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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til BA-gráðu í félagsfræði við Háskóla Íslands. Í 

ritgerðinni er leitast við að skoða sjálfsmynd mæðra. Sérstaklega er kastljósinu beint að 

frumbyrjum með barn á fyrsta ári og hvernig svokallaðir mömmuhópar á Facebook hafa áhrif 

á sjálfsmynd þeirra.  Til að skoða það var framkvæmd eigindleg rannsókn á fimm mæðrum 

með fyrsta barn og tengsl Facebook mömmuhópa og sjálfsmyndar skoðuð. Rannsóknin var 

framkvæmd með hálf-opnum viðtölum við mæðurnar og þau síðar afrituð og greind. Einnig 

voru fyrri kenningar og rannsóknir notaðar til að varpa betur ljósi á viðfangsefnið. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar voru að mömmuhópar á Facebook geta bæði haft jákvæð og 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd mæðra. Stuðningur innan hópanna hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd 

þeirra en öfund og afbrýðisemi hefur neikvæð áhrif á sjálfsmyndina. Einnig eru hóparnir 

sérstaklega mikilvægir fyrir frumbyrjur en þær leita þar eftir staðfestingu á að þær séu að 

standa sig vel í þessu nýja hlutverki sem móðir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Formáli 

Ég er af þeirri kynslóð sem þekkir ekkert annað en að Internetið spili stóran þátt í okkar 

daglega lífi. Þessi kynslóð hefur ekki þurft að senda handskrifuð bréf til ættingja erlendis, 

hringja úr peningasíma eða fara í bankann til að sjá um reikningana. Internetið hefur breytt 

svo mörgu og mætti segja að við lifum í gegnum það. Með tilkomu samfélagsmiðla eins og 

Facebook hafa samskipti og vinasambönd breyst og það er eitthvað sem vert er að skoða. Það 

er systrum mínum, Ásdísi og Bergdísi, að þakka að áhugi minn á tengslum móðurhlutverksins 

og Facebook-hópa kviknaði. Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa mér góða innsýn 

í heim mömmuhópa. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Ingólfi V. Gíslasyni, fyrir 

aðstoðina og skjót svör. Systur mínar og foreldrar eiga einnig bestu þakkir skilið fyrir 

aðstoðina, þolinmæðina og að hlusta sífellt á mig tala um kenningar og rannsóknir. Kærastinn 

minn, Örn Ottesen, á einnig þakkir skilið fyrir að hvetja mig alltaf áfram og vera mín stoð og 

stytta. 
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1 Inngangur 

Netnotkun á Íslandi er sú mesta í Evrópu. 97% landsmanna eru virkir notendur 

Internetins og samkvæmt rannsókn frá árinu 2014 notuðu 99% íslenskra kvenna á 

aldrinum 25 til 54 ára Internetið daglega (Hagstofa Íslands, 2015). Internetið er því stór 

þáttur í lífi okkar og verða áhrif þess á sjálfsmynd mæðra skoðuð í þessari ritgerð. 

Internetið er félagslegt þar sem mikið af samskiptum okkar við annað fólk fara þar fram 

á samfélagsmiðlum eins og Facebook. Samfélagsmiðlar er vefsíður þar sem einstaklingar 

gera sína eigin síðu og ráða þar hverju þeir deila með vinum sem nota sama miðil. 

Samfélagsmiðlar gera einstaklingum einnig kleift að mynda ný tengsl við aðra og dýpka 

þau vinatengsl sem fyrir eru (boyd og Ellison, 2008). Á Facebook er einnig hægt að mynda 

hópa, bæði opna og lokaða, þar sem fólk sem deilir áhugamáli, vinnur saman eða er að 

ganga í gegnum svipaða reynslu getur komið saman í hinu rafræna rými (Hilsen og Helvik, 

2011).           

 Í þessari ritgerð verður fjallað um áhrif samfélagsmiðla á mæður með fyrsta barn 

en  nýjar mæður eyða um það bil þremur klukkustundum á dag á Internetinu og því 

miklvægt að skoða hvaða áhrif þessi notkun hefur á þær, líðan þeirra og sjálfsmynd. 

Rannsóknir og kenningar hafa bæði sýnt fram á jákvæð og neikvæð áhrif samfélagsmiðla 

á sjálfsmynd og félagsleg tengsl (McDaniel, Coyne og Holmes, 2012). Einnig hafa komið 

fram rannsóknir þar sem kemur fram að samfélagsmiðlar geti veitt mæðrum með fyrsta 

barn sérstaklega góðan stuðning þar sem þær leita til annarra mæðra eftir ráðum og 

stuðningi í móðurhlutverkinu (Drentea og Moren-Cross, 2005).   

 Fyrri hluti ritgerðarinnar einkennist af fræðilegri umfjöllun um sjálfið, 

samfélagsmiðla, móðurhlutverkið og fyrri rannsóknir. Síðari hlutinn fjallar um rannsókn 

höfundar ásamt umfjöllun um aðferðir, niðurstöður og umræðu. Í öðrum kafla verður 

fjallað um fræðilega nálgun á sjálfið og sjálfsmynd og hvað hefur áhrif á hana. Fræðilegri 

umfjöllun verður gerð skil með kenningum Mead um sjálfið, kenningu Goffman um 

leikræna greiningu og áhrifastjórnun og kenningu Cooley um spegilsjálfið. Einnig verður 

farið yfir kenningu Bandura um trú á eigin getu, sjálfsálit og sjálfstraust. Í þriðja kafla 

verður farið yfir samfélagsmiðla og þá sérstaklega Facebook. Einnig áhirfastjórnun á 

samfélagsmiðlum og hvernig áhrif þeir geta haft áhrif á sjálfsmynd einstaklinga ásamt 



  

7 

 

því að fara yfir nokkrar fyrri rannsóknir á efninu. Áður en farið verður yfir rannsókn 

höfundar verður í fjórða kafla gerð grein fyrir tengslum mæðra, móðurhlutverksins og 

samfélagsmiðla ásamt áhrifastjórnun í móðurhlutverkinu. Stuðningur við mæður á 

samfélagsmiðlum spilar einnig stórt hlutverk í þeim hluta. Rannsókn höfundar á áhrifum 

mömmuhópa á Facebook á sjálfsmynd frumbyrja verður til umræðu í fimmta kafla. Tekin 

voru hálf-opin viðtöl við fimm frumbyrjur með barn á fyrsta ári. Í sjötta kafla verða settar 

fram niðurstöður þar sem leitast er við að svara spurningunni um hvort mömmuhópar á 

Facebook hafi áhrif á sjálfsmynd mæðra með fyrsta barn, hvernig þau áhrif koma fram 

og hvort sjálfsmynd hafi áhrif á tengslamyndun og virkni mæðranna innan hópsins. Að 

lokum verða settar fram umræður í sjöunda kafla þar sem niðurstöður eru meðal annars 

settar í samhengi við fyrri rannsóknir og niðurstöður þeirra.   

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í samræmi við fyrri rannsóknir þá leita 

mæður í hópa á samfélagsmiðlum til að fá stuðning frá öðrum mæðrum og til að fá 

staðfestingu á að þær standi sig vel í hlutverki móðurinnar. Þær konur sem eru með 

sterka sjálfsmynd eru óhræddari við að spyrja spurninga innan hópsins og mynda frekar 

tengsl við aðrar mæður í hópnum en þær konur sem hafa veika sjálfsmynd. 

Mömmuhópar geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á sjálfsmynd mæðra með fyrsta 

barn. Það sem hefur jákvæð áhrif á sjálfsmyndina er sá stuðningur og skilningur sem 

mæðurnar fá í hópnum en öfund og afbrýðisemi hefur neikvæð áhrif á sjálfsmyndina. 

          

2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Kenning Mead um sjálfið 

Samkvæmt kenningu Mead er hegðun mannsins í rauninni merkingabært látbragð. 

Hegðun okkar krefst hugsunar og verður að félagslegri athöfn í samskiptum við aðra sem 

svo túlka hegðun okkar og bregðast við henni í samræmi við túlkunina. Við erum því 

meðvituð um að hegðun okkar vekur viðbrögð hjá öðrum. Merkingabært látbragð er 

mjög mikilvægt í samskiptum mannsins samkvæmt Mead. Til þess að samskiptin gangi 

upp þurfa bæði gerandi, sá sem gefur frá sér látbragðið, og viðtakandi, sá sem bregst við 

því, að leggja sömu merkingu í látbragðið, það er grundvöllur samskipta okkar. Samskipti 
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eru samband merkja eða látbragðs sem gefið er og túlkunar þess sem við því tekur. 

Sjálfið verður til í þessum félagslegu samskiptum og er í raun hluti af þeim. Hluti af 

sjálfinu er að leika hlutverk annarra eða setja sig í spor þess sem tekur við látbragðinu 

sem við gefum frá okkur. Með því að gera það skapar maðurinn i raun sjálfið. Einnig 

fjallar Mead um Generalized other eða alhæfðan mótleikara. Við setjum okkur í hlutverk 

þess hóps sem við tilheyrum hverju sinni til að átta okkur á hvernig viðbrögð þeirra sem 

hópnum tilheyra verða við hegðun okkar. Með alhæfðum mótleikara getum við því áttað 

okkur á hvernig viðbrögð annarra verða við hegðun og látbragði okkar. Með þessum 

samskiptum styrkist sjálfið. Við lærum að leika alhæfðan mótleikara með 

hlutverkaleikjum sem börn, þ.e. í leikjum sem við tökum hlutverk annarra svosem móður 

eða föður, kennara og læknis. Með þeim leikjum lærum við að setja okkur í spor annarra 

og hvernig viðbrögð þeirra verða (Miller, 1973).     

 Sjálfinu er skipt í tvo hluta, annarsvegar „Me“ og hinsvegar „I“, en þessir hlutar 

eru nátengdir og myndi sjálfið ekki vera til án hvors annars. Viðbrögð annarra og alhæfða 

mótleikarans skapa þann hluta sjálfsins sem Mead kallar „Me“. Me er fyrirsjáanlegt, 

félagslegt og vanafast viðbragð. Við áætlum hvernig við bregðumst við ákveðnum 

aðstæðum með Me-inu. I-ið er hinsvegar ófyrirsjáanlegt og óútreiknanlegt. Það eru 

fyrstu viðbrögð við áreiti og er skapandi en að sumu leyti stjórnlaust ef ekki væri fyrir 

Me. Me er félagslega taumhaldið sem við lærum í samskipum við aðra og það hefur 

stjórn á I-inu. Því þurfa I og Me að spila saman til að við höfum stjórn á sjálfinu. Því er 

það, samkvæmt Mead, viðbrögð annarra við hegðun og látbragði okkar sem mótar 

sjálfið. (Miller, 1973). 

2.2 Kenningar Goffman um leikræna greiningu og áhrifastjórnun 

Kenningar Erving Goffman flokkast sem samskipta- eða táknskiptakenningar. Hann notar 

kenningu sína um leikræna greiningu til að skýra hegðun okkar og hvernig við notum 

félagslega leiksviðið til að koma sjálfi okkar á framfæri við aðra eins og við viljum að aðrir 

sjái okkur. Goffman talar í raun um „sýningu“ sem einstaklingar setja á svið til að hafa 

áhrif á hvernig áhorfendurnir sjá þá. Einstaklingar eiga framsvið og baksvið og hegðun 

þeirra breytist eftir því á hvoru sviðinu þeir standa hverju sinni. Á baksviðinu sýnum við 

okkar raunverulega sjálf. Á framsviðinu reynum við hinsvegar að koma fram eins vel og 
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við getum til að passa inn í hið félagslega leikrit sem við erum í og viljum halda uppi góðri 

ímynd annarra af okkur. Hann fjallar um að við höfum í raun aðstoð á hinu félagslega 

leiksviði, við notumst við vísbendingar, leikmuni og búninga eða gervi (e. apperance). 

Vísbendingarnar fáum við til dæmis úr viðbrögðum annarra og leikmuni og búninga 

notum við til að styrkja ímynd okkar í hlutverkinu sem við leikum hverju sinni. Eins og 

læknir notar hvítan slopp til að styrkja ímynd og hlutverk sitt sem lækni. Í félagsskap með 

öðrum notar einstaklingur leikræna greiningu til að auðvelda samskipti, með því að 

greina hegðun og látbragð einstaklinga sem þeir eiga í samskiptum við útfrá því sem þeir 

sýna á hinu félagslega leiksviði og bregðast við á þann hátt sem á best við (Goffman, 

1980). Á baksviðinu getur einstaklingur undirbúið framkomu sína á framsviðinu, ásamt 

því að aðrir einstaklingar geta hjálpað til við að framkoman verði sem allra best. 

Samkvæmt kenningu Goffman er mjög slæmt að mistakast í framkomu sinni og verða 

vandræðalegur, missa andlitið eða gera sig að fífli. Aðrir reyna því að hjálpa til við að 

koma í veg fyrir að það gerist og að hið félagslega leikrit gangi upp eins og best verður á 

kosið (Miller, 1995).         

  Goffman setti út frá þessum þáttum fram kenningu sína um áhrifastjórnun. Í 

raun er áhrifastjórnun sú þörf einstaklinga að fá jákvætt viðhorf frá öðrum og þar með 

styrkja hlutverk sitt í augum annarra. Einstaklingar vilja ekki hegða sér á þann hátt á 

félagslega leiksviðinu að áhorfendur hafi af þeim slæma ímynd. Að einstaklingur hafi 

slæma ímynd í augum annarra getur valdið vanlíðan og skömm. Ef einstaklingur ætlar að 

hegða sér á þann hátt sem talinn er jákvæður en  hegðunin er mistúlkuð og talin neikvæð 

getur einstaklingur fundið fyrir skömm og fundist hann vera berskjaldaður. Í þessum 

aðstæðum getur einstaklingur í raun hugsað sér að hann sé eins slæmur og fólk haldi að 

hann sé. Þetta skapar ákveðna firringu frá sjálfinu og varkárni gagnvart áhorfendunum. 

Fólk notast við áhrifastjórnun til að reyna eftir bestu getu að komast hjá þessum 

aðstæðum (Goffman, 1980). Áhrifastjórnun á að tryggja að samskiptin gangi vel fyrir sig 

og séu hnökralaus. Það er því mikilvægt að koma fram með þeirri hegðun sem er talin 

álitleg og í samræmi við það hlutverk sem við leikum hverju sinni. Það getur í raun verið 

neikvætt þar sem við leikum frekar það sem aðrir vilja að við leikum heldur en það sem 
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við viljum sjálf leika.  Áhrifastjórnun er einnig nátengd sjálfsáliti, sjálfstrausti og 

sjálfsmynd einstaklinga (Collett, 2005) en farið verður nánar í það í kafla 3.2 og 4.1. 

2.3 Kenning Cooley um spegilsjálfið 

„Ég“ eða tilfinningin um sjálfið er grundvöllur í kenningu Cooley um spegilsjálfið. 

Hugmyndir hans um sjálfið eru í  ekki ólíkar hugmyndum Mead um sjálfið. Það sé 

fljótandi hugtak sem erfitt sé að útskýra, eins og bragðið af vatni, það er tilfinning sem 

lýsingarorð geta ekki með góðu móti lýst. Lýsingar Cooley á sjálfinu eru á þessu reiki, að 

það sé tilfinning, eitthvað sem við finnum, sem við erum, án þess þó að það sé hlutur í 

sjálfu sér. Sjálfið hverfist um það sem við köllum, „mitt“ og „minn“. Það er sjálfs-

tilfinningin, að við eigum eitthvað, finnum eitthvað eða viljum eitthvað.  Félags-sjálfið 

skapast svo í samskiptum við aðra og er í sjálfu sér aðeins hugmynd. Það byggir á þeirri 

ímynd af okkur sem við fáum frá viðbrögðum annarra eða í samskiptum við aðra. Þetta 

kallar Cooley spegilsjálfið eða „looking-glass self“. Það mætti segja að spegilsjálfið sé 

þríþætt. Í fyrsta lagi ímyndum við okkur hvernig við komum fyrir í augum annarra, í öðru 

lagi ímyndum við okkur viðhorf þeirra gagnvart okkur og bregðumst við því og í þriðja 

lagi sjálfs-tilfinningin eða stoltið. Að lokum mótast sjálfið eða sjálfsmynd okkar í gegnum 

þessi samskipti. Við erum því í stöðugum samanburði við aðra og ímyndum okkur 

stöðugt hvernig aðrir sjá okkur. Þetta ferli getur bæði vakið með fólki skömm eða stolt, 

okkur líður vel ef við erum í hópi þar sem við ímyndum okkur að álit annarra á okkur 

sjálfum sé betra en á öðrum. Það eru því samskipti við aðra og ímyndun okkar á áliti 

þeirra sem mótar sjálfið okkar (Cooley, 2010).     

 Gagnrýni á kenningu Cooley er að nokkuð einfalt sé að segja að við myndum 

okkar sjálfsmynd eða sjálfsálit aðeins út frá hvernig við ímyndum okkur að við séum í 

augum annnarra. Fræðimenn hafa haldið því fram að aðrir þættir eins og mat á eigin 

hæfni spili einnig inn í mótun okkar á sjálfinu (Gecas og Schwalbe, 1983). 

2.4 Bandura – trú á sjálfan sig og sjálfsálit 

Samkvæmt kenningu Bandura um sjálfstraust (e. self-efficacy) eða trú einstaklings á 

sjálfan sig eru öll form samskipta eða hegðunar áhrifavaldar í að skapa og eða styrkja 

væntingar um trú á eigin færni. Sjálfstraust eða sjálfsfærni er hversu mikla trú 
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einstaklingur hefur á eigin færni til að takast á við verkefni eða aðstæður og ná því 

markmiði eða útkomu sem einstaklingnum finnst ákjósanleg. Mat á eigin hæfni eða 

færni byggir á fjórum þáttum. Í fyrsta lagi frammistöðu (e. performance 

accomplishments), í öðru lagi ímynduð reynsla (e. vicarious experience), í þriðja lagi 

sannfæring (e. verbal persuasion) og í fjórða lagi tilfinningaviðbrögð (e. emotional 

arousal). Fyrsti flokkurinn, frammistaða, hefur mikil áhrif á mat á eigin hæfni þar sem 

hann byggir á fyrri reynslu einstaklingsins. Ef einstaklingi gengur vel í frammistöðu sinni 

hefur það jákvæð áhrif á trú hans á eigin hæfni, en ef illa gengur hefur það neikvæð áhrif. 

Ímynduð reynsla getur haft þau áhrif að sannfæra einstakling um að ef aðrir geta gert 

eitthvað þá geti þeir það líka. Það er því samanburður við aðra sem hefur áhrif á hvernig 

einstaklingur metur eigin hæfni. Sannfæring er notuð með þeim hætti að einstaklingar 

segja öðrum að þeir geti tekist á við verkefni sem þeir halda sjálfir að þeir geti ekki tekist 

á við. Þetta eykur ekki trú einstaklings á eigin hæfni mikið þar sem hann hefur ekki eigin 

reynslu eða upplifun til að miða við.  Að lokum eru það tilfinningaleg viðbrögð þar sem 

tilfinningar einstaklings í ákveðnum aðstæðum, eins og stress eða kvíði getur haft áhrif 

á hversu mikla hann metur eigin getu til að takast á við aðstæður eða verkefnið. Þessir 

fjórir þættir spila allir saman í að mynda hversu mikla trú einstaklingur hefur á sjálfum 

sér. Hversu mikla trú á eigin getu eða sjálfstraust einstaklingur hefur getur haft áhrif á 

hvaða aðstæður hann setur sig í. Fólk forðast frekar aðstæður sem það telur að séu of 

erfiðar fyrir þeirra getu en sæki í aðstæður þar sem það telur sig hafa tök á aðstæðum. Í 

raun er um ferli að ræða. Einstaklingur er í ákveðnum aðstæðum og hefur væntingar um 

hvernig útkoma ákveðinnar hegðunar verður. Einnig hefur einstaklingurinn væntingar 

um að hann geti í raun framkvæmt hegðunina sem er nauðsynleg til að fá þá útkomu 

sem hann vill. Einstaklingur getur haldið að ákveðin hegðun leiði til ákveðinnar útkomu. 

Sé hann í vafa um að hann geti framkvæmt hegðunina kemur það samt sem áður ekki 

nauðsynlega í veg fyrir að hegðunin sé framkvæmd. Öll form samskipta og hegðunar 

hefur áhrif á sjálfstraustið eða trú einstaklings á eigin getu til að framkvæma hegðun og 

takast á við aðstæður (Bandura, 1977). Einstaklingur hefur því ekki aðeins álit annara til 

að móta sjálfsmynd sína heldur hefur eigin hegðun og mat á eigin hæfni einnig áhrif á 

sjálfsmynd. Sjálfálitið mótast því í samskiptum en ekki aðeins með hugmyndum okkar 
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um álit annara eins og kemur fram í kenningu Cooley (2010), heldur er það einnig byggt 

á hugmyndum okkar um eigin hæfni í samskiptum og hegðun (Gecas og Schwalbe, 1983).  

  

3 Samfélagsmiðlar – Facebook  

 „Google var aðeins óbreytt rannsóknarverkefni tveggja 
nörda í Stanford-háskóla. Fólk var nýhætt að hlusta á 
kassettur. Tölvufyrirtækið Apple var á barmi gjaldþrots og 
iPod og iPhone voru aðeins rafmagn milli heilafrumna í 
höfðinu á Steve nokkrum Jobs.“ 

  (Sif Sigmarsdóttir, 2012). 

 Þetta birtist í pistli á Vísi um hvernig heimurinn var árið 1996 (Sif Sigmarsdóttir, 2012).  

Margt hefur breyst síðan þá og mætti segja að heimurinn sé í dag gjörólíkur því sem hann 

var fyrir 20 árum síðan. Byltingin sem Internetið hefur haft í för með sér hefur breytt 

mörgum af okkar venjum og hvernig við gerum hlutina. Þar á meðal eru samskipti, en 

með tilkomu samskiptamiðla hafa samskipti eins og við þekktum þau árið 1996 

gjörbreyst.         

 Internetið er í eðli sínu félagslegt. Síðan internetnotkun varð almenn hafa 

fræðimenn haft áhuga á að skoða hvernig það hefur áhrif á samskipti fólks. Á frumstigum 

Internetsins komu meðal annars fram kenningar um að of miklum tíma væri eytt á netinu 

og að það myndi minnka raunveruleg félagsleg samskipti fólks. Einnig komu fram 

kenningar um að Internetið gæti verið miðill fyrir aukin samskipti og aukna dýpt 

sambanda (Tian, 2011). Hér á eftir verður fjallað um samfélagsmiðla og verður það gert 

á grundvelli þeirrar skilgreiningar að samfélagsmiðill sé vefsíða þar sem einstaklingar 

geta búið til sína eigin síðu (e. profile) ásamt því að tengjast öðrum einstaklingum sem 

nota sama miðil, skoða og deila upplýsingum með þeim sem þeir tengjast og öðrum. Eðli 

samskiptanna og notkun þeirra getur verið misjöfn eftir samfélagsmiðlum. Margir 

samfélagsmiðlar byggja á félagslegu tengslaneti sem er til utan miðilsins en aðrir hjálpa 

ókunnugu fólki að tengjast og koma saman í hópum,  til dæmis í gegnum sameiginleg 

áhugamál og pólitískar skoðanir (boyd og Ellison, 2007). Samfélagsmiðlar bjóða því upp 

á vettvang til að stjórna hvernig fólk setur sjálf sitt fram (Hilsen og Helvik, 2014). Hver 
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hefur aðgang að upplýsingum einstaklinga á samfélagsmiðlum er einnig ólíkt, t.d. á 

Facebook geta aðrir notendur aðeins séð þann hluta síðu annarra sem þeir gefa leyfi fyrir 

í ákveðnum stillingum, en á öðrum síðum s.s. LinkedIn er það háð því hvort fólk borgi 

fyrir aðgang eða ekki, hversu mikið aðrir sjá (boyd og Ellison, 2007). Fólk setur því ekki 

hvað sem er fram á samfélagsimiðlum s.s. Facebook. Fólk setur frekar inn færslur sem 

sýna það í jákvæðu ljósi eins og að það sé duglegt í ræktinni eða að gengið hafi vel í prófi 

eða verkefni (Hilsen og Helvik, 2014). Fólk velur frekar að deila jákvæðum upplýsingum 

á Facebook en deilir frekar neikvæðum upplýsingum í einkaskilaboðum eða í eigin 

persónu til náinna vina og fjölskyldu. Einstaklingar með minni vinafjölda á Facebook eru 

líklegri til að deila neikvæðum færslum en þeir sem eiga stóran vinahóp.  Í rannsókn sem 

framkvæmd var af Facebook kemur fram að ef fólk setur fram neikvæðar 

stöðuuppfærslur t.d. um að vera leiður eða niðurbrotinn þá er mikil aukning í 

einkaskilaboðum. Einnig eru fleiri athugasemdir gerðar við neikvæðar færslur. Þetta 

bendir til að fólk setji fram neikvæðar færslur til að leita stuðnings á Facebook. 

Neikvæðar stöðuuppfærslur vekja meiri tilfinningaleg viðbrögð vina en jákvæðar 

færslur, einnig eru athugasemdirnar tilfinningalegri (Burke og Develin, 2016). Álit vina á 

samfélagsmiðlum skiptir miklu máli og því mætti segja að þeir væru áhorfendur 

einstaklingsins og standi vörð um hegðunarnorm hans. En vinir á samfélagsmiðlum eru 

ekki það sama og vinir í raunveruleikanum. Áhrifastjórnun er ein ástæða fyrir því hvaða 

vini fólk velur sér á samfélagsmiðlum, en hverjir eru vinir á samfélagsmiðlum getur verið 

mikilvægt við að skapa ímynd einstaklings á netinu (boyd og Ellison, 2007).  Notendur 

samfélagsmiðla hafa meiri stjórn yfir því hvernig þeir setja sjálfið sitt fram heldur en þeir 

hafa í raunveruleikanum. Samfélagsmiðlar eru því mjög góður grundvöllur fyrir 

áhrifastjórnun enda ræður notandinn hvaða þætti persónuleika síns hann kýs að setja 

fram og með þessu kjósa notendur að sýna aðeins sínar bestu hliðar til að koma vel fyrir 

og að aðrir notendur sjái þá í jákvæðu ljósi (Krämer og Winter, 2008).  

 Facebook hefur verið einn vinsælasti samfélagsmiðillinn síðustu ár og notaður 

bæði til að halda tengslum við gamla vini og ættingja og mynda ný tengsl við aðra 

einstaklinga. Virkir notendur Facebook, einstaklingar sem nota vefinn daglega eru um 

einn milljarður (Facebook, e.d.). Vinátta og rafræn sambönd hafa myndast með tilkomu 
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Facebook þó langt sé á milli einstaklinga. Í sumum tilfellum verður vináttan raunveruleg 

og fólk hittist í eigin persónu, fer saman á viðburði eða annað slíkt. Samfélagsmiðlar og 

Facebook þar á meðal eru orðnir stór hluti af daglegu lífi fólks og þá sérstaklega yngra 

fólks (Aktas o.fl., 2014). Samkvæmt fyrri rannsóknum eru tengsl fólks á samfélagsmiðlum 

oftast einnig til utan samfélagsmiðilins, þó þau séu oft á tíðum ekki mikil. Því er líklegt 

að fólk tengist t.d. í gegnum skóla eða vinnu og séu eftir það vinir á Facebook. 

Sjaldgæfara er að fólk noti samfélagsmiðla til að kynnast fólki sem það hafði ekki tengsl 

við fyrir, heldur er Facebook meira notað í þeim tilgangi að viðhalda eða styrkja sambönd 

sem eru til í raunveruleikanum (boyd og Ellison, 2008). 

3.1 Fyrri rannsóknir á samfélagsmiðlum 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar síðustu ár í tengslum við samfélagsmiðla, mæður 

og sjálfsmynd, en mjög fáar rannsóknir hafa skoðað þessa þætti saman. Hér verður 

greint frá nokkrum rannsóknum sem snúa að samfélagsmiðlum.   

 Í norskri rannsókn Hilsen og Helvik frá árinu 2012 eru þátttakendur flokkaðir í 

hópa eftir kynslóðum, annarsvegar 40 ára og eldri sem hafa ekki alist upp við 

Internetnotkun og hinsvegar 25 ára og yngri sem hafa alist upp við Internetnotkun. 

Þátttakendur voru settir í umræðuhóp og umræðuefnið voru samfélagsmiðlar, þá sér í 

lagi Facebook. Úrtakið var mjög lítið, aðeins sex manns, þrír úr hvorum aldurshópi. 

Niðurstöðurnar sýndu að mikill munur var á Facebook notkun yngri og eldri. Þau yngri 

áttu sem dæmi fleiri vini og deildu mismunandi upplýsingum með vinum sínum eftir í 

hvaða hópi þeir voru. Þeir eldri voru hinsvegar með færri vini en deildu jafn miklum 

upplýsingum með þeim öllum. Rannsóknin var mjög smá í sniðum og því ekki hægt að 

heimfæra hana á notendur samfélagsmiðla í heild sinni (Hilsen og Helvik, 2012).  

 Tyrknesk rannsókn frá árinu 2014  skoðaði muninn á Facebook notkun ungra 

karla og kvenna á aldrinum 15 til 18 ára. Í rannsókninni kom í ljós að ungir karlar eyða 

meiri tíma á samfélagsmiðlum en ungar konur.  Fyrir unga karla er Facebook vettvangur 

vinsælda og leið til að kynnast netvinum betur. Ungu konurnar í rannsókninni voru 

hinsvegar varkárari við notkun Facebook, áttu færri vini þar og gætu verið án þess að 

vera á Facebook (Aktas og fl., 2014).       
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Rannsókn Krämer og Winter frá árinu 2008 um áhrifastjórnun á samfélagsmiðlum 

sýnir að einstaklingar sem eru með lágt sjálfsálit leggja ekki meira á sig til að líta vel út á 

samfélagsmiðlum en einstaklingar sem eru með hátt sjálfsálit. Hún sýndi einnig fram á 

að fólk með lágt sjálfsálit dragi úr jákvæðum eiginleikum sínum á samfélagsmiðlum og 

leiti þannig stuðnings annarra.       

 Árið 2008 var rannsókn framkvæmd á háskólanemum í Bandaríkjunum þar sem 

skoðað var samband samfélagsmiðla, kyns, tilveru í hópi og hópa-sjálfsálit (e. collective 

self-esteem). Niðurstöðurnar sýndu meðal annars að einstaklingar með jákvætt hópa-

sjálfsálit voru líklegri en þeir með neikvætt hópa-sjálfsálit til að eiga í samskiptum við 

jafningjahóp á samfélagsmiðlum. Einstaklingar sem eru neikvæðir gagnvart þeim 

félagshópi sem þeir tilheyra eru líklegri til að nota samfélagsmiðla til að eiga í 

samskiptum við aðra meðlimi félagshópsins. Einnig sýndi rannsóknin að konur eru 

líklegri en karlar til að nota samfélagsmiðla í þeim tilgangi að eiga samskipti við 

jafningjahóp sinn (Barker, 2009).        

3.2 Áhrif samfélagsmiðla 

Eins og áður hefur komið fram eru samfélagsmiðlar mjög góður vettvangur til 

áhrifastjórnunar og það er notendum mikilvægt að aðrir líti þá jákvæðum augum. Einnig 

eru samfélagsmiðlar grundvöllur tjáningar. Þetta kemur fram í grein Krämer og Winter 

(2008) ásamt því að þar er vísað í ýmsar fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að áhrifastjórnun 

er mikilvægur þáttur í að byggja upp gott sjálfsálit.  Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

Facebook getur verið mjög gagnlegt tól fyrir þá sem hafa lágt sjáflsálit. Einnig getur það 

haft góð áhrif á samstöðu eða hópa-sjálfsálit sem lýsir því hvort einstaklingar upplifa sig 

sem hluta af hópi og gildi þess að vera metinn sem hluti af hópi (Barker, 2009). Einnig 

eru til kenningar um það að einstaklingar sem eru einmanna eða glíma við félagskvíða 

séu líklegri til að eiga í félagslegum samskiptum á samfélagsmiðlum þar sem þeir bjóða 

uppá aukna stjórn á samskiptunum og minna áreiti. Félagskvíði er óttinn við að vera 

metinn á neikvæðan hátt í félagslegum aðstæðum. Þetta getur haft í för með sér að 

einstaklingur eigi erfitt með að mynda tengsl við aðra og koma á nánum samböndum. 

Einnig eru kenningar þar sem samfélagsmiðlar eru taldir hagnýtir fyrir opna einstaklinga 

með mikla félagslega hæfni til að auka tengsl sín og félagslíf (Tian, 2011). Konur nota 
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samfélagsmiðla frekar í þeim tilgangi að halda sambandi og eru tengdari vinum sínum á 

samfélagsmiðlum en karlar (Barker, 2009).  

 

4 Móðurhlutverkið í samfélagi samfélagsmiðla 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á samspili samfélagsmiðla og móðurhlutverksins.  

Rannsóknir hafa meðal annars skoðað hvernig móðurhlutverkið hefur áhrif á hegðun 

einstaklinga á samfélagsmiðlum, hvaða áhrif samfélagsmiðlar hafa á sjálfsmynd og líðan 

mæðra en einnig hvaða tilgangi notkun samfélagsmiðla og hópa á Internetinu hefur fyrir 

mæður. Samkvæmt rannsókn McDaniel, Coyne og Holmes (2011) eyða nýjar mæður um 

það bil þremur klukkustundum á dag á Internetinu og því mikilvægt að skoða hvernig 

þær nota tíma sinn þar og hvernig það hefur áhrif á þær. Í þessum kafla verður gerð grein 

fyrir áhrifastjórnun á samfélagmiðlum, áhrifum samfélagsmiðla á mæður og stuðning 

sem mæður fá með notkun samfélagsmiðla eins og Facebook. 

4.1 Áhrifastjórnun í móðurhlutverkinu 

Móðurhlutverkið er eins og önnur hlutverk, það hlutverk sem við leikum í ákveðnum 

aðstæðum. Konur vilja leika hlutverk móðurinnar sem allra best og koma sem best út og 

því er áhrifastjórnun í móðurhlutverkinu mjög mikilvæg. Því mætti segja að barnið sé 

leikmunur móðurhlutverksins í áhrifastjórnun og mikilvægt að barnið komi vel fyrir í 

augum annarra. Árangur móður er mældur í afrekum barna hennar og áhrifastjórnun 

mikilvæg í þessu samhengi þar sem það getur hjálpað móðurinni að sannfæra sjálfa sig 

og aðra um hæfni sína sem móður í aðstæðum þar sem hún hefur ef til vill ekki náð þeim 

árangri sem hún telur nauðsynlegan. Þetta er til dæmis gert með því að klæða barnið í 

merkjavörur til að sýna að kona sé í raun og veru góð og hæf móðir (Collett, 2005). 

4.2 Móðurhlutverkið og samfélagsmiðlar 

Samfélagsmiðlar og bloggsíður eru eins og áður sagði frekar nýtt fyrirbæri sem mjög 

áhugavert er að rannsaka. Margir slíkir miðlar bjóða upp á þann möguleika að búa til 

hópa en einnig eru til vefsíður sem bjóða upp á samskipti við ákveðinn hóp notanda. Það 
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er áhugavert og í raun mjög mikilvægt að rannsaka hvernig áhrif það hefur á hina ýmsu 

hópa og þar á meðal frumbyrjur. Sérstaklega verður lögð áhersla á áhrif samfélagsmiðla 

á sjálfsmynd, stuðning og einangrun mæðra í umfjöllun um mæður og samfélagsmiðla.

 Internetið hefur skapað nýjum mæðrum nýjar leiðir til að mynda tengsl við aðrar 

konur í sömu sporum óháð landfræðilegri staðsetningu. Möguleikinn á að skapa 

samfélag sem er nærandi fyrir mæður og hefur einnig það hlutverk að vera 

upplýsingamiðlun er nú til staðar á Internetinu. Áður fyrr voru konur í sama hverfi oft 

mjög margar með börn á svipuðum aldri og fleiri konur heimavinnandi,  þar af leiðandi 

voru samskiptin í raunveruleikanum meiri. En með lækkandi fæðingartíðni og aukinni 

atvinnuþátttöku mæðra hafa þessi félagslegu samskipti færst úr hverfinu, frá 

eldhúsborðinu hjá næsta nágranna og yfir á samfélagsmiðlana þar sem hægt er að eiga 

umræðu, finna fyrir samstöðu og félagslegum stuðningi þótt um rafrænt rými sé að ræða 

(Drentea og Moren-Cross, 2005). Það sem áður var helsta uppspretta upplýsinga fyrir 

verðandi og nýjar mæður er nú talið úrelt. Áður fyrr þurftu konur að reiða sig á ráð frá 

mæðrum, frænkum og ömmum, en nú er öldin önnur og þær upplýsingar orðnar að 

einhverju leiti úreltar og ekki eiga ekki endilega við í dag. Foreldrar í dag eru ekki ánægðir 

með einfaldar leiðbeiningar heldur vilja nútímaforeldrar fá upplýsingar byggðar á 

reynslu annarra sem hafa upplifað svipaðar aðstæður og þeir eru nú í (Plantin og 

Daneback, 2009).        

 Mæður með fyrsta barn eru í meiri hættu en aðrar mæður á að finna fyrir 

einangrun og kvíða. Notkunarmöguleikar mæðra á samskiptamiðlum eru margir en 

einnig á bloggsíðum og hafa verið uppi ýmsar hugmyndir um hvort notkun 

samfélagsmiðla sé góð eða slæm fyrir líðan þeirra (McDaniel, Coyne og Holmes, 2011). 

Kanadísk rannsókn sem gerð var á Internethópi kvenna sem allar voru verðandi eða 

nýorðnar mæður sýndi að hópurinn var notaður til að leita eftir og fá stuðning frá öðrum 

í sömu sporum, deila upplýsingum og ráðum og staðfesta að upplifun kvennanna af 

móðurhlutverkinu og þroska barnins væri eðlileg. Konurnar deildu reynslusögum til að 

veita öðrum stuðining eða fá stuðning frá hinum í hópnum ásamt því að deila 

tilfinningalegum vandamálum og reynslu sem fylgir nýja hlutverkinu. Sem dæmi um 

reynslu er til dæmis reynsla af fæðingu, brjóstagjöf, mataræði barnsins, tanntöku og 
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svefnvandamál. Konurnar gátu leitað í stuðning án þess að vera byrði á öðrum í hópnum. 

Þó umræðan hafi að mestu verið stuðningsrík, komu samt sem áður upp tilvik þar sem 

konurnar voru ósammála um hvað væri best að gera fyrir barnið eða hver væri besta 

aðferðin í ýmsu sem tengdist barninu (Hall og Irvine, 2008).    

 Ýmsar kenningar eru uppi um hvaða áhrif Internetið hefur á mæður. Sumir telja 

að það geti eflt mæður í gegnum samfélög á netinu en aðrir vilja meina að notkunin geti 

aukið kvíða móðurhlutverksins eða aukið á einmannaleika og einangrun. Samkvæmt 

rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum árið 2011 hefur notkun samfélagsmiðla 

ekki áhrif á félagslegan stuðning mæðra en sú rannsókn beindist ekki að lokuðum hópum 

innan samfélagsmiðla, heldur var spurt um samfélagsmiðla almennt. Í sömu rannsókn 

kom fram að þær mæður sem blogguðu um daglegt líf sitt fundu hinsvegar frekar fyrir 

félagslegum stuðning frá fjölskyldu og vinum (McDaniel,Coyne og Holmes, 2011). Í 

sænskri rannsókn sem skoðaði notendur stærstu foreldravefsíðu Svíþjóðar, 

FöräldraNätet, sýndu niðurstöðurnar að þeir einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni 

og sögðust hafa hátt sjálfsálit notuðu síðuna mikið og höfðu margir hverjir skipulagt að 

hitta aðra foreldra sem einnig notuðu síðuna. Þetta bendir til að fólk með gott sjálfsálit 

og sjálfstraust sem hefur góða félagsfærni og á auðvelt með að mynda tengsl við aðra 

hafi meira gagn af vefsíðum eða hópum sem þessum,   en einstaklingar með lágt sjálfsálit 

eða litla félagslega virkni (Sarkadi og Bremberg, 2004). Konur eiga oft á tíðum auðveldara 

með að ræða ýmislegt sem tengist meðgöngu, fæðingu og móðurhlutverkinu við 

kunningja sem þær kynnast í gegnum netið frekar en við vini og ættingja. Fæðingarhópar 

þar sem mæður sem eiga barn í sama mánuði og umræður í hópunum eru því 

sérstaklega góður vettvangur fyrir þessi samskipti. 

4.3 Stuðningur við mæður á samfélagsmiðlum  

Eins og fram kemur í rannsókn Drentea og Moren-Cross (2005) veita hópar fyrir verðandi 

og nýjar mæður þrenns konar stuðning. Í fyrsta lagi er það tilfinningalegur stuðningur 

þar sem konur setja fram pirring eða kvíða sem tengist meðgöngu, börnum eða 

fjölskyldunni og aðrar mæður veita stuðning. Samkennd og skilningur frá hinum 

konunum veita tilfinningalegan stuðning fyrir þær sem upplifa vandamál í uppeldinu eða 

móðurhlutverkinu eða eiga slæman dag. Rannsóknir styðja við það að félagslegur 
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stuðningur og aukið sjálfsálit eða sjálfsöryggi fæst meðal annars með því að deila 

vandamálum sínum og fá skilning ásamt því að deila tilfinningum og leita eftir samkennd 

frá öðrum í sömu eða svipuðum aðstæðum. Í öðru lagi er það óformlegur leiðbeinandi 

stuðningur. Óformlegar upplýsingar voru ræddar svo sem einkenni þungunar, 

brjóstagjöf, svefn- og magavandamál. Þessar óformlegu upplýsingar hughreysta 

konurnar þar sem þær fá í raun staðfestingu á að önnur börn eru að gera það sama eða 

að það sem þær upplifa sé eðlilegt. Þessi stuðningur er einstaklega mikilvægur fyrir 

mæður með fyrsta barn þar sem þær hafa ekki sama ramma og aðrar um hvað telst vera 

eðlilegt á meðgöngu og hvað varðar umönnun og þroska barnsins. Í þriðja lagi er það 

formlegur leiðbeinandi stuðningur þar sem konur veita ráð eða stuðning sem þær hafa 

sjálfar fengið hjá fagfólki s.s. læknum eða öðru heilbrigðisstarfsfólki. Þessi stuðningur 

byggist á upplýsingum sem eru staðlaðar, til dæmis um hversu oft barn ætti að vera á 

brjósti og hversu lengi í senn. Að deila frásögnum úr sameiginlegum reynsluheimi, eins 

og mæður gera á samskiptasíðum, veitir þeim öryggi í nýja hlutverki sínu sem móðir og 

er það sérlega mikilvægt fyrir frumbyrjur. Félagslegur stuðningur á netinu getur dregið 

úr einmanaleika og einangrunartilfinningu mæðra í fæðingarorlofi. Hópar sem þessir 

koma þó ekki í stað raunverulegra félagslegra samskipta eða í stað annara stuðningshópa 

s.s. fjölskyldu og vina, heldur bæta eingöngu við þann stuðning sem fyrir er samkvæmt 

rannsóknum.           

 Þessar niðurstöður sýna að hópar á Internetinu geta verið mjög mikilvægir fyrir 

mæður og þá sérstaklega mæður með fyrsta barn. Stuðningur eykur sjálfsálit þeirra og 

hóparnir eru góð uppspretta stuðnings. Þetta verður skoðað nánar síðar í þessari ritgerð 

í samanburði við niðurstöður rannsóknar minnar.  

 

5 Rannsókn á „mömmuhópum“ á Facebook 

Mömmuhópar á Facebook eru frekar nýtt fyrirbæri, aðeins nokkurra ára gamalt. Hópar 

sem þessir byrja oftast sem Meðgöngu eða Bumbuhópar þar sem konur, oftast komnar 

á 12. viku meðgöngu, tengjast í gegnum hóp á Facebook. Hópurinn samanstendur 

yfirleitt af konum sem eiga að eiga börn í ákveðnum mánuði og bera oft heiti eins og 
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„Októberbumbur 2016“ eða annað sambærilegt. Hópurinn er yfirleitt lokaður svo 

ákveðnir aðilar sem eru stjórnendur eða stofnendur hópsins þurfa að samþykkja aðra 

aðila í hópinn og enginn sér það sem þar fer fram nema samþykktir meðlimir. Þeim 

konum sem vilja ganga í hópinn er annaðhvort bætt í hópinn af stofnanda eða öðrum í 

hópnum, eða að þær leita að slíkum hópi og senda beiðni um að fá að vera meðlimir í 

honum. Umræðan er oftast um allt á milli himins og jarðar, sérstaklega þó allt sem 

tengist meðgöngu og síðar fæðingu og barninu. Hópar sem þessir skipuleggja oft að 

hittast til að kynnast betur en oft myndast einnig smærri hópar útfrá stærri hópnum s.s. 

„Októbermömmur í Kópavogi“ eða „Októbermömmur 30+“.  

5.1 Aðferðir 

Höfundur framkvæmdi eigindlega rannsókn á fimm meðlimum mömmuhópa á 

Facebook. Óskað var eftir viðmælendum í opinni færslu höfundar á Facebook og 

þátttakendurnir voru valdir með tilliti til búsetu, aldurs barns og barnafjölda. Þær voru 

hver í sínum hóp og allar í fleiri en einum hópi. Þær voru misjafnlega virkar í sínum hópi. 

Viðmælendurnir voru á aldrinum 20 til 33 ára. Þrjár voru að fullu í fæðingarorlofi, ein var 

í skóla og vinnu og ein vann að hluta til með fæðingarorlofinu. Þær voru allar með sitt 

fyrsta barn og börnin voru á aldrinum fjögurra til níu mánaða. Konurnar voru allar í 

sambúð með barnsföður sínum. Einn vann vaktavinnu og einn var sjómaður og þeir 

dvöldu því minna heimavið en aðrir makar í rannsókninni. Viðtölin fóru öll fram í seinni 

hluta febrúarmánaðar 2016 og var um hálfopin viðtöl að ræða með um það bil 20 

spurningum og voru frá 20 til 45 mínútur að lengd. Spurningarnar snéru að þátttöku 

þeirra í hópnum, umræðunni sem þar fór fram og hvort hópurinn, umræða í honum eða 

skilaboð frá honum hefðu haft einhverja áhrif á líðan þeirra og tilfinningar. Einnig voru 

spurningar um sjálfsmynd þeirra og hvort álit annarra skipti þær máli. Að lokum voru 

spurningar sem tengdust líðan þeirra í móðurhlutverkinu og á meðgöngu ásamt 

spurningum um tengsl þeirra við konurnar í hópnum og utan hans. Viðtölin fóru öll fram 

heima hjá viðmælendum nema eitt fór fram á kaffihúsi. Viðtölin voru afrituð og 

framkvæmd á þeim þemagreining sem verður farið nánar yfir hér á eftir.  Nöfnum allra 

þátttakenda, barna þeirra og maka hefur verið breytt.  
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5.2 Viðmælendur 

Höfundur auglýsti eftir viðmælendum í gegnum Facebook og bað um að auglýsingunni 

væri deilt á síður sem ætlaðar eru fyrir mæður. Viðmælendur settu sig í samband í 

gegnum skilaboð á Facebook og valið var úr viðmælendum eftir nokkrum þáttum, 

svosem aldri þeirra, barnafjölda og staðsetningu. Aðeins komu til greina konur sem voru 

meðlimir í mömmuhópi á Facebook,  frumbyrjur og nauðsynlegt að barnið væri yngra en 

eins árs.           

 Rúna Gunnarsdóttir er 24 ára kona, búsett í Reykjavík. Hún á átta mánaða gamla 

stúlku, Sunnevu. Hún býr með barnsföður sínum Agli. Rúna stundar að hluta til nám við 

Háskóla Íslands og sambýlismaður hennar er í fullu starfi í verslun. Hún er í mömmuhóp 

en er ekki mjög virk, fylgist frekar með en að spyrja spurninga. Hún hefur ekki nýtt sér 

skipulagða hittinga í hópnum.        

 María Guðmundsdóttir er 20 ára gömul og á soninn Bjarna sem er níu mánaða 

gamall. Hún er í fullu námi í framhaldsskóla og vinnur einnig 20% vinnu með skóla. Bjarni 

er hjá dagmömmu og Stefán, sambýlismaður og barnsfaðir Maríu vinnu vaktavinnu. 

María var mjög virk í sínum mömmuhópi en hætti í hópnum eftir ósætti um málefni 

innan hópsins. Hún mætti nokkrum sinnum á skipulagða hittinga hjá hópnum.  

 Eygló Hanna Pétursdóttir er 33 ára gömul og á fjögurra mánaða gamla dóttir sem 

heitir Stefanía. Hún er í fæðingarorlofi og maðurinn hennar er sjómaður sem er ekki 

mikið heima. Hún er nokkuð virk í mömmuhópnum sínum og setur oft inn spurningar 

sem tengjast barninu. Hún er að eigin sögn í mjög góðum mömmuhóp en hefur ekki farið 

á skipulagða hittinga.         

 Íris Magnúsdóttir er 32 ára og á átta mánaða dreng sem heitir Marinó. Hún er í 

fæðingarorlofi. Hún er tónlistarkennari og vinnur að litlum hluta með fæðingarorlofinu. 

Hún tekur mjög lítinn þátt í mömmuhópnum sínum en er virk á samfélagsmiðlum. Hún 

býr ásamt sambýlismanni sínum í miðbæ Reykjavíkur en hann vinnur fulla vinnu. Hún 

hefur ekki farið á skipulagða hittinga á vegum hópsins en á góðan hóp vinkvenna með 

börn á sama aldri sem hittist reglulega.      

 Guðrún Harpa Sigurðardóttir er 32 ára og á sex mánaða dreng. Hún er í sambúð 

með barnsföður sínum í Kópavogi. Hún er túlkur en kennir einnig í líkamsræktarstöð og 
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sambýlismaður hennar er í fullu námi á háskólastigi. Hún er í fæðingarorlofi en ætlar að 

byrja að kenna í líkamsræktarstöð innan skamms. Hún er mjög virk í sínum mömmuhóp 

og er í mörgum hópum. Hún hefur farið á skipulagða hittinga og er komin í minni hóp 

sem samanstendur af tíu meðlimum sem hittast vikulega.  

 

6 Niðurstöður 

Höfundur framkvæmdi þemagreiningu á viðtölunum og skipti niðurstöðum í eftirfarandi 

flokka. Í fyrsta lagi er það Áhrif á sjálfsmynd móður. Það skiptist í tvo hópa, annarsvegar  

Stuðningur og hinsvegar Samkeppni og öfund. Í öðru lagi eru það Tengsl utan hóps, og í 

þriðja lagi Fordómar innan hóps og utan. Allar mæðurnar töluðu um að hópurinn gæti 

bæði verið góður og slæmur fyrir verðandi og nýorðnar mæður eins og María segir þegar 

hún var spurð út í álit sitt á svona hópum: 

Mér finnst þetta mjög góður tilgangur með svona hópum 
en mér finnst þetta oft fara útí svona í svona, svo miklar 
öfgar sko, mér finnst samt alveg mjög góður tilgangur með 
því að hafa svona, hafa eitthvað svona tenglsanet og 
svona styrkingar þú veist, bakland fyrir einmitt mæður sem 
kannski, sérstaklega ungar mæður sko, og búa til svona 
jafningja umræðuhóp, en mér finnst þetta fara útí svo 
mikla fordóma og fer að dæma svo mikið. 

Undir þetta tekur Rúna: 

...þetta er alveg jákvætt en samt einhvernveginn svona, 
þetta getur farið í öfgar, þetta getur verið of mikið, þetta 
getur stressað of mikið og...akkúrat á þessum tíma áttu 
ekkert að vera að stressa þig... 

Umræðan í hópnum gat verið mjög jákvæð en einnig mjög neikvæð og oft virtist 

dómharka og fordómar spila stórt hlutverk í umræðunni. Helstu umræðuefnin voru 

verkir og líðan á meðgöngu, fæðingarsögur, brjóstagjöf, matargjafir og þroski barnsins. 

Allar mæðurnar minntust þó á jákvæðni, stuðning og skilning og þá sérstaklega þegar 
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spurt var um umræðu um brjóstagjöf innan hópsins. Stuðningur við mæður sem áttu í 

erfiðleikum með brjóstagjöf var mjög mikill í öllum hópunum. 

6.1 Áhrif á sjálfsmynd móður 

Af fimm viðmælendum voru þrjár sem flokkaðar verða með veika sjálfsmynd og tvær 

með sterka. Þær sem eru flokkaðar með sterka sjálfsmynd eru þær sem sögðust ekki 

hafa áhyggjur af áliti annarra eða að það skipti þær litlu eða engu máli. Einnig sögðust 

þær sjálfar vera með sterkari sjálfsmynd eftir að hafa átt barnið. Þær sem eru með veika 

sjálfsmynd höfðu miklar eða einhverjar áhyggjur af því hvað öðrum finnst um þær og 

hvernig þær standa sig sem mæður. Þær sem hafa sterka sjálfsmynd eru mun virkari 

meðlimir í mömmuhópnum eða hópunum sem þær tilheyra  en þær með veika 

sjálfsmynd í. Þær töluðu allar um að hópurinn gæti eða hefði haft áhrif á sjálfsmynd eða 

sjálfstraust þeirra á einhvern hátt. Einn áhrifavaldurinn í þessari rannsókn er Stuðningur 

en hann styrkir bæði sjálfsmynd og sjálfstraust mæðranna. Að lokum er það 

áhrifavaldurinn Samkeppni og öfund en hann veikir sjálfsmynd og sjálfstraust 

mæðranna. Eins og kemur fram í viðtali við Rúnu: 

Jáá, sko, það er, það kemur svona sko, koma alveg atvik 
þar sem þær eru sko að tala um sko barnið mitt er byrjað 
að gera þetta og mitt er byrjað að gera þetta, þá kannski 
fær maður svona, kannski er þitt barn ekki byrjað að gera 
þetta... 

...Þá kemur svona ákveðin afbrýðisemi, afþví þú veist, „ohh 
mitt barn er ekki byrjað að gera þetta“.... 

...Manni oftast verður svona svolítið sár eða manni líður 
oft svona, maður verður svolítið pirraður þegar einhverrar 
annarra barni gengur betur en manns eigins. Þá upplifir 
maður „oh my god, er barnið mitt að dragast aftur úr?“ 
eða „er eitthvað að barninu mínu?“, „afhverju er barnið 
mitt ekki að gera þetta?“. 

Sömu sögu hafði Eygló að segja um öfund: 

Það var til dæmis umræða um daginn um hvað pabbarnir 
myndu gera mikið á heimilinu, þá sá maður hvað minn 
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maður gerir ofboðslega lítið þannig þá var maður bara 
svona „ohh“ pínu pirraður fyrir því þannig jújú það er alveg 
til í því [að umræðan hafi áhrif á líðan]... 

...æjj sumar þú veist láta eins og þær séu einhverjar 
ofurmömmur sem meika bara að elda kvöldmatinn, að 
gera þetta og hitt og maður fær bara svona pínu eins og 
maður sé ekki að gera nóg... 

Þetta eru dæmi um umræðu sem getur haft neikvæð áhrif á sjálfsálit mæðra. 

Mæðurnar spegluðu eigin velgengni í móðurhlutverkinu í þroskaferli og 

afrekum barna sinna og fundu því fyrir minnimáttarkennd eða leið að 

einhverju leyti illa þegar öðrum börnum gekk betur en þeirra eigin. Þetta 

kemur niður á sjálfsáliti þeirra sem móður.  Þær nota barnið og velgengni þess 

til að styrkja hlutverk sitt sem móður og því hefur það áhrif á sjálfsmyndina 

þegar þeim líður eins og þær nái ekki tilskyldum árangri. Það er þeim mjög 

mikilvægt að standa sig vel og þar sem þær eru með fyrsta barn hafa þær ekki 

farið í gegnum þessa reynslu áður og því er samanburðurinn mikilvægur fyrir 

þær til að fá staðfestingu á því að allt sé eins og það á að vera, bæði varðandi 

þroska barnsins og uppeldið. Það er einnig mikilvægt fyrir flestar þeirra að aðrir 

í hópnum líti þær jákvæðum augum og sjái þær sem góðar mæður.  

 Staðfesting á því að þær séu að standa sig vel í hlutverki móðurinnar er 

nauðsynleg. Þær tala einnig um jákvæða styrkingu á sjálfsálitinu með stuðningi 

sem þær fá frá hópnum. Stuðningurinn styrkir vissu þeirra um að þær eru að 

sinna sínu hlutverki sem mæður og styrkir jákvæða upplifun þeirra af 

móðurhlutverkinu og hefur góð áhrif á sjálfsmynd þeirra.  Eins og kemur fram 

í viðtali við Eygló og Guðrúnu: 

...Mér fannst hópurinn alltaf styðja við hvor aðra ef þær 
voru í erfiðleikum, þær koma alltaf með ráð... 

En það koma náttúrulega skipti þar sem maður er geðveikt 
glaður þegar börnin þeirra eru búin að ná einhverju eða 
„jeij! Strákurinn minn svaf í 12 tíma án þess að vakna“ því 
þá þú veist verður maður alveg „já okey geðveikt!“ 
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Hópurinn hefur því bæði áhrif á sjálfsmyndina eða sjálfsöryggið sem og sjálfstraustið, en 

samskiptin geta bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif. Eins og kemur fram í viðtali við Rúnu: 

...Maður kannski upplifir, er ég að sinna mínu starfi sem 
móðir nógu vel, það er kannski það sem maður upplifir. 
Miðað við það sem þær eru að setja inn, miðað við þær 
sögur sem þær segja og eitthvað þannig, það finnst mér 
hafa áhrif, og það hefur áhrif, það náttúrulega ýtir undir 
það að heyra að maður veit sko að sínu barni gengur vel, 
það kannski ýtir svolítið undir sjálfstraustið sko, en það eru 
samt sko, þú veist tímar þar sem þú ert alveg svona, þú ferð 
svona niður á við en samt svona eins og einhvernveginn, 
eins og þegar ég talaði um að þegar barninu gengur illa þá 
kannski líður þér „okey, ég er að sinna því sem ég á að gera, 
er eitthvað sem ég á að gera öðruvísi?“ þetta er kannski 
bara það, þetta er svona sjálfsöryggi sem móðir sem þú 
upplifir í þessu.... 

Þetta er að mati höfundar mjög mikilvægt fyrir mæður með fyrsta barn þar sem þær eru 

að ala upp barn í fyrsta skiptið og vita því jafnvel ekki hvað felst í því. Þessi stuðningur 

hefur því góð áhrif á að staðfesta að þær séu að gera allt rétt eins og Eygló minnist á: 

Þú veist það hjálpaði mér alveg að sjá hvað stelpan var að 
skrifa bara svona aðallega svona af því maður er með 
fyrsta barn og veit svo lítið 

Einnig kemur mikilvægi hópanna fyrir mæður með fyrsta barn fram í viðtali við Írisi: 

Það er svolítið gaman þú veista ð sjá að fólk er að setja 
inná „barnið mitt er komið með tennur“ og eitthvað bara 
já minn líka og minn líka en minn er ekki kominn með og 
þá er gott að sjá að það eru einhverjir sem eru með börn 
sem eru komin með tennur og eitthvað svoleiðis og 
eitthvað sem er að gerast, svona kannski þroskalega séð, 
aðeins að fylgjast með því að, afþví þegar maður er með 
fyrsta barn þá veit maður rosa lítið hvenær hvað á að 
gerast og hvað er eðlilegt og hvað ekki og maður bara 
hefur svona ákveðnar áhyggjur alltaf að barnið manns sé 
ekki örugglega eðlilegt því maður veit ekki betur... 
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6.2 Tengsl utan hóps 

Tengsl kvennana við mömmuhópana voru mjög ólík. Sumar höfðu mætt á skipulagða 

hittinga en aðeins ein var mjög virk. Allar töldu þó miklvægt að vera í samskiptum við 

aðra fullorðna einstaklinga og þá sérstaklega einstaklinga með börn á sama eða 

svipuðum aldri. Þessi tenging milli foreldra var þeim öllum mjög mikilvæg. Aðeins ein í 

hópnum myndaði ný vinatengsl í gegnum Facebook hópinn sem hún hitti vikulega og var 

í mjög miklum samskiptum við. Allar mæðurnar sögðu samskiptin við jafningja mikilvæg 

vegna skilnings á aðstæðum en þeim fannst einnig samskiptin styrkjandi. Einnig vildu 

þær ekki endilega íþyngja vinum sínum og vinkonum sem ekki eiga börn með sífelldu tali 

um hvað barnið sé að gera eða hvernig því gengur. Guðrún segir til dæmis í viðtalinu 

þegar hún er spurð um mikilvægi samskipta við aðra sem eiga börn: 

Bara þú veist, þau skilja nákvæmlega í hvernig stöðu þú 
ert, þú veist, ef ég fer að tuða um þetta í einhverri vinkonu 
minni, þú veist, þær vita ekkert hvað gerist á með ég segi 
bara „ohh ég er svo ógeðslega þreytt, eða hann svaf svona 
og eitthvað“ bara að fá bara „ohh ég skil þig, ég hef lent í 
þessu“ það einhvernveginn er fínt svona að tengja.  

Viðmælendur rannsóknarinnar sögðust að einhverju leyti fá þessi samskipti og stuðning 

í gegnum hópinn en að það væri þó ekki það sama og að hitta aðra, þá helst mæður, sem 

hafa upplifað það sama. Þessi samskipti eru mikilvæg til að styrkja stöðu kvennanna í 

móðurhlutverkinu eins og Rúna benti á: 

...það skiptir svo miklu máli að tala, það myndast 
einhvernveginn allt öðruvísi samband...þetta er alveg 
svona hvernig gengur þér með þitt barn og þú veist þetta 
myndar allt öðruvísi samskipti á milli mæðra, þú talar 
ekkert svona við vinkonur þínar, þær hafa ekkert áhuga á 
þessu, það er enginn að spá í því, þú gerir þetta bara við 
mæður... 

... Þú ert allt í einu komin í einhvernveginn þú veist, úr því 
að vera einstaklingur eða bara stelpa, í að vera móðir með 
mæðrum einhvernveginn. Það er ógeðslega þægilegt að 
tala einhvernveginn við mæður og mér finnst það skipta 
mikliu máli því að það er gengið í gegnum þetta, þær vita 
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hvað þú ert að ganga í gegnum, þær skilja þig, það skiptir 
miklu máli, það er þægilegt.  

Sjálfsálitið og sjálfstraustið skiptir einnig máli þegar kemur að því hvor mæðurnar sæki 

slíka hittinga en þær sem voru með gott sjálfstraust höfðu meiri áhuga á að mynda tengsl 

við aðrar mæður í Facebook hópnum. En það skipti þær máli að koma vel fyrir þegar þær 

eru að kynnast nýjum mæðrum eins og kemur fram í viðtali við Guðrúnu: 

Auðvitað vill maður að fólki líki vel við sig, það náttúrulega 
gefur auga leið en jú það skiptir alveg máli, ég fór ekkert 
þegar það voru hittingar í stærsta hópnum og lagði ekkert 
alveg í það sko, ekki til að byrja með, að fara að hitta 
einhverjar 40 nýjar stelpur sem væru að fara að skoða mig, 
og skoða barnið mitt og hvað ég væri að gera og eitthvað, 
ég lagði ekkert alveg í það strax sko en svo þegar það var 
liðið á þá þorði maður að fara.  

6.3 Fordómar innan hóps og utan 

Mikið var um fordómafulla umræðu innan hópsins og þá sérstaklega varðandi 

matargjafir barnanna. Hvað þau mega borða og hvað ekki, hvenær og svo framvegis. 

Mjög heitar umræður sköpuðust í flestum hópnum þegar börnin fóru að borða og hvað 

væri best að gefa þeim og hvernig. Hópurinn sem María var meðlimur í var mjög 

fordómafullur í hennar garð og annarra sem ákváðu að haga uppeldi barnsins ekki á mjög 

hefðbundinn hátt, t.d. í tenglum við matargjafir og svefnvenjur: 

Ég hef aldrei ruggað barninu, þær voru margar bara við því 
„elskarðu ekki barnið þitt? Afhverju viltu ekki rugga því?“ 
og eitthvað svona og þú veist maður fékk bara mjög mikinn 
mótbyr en maður var svosem að búast við því... 

...“af hverju ertu ekki að gefa henni pela?“ og „afhverju 
ertu ekki að gefa henni þetta, og þú veist að hún verður að 
fá þetta og borða hitt“ og eitthvað svona og mér fannst 
það svolítið svona þú veist þetta var einmitt bara hún að 
leita að einhverju svona bara jafningja þú veist „já okey, 
frábært hjá þér“ og eitthvað svona og fékk þá bara, var 
bara slegin niður 
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Þetta kom einnig fram í hinum hópnum þar sem mæðrunum var meðal annars ráðlagt 

að gefa ekki ákveðna grauta að borða, nota ekki hoppurólur eða hoppugrindur og fleira. 

 Flestir viðmælendurnir höfðu einnig fundið fyrir fordómum í garð mömmuhópa 

í samfélaginu eða frá heilbrigðisstarfsfólki. Þær voru varaðar við að vera í slíkum hópum 

þar sem utanaðkomandi aðilar höfðu ekki trú á að þeir gætu haft góð áhrif á líðan 

móðurinnar. Eins og kemur fram í viðtali við Guðrúnu: 

...þú veist það voru margir sem þú veist sögðu við mig 
„varaðu þig á þessum hópum“ þegar ég var ólétt... 

Einnig kemur þetta fram í viðtali við Rúnu í sambandi við fordóma heilbrigðisstarfsfólks 
í garð mömmuhópa: 

...svo fer maður kannski og talar við hjúkrunarfræðinginn 
sinn í ungbarnaverndinni og þá alveg „já okey, eru þær í 
hópnum að gera þetta, já okey, sko sérfræðingar mæla 
með...“þær eru svona, maður finnur fyrir því að þær eru 
alveg svona „passaðu þig á þessum hóp, þær eru kannski 
ekki alveg kannski beint að gera það sem við mælum 
með....“ 

Því mætti segja að hópar sem þessir séu tvíeggja sverð. Hópurinn getur haft mjög 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd og líðan mæðra með fyrsta barn og hins vegar mjög góð áhrif 

með því að veita stuðning sem þær hafa jafnvel ekki frá fjölskyldu eða vinum. 

Stuðningurinn er að mati höfundar mikilvægasti hluti umræðunnar sem fer fram í 

hópnum og hann getur verið mjög góður fyrir flestar mæður með fyrsta barn til að 

staðfesta að þær séu í raun að standa sig í nýju og framandi hlutverki. 

 

7 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það getur verið konum mjög til bóta að vera 

meðlimur í mömmuhóp á Facebook, en það getur einnig haft niðurbrjótandi áhrif. 

Niðurstöðurnar eru að mörgu leiti í samræmi við fyrri rannsóknir sem fjallað hefur verið 

um. Eins og kemur fram í rannsókn Drentea og Moren-Cross (2005) þá sýna allir hóparnir 

sem konurnar voru meðlimir í stuðning. Fjallað var um þrenns konar stuðning, 
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tilfinningalegan, óformlegan leiðbeinandi og formlegan leiðbeinandi stuðning. Hópar, 

eins og mæðurnar í rannsókninni voru í sýndu konunum mikinn stuðning og er það í 

samræmi við fyrri kenningu Drentea og Moren-Cross. Fram koma dæmi um allar þrjár 

tegundir stuðnings í viðtölunum en mest var þó um tilfinningalegan og óformlegan 

leiðbeinandi stuðning.  Kenning Hall og Irvine (2008) styður einnig niðurstöður höfundar 

þar sem konurnar leita í hópinn til að fá stuðning, deila sögum og fá ráð við ýmsu sem 

tengist barninu og uppeldi. Einnig fannst þeim mikilvægt að leita til hópsins til að íþyngja 

ekki vinum og ættingjum með umræðu um barnið, vandamál sem tengjast því eða 

spurningar,  eins og kemur fram í rannsókn Hall og Irvine.     

 Þær konur sem voru með sterka sjálfsmynd voru einnig virkari í hópnum sem er 

einnig í samræmi við fyrri rannsóknir á samfélagsmiðlum og einnig eru hópar sem þessir 

mjög góður vettvangur fyrir áhrifastjórnun (Krämer og Winter, 2008). Konurnar setja 

frekar fram upplýsingar sem eru jákvæðar fyrir sjálfmynd þeirra og þær sem hafa lítið 

sjálfstraust spyrja síður spurninga eða leita ráða. Mögulegt er að það sé vegna þess að 

þær þora ekki að sýna að þær vita ekki eða kunna ekki eitthvað sem þær í hlutverki sínu 

sem mæður ættu að vita eða kunna. Konurnar taka einnig viðbrögð annara til sín og það 

hefur áhrif á sjálfmynd þeirra og því mætti segja að hópurinn væri þeirra spegill á 

móðurhlutverkið og þær meta sína hæfni sem mæður út frá velgengni annarra mæðra í 

hópnum.          

 Mömmuhópar geta verið góðir bæði fyrir konur með sterka og veika sjálfsmynd, 

notkun þeirra er hinsvegar mismunandi. Þær með sterka sjálfmynd spyrja frekar 

spurninga og veita einnig svör við þeim og þær sem eru með veika sjálfsmynd nýta sér 

þessar spurningar og svör. Einnig nýta allar konurnar sér þann stuðning sem er að finna 

í hópnum, tilfinningalegan sem og leiðbeinandi stuðning. Þessir þættir eru jákvæðir fyrir 

sjálfsmynd þeirra en að það gangi ekki eins vel hjá þeim og öðrum sem setja inn á síðuna 

getur haft skemmandi áhrif á sjálfsmyndina en þessi þáttur virðist hafa minni áhrif en 

stuðningurinn. Þær konur sem höfðu sterka sjálfsmynd sóttu frekar en þær með veika 

sjálfsmynd í nánari samskipti við hinar konurnar í hópnum og fóru frekar á hittinga utan 

hópsins.            
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Konurnar urðu varar við fordóma innan mömmuhópanna þar sem þær mæður 

sem notuðu óhefðbundnar aðferðir við uppeldi voru gagnrýndar harkalega. Einnig urðu 

þær varar við fordóma heilbrigðisstarfsfólks og annarra sem vöruðu þær við að fara eftir 

leiðbeiningum mæðranna í hópnum.       

 Að lokum telur höfundur að mömmuhópar séu sérstaklega mikilvægir fyrir konur 

með fyrsta barn þar sem þær hafa ekki tenglsanetið sem mæður með annað eða þriðja 

barn hafa og öllum konunum í rannsókninni fannst mjög mikilvægt að vera í samskiptum 

við aðrar konur sem eiga börn í svipuðum aldri. Einnig fannst þeim mikilvægt að fá 

stuðninginn úr hópnum um að þær væru að standa sig vel og að barnið þeirra vaxi og 

dafni eins og það á að gera. Eins og kemur fram í kenningu Bandura (1977) um trú á eigin 

getu, þá getur hópurinn haft jákvæð áhrif á trú kvennanna á eigin getu í 

móðurhlutverkinu með því að veita þeim jákvæða sannfæringu um að þær geti sinnt 

hlutverkinu vel. Stuðningurinn skiptir þær máli þar sem þær hafa ekki gengið í gegnum 

það áður að vera móðir og því fellst ákveðin staðfesting á að þær séu að leika hlutverk 

sitt sem móðir vel í stuðningi hópsins. 
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