftir eða trúlofaðir og þrír þátttakendur sögðust vera fráskildir. 

Síðasta bakgrunnsspurningin sneri að menntun þátttakenda, en þeir voru beðnir um að 

svara hvert væri hæsta menntunarstig sem þeir hefðu lokið. Svarmöguleikarnir voru 

grunnskóla- eða gagnfræðapróf, stúdentspróf, próf í iðngrein, háskólapróf og ekkert af 
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ofantöldu. Hefði viðkomandi þátttakandi til dæmis lokið grunnskólaprófi og stúdentsprófi, en 

ekki háskólaprófi, merkti hann einungis í svarreitinn stúdentspróf. 

 

Mynd 3. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið ? 

 

Sé menntun svarenda skoðuð kemur í ljós að hlutfall þeirra sem hafa lokið grunnskóla- 

eða gagnfræðaprófi og hlutfall þeirra sem hafa lokið stúdentsprófi er nokkuð jafnt og töluvert 

hærri hlutfall en hinna svarmöguleikanna. Í um 40% tilfella var grunnskóla- eða 

gagnfræðipróf hæsta menntun sem viðkomandi hafði lokið, en um 35% svarenda sögðust hafa 

lokið stúdentsprófi. Tæplega 8% höfðu ekki lokið neinu þessara menntastiga. 

 

9.2 Samskipti augliti til auglitis 

Næstu spurningar spurningalistans snéru að samskiptum viðkomandi þátttakenda við 

annað fólk, þ.e. samskiptum augliti til auglitis en ekki hvernig viðkomandi væri í 

tölvumiðluðum samskiptum.  

Þátttakendur voru beðnir að svara hvernig þeim liði þegar þeir ættu í samskiptum við 

annað fólk augliti til auglitis, en val var um fimm svarmöguleika: mjög óörugg í samskiptum 
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(1), frekar óörugg í samskiptum (2), hvorki né (3), frekar örugg í samskiptum (4) og mjög 

örugg í samskiptum (5). Tekið var fram í spurningunni að svarendur skyldu ekki taka með í 

myndina samskipti sín við nánustu fjölskyldu til að fá almennari sýn yfir niðurstöðurnar, en 

gefið var sem dæmi að ef viðkomandi veldi til dæmis svarmöguleikann (5) mjög örugg í 

samskiptum, teldi viðkomandi sig mjög sjálfsöruggan í augliti til auglitis samskiptum við aðra 

einstaklinga. Einnig var spurt að því hvernig viðkomandi teldi sig vera í samskiptum við aðra, 

þ.e.a.s., hvort hann héldi sig haga framkomu sinni á ákveðinn hátt í samskiptum í þeim 

tilgangi að heilla hinn aðilann. 

 

Mynd 4. Hvernig líður þér þegar þú átt í samskiptum við annað fólk augliti til auglitis ? 

 

Í ljós kom eins og mynd 3 sýnir, að um 47% svarenda yfir heildina töldu sig vera frekar 

örugga í samskiptum við annað fólk. Rétt um 16% svarenda töldu sig vera mjög örugga í 
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samskiptum og 18% svarenda svöruðu spurningunni með hvorki né, sem bendir til þess að 

þeir séu eru hvorki öruggir né óöruggir í mannlegum samskiptum. Um 16% töldu sig vera 

frekar óörugga í samskiptum, en aðeins 4% svarenda sögðust mjög óöruggir í samskiptum við 

annað fólk.     

Eins var spurt meðlimi Beauty tips hvernig tjáning viðkomandi við aðra einstaklinga væri 

háttað og voru flestir þátttakendur á þeirri skoðun að þegar þeir eru í kringum annað fólk, eru 

þeir að einhverju leyti að reyna að heilla viðkomandi á einn eða annann hátt, en 65% svarenda 

svöruðu því að það ætti nokkuð við um sig. 17% þátttakenda töldu það eiga alveg við um sig, 

þ.e. að þegar þeir eru í kringum annað fólk, þá reyna þeir að heilla viðkomandi en um 18%  

töldu þetta alls ekki eiga við um sig.  

 

9.3 Samskipti á Beauty tips 

Þessi hluti spurningalistans sneri að samskiptum inn á Beauty tips og viðhorfi 

viðkomandi þátttakenda til ýmissa þátta sem tengjast samfélagsmiðlasíðunni Beauty tips og 

verður hér farið yfir þær niðurstöður. 
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9.3.1 Tíðni notkunar   

 

Mynd 5. Hversu oft ferð þú inn á Facebook síðuna Beauty tips (að meðaltali) ? 

 

Mynd 4 sýnir tíðni notkunar hjá meðlimum Beauty tips. Spurt var hversu oft 

þátttakandinn færi inn á síðuna og var svörun þannig að 27% meðlimir sögðust fara 1-3 

sinnum á dag, 7% sögðust fara á síðuna 4-10 sinnum eða oftar á dag og 12% sögðust fara á 

Beauty tips í hvert skipti sem þeir sæju tilkynningu (e. notification). Flestir svarendur eða 

35% greindu frá því að þeir færu að meðaltali nokkrum sinnum í viku á síðuna Beauty tips, en 

19% greindu frá því að þeir færu eiginlega aldrei inn á hana.  
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9.3.2 Tilgangur notkunar 

Spurt var um hvernig meðlimir nýttu Beauty tips síðuna. Svarmöguleikar voru á þá leið 

að meðlimir væru að nýta síðuna til að fá ráðgjöf frá öðrum, aðallega í félagslegum tilgangi 

t.d. til að kynnast öðrum stelpum, til hvatningar, allt að ofan eða ekkert að ofan og undir 

síðasta liðnum voru einnig þeir þátttakendur sem söguðust einungis meðlimir til að fylgjast 

með. Þar sem stendur í reglum síðunnar að tilgangur hennar sé að vera til ráðgjafar/hvatningar 

eða umræðu voru þessir valmöguleikar valdir.  

 

Mynd 6. Hvernig nýtir þú Facebook síðuna Beauty tips ? 

 

Eins og sjá má á mynd 5 eru niðurstöður um tilgang notkunar á Facebooksíðunni 

Beauty tips fremur afgerandi, en langflestir meðlimir eða 84% sögðust aðallega vera meðlimir 

til að fylgjast með. Tæplega 5% meðlima svöruðu allt að ofan, einungis 1% meðlima sagðist 

nýta síðuna til að fá hvatningu og rúmlega 9% þátttakenda voru að leita eftir að fá ráðgjöf frá 

öðrum. Aðeins einn meðlimur svaraði þannig að hann nýtti síðuna aðallega í félagslegum 
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tilgangi. Í niðurstöðum spurningalistans kom einnig fram að 95% þátttakenda höfðu ekki bætt 

við (e. add) neinum á Facebook vinalistann sinn vegna Beauty tips. 3,8% þátttakenda sögðust 

hafa bætt við mjög fáum og aðeins rétt yfir 1% þátttakenda samanlagt sögðust hafa bætt við 

nokkrum eða mjög mörgum á Facebook vinalistann sinn í gegnum Beauty tips.  

9.3.3 Að tjá sig á Beauty tips 

Í ljósi þess að samskipti á Facebook og þá í hópum eins og Beauty tips eru alltaf undir 

nafni viðkomandi, var spurt hvort viðkomandi fyndist auðvelt að tjá sig á síðunni.  

 

Mynd 7. Mér finnst auðvelt að tjá mig inni á Beauty tips 

 

Þessi spurning leiddi í ljós að töluverðum meirihluta þátttakenda finnst alls ekki 

auðvelt að tjá sig inn á síðunni, eða um 67% þátttakenda. Þá telja 25% það eiga nokkuð við 

sig, þ.e. þeim finnst nokkuð auðvelt að tjá sig á Beauty tips, en einungis rétt rúmlega 8% 

þátttakenda finnst auðvelt að tjá sig inn á síðunni. 
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Mynd 8. Hefur þú póstað spurningum, ráðum eða öðrum hugdettum á Beauty tips sem þú 

telur öðrum til gagns ? 

 

Þegar spurningin um hvort meðlimir hafi „póstað“ spurningum, ráðum eða öðrum 

hugdettum á Beauty tips sem þeir telja öðrum til gagns er skoðuð má sjá, eins og mynd 7 

sýnir, að um 70% segjast ekki hafa gert slíkt en 30% svara játandi.  

9.3.4 Traust og trúnaður 

Næstu spurningar sneru að trausti til síðunnar og trúnaði milli meðlima. Sett var fram 

tvíkosta spurning um hvort viðkomandi upplifði Beauty tips sem lokaðan vettvang.  

Niðurstöður voru á þá leið að tæplega 95% svöruðu neitandi og einungis 5% þátttakenda 

svöruðu játandi. Ætla má samkvæmt þessum niðurstöðum að þeir meðlimir sem svöruðu 

neitandi treysti sér ekki til þess að spyrja um hvað sem er á Beauty tips, þar sem umræður eru 

yfirleitt um allt milli himins og jarðar. Flestir í yngsta aldursflokknum, eða 93% treystu sér 

ekki til að spyrja að hverju sem er. Rétt um 70% í 20-24 ára aldursflokknum svöruðu einnig 

neitandi og 96% þátttakenda í 25-29 ára aldursflokknum voru einnig á sömu skoðun. Í 

tveimur eldri aldursflokkunum voru niðurstöður þannig að 85% í 30-34 ára upplifa Beauty 

tips ekki sem lokaðan vettvang og 94% þeirra í 35+ ára aldursflokknum voru á sömu skoðun.   
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Mynd 9. Hversu vel treystir þú því að það sem þú sérð eða skrifar inn á Beauty tips í trúnaði, 

rati ekki út fyrir síðuna ? 

 

Sé litið á mynd 8 um traust, segja niðurstöður að yfir heildina treysti tæplega 82% 

þátttakenda því enganveginn að það sem er skrifað eða séð í trúnaði á Beauty tips rati ekki út 

fyrir síðuna, og mætti því áætla að nærri því enginn skrifi um málefni sem viðkomandi vill að 

ríki trúnaður um. Þá eru rúmlega 9% sem treysta því nokkuð, en 8% merktu við bæði og 

svarmöguleikann og mætti því álykta að þeir þátttakendur séu beggja blands með skoðun sína 

á þesss. Hlutfall þeirra þátttakenda sem treysta því ágætlega að hlutir á síðunni rati ekki út 

fyrir hana nær ekki hálfu prósenti (0,31%), og sama er að segja um svarmöguleikann ég 

treysti því fullkomlega (0,21%). 
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9.3.5 Ég er eins og ég er  

 

Mynd 10. Þegar ég geri status á Facebook vegginn minn er ég samkvæm sjálfri mér 

 

Þegar þátttakendur voru beðnir að svara spurningunni, Þegar ég geri status á 

Facebook vegginn minn er ég samkvæm sjálfri mér, kemur í ljós að yfir heildina litið telur 

rúmlega helmingur þátttakenda það eiga alveg við um sig eða 57%. Um 35% telja það eiga 

nokkuð við um sig, en 8% svarenda eru á þeirri skoðun að þeir séu alls ekki samkvæmir 

sjálfum sér þegar þeir gera “status“ eða stöðuuppfærslur á Facebook síðu sína.  

 

9.3.6 Sókn í athygli 

Eins og greint var frá í kaflanum um Beauty tips, er síðan ætluð sem fyrirspurna, 

ráðgjafa- eða umræðusíða og var því næsta spurning tengd því. Þátttakendur voru beðnir að 

svara hvort þeir myndu haga deilingu á efni eða stöðuuppfærslu á Beauty tips vegginn þannig 

að skapast myndu mikil viðbrögð við henni, þ.e.a.s. að reyna að fá marga til að líka við það 

sem deilt væri eða gera athugasemdir. 
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Mynd 11. Þegar ég geri status á Beauty tips vegginn, reyni ég að hafa hann þannig að ég fái 

mikil viðbrögð út frá honum (s.s. mörg like eða comment) 

 

Eins og niðurstöður á mynd 10 sýna taldi meirihluti þátttakenda það alls ekki eiga við 

sig eða um 77% yfir heildina og má því áætla að þeir meðlimir telji sig ekki vera að deila efni 

o.s.frv. til að fá viðbrögð frá öðrum meðlimum síðunnar. 17,6% töldu það eiga nokkuð við um 

sig og einungis 4,5% töldu það alveg eiga við um sig og telja sig gera stöðuuppfærslur á 

Beauty tips vegginn þannig að þær fái mikil viðbrögð frá öðrum meðlimum til dæmis í formi 

athugasemda.  
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9.3.7 Að fá neikvæða athygli 

 

Mynd 12. Hvernig líður þér þegar/ef þú færð neikvæð viðbrögð við einhverju sem þú póstaðir 

á Beauty tips eða á Facebook vegginn þinn ? 

 

Sé litið á mynd 11 má sjá mikla dreifingu í svörum þátttakenda. Spurt var hvernig líðan 

væri ef eða þegar einstaklingurinn fengi neikvæð viðbrögð frá öðrum þegar hann deildi 

einhverju á Beauty tips eða á Facebook vegginn hjá sér. Rúmlega 9% þátttakenda svöruðu 

með þeim hætti að þeim liði mjög illa og fyndu fyrir ákveðinni skömm þegar þeir fengu 

neikvæð viðbrögð. 19% sögðu að sér liði frekar illa, 15% var frekar sama um neikvæð 

viðbrögð annarra og 16% þátttakenda sögðu að sér væri alveg sama hvað fólki finndist um 

sig. Hæst var svarhlutfallið í hvorki né, eða 40%, og má áætla að þeir þátttakendur finni 

hvorki fyrir skömm/vanlíðan né sé alveg sama um hvað fólki finnst um þá.  
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9.3.8 Tengsl  

Til að kortleggja umræðu um tengsl innan Beauty tips er vert að athuga hvernig 

meðlimir síðunnar bregðast við þegar aðrir meðlimir spyrja spurninga. Svarmöguleikar voru 

fjórir: gefa ráð og kommenta, fylgjast með því sem aðrir eru að kommenta, en geri það ekki 

sjálf, hundsa það sem aðrir eru að kommenta og gef mitt besta ráð/svar og svara einungis því 

sem ég tel mig vera góða í að svara. Þátttakendur voru beðnir að velja þann möguleika sem 

passaði helst við viðkomandi.  

 

Mynd 13. Þegar aðrar konur spyrja að einhverju á Beauty tips, reyni ég að: 

 

Niðurstöður leiddu í ljós eins og mynd 13 sýnir, að um 54% þátttakenda segjast helst 

fylgjast með því sem aðrir eru að kommenta, en kommenta ekki sjálf. Rúmlega 37% 

þátttakenda segjast helst einungis svara því sem þeir telja sig vera góða í svara. Einungis 6% 

gefa ráð og kommenta en um 2% þátttakenda segjast helst hundsa það sem aðrir eru að 

kommenta og gefa sitt besta ráð/svar.  
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9.3.9 Samstaða á Beauty tips 

Í spurningu 18 voru þátttakendur beðnir að svara því hversu mikla samstöðu þeir teldu 

vera á síðunni. Svarmöguleikar voru fjórir: já, mjög mikil samstaða; já, en bara útaf 

ákveðnum málefnum, t.d. #þöggun; ekkert sérstaklega og nei, hver og einn hugsar um sig og 

sitt.  

 

Mynd 14. Finnst þér vera tilstaðar ákveðin samstaða kvenna inn á Beauty tips ? 

 

Hér má sjá að yfir helmingur þátttakenda telur samstöðu vera tilstaðar á Beauty tips, 

en bara útaf ákveðnum málefnum (59%). 22% þátttakenda telja mjög mikla samstöðu á 

Beauty tips, 15% telja samstöðu ekki vera sérstaklega tilstaðar og rúmlega 2% þátttakenda 

sögpu að hver og einn hugsaði bara um sig og sitt. 
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10 Niðurstöður úr opinni spurningu 

Í þessum niðurstöðukafla verður farið yfir opnu spurninguna en í lok spurningalistans 

gafst þátttakendum kostur á að svara einni slíkri. 

10.1 #þöggun 

Á undan opnu spurningunni var kannað hvort meðlimir Beauty tips vissu hvað 

#þöggun/#konurtala stæði fyrir og voru svarmöguleikarnir já eða nei.  

 

Mynd 15. Veist þú hvað #þöggun / #konurtala stendur fyrir ? 

 

Rétt tæplega 98% þátttakenda rannsóknarinnar svöruðu þessu játandi, og er hægt að 

áætla að þeir sem það gerðu geri sér nokkuð grein fyrir hvað átakið gengur út á.   

Opna spurningin var svohljóðandi: Ef já, hvernig finnst þér Beauty tips vera sem 

vettvangur fyrir átak líkt og #þöggun, #konurtala og fleiri sem hafa verið í umræðunni?.  

Samtals bárust 459 opin svör frá þátttakendum og er svarhlutfall því 43,8 % af 

úrtakinu. Svarhlutfallið í aldursflokknum 15-19 ára var hæst, en 176 af 440 þátttakendum 

(40%) tjáðu sig um málefnið. Í aldursflokknum 20-24 ára bárust 175 opin svör, 69 opin svör 
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frá aldursflokknum 25-29 ára, 24 svör frá aldursflokknum 30-34 ára og 15 frá aldurshópnum 

35+ ára.            

 Mikið var um jákvæða punkta í öllum aldursflokkum en meirihluti þátttakenda talaði 

jákvætt í garð síðunnar. Þrástefin voru nokkuð sambærileg hjá öllum aldurshópum: Allt í lagi 

bara, fínn byrjunarreitur, góður vettvangur, hvatning, fjölmiðlar, trúnaður og samfélag voru 

mest áberandi, í orðum og merkingu. Svörin voru að meirihluta jákvæð þegar um er að ræða 

alla aldurshópa, þ.e.a.s. meirihluta svarenda fannst Beauty tips vera góður vettvangur til að tjá 

sig um málefni á borð við #þöggun og töluðu jákvætt um síðuna út frá þeim skilningi. 

Umræðan var þó ekki alveg svarthvít og verður hér farið yfir helstu niðurstöður aldurshópa 

ásamt því að kynna nokkur athyglisverð svör þátttakenda. Í niðurstöðunum er um tilbúin nöfn 

að ræða til þess að virða nafnleynd viðkomandi meðlima, en svörin tilheyra réttum 

aldurshópum. 

10.2 Aldurshóparnir 30-34 ára og 35+. 

Í tveimur eldri aldursflokkunum 30-34 ára og 35+, var yfir heildina mikill samhljómur 

í svörum opnu spurningarinnar. Nánast öll svörin voru mjög jákvæð og fannst þátttakendum í 

eldri aldursflokkunum Beauty tips vera góður vettangur fyrir konur til að tala um þessi mál. 

Hér er dæmi frá svarendum í eldri aldurshópunum: 

„Mér finnst BT vera fullkominn vettvangur fyrir þessi og fleiri átök, vegna þess að 

þarna er mikið af stelpum sem annars hefðu kannski ekki farið að pæla í þessum 

erfiðu málum strax, og svo margar sem þarna fá þor og stuðning til að ræða sín 

erfiðu mál, mál sem verður að opna umræðuna á!“. 

             Hildur, 35+ ára. 
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10.3 Aldurshópurinn 25-29 ára 

Opnu svörin frá 25-29 ára aldurshópnum voru langflest jákvæð. Nokkuð margir í 

þessum hópi bentu á mikilvægi þess að byltingar sem þessar skyldu rata út fyrir síðuna, að 

sérstaða hópsins lægi í stærð hans og að samstaðan væri mikil gagnvart málaflokknum. Í 

nokkrum svörum var að finna ákveðið hlutleysi, þar sem hvorki jákvæð, né neikvæð afstaða 

var tilstaðar af hálfu þátttakenda. Hér eru nokkur dæmi um svör úr aldurshópnum 25-29 ára: 

„Bæði jákvæður og neikvæður. Mér finnst frábært að það hafi skapast vettvangur 

fyrir einstaklinga til að opna sig ot tala um erfiða hluti [...] En að sjálfsögðu eru 

einstaklingar sem virða ekki mörk annarra, brjóða aðra niður, fara með ósanndini 

og fl.“. 

                    Kristjana, 25-29 ára. 

„Allir sem hafa lent í áfalli þurfa sína leið til að komast í gegnum það. Ef síður sem 

þessar geta með einhverju móti hjálpað finnst mér það frábært – tel þó aðrar leiðir 

áhrifameiri“. 

                Silja, 25-29 ára. 

„Alveg magnað að lyfta þessum efnum og sérstaklega að fá ungu kynslóðina að 

opna augun fyrir mikilvægum samfélagsvandamálum“. 

                   Ýr, 25-29 ára. 

 

10.4 Aldurshópurinn 20-24 ára  

Svör frá þátttakendum í 20-24 ára aldurshópnum voru eins mismunandi og þau voru 

mörg en voru, líkt og í eldri hópunum, frekar með jákvæða afstöðu í heildina. Hinsvegar var 

einnig hægt að sjá að ekki voru allir þátttakendur á því að trúnaður væri eitthvað sem 
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einkenndi síðuna, þar sem margt af því sem væri rætt á Beauty tips myndi rata út fyrir síðuna 

til dæmis í fjölmiðla. Talað var um að kvenmenn á síðunni töluðu oft niðrandi til annarra 

kvenna og að málefnið #þöggun/#konurtala væri að fylla fréttaveitur Facebook af sögum sem 

allir væru komnir með leið á. Hér eru dæmi um svör úr aldurshópnum 20-24 ára: 

„Hann er ágætur að nokkru leiti. Góður að því leiti að stelpur finna stuðning til þess 

að koma fram. Manneskjan sem byrjaði #þöggun á hrós skili, því hún vissi í raun 

ekki hvort að beauty tips yrði vettvangur fyrir yfirdrull og harkaleg mótmæli eða 

stuðningur. Að mínu mati eru ummæli alltof margra stúlkna á beauty tips frekar 

niðurbrjótandi heldur en uppbyggjandi, að undanskildi #þöggun og #konurtala“. 

                     Birta, 20-24 ára. 

„Mér finnst frábært að konur getað tjáð sig á vettvangi þar sem 30000 konur eru 

inná. Að mínu mati er í raun hvaða vettvangur sem er, hvort sem það er ein náin 

vinkona sem þú deilir einhverju svona miklu með, eða sálfræðingur eða opinber 

vettvangur eins og beauty tips mjög jákvætt“. 

                Elsa, 20-24 ára. 

„Mér persónulega finnst beautytips misnota þessi átök og verða svo reiðar þegar 

það er kommentað á það. Eins og free the nipple fullt af stelpum voru að pósta 

myndum af brjóstunum sínum og svo þegar myndunum var dreift fóru þær að 

kvarta [...]“. 

        Angela, 20-24 ára. 

10.5 Aldurshópurinn 15-19 ára 

Svör frá þátttakendum í 15-19 ára aldurshópnum einkenndust af því að meðlimir virtust  

mjög sammála í um að síðan væri góður vettvangur fyrir átök líkt og #þöggun. Þá voru líka 

margir þátttakendur sem töldu það gott að byltingin færi út fyrir síðuna, þ.e. rataði í fjölmiðla, 
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en einnig voru nokkrir í þessum aldurshópi sem þótti það óþægilegt. Fremur áberandi var 

umræða um að þörf væri fyrir það að karlar tækju þátt í umræðunni, en slíkt viðhorf kom 

oftast fram í þessum aldurshópi. Hér eru dæmi um svör frá aldurshópnum 15-19 ára:  

„Mér finnst þetta vera virkilega gott átak en það vantar alveg klárlega að karlar geti tjáð 

sig um það sem þeir hafa lent í. Í rauninni eru oft meiri fordómar gegn því ef karli er 

nauðgað og ef kona hefur nauðgað karli ætti hann bara að vera ánægður eða að hann sé 

ekki nógu karlmannalegur [...] Auk þess finnst mér konur oft vera svo afskalega 

uppteknar að sjálfum sér og eigingjarnar og montnar með sig að það er hálfóþæginlegt að 

pósta inná þessa síðu eða commenta“.  

                Amanda, 15-19 ára 

„Mér finnst þetta ótrúlega sniðug grúbba á svo marga vegu. Það er alveg ótrúlegt hvað er 

hægt að koma mörgu á framfæri með einum status þar inná. Samt sem áður verða alltaf til 

manneskjur sem kunna ekki að tjá sig á netinu sem veldur oft rifrildum. Sumir kunna ekki 

að láta hluti vera og þurfa alltaf að tjá sig þegar það er ósammála og oft þykir mér það 

þreytandi“. 

                  Guðrún, 15-19 ára  
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11 Umræða og samantekt  

Í upphafi ritgerðar minnar fór ég yfir helstu kenningar félagsfræðinnar um sjálfið, 

mótun þess og áhrif á okkar daglega líf í samskiptum við aðra í samfélaginu. Tölvan og öll sú 

nútímatækni sem hún hefur fært okkur, til dæmis internetið, er orðin aldingarður fyrir svölun 

fýsna okkar og er Facebook nokkuð skýrt dæmi um það. Reglulegir notendur geta notað 

síðuna til að stytta sér stundir, forvitnast um aðra, tjá sig við vini og vandamenn og jafnvel 

ókunnuga og kynnast fólki. Af þessum ástæðum og ýmsum öðrum, mætti halda því fram að 

tölvumiðluð samskipti hafi mikil áhrif á hvernig við tjáum okkur við aðra einstaklinga og 

hvernig uppruni samskipta okkar mótast með breyttum umhverfisaðstæðum í 

samskiptaheiminum. Þar sem við sjáum hinsvegar að öllum líkindum ekki þá sem við eigum í 

samskiptum við höfum við ekki mikla möguleika á að bregðast við svörun þeirra með beinum 

eða óbeinum hætti. Við sjáum ekki túlkun þeirra á okkur sjálfum þannig að spegilsjálfið sem 

Cooley (1902) fjallar um verður flóknara þar sem samskiptin eru með rafrænum hætti. Við 

eigum erfiðara með að vita hvernig aðrir sjá okkur, nema við fáum einhverskonar viðbrögð 

við gjörðum okkar á þessum samfélagsmiðlum, til dæmis „like“ eða „comment“ og þannig 

erum við farin að greina og túlka samþykki eða ósamþykki annarra á okkur.    

  Framsviðið sem Goffman (1956) fjallar um í kenningum sínum verður líka óljóst ef 

við setjum það í samhengi við tölvumiðluð samskipti. Í mannlegum samskiptum, þ.e. augliti 

til auglitis, höfum við ákveðna tilhneigingu til að ramma framkomu okkar inn á ákveðinn hátt 

til að auka áhrifamátt hlutverks okkar. Þ.e.a.s. við veljum okkur eiginleika sem við viljum að 

aðrir taki eftir í okkar fari. Í niðurstöðum kom fram að meðlimir Beauty tips telja það eiga 

nokkuð við um sig að þegar þeir eigi í mannlegum samskiptum við aðra þá reyni þeir á einn 

eða annan hátt að hagræða framkomu sinni þannig að öðrum líki frekar við sig. Það má því 

álykta að það endurspegli ekki endilega hverjir meðlimirnir eru í raun og veru, þar sem þetta 

er félagslega flókið ferli og breytist frá aðstæðum til aðstæðna. Þegar var hinsvegar rætt um 
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stöðuuppfærslur þátttakenda á Facebook taldi rúmlega helmingur sig vera samkvæman 

sjálfum sér. Þessar niðurstöður komu mér verulega á óvart, en þegar ég var í 

undirbúningsvinnu fyrir þetta verkefni, hafði ég gert mér mína eigin tilgátu um að þessar 

niðurstöður myndu sýna fram á það að þegar meðlimir Beauty tips gerðu stöðuuppfærslur á 

Facebook væru þeir einnig að ramma inn rafræna framkomu sína á sömu forsendum.  

Sumir meðlimir finna sig knúna til að svara ákveðnum hlutum eða ráðum sem aðrir 

meðlimir spyrja út í en eins og kom fram í niðurstöðum, þá eru flestir meðlimir til að geta 

fylgst með öðrum og því sem er í gangi. Þessi niðurstaða er í samræmi við niðurstöður um 

tengsl innan síðunnar, en þegar aðrar konur spyrja að einhverju á síðunni sagðist rétt yfir 

helmingur þátttakenda einungis fylgjast með því sem aðrir skrifuðu í athugasemdum, en gerðu 

sjálfir ekki slíkar. Því virðast litlar vísbendingar um gagnkvæmni innan hópsins og myndun 

félagslegra tengsla í þessum skilningi. Í niðurstöðum kom einnig fram ákveðið samræmi í því 

að stórum hluta meðlima finnst erfitt að tjá sig á síðunni og meirihluti meðlima treystir því 

enganveginn að það ríki trúnaður á síðunni. Hvort það sé hinsvegar ástæða þess að lítið 

hlutfall þátttakenda hafi deilt efni á síðuna væri vert að kanna ítarlegra í framtíðarrannsóknum 

um einkenni á lokuðum samfélagsmiðlasíðum.  

Flestir meðlimir töldu að samstaða innan hópsins væri mikil þegar um ákveðin 

samfélagsleg málefni væri um að ræða líkt og #þöggun / #konurtala, en stúlkur og konur sem 

deildu undir þeim myllumerkjum fengu mikinn stuðning og viðbrögð frá hópnum, eða eins og 

Eydís 20-24 ára segir : „[...]þær konur sem skrifa undir því myllumerki á beauty tips fá 

stuðning þar frá öðrum konum sem þær fengu kannski ekki allstaðar annarsstaðar“. Þó 

stuðningur og samstaða meðal meðlima hafi verið mikil þegar á þessu stóð, virðist þó lítill 

áhugi á félagslegri tengslamyndum vera tilstaðar hjá meðlimum.    

 Eins og Fu (2004) greinir frá er traust eitt af því sem eykur löngun einstaklinga til að 
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eiga í félagslegum samskiptum við aðra, en Maghrabi o.fl., (2014) telja að fólk geti þróað 

með sér ákveðið traust við aðra notendur með því að nota samfélagsmiðlasíður. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar leiddu til ákveðinnar þversagnar við niðurstöður Maghrabi og félaga, en 

traust til Beauty tips síðunnar virðist vera lítið og sama mætti segja um traust meðlima á milli, 

en í svörum þeirra við opnu spurningunni töluðu mjög margir um að traust og trúnaður væru 

eitthvað sem ekki einkenndi síðuna, eða eins og Dísa 20-24 ára meðlimur Beauty tips tók 

fram í svari sínu: „Góður vettvangur til að opna umræðu en þar er enginn trúnaður og allt sem 

stelpur setja þar inn getur farið í fjölmiðla og hvert sem er“.  Traust í samskiptum getur samkvæmt 

Coleman (1988) og Putnam (1995) eflt norm í gagnkvæmi manna á milli og er forsenda 

heilbrigðs félagslegsauðs, en þegar myllumerkjabyltingin #þöggun stóð sem hæst, birti fjöldi 

stöðuuppfærslur af sinni persónulegu reynslu af kynferðislegu ofbeldi eða öðru slíku. Til að 

opna sig á þennan hátt þarf vissulega ákveðið traust og jafnvel hugrekki, en yfir 60% meðlima 

sögðust þó eiga erfitt með að tjá sig á síðunni. Traust til að tjá sig á samfélagsmiðlum, líkt og 

Beauty tips, gæti því verið undir allt öðrum forsendum en í samskiptum augliti til auglitis og 

eru ástæður þess eflaust efniviður í aðra rannsókn, en Amanda 15-19 ára meðlimur Beauty 

tips greinir frá sinni ástæðu í opnu spurningunni: „[...] finnst mér konur oft vera svo afskalega 

uppteknar að sjálfum sér og eigingjarnar og montnar með sig að það er hálfóþæginlegt að pósta inná 

þessa síðu eða commenta“. Magga, 15-19 ára meðlimur Beauty tips, virtist vera á sömu nótum 

og Amanda og sagði að: „Ég myndi aldrei skrifa neitt svona persónulegt á netið, stelpur voru mjög 

mikið að dæma aðra stelpur sem skrifuðu um sína reynslu og gera lítið úr trúverðuleika þess sem þær 

skrifuðu“.            

 Eins og hefur verið gefið til kynna í þessari ritgerð eru samskipti á samfélagsmiðlum, 

rétt eins og aðrir samskiptamátar, með sínar jákvæðu og neikvæðu hliðar. Jákvæðu hliðar 

tölvumiðlaðra samskipta geta til dæmis ýtt undir kraft einstaklinga til að byggja upp 

sjálfsmynd sína á meðan neikvæða hliðin gæti mögulega valdið félagslegum skaða af 
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einhverju tagi (Valenzuela o.fl., 2009). Rétt eins og kom fram í svari Möggu hér að ofan, 

virðist sem meðlimir síðunnar geti haft neikvæðar afleiðingar á uppbyggingu sjálfsmyndar 

annarra meðlima. Eydís, 20-24 ára meðlimur Beauty tips tekur í sama streng en telur þó 

stuðning jákvæðan: 

„Mér fynnst frábært að meðlimir segi sína sögu og styðji hvorn annan en 

hinsvegar fynnst mér þessi síða stundum hreinn hryllingur, mér fynnst 

fólk og þá sérstaklega stelpurnar í þessum hóp vera oft vondar við hvor 

aðra og niðurlægja einstaklinga. Ég gæti grátið vegna grimmdar“.  

Þrátt fyrir að lítið traust virðist ríkja á síðunni Beauty tips, er þó hægt að álykta af 

niðurstöðum að jákvæða hlið samfélagsmiðlasíðunnar sé samstaða. Í svörum við opnu 

spurningunni, virtust langflestir hafa þá skoðun að það væri jákvætt samband milli #þöggun, 

samstöðu og Beauty tips, og voru langflest opin svör á jákvæðu nótunum. Samstaða inn á 

samfélagsmiðlasíðunni Beauty tips virðist vera hennar sterkasta hlið, en samstaða virðist geta 

ríkt án þess að traust eða mikil félagsleg tengsl séu tilstaðar. Við tökum ef til vill aðeins eftir 

yfirborðsbreytingum eða formbreytingum, en viðmið og gildi samfélagsins eiga það til að 

breytast hægt og því eru langtímaáhrif Beauty tips enn óljós. 

 

11.1 Takmörkun rannsóknarinnar og hugmyndir að framtíðarrannsókn  

Þegar ég valdi mér viðfangsefni fyrir lokaverkefnið hafði ég mikinn áhuga á því að 

gera annarsvegar megindlega rannsókn og hinsvegar eigindlega rannsókn um meðlimi Beauty 

tips. Það gafst ekki tími til að nota aðferðafræði beggja aðferða og ég gat því ekki gert 

eigindlega rannsókn og rætt sérstaklega við meðlimi Beauty tips. Hinsvegar náði ég að rýna í 

og fylgjast vel með síðunni á meðan undirbúningur og úrvinnsla rannsóknarinnar fóru fram og 

tók þar eftir ýmsum áhugaverðum hlutum sem væri gaman að kanna í náinni framtíð. Ég tel 
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það einnig ákveðna takmörkun að rannsóknin skyldi hafa verið aðgengileg á Beauty tips 

síðunni í svona stuttan tíma. 

Ég legg það fram sem tillögu mína til framtíðarrannsókna á þessum vettvangi að 

gerðar séu eigindlegar rannsóknir á samfélagsmiðlinum Beauty tips, en besta leið að 

raunveruleikanum er að fylgjast með hegðun þeirra einstaklinga sem eru að byggja upp 

raunveruleika sinn (Goffman, 1959). Hægt væri að kafa dýpra í leit að skilningi á 

félagsmótun, samskiptum og hegðun á samfélagsmiðlum, þá sérstaklega síðum sem eru af 

þessum toga. Ennfremur væri hægt að gera aðra sambærilega megindlega rannsókn og gefa þá  

enn fleiri meðlimum Beauty tips kost á að taka þátt. Ég tel að það sé mikill möguleiki á því, 

miðað við mína reynslu, að stór hluti meðlima Beauty tips myndi taka þátt.   

 Til eru aðrir Beauty tips hópar á Facebook, en skilyrði til að komast inn í þá hópa er að 

vera eldri en 25 ára fyrir hópinn Beauty tips 25+, og eldri en 30 ára fyrir hópinn Beauty tips 

30+. Þessir hópar eru afsprengi Beauty tips en hafa færri meðlimi,  sem var ein af ástæðum 

ákvörðunar minnar að hafa þá ekki með í þessari rannsókn. Ástæða fyrir því að þátttakendur í 

tveimur eldri aldurshópunum voru mun færri en í þeim yngri er óljós, en mín ályktun er sú að 

konur í þessum aldursflokkum séu yfir höfuð minna á síðunni (og/eða hafi ef til vill ekki séð 

rannsóknina).Vegna þessa er erfitt að alhæfa niðurstöður þessarar rannsóknar yfir á alla 

aldurshópa, þar sem meirihluti þátttakenda var yngri en 25 ára. 

 

11.2 Loka hugleiðingar rannsakanda   

Áhugi minn á þessu efni kviknaði í raun sumarið 2015, þegar ég gerðist meðlimur 

hópsins. Í upphafi fannst mér hópurinn vægast sagt fáránlegur, en daglegar stöðuuppfærslur 

með spurningum um strákaráð og annað voru ekki alveg minn tebolli. Hinsvegar er erfitt að 

halda því fram að Facebook síðan Beauty tips hafi ekki haft mikil áhrif á samfélagið og 
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orðræðuna meðal annars um jafnrétti og kynferðisofbeldi. Umræðan hefur verið á vörum 

landans, í fjölmiðlum, á Alþingi og ég get alveg ímyndað mér að forseti vor sé upplýstur um 

síðuna og þær byltingar sem hafa sprottið út frá henni. Því vil ég hvetja aðra nemendur til að 

huga að þessu sérkennilega viðfangsefni í framtíðarrannsóknum. Sjálf mun ég halda áfram að 

huga að samfélaginu, sjálfinu, samskiptum og öllum þeim endalausu möguleikum sem við 

höfum til að efla okkar eigin félagslegu hagsmuni með aðstoð nýrra samskiptaleiða. 
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Viðauki I – Spurningalisti 

Ég heiti Kolfinna María Níelsdóttir og er nemandi við Hug- og félagsvísindabraut í 

Háskólanum á Akureyri. Ég er að gera BA lokaverkefni sem fjallar í stuttu máli um 

félagsmótun, samskipti, félagslegan auð og Beauty tips og myndi vera mjög þakklát ef þið 

gætuð gefið ykkur nokkrar mínútur til að svara þessum spurningalista. Ég vil taka það fram að 

þessi rannsókn er nafnlaus og í algerum trúnaði svo þið getið svarað henni af fullri einlægni 

og réttleika.  

Með vinsemd og virðingu, Kolla. 

Spurningalisti 

Á hvaða aldri ert þú ?  

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35+ 

 

Búsetuaðstæður. Ég á heima : 

Hjá foreldrum/forráðarmönnum 

Á heimavist 

Í leiguhúsnæði 

Í eigin húsnæði 

 

Hjúskaparstaða - Ég er : 

Einhleyp 

Í sambandi 

Í sambandi og í sambúð 

Gift 

Fráskilin  

 

Hver er hæsta menntun sem þú hefur lokið? 

Grunnskóla- eða gagnfræðapróf 

Stúdentspróf 

Próf í iðngrein 

Háskólapróf 

Ekkert að ofantöldu 
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Hvernig líður þér þegar þú átt í samskiptum við annað fólk auglitis til auglitis ? (ath. að 

frátaldri nánustu fjölskyldu)  1 er lægst og 5 er hæst. T.d. Ef þið veljið 5, er það svar um að 

þið teljið ykkur vera mjög sjálfsörugg í augliti til auglitis samskiptum við annað fólk.  

Mjög óörugg í samskiptum (1) 

Frekar óörugg í samskiptum (2) 

Hvorki né (3) 

Frekar örugg í samskiptum (4) 

Mjög örugg í samskiptum  (5)  

 

Þegar ég er í kringum annað fólk, reyni ég oft að heilla viðkomandi í samskiptum. 

Á alveg við um mig 

Á nokkuð við um mig 

Á alls ekki við um mig 

 

Hversu oft ferð þú inn á Facebook síðuna Beauty tips (að meðaltali)?  

1-3x á dag 

4-10x á dag eða oftar 

Í hvert skipti sem ég sé tilkynningu frá BT 

Nokkrum sinnum í viku 

Eiginlega aldrei 

 

Hvernig nýtir þú Facebook síðuna Beauty tips ? 

Til að fá ráðgjöf  

Aðallega í félagslegum tilgangi – t.d. til að kynnast öðrum stelpum 

Til hvatningar  

Allt að ofan 

Ekkert að ofan. (Ég er meðlimur til að fylgjast með) 

 

Hefur þú kynnst einhverjum í gegnum Beauty tips? S.s. hefur þú „addað“ mörgum 

stelpum síðan Beauty tips byrjaði ? 

Já, mjög mörgum 

Já, nokkrum 

Mjög fáum 

Nei, engum  
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Mér finnst auðvelt að tjá mig inná Beauty tips  

Á alveg við um mig 

Á nokkuð  við um mig 

Á ekki við um mig 

 

Hefur þú “póstað“ spurningu, ráðum, eða öðrum hugdettum á Beauty tips sem þú telur 

öðrum til gagns ?  

Já 

Nei 

 

Treystir þú þér til þess að spyrja hvaða spurningu sem er á Beauty tips ? S.s. upplifir þú 

síðuna sem lokaðan vettvang. 

Já  

Nei 

 

Hversu vel treystir þú því að það sem þú sérð eða skrifar inn á Beauty tips  í „trúnaði“ 

rati ekki út fyrir síðuna ?  ath. 1 er Ég treysti því enganvegin, 5 er Ég treysti því fullkomlega 

Ég treysti því enganveginn 

Ég treysti því nokkuð 

Bæði og 

Ég treysti því ágætlega 

Ég treysti því fullkomlega 

 

Þegar ég geri „status“ á Facebook vegginn minn er ég samkvæm sjálfri mér.  

Á alveg við um mig 

Á nokkuð við um mig 

Á alls ekki við um mig 

 

Þegar ég geri “status“ á Beauty tips vegginn, reyni ég að hafa hann þannig að ég fái mikil 

viðbrögð út frá honum (s.s. til að fá mörg „like“ eða „comment“) 

Á alveg við um mig 

Á nokkuð við um mig 

Á alls ekki við um mig  

 

Hvernig líður þér þegar/ef þú færð neikvæð viðbrögð við einhverju sem þú „póstaðir“ á 

Beauty tips eða á Facebook vegginn þinn ?   
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Mjög illa og finn fyrir ákveðinni skömm 

Frekar illa 

Hvorki né 

Frekar sama 

Mér er alveg sama hvað fólki finnst um mig 

 

Þegar aðrar konur spyrja að einhverju á Beauty tips, reyni ég að : Merkið við það sem 

passar helst við ykkur.  

Gefa ráð og commenta 

Fylgjast með því sem aðrir eru að commenta, en geri það ekki sjálf 

Hundsa það sem aðrir eru að commenta, og gef mitt besta ráð/svar 

Svara einungis því sem ég tel mig vera góða í að svara 

 

Finnst þér vera tilstaðar ákveðin samstaða kvenna innan veggja Beauty tips ? S.s. finnst 

þér konur styðja hvor aðra, hvetja eða eitthvað slíkt á síðunni? 

 

Já, mjög mikil samstaða  

Já, en bara útaf ákveðnum málefnum (t.d. #þöggun) 

Bæði og 

Ekkert sérstaklega 

Nei, hver og einn hugsar um sig og sitt 

 

Veist þú hvað #þöggun / #konurtala stendur fyrir? 

Já 

Nei 

 

Opin spurning   

Ef Já, hvernig finnst þér Beauty tips vera sem vettvangur fyrir átak líkt og #þöggun, 

#konurtala og fleiri sem hafa verið í umræðunni ? Vinsamlegast skrifið ykkar álit í stuttu 

svari. Einstaka svör eru ekki rekin til svarenda og nafnleynd heitið. 

svísindasvið 

 
 


