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Útdráttur	

Notkun	samfélagsmiðla	hefur	farið	vaxandi	á	síðustu	árum.	Samskipti	fólks	fara	að	miklu	

leyti	 fram	 í	 gegnum	 internetið	 og	 samfélagsmiðla.	 Markmið	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	

rannsaka	 það	 hvort	 að	 Instagram	 hafi	 áhrif	 á	 líkamsmynd	 kvenna.	 Fjallað	 verður	 um	

kenningar	George	Herbert	Mead	og	Charles	Horton	Cooley,	en	báðir	fjölluðu	þeir	mikið	

um	sjálfið	í	sínum	skrifum.	Þeir	fjölluðu	báðir	um	það	hvernig	sjálfið	er	í	stöðugri	þróun	

og	 mótast	 í	 samskiptum	 við	 aðra.	 Skoðaðar	 verða	 nokkrar	 fyrri	 rannsóknir,	

rannsókninarnar	 sem	 skoðaðar	 verða	 fjalla	 um	 líkamsmynd	 og	 samfélagsmiðla.	

Framkvæmd	voru	eigindleg	viðtöl	við	sex	konur	sem	allar	eru	virkar	á	Instagram.	Viðtölin	

voru	 greind	 út	 frá	 kenningum	 og	 fyrri	 rannsóknum.	 Helstu	 niðurstöðurnar	 úr	 þessari	

rannsókn	voru	þær	að	Instagram	virðist	hafa	einhver	áhrif	á	líkamsmynd	þeirra	kvenna	

sem	 talað	 var	 við.	Áhrifin	 virðast	 þó	ekki	 vera	mjög	mikil	 en	 allir	 viðmælendur	 virtust	

mjög	meðvitaðir	um	að	margt	á	Instagram	er	ekki	endilega	raunveruleikinn.	Einnig	kom	

fram	í	niðurstöðunum	að	allir	viðmælendur	halda	að	ef	Instagram	hefði	verið	til	á	þeirra	

unglingsárum	þá	hefði	það	haft	mun	meiri	áhrif	á	viðmælendur	en	það	gerir	núna.	Þær	

niðurstöður	 staðfesta	 niðurstöður	 fyrri	 rannsókna.	 Höfundur	 vonar	 að	 þessi	 rannsókn	

geti	nýst	fyrir	áframhaldandi	rannsóknir	á	þessu	sviði.		
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Formáli		

Þessi	 ritgerð	 er	 lokaverkefni	 mitt	 til	 BA-gráðu	 í	 félagsfræði	 við	 Háskóla	 Íslands.	 Vægi	

ritgerðarinnar	er	12	einingar	(ECTS).	Leiðbeinandi	minn	var	Arnar	Eggert	Thoroddsen	og	

vil	ég	þakka	honum	fyrir	góða	aðstoð	og	allan	þann	áhuga	og	hjálpsemi	sem	hann	sýndi.	

Einnig	vil	ég	þakka	öllum	viðmælendum	mínum	sem	gáfu	sér	tíma	til	þess	að	taka	þátt	í	

þessari	 rannsókn.	 Foreldrum	 mínum	 og	 Guðna	 Tómassyni	 vil	 ég	 þakka	 yfirlestur	 og	

góðar	ráðleggingar.	Í	lokin	vil	ég	þakka	fjöldkyldu	og	vinum	fyrir	stuðning	og	hvatningu	í	

gegnum	þetta	ferli.		
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1 Inngangur	
Á	síðustu	árum	hefur	notkun	samfélagsmiðla	farið	vaxandi.	Samskipti	 fara	nú	að	miklu	

leyti	 fram	 í	 gegnum	 samskiptasíður	 á	 internetinu.	 Farsíminn	 er	 farinn	 að	 gegna	mun	

stærra	hlutverki	í	lífi	fólks	en	hann	gerði	fyrir	tæpum	10	árum	þegar	snjallsíminn	kom	til	

sögunnar.	Nú	til	dags	er	fólk	með	ýmis	konar	smáforrit	í	farsímanum	sínum	og	getur	haft	

samskipti	við	aðra	í	gegnum	þau.	Unglingar	eru	farnir	að	nota	farsíma	sína	mun	meira	til	

þess	að	eiga	samskipti	við	vini	sína	heldur	en	áður.	Samfélagsmiðlar	eru	orðnir	mjög	stór	

hluti	af	lífi	margra	og	fólk	eyðir	miklum	tíma	þar	inni.	Þar	deilir	fólk	myndum	og	öðru	úr	

sínu	 lífi	 og	 fylgist	 með	 því	 hvað	 aðrir	 eru	 að	 gera	 (Ishii,	 2006).	 Instagram	 er	

samfélagsmiðill	sem	snýst	aðallega	um	myndir.	Fólk	deilir	sínum	eigin	myndum	og	fylgist	

með	 myndum	 annarra.	 Instagram	 er	 með	 yfir	 600	 milljónir	 notenda	 um	 allan	 heim	

(Instagram,	2016).	Í	gegnum	tíðina	hafa	ransóknir	sýnt	að	fjölmiðlar	og	auglýsingar	geti	

haft	neikvæð	áhrif	á	líkamsmynd	kvenna	(Yamamiya	o.fl,	2005).	Samfélagsmiðlarnir	hafa	

ekki	verið	 rannsakaðir	 jafn	mikið	og	 fjölmiðlar	þar	 sem	þeir	eru	mun	yngri.	Það	er	því	

mjög	áhugavert	að	skoða	samfélagsmiðlana	betur.	Í	þessari	ritgerð	verður	lögð	áhersla	á	

að	skoða	 Instagram	sérstaklega.	Hefur	 Instagram	áhrif	á	 líkamsmynd	kvenna?	Þetta	er	

spurningin	sem	verður	reynt	að	svara	í	þessari	ritgerð.		

	 Fyrst	 verður	 fjallað	 um	 samfélagsmiðlana	 almennt	 og	 hvernig	 þeir	 virka.	 Þá	

verður	 farið	 nánar	 í	 það	 hvernig	 Instagram	 virkar	 og	 um	 hvað	 það	 snýst.	 Svo	 verður	

aðeins	fjallað	um	hugtakið	líkamsmynd,	en	áhugi	fyrir	því	að	rannsaka	líkamsmynd	hefur	

verið	til	staðar	í	langan	tíma	innan	félagsfræðinnar.	Margar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	

þar	 sem	 líkamsmynd	 er	 rannsóknarefni.	 Því	 næst	 verður	 farið	 yfir	 kenningar	

fræðimannanna	George	Herbert	Mead	og	Charles	Horton	Cooley,	en	þeir	eru	báðir	stór	

nöfn	innan	félagsfræðinnar.	Báðir	hafa	þeir	lagt	áherslu	á	að	skoða	sjálfið	og	hvernig	það	

mótast	 í	 samskiptum	 við	 aðra.	 Fjallað	 verður	meðal	 annars	 um	 I	og	me	 frá	Mead	 og	

spegilsjálfið	sem	Cooley	kynnti.	Einnig	verður	fjallað	um	nokkrar	rannsóknir	síðustu	ára	

sem	fjalla	um	svipað	efni.	Helstu	niðurstöður	þeirra	verða	útlistaðar.	Til	þess	að	komast	

að	því	hvort	 Instagram	hafi	áhrif	á	 líkamsmynd	kvenna	verða	tekin	sex	eigindleg	viðtöl	

við	 konur	 á	 aldrinum	25	–	 31	 árs	 sem	allar	 eru	 virkar	 á	 Instagram.	Viðtölin	 verða	 svo	

greind,	og	reynt	verður	að	varpa	ljósi	á	það	hvort	að	Instagram	hafi	áhrif	á	líkamsmynd	

kvenna.		
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2 Samfélagsmiðlar	

Nú	á	21.	öldinni	eru	samskipti	 farin	að	fara	að	miklu	 leyti	 fram	í	gegnum	internetið	og	

samfélagsmiða.	 Samfélagsmiðlar	 geta	 til	 dæmis	 verið	 tölvupóstur,	 bloggsíður	 og	 síður	

eins	 og	 Facebook,	 Twitter	 og	 Instagram	 (Mangold	 og	 Faulds,	 2009).	 Þó	 svo	 að	

samfélagsmiðlar	komi	 í	mismunandi	 formum	þá	eru	 samfélagsmiðlar	eins	og	þeir	 sem	

skoðaðir	verða	í	þessari	rannsókn	allir	byggðir	upp	á	svipaðan	hátt.	Þetta	eru	síður	þar	

sem	 fólk	 býr	 sér	 til	 aðgang	 og	 eru	 miðlarnir	 hugsaðir	 þannig	 að	 einstaklingar	 hafi	

möguleika	 á	 því	 að	 deila	 upplýsingum,	 sækja	 nýjar	 upplýsingar	 og	 hafa	 samskipti	 við	

annað	fólk.	Notendur	geta	stillt	það	sjálfir	hverjir	sjá	það	efni	sem	þeir	deila.	Þeir	geta	

valið	einhvern	ákveðinn	hóp	sem	sér	efnið,	eða	haft	aðgengið	opið	svo	að	allir	sjái.	Með	

samfélagsmiðlunum	hefur	skapast	tækifæri	fyrir	fólk	að	fá	aðgang	að	efni	sem	það	hafði	

áður	 ekki	 möguleika	 á	 (Fuchs,	 2014).	 Síðurnar	 einkennast	 af	 notendum	 þeirra	 og	

samböndum	 sem	 notendurnir	 mynda.	 Samböndin	 sem	 myndast	 geta	 bæði	 verið	

sameiginleg	 eins	 og	 á	 Facebook	 þar	 sem	 einstaklingar	 senda	 út	 vinabeiðnir	 og	 eru	

tengdir	 ef	 beiðnin	 er	 samþykkt	 og	 sjá	 þá	 báðir	 það	 sem	 hinn	 aðilinn	 setur	 inn.	

Samböndin	 geta	 einnig	 verið	 bara	 á	 annan	 veginn	 eins	 og	 getur	 til	 dæmis	 verið	 á	

Instagram.	Þá	getur	einstaklingur	bætt	við	vini	og	séð	allt	sem	hann	setur	inn.	En	þessi	

vinur	þarf	svo	sjálfur	að	velja	hvort	hann	vilji	bæta	við	einstaklingnum	til	þess	að	sjá	það	

sem	hann	setur	inn.	Það	er	því	oft	þannig	að	einn	fylgist	með	öðrum	en	hann	fylgist	ekki	

með	hinum	aðilanum	til	baka	(Wyrwoll,	2014).		

Notendur	 eiga	 oft	mjög	marga	 vini	 á	 þessum	 síðum	 og	 eru	 það	 oftast	mun	 fleiri	

einstaklingar	 heldur	 en	 myndu	 vera	 saman	 í	 raunveruleikanum.	 Algengt	 er	 að	

háskólanemar	 eigi	 yfir	 200	 vini	 sem	 er	 mun	 meira	 heldur	 en	 einstaklingur	 þekkir	

persónulega	og	er	náinn	(Hogan,	2010).	Notendur	setja	 inn	efni	á	svokallað	streymi	og	

allir	 sem	eru	 tengdir	 notandanum	sjá	það	 sem	hann	 setur	 inn	 á	 sitt	 streymi.	Allt	 sem	

notendur	 setja	 inn	 kemur	 undir	 þeirra	 nafni	 ásamt	 dagsetningu	 og	 tíma.	 Þeir	 sem	

fylgjast	 með	 hafa	 svo	 möguleika	 á	 því	 að	 deila,	 líka	 við	 eða	 setja	 inn	 athugasemd	

(Wyrwoll,	 2014).	 Þessar	 síður	 hafa	 notið	 gífurlegra	 vinsælda	 á	 síðustu	 árum	 og	 þá	

sérstaklega	 hjá	 yngri	 internetnotendum.	 Vinsældirnar	 hafa	 verið	 það	 miklar	 að	

hugtakinu	Facebook	fíkn	hefur	verið	bætt	 inn	í	orðabókina.	Fyrirtæki	eru	einnig	byrjuð	

að	nota	samfélagsmiðlana	í	meira	mæli	til	að	kynna	vörur	sínar	og	þjónustu	(Kaplan	og	
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Haenlein,	 2010).	 Stór	 fjölmiðlafyrirtæki	 eru	 einnig	 farin	 að	 nýta	 sér	 samfélagsmiðla	

meira.	New	York	Times	er	til	dæmis	búið	að	ráða	inn	sérstakan	ritstjóra	sem	sér	bara	um	

samfélagsmiðla	fyrirtækisins	(Fuchs,	2014).		

Í	 þessari	 rannsókn	 verður	 lögð	 áhersla	 á	 að	 skoða	 sérstaklega	 samfélagsmiðilinn	

Instagram.	 Instagram	 var	 stofnað	 þann	 6.	 október	 árið	 2010	 (Instagram,	 2010).	 Á	

Instagram	er	aðal	áherslan	lögð	á	myndir.	Notendur	deila	myndum	með	öðrum	og	geta	

einnig	skoðað	myndir	sem	aðrir	notendur	setja	inn.	Áður	en	þú	deilir	myndinni	þá	hefur	

þú	 möguleika	 á	 því	 að	 breyta	 henni,	 til	 dæmis	 skerpa	 liti,	 gera	 hana	 svarthvíta	 eða	

breyta	fókus	myndarinnar	(Instagram,	2012).	Instagram	er	bæði	aðgengilegt	í	tölvum	og	

símum,	 en	 það	 er	 hægt	 að	 nálgast	 það	 sem	 smáforrit	 fyrir	 snjallsíma.	 Þegar	 notandi	

hefur	 deilt	myndinni	 á	 Instagram	 hefur	 hann	 þann	möguleika	 að	 deila	 henni	 áfram	 á	

fleiri	 samfélagsmiðla	 eins	 og	 Facebook	 eða	 Twitter	 (Instagram,2012).	 Notendur	 geta	

valið	að	hafa	efni	sitt	opið	öllum	eða	 lokað	en	þá	þarf	notandi	að	samþykkja	alla	aðra	

notendur	sem	vilja	 fylgjast	með.	Notandi	hefur	þá	meiri	yfirsýn	yfir	það	hverjir	 fylgjast	

með	því	sem	hann	setur	inn.	Á	þessum	sjö	árum	hefur	Instagram	stækkað	jafnt	og	þétt,	í	

dag	 eru	 notendur	 rúmlega	 600	 milljónir	 talsins	 (Instagram,	 2016).	 Nú	 er	 ekki	 aðeins	

hægt	 að	 setja	 inn	myndir	 heldur	 hefur	 Instagram	 nýlega	 kynnt	 til	 sögunnar	 svokallað	

story	en	þar	geta	notendur	sett	 inn	myndir	og	myndbönd	sem	eru	aðeins	aðgengileg	 í	

einn	 sólarhring	áður	en	þau	hverfa.	Á	 sama	 tíma	og	þessi	nýjung	var	kynnt	var	einnig	

kynntur	möguleikinn	 á	 því	 að	 fara	 í	 beina	 útsendingu	 en	 þá	 geta	 notendur	 tekið	 upp	

myndband	og	aðrir	notendur	geta	fylgst	með	í	beinni	útsendingu	og	sett	athugasemdir	

við	(Instagram,	2017).	

Það	 sem	 samfélagsmiðlarnir	 eiga	 sameiginlegt	 er	 að	 þar	 getur	 fólk	 stjórnað	 því	

hvernig	það	birtist	fyrir	augum	annarra.	Fólk	stjórnar	því	hverju	það	deilir	inn	á	síðurnar	

og	hvernig	myndir	það	setur	inn.	Fólk	er	líklegra	til	þess	að	setja	inn	myndir	þar	sem	það	

lítur	vel	út	og	það	deilir	frekar	jákvæðum	hlutum	úr	sínu	lífi	frekar	en	neikvæðum.	Með	

stafrænni	 ljósmyndatækni,	 eins	 og	 til	 dæmis	 snjallsímum,	 er	 lítið	mál	 að	 taka	margar	

myndir	og	velja	svo	þær	bestu	til	þess	að	setja	á	samfélagsmiðla.	Fólk	getur	því	haft	áhrif	

á	það	hvernig	aðrir	sjá	það	(Siibak,	2015).		

	



9	

3 Líkamsmynd	

Áhugi	 á	 því	 að	 fjalla	 um	 líkamsmynd	 í	 félagsfræðilegum	 tilgangi	 kviknaði	 þegar	 Paul	

Schilder	fjallaði	um	líkamsmynd	í	skrifum	sínum	í	kringum	1920.	Í	bókinni	The	Image	and	

Appearance	 of	 the	 Human	 Body	 fjallaði	 Schilder	 um	 það	 að	 líkamsmynd	 er	 ekki	 bara	

skynjun	 einstaklingsins	 heldur	 snýst	 hún	 líka	 um	 samskipti	 við	 aðra.	 Hann	 skilgreindi	

líkamsmynd	sem	þá	mynd	af	eigin	 líkama	sem	við	búum	til	 í	 huganum,	hvernig	 líkami	

okkar	birtist	okkur	sjálfum.	Áhugi	á	því	að	skoða	líkamsmynd	hefur	vaxið	mikið	á	síðustu	

30	árum.	Skilgreining	Schilders	er	þó	ekki	eina	skilgreiningin	sem	er	notuð	nú	til	dags	um	

líkamsmynd.	 Síðan	 hann	 skrifaði	 um	 líkamsmynd	 hefur	 skilgreiningum	 fjölgað	 og	 ekki	

allir	 rannsakendur	 nota	 sömu	 skilgreiningu	 á	 þessu	 hugtaki.	 Árið	 1999	 voru	 teknar	

saman	 sextán	 skilgreiningar	 sem	 allar	 höfðu	 verið	 notaðar	 til	 þess	 að	 skilgreina	 þetta	

hugtak.	 Skilgreiningarnar	 voru	 meðal	 annars	 ánægja	 með	 þyngd,	 ánægja	 með	 útlit,	

ánægja	með	 líkamann,	 líkamsáhyggjur	og	 fleira	 (Grogan,	2008).	 Í	bókinni	Body	 Image:	

Understanding	 Body	Dissatisfaction	 in	Men,	Women	 and	 Children	 skilgreinir	 höfundur	

líkamsmynd	 sem	 ,,skynjun,	 hugsanir	 og	 tilfinningar	 einstaklinga	 um	 eigin	 líkama”	

(Grogan,	2008,	bls	3).		

Líkamsmynd	 og	 það	 hvernig	 einstaklingur	 upplifir	 sinn	 eigin	 líkama	 tengist	

félagslegum	þáttum	á	margan	hátt.	Líkamsmynd	getur	haft	áhrif	á	það	hvernig	fólki	líður	

með	sjálft	sig	og	haft	áhrif	á	hegðun	og	samskipti	einstaklinga.	Þessi	áhrif	geta	varað	allt	

frá	 því	 að	 við	 erum	 börn	 þangað	 til	 við	 erum	 orðin	 fullorðin	 (Thompson	 og	 Gardner,	

2002).	Samfélagið	getur	haft	mikil	áhrif	á	það	hvernig	 líkamsmynd	einstaklingur	hefur.	

Myndir	 í	 fjölmiðlum	 eru	 mikilvægar	 í	 þessu	 samhengi	 en	 þær	 myndir	 sem	 fólk	 sér	 í	

fjölmiðlum	 geta	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 líkamsmynd	 einstaklinga.	 Fólk	 er	 þó	 mjög	 mis	

viðkvæmt	fyrir	áhrifum	frá	slíkum	myndum	en	sýnt	hefur	verið	fram	á	það	að	unglingar	

séu	 einn	 viðkvæmasti	 hópurinn	 fyrir	 því	 að	 verða	 fyrir	 áhrifum	 frá	 myndum	 úr	

fjölmiðlum.	 Einnig	 er	 fólk	 með	 átraskanir	 og	 fólk	 sem	 stundar	mikla	 líkamsrækt	 talið	

vera	í	áhættu	í	þessu	sambandi.	Óánægja	með	eigin	líkama	og	það	að	finnast	maður	til	

dæmis	vera	of	 feitur	getur	verið	hvetjandi	á	einhvern	hátt	þar	 sem	 fólk	 fær	einhverja	

hvatningu	til	þess	að	koma	sér	 í	betra	 form	og	svo	framvegis	en	það	getur	einnig	haft	

slæm	áhrif.	Það	getur	orðið	til	þess	að	fólk	þorir	ekki	að	skrá	sig	í	hópíþróttir	eða	mæta	í	

líkamsrækt	af	því	 að	það	hefur	áhyggjur	af	því	hvernig	það	 lítur	út	og	heldur	að	aðrir	
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munu	dæma	það.	Það	er	mjög	mikilvægt	að	það	sé	eitthvað	í	samfélaginu	sem	hvetji	til	

jákvæðrar	líkamsmyndar	og	að	fólk	þurfi	ekki	að	hafa	áhyggjur	af	því	hvernig	það	lítur	út	

og	sé	með	neikvæða	 líkamsímynd.	Fólk	þarf	að	sjá	að	allir	 séu	 flottir	eins	og	þeir	eru,	

allir	 líkamar	 eru	 fallegir,	 það	 á	 ekki	 að	 vera	 einhver	 ein	 tegund	 af	 líkama	 sem	 er	

eftirsóknarverðari	en	önnur	(Grogan,	2008).	

	Í	vestrænum	nútíma	samfélögum	hefur	verið	mikil	pressa	á	það	að	allir	eigi	að	líta	

vel	 út.	 Kröfur	 samfélagsins	 gera	 ráð	 fyrir	 því	 að	 allar	 konur	 séu	 grannar	 og	 þetta	 er	

samþykkt	af	 flestum	konum	en	þó	er	ekki	möguleiki	 á	því	 að	allar	 konur	 líti	 svona	út.	

Karlmenn	eru	heldur	ekki	undanskildir	 frá	slíkum	kröfum,	þeir	eiga	að	vera	með	mikla	

vöðva	 og	 flatan	 maga.	 Einstaklingurinn	 sjálfur	 ber	 aðeins	 takmarkaða	 ábyrgð	 á	 því	

hvernig	líkami	hans	er.	Hann	ber	ekki	ábyrgð	á	hæð,	augnliti	eða	skóstærð	en	samfélagið	

heldur	 stundum	 að	 honum	 kröfum	 um	 að	 	 hann	 eigi	 að	 bera	 ábyrgð	 á	 því	 í	 hvaða	

fatastærð	hann	er	til	dæmis.	Miðað	við	þessar	kröfur	innan	samfélagsins	og	þær	myndir	

sem	eru	út	um	allt	í	fjölmiðlum	og	tískutímaritum	þá	kemur	það	ekki	á	óvart	að	stór	hluti	

fólks	upplifir	neikvæða	líkamsímynd	(Tiggermann,	2004).		

Nú	 á	 síðustu	 árum	 hafa	 verið	 stofnaðar	 herferðir	 til	 þess	 að	 hvetja	 til	 jákvæðrar	

líkamsmyndar.	 Þessar	 herferðir	 hafa	 mikið	 verið	 á	 samfélagsmiðlunum.	 Dæmi	 um	

herferð	sem	hefur	verið	hér	á	landi	er	Sönn	fegurð	sem	fyrirtækið	Dove	stóð	fyrir.	Dove	

hefur	 í	meira	 en	 áratug	 reynt	 að	 stuðla	 að	 bættri	 líkamsmynd	 kvenna.	 Allar	myndir	 í	

auglýsingum	 þeirra	 sýna	 fjölbreytta	 líkama	 og	 sýna	 kvenlega	 fegurð	 á	 margan	 hátt.	

Fyrirtækið	hefur	einnig	 styrkt	 rannsóknir	 sem	stuðla	að	því	 að	bæta	 líkamsmynd	 fólks	

(Dove,	engin	dagsetning).	
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4 Kenningar	

4.1 George	Herbert	Mead	

Bandaríski	félagsfræðingurinn	George	Herbert	Mead	hefur	í	verkum	sínum	fjallað	mikið	

um	sjálfið.	Samkvæmt	Mead	er	sjálfið	eitthvað	sem	er	í	stöðugri	þróun	alla	ævi,	það	er	

aldrei	 fullmótað	 og	 er	 alltaf	 að	 taka	 einhverjum	 breytingum.	 Tungumálið	 er	 mjög	

mikilvægt	til	þess	að	sjálfið	mótist	og	þróist,	en	án	tungumálsins	gætum	við	ekki	þróað	

með	 okkur	 sjálf	 þar	 sem	 það	 mótast	 í	 félagslegum	 samskiptum	 og	 virkni.	 Með	

tungumálinu	 geta	 einstaklingar	 svarað	 hver	 öðrum	 í	 gegnum	 orð,	 hljóð,	 tákn	 og	

látbragð.	Tilfinningar	eins	og	gleði	og	reiði	eru	látnar	í	ljós	með	tungumáli	(Mead,	1934).	

Mead	 fjallaði	 um	 merkingarbær	 tákn.	 Merkingarbær	 tákn	 eru	 eitthvað	 sem	 aðeins	

mennirnir	hafa,	tákn	eru	merkingarbær	þegar	táknið	kallar	fram	sömu	viðbrögð	hjá	fólki.	

Tungumálið	er	því	mjög	merkingarbært	 táknakerfi.	 Það	kallar	 fram	sömu	viðbrögð	hjá	

fólkinu	sem	talar	og	fólkinu	sem	hlustar	(Ritzer,	2000).	Tveir	aðrir	þættir	eru	einnig	mjög	

mikilvægir	fyrir	mótun	sjálfsins,	en	það	er	að	leika	sér	(e.	play)	og	leikir	(e.	games).	Með	

því	 að	 leika	 sér	 læra	 börn	 að	 fara	 í	 mismunandi	 hlutverk,	 þau	 læra	 að	 herma	 eftir	

hlutverkum	 fólksins	 í	 kringum	 sig.	 Sjálfið	 þróast	 þannig	 í	 gegnum	 hlutverkaleik.	 Með	

hlutverkaleik	geta	börn	sett	sig	í	spor	annarra	og	lært	að	skilja	hvernig	öðrum	líður.	Með	

leikjunum	 læra	 börn	 svo	 að	 það	 eru	 ákveðnar	 reglur	 í	 leiknum	 og	 þau	 læra	 að	 fylgja	

þeim	reglum	til	að	vinna	í	leik	eða	ná	velgengni	þarf	að	fara	eftir	ákveðnum	leikreglum	

(Mead,	1934).		

Mead	 talaði	 um	 tvær	 hliðar	 sjálfsins	 það	 eru	 I	 og	 Me.	 I	 er	 ófyrirsjáanlegt	 og	

óútreiknanlegt.	Það	er	skapandi	og	kemur	okkur	oft	á	óvart.	Vegna	þess	að	I	er	til	staðar	

þá	erum	við	aldrei	algjörlega	meðvituð	um	okkur	sjálf,	við	getum	komið	okkur	sjálfum	á	

óvart	 með	 gjörðum	 okkar.	 I	 er	 í	 raun	 fyrstu	 viðbrögð	 sjálfsins,	 eins	 og	 til	 dæmis	 að	

hnerra	eða	gráta,	einhver	viðbrögð	sem	við	ráðum	ekki	endilega	við.	Þegar	við	fæðumst	

erum	við	bara	með	I		þar	sem	að		I	eru	bara	fyrstu	viðbrögð,	ungabörn	eru	ekki	meðvituð	

um	 fólkið	 í	 kringum	 það	 og	 þarfir	 þess.	 I	 er	 eitthvað	 sem	 við	 þekkjum	 aðeins	 í	

minningunni	(Mead,	1934).	Me	er	aftur	á	móti	eitthvað	sem	við	erum	meðvituð	um.	Me	

stendur	 fyrir	 lærða	hegðun	og	þá	hegðun	 sem	samfélagið	og	aðrir	einstaklingar	búast	

við	af	okkur.	Me	þróast	 í	gegnum	samfélagið	og	félagsleg	samskipti.	Me	ríkir	yfir	 I.	Me	

fer	eftir	markmiðum	og	 leiðum	samfélagsins	og	við	hegðum	okkur	á	einhvern	ákveðin	
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hátt,	 eins	 og	 samfélagið	 og	 aðrir	 í	 kringum	okkur	 vilja	 að	 við	 hegðum	okkur,	 það	 er	 í	

rauninni	 einhversskonar	 ritskoðandi.	 Allir	 einstaklingar	 hafa	 bæði	 I	 og	Me	 og	 báðar	

þessar	hliðar	sjálfsins	eru	mikilvægar	fyrir	samfélagið.	Án	 I	myndu	breytingar	ekki	geta	

átt	 sér	 stað,	en	það	eru	einstaklingar	 sem	hafa	valdið	miklum	breytingum	með	því	að	

haga	 sér	 ekki	 í	 samræmi	 við	 viðmið	 samfélagsins.	Án	me	getur	 samvinna	og	 samfélag	

ekki	átt	sér	stað,	svo	að	samspil	þessa	tveggja	þátta	er	mikilvægt	(Mead,	1934).	Mead	

talaði	um	það	að	Me	 leyfir	einstaklingnum	að	 lifa	á	þægilegan	hátt	 í	hinum	félagslega	

heimi.	I	gerir	breytingar	samfélagsins	mögulegar.	I	og	Me	eru	hluti	af	hinu	félagslega	og	

gera	bæði	einstaklingum	og	samfélaginu	í	heild	mögulegt	að	virka	betur	(Ritzer,	2000).	

Mead	 talaði	 um	að	 fólk	hagar	 sé	oft	 á	þann	hátt	 sem	 samfélagið	og	 aðrir	 vilji	 að	það	

hegði	sér.	Einstaklingur	veit	hvernig	samfélagið	vill	að	hann	hegði	sér	svo	hann	hagar	sér	

í	samræmi	við	það.		Þegar	einstaklingar	nota	samfélagsmiðla	eins	og	til	dæmis	Instagram	

þá	nota	þeir	me	frekar	en	I.	Þar	hagar	fólk	sér	oftast	í	samræmi	við	það	hvernig	aðrir	sjá	

það.	Fólk	reynir	að	haga	sér	eftir	viðmiðum	samfélagsins,	þar	sem	flestir	vilja	líta	vel	út	

fyrir	 augum	annarra,	 svo	það	hagar	 sér	 í	 samræmi	við	það	og	það	eru	engin	ósjálfráð	

viðbrögð.	Flestir	vilja	ekki	vera	öðruvísi	og	reyna	því	að	birtast	öðrum	eins	og	þeir	halda	

að	aðrir	vilji	sjá	það	(Siibak,	2015).	

4.2 Charles	Horton	Cooley	

Charles	 Horton	 Cooley	 er	 einnig	 stórt	 nafn	 innan	 félagsfræðinnar,	 en	 hann	 var	

bandarískur	félagsfræðingur	sem	skrifaði	mikið	á	sínum	tíma.	Hann	fjallaði	eins	og	Mead	

mikið	um	sjálfið.	Hans	skrif	komu	út	mun	fyrr	en	skrif	Mead.	Cooley	talaði	um	það	að	

með	því	að	skoða	hversdagslíf	einstaklinga	er	hægt	að	skilja	betur	af	hverju	einstaklingar	

haga	 sér	 eins	 og	 þeir	 gera.	 Til	 þess	 að	 skilja	 hegðun	 einstaklinga	 verðum	við	 að	 skilja	

merkinguna	 sem	 fólk	 tengir	 við	 ákveðnar	 aðstæður	 og	 hegðunina	 sem	 fólk	 lærir	 að	

tengja	við	þær	aðstæður.	Cooley	sagði	að	samfélagið	móti	þá	einstaklinga	sem	lifa	í	því.	

Hann	var	einn	af	þeim	fyrstu	sem	fór	að	skoða	hversdagslíf	einstaklinga	til	þess	að	skilja	

betur	félagsfræðilega	þætti.		

Cooley	 skoðaði	 svokallaða	 frumhópa.	 Þessir	 hópar	 eru	 hópar	 sem	 eru	 hvað	

mikilvægastir	 í	 félagsmótun	einstaklinga	eins	og	 fjölskyldan,	 leikfélagar	barna	eða	þeir	

einstaklingar	sem	eru	næstir	einstaklingum	á	sínum	æskuárum.	Þessir	hópar	hafa	mikil	

áhrif	á	einstaklinga	og	móta	þá.	Fólk	lærir	hegðun	af	fólkinu	í	kringum	sig.	Þessir	hópar	
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kallast	 frumhópar	 af	 því	 að	 fólkið	 í	 frumhópunum	 er	 fyrsta	 fólkið	 sem	 hefur	 áhrif	 á	

einstakling	 og	 gefur	 honum	 sína	 fyrstu	 upplifun	 af	 því	 hvernig	 það	 er	 að	 tilheyra	

félagslegum	hópi.		Frumhópar	eiga	að	veita	félagsskap,	tilfinningalegan	stuðning,	ást	og	

öryggi.	 Cooley	 komst	 að	 því	 að	 því	 meira	 sem	 samfélög	 iðnvæddust,	 því	 meiri	 varð	

einstaklingshyggja	í	samfélaginu	og	gamlar	fjölskylduhefðir	urðu	ekki	jafn	mikilvægar	og	

þær	voru	áður	(Cooley,	2005).		

Cooley	 fjallaði	 mikið	 um	 sjálfið	 og	 kom	með	 hugtakið	 spegilsjálf	 (e.	 looking	 glass	

self).	Sjálfið	mótast	í	samskiptum	við	annað	fólk.	Það	er	í	raun	þannig	að	við	sjáum	okkur	

sjálf	 með	 augum	 annarra,	 aðrir	 einstaklingar	 hafa	 mikil	 áhrif	 á	 mótun	 sjálfsins.	

Spegilsjálfið	hefur	þrjá	meginþætti,	fyrsti	þátturinn	er	ímyndun	okkar	af	því	hvernig	við	

birtumst	 öðrum,	 annar	 þátturinn	 er	 ímyndun	okkar	 af	 því	 hvernig	 hinn	 aðilinn	 dæmir	

framkomu	okkar	og	þriðji	þátturinn	er	einhver	 tilfinning	sem	kemur	 fram	eins	og	stolt	

eða	 niðurlæging.	 Þessi	 tilfinning	 sem	 einstaklingur	 fær	 eins	 og	 stolt	 eða	 niðurlæging	

kemur	oftast	ekki	 fram	vegna	álits	hans	sjálfs	heldur	er	það	álit	annarra	á	honum	sem	

kallar	 fram	þessa	 tilfinningu.	 Samkvæmt	Cooley	 er	mikilvægt	 fyrir	 einstaklinga	 að	 vita	

hvernig	 aðrir	 sjá	þá	og	hvað	öðrum	 finnst	um	þá.	 Fólk	 vill	 líta	 vel	 út	 fyrir	 öðrum,	það	

reynir	að	 sjá	 sig	með	augum	annarra	og	 reynir	að	 ímynda	sér	hvað	öðrum	 finnst.	Það	

reynir	 svo	 að	 haga	 sér	 þannig	 að	 aðrir	 fái	 sem	 besta	 mynd	 af	 þeim	 (Cooley,	 1902).	

Sjálfsmynd	 einstaklinga	 mótast	 af	 því	 hvernig	 þeir	 ímynda	 sér	 að	 þeir	 birtist	 öðrum	

einstaklingum.	Samfélagið	og	fólkið	í	kringum	okkur	geta	haft	mikil	áhrif	á	sjálfsmynd.	Ef	

barn	er	talið	vera	gáfað	af	fólkinu	í	kringum	það	þá	fer	það	að	trúa	því	að	það	sé	gáfað.	

Það	ýtir	undir	 sjálfsöryggi	en	einnig	getur	 fólkið	 í	 kringum	barnið	haft	neikvæð	áhrif	á	

sjálfsmynd	þess	ef	því	er	til	dæmis	alltaf	sagt	að	það	standi	sig	ekki	nógu	vel.	Barnið	fer	

þá	að	trúa	því	að	það	standi	sig	ekki	nógu	vel	og	það	hefur	áhrif	á	mótun	sjálfsmyndar	

hjá	barninu.	 Fólk	 vill	 standa	undir	þeim	væntingum	sem	 fólkið	 í	 kringum	það	hefur	 til	

þess	 (Isaksen,	2013).	Flestir	vilja	að	öðrum	 líki	vel	við	 sig.	En	ef	að	einstaklingur	hefur	

lélega	sjálfsmynd	og	hugsar	meira	um	hvað	öðrum	finnist	en	hvað	honum	finnst	sjálfum	

þá	 fer	 lífið	 að	 snúast	 eingöngu	um	það	að	 standast	 væntingar	 annarra.	 Fólk	með	 lítið	

sjálfsálit	og	lélega	sjálfsmynd	er	líklegra	til	þess	að	hugsa	mikið	um	álit	annarra	(Isaksen,	

2013).	Frumhóparnir	eru	því	mikilvægir	til	þess	að	hjálpa	einstaklingum	að	skapa	góða	

sjálfsmynd	og	hátt	sjálfsálit	(Cooley,	2005).		
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5 Fyrri	rannsóknir	

Margar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	áhrifum	fjölmiðla	á	líkamsmynd	kvenna	í	gegnum	

tíðina.	Nú	á	tímum	er	áhugavert	að	skoða	áhrif	samfélagsmiðla	á	líkamsmynd.	Síðustu	ár	

hefur	 slíkum	 rannsóknum	 fjölgað	 en	 þetta	 er	 nýlegt	 rannsóknarefni	 og	 því	 hafa	 ekki	

verið	 gerðar	 jafn	 margar	 rannsóknir	 á	 samfélagsmiðlum	 eins	 og	 fjölmiðlum	 almennt.	

(Perloff,2014).	Samfélagsmiðlar	eru	nokkuð	ólíkir	hefðbundnum	fjölmiðlum.	En	þar	geta	

notendur	 til	 dæmis	 verið	 í	 samskiptum	 við	 aðra.	 Þeir	 geta	 deilt	 myndum	 og	 fengið	

athugasemdir	á	þær.	Þeir	eru	persónulegir,	allir	eiga	sinn	eigin	persónulega	aðgang.	Það	

eru	 margar	 vísbendingar	 fyrir	 því	 að	 samfélagsmiðlar	 geti	 haft	 áhrif	 á	 líkamsmynd	

einstaklinga.	 Inn	á	þessum	síðum	má	finna	mikið	af	myndum	af	grönnum	konum,	með	

líkama	sem	hafa	verið	eftirsóknarverðir	í	samfélaginu	í	langan	tíma.	Samfélagsmiðlarnir	

eru	einnig	aðgengilegir	allan	sólarhringinn,	til	þess	að	skoða,	breyta	og	setja	inn	myndir.	

Fólk	er	með	smáforrit	í	símum	sínum	svo	það	hefur	aðgang	að	samfélagsmiðlum	hvar	og	

hvenær	sem	er	(Perloff,	2014).		

Rannsókn	 sem	 gerð	 var	 árið	 2014	 skoðaði	 áhrif	 Facebook	 á	 líkamsmynd	 og	 skap.	

Rannsóknin	var	framkvæmd	þannig	að	112	konur	á	aldrinum	17-25	ára	voru	fengnar	til	

þess	að	skoða	Facebook,	tískutímarit	á	netinu	eða	aðra	heimasíðu	sem	snerist	ekki	um	

útlit	 í	 tíu	 mínútur.	 Tekið	 var	 forpróf	 og	 einnig	 var	 tekið	 próf	 eftir	 þessar	 mínútur	 á	

síðunum.	 Þar	 voru	 þáttakendur	 spurðir	 út	 í	 skap	 og	 ánægju	 með	 líkama	 sinn.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	Facebook	getur	haft	neikvæð	áhrif	á	líkamsmynd	

kvenna.	Hún	sýndi	að	þær	konur	 sem	eru	gjarnar	á	að	bera	 sig	 saman	við	aðra	 fundu	

fyrir	 meiri	 neikvæðum	 hugsunum	 eftir	 að	 hafa	 skoðað	 Facebook	 en	 aðrar	 síður	 sem	

snerust	ekki	um	útlit.	Einnig	sýndu	niðurstöðurnar	það	að	Facebook	hefur	ekki	bara	áhrif	

á	líkamsmynd,	heldur	fer	fólk	oft	að	bera	sig	almennt	saman	við	annað	fólk.	Fólki	finnst	

aðrir	vera	hamingjusamir	eða	lifa	betra	lífi	en	það	sjálft	og	það	getur	haft	neikvæð	áhrif.	

Það	kom	einnig	fram	að	konur	eru	ekki	bara	að	bera	líkama	sína	saman	við	aðra	líkama	

heldur	eru	þær	líka	að	hugsa	um	andlitsfall,	hár,	húð	og	útlit	almennt.		Fleiri	fundu	fyrir	

óánægju	 með	 eigin	 líkama	 þegar	 þær	 skoðuðu	 tískutímarit	 á	 netinu.	 	 Rannsakendur	

töldu	það	vera	vegna	þess	að	á	Facebook	er	meira	um	andlitsmyndir	heldur	en	myndir	af	

öllum	líkamanum	og	þess	vegna	er	 fólk	 líka	að	bera	þetta	saman.	Rannsakendur	töldu	

einnig	 að	 á	 Facebook	 væru	 fleiri	myndir	 af	 ólíkum	 líkömum	en	 í	 tískutímaritum	 væru	
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frekar	einhæfari	myndir	og	þessvegna	fundu	þátttakendur	fyrir	meira	óöryggi	þegar	þeir	

skoðuðu	tískutímaritin	(Fardouly	o.fl.	2015).		

Rannsókn	sem	gerð	var	í	Bretlandi	árið	2005	skoðaði	hvort	stjörnudýrkun	hefði	áhrif	

á	 líkamsmynd.	 Það	 er	 að	 segja	 þegar	 fólk	 hefur	 mikið	 álit	 á	 og	 lítur	 upp	 til	 frægra	

einstaklinga.	 Þátttakendur	 í	 rannsókninni	 voru	 í	 þremur	 hópum,	 unglingar	 á	 aldrinum	

14-16	ára,	nemendur	í	háskóla	á	aldrinum	18-30	ára	og	svo	fullorðnir	einstaklingar	sem	

voru	ekki	 í	háskóla	á	aldrinum	22-60	ára.	 Í	niðurstöðunum	kom	í	 ljós	að	stjörnudýrkun	

hefur	neikvæð	áhrif	á	líkamsmynd	unglingsstelpna	einungis	og	ekki	hinna	hópanna	sem	

skoðaðir	 voru.	 Rannsakendur	 sögðu	 að	 þessar	 niðurstöður	 kæmu	 líklega	 fram	 vegna	

þess	 að	 algengt	 er	 að	 unglingsstelpur	 líti	mikið	 upp	 til	 frægra	 einstaklinga	með	 flotta	

líkama	 og	 það	 hafi	 áhrif	 á	 að	 þær	 fái	 slæma	 líkamsmynd.	 Einnig	 töldu	 þeir	 að	 þær	

unglingsstelpur	sem	eru	ekki	með	góða	líkamsmynd	fyrir	geti	orðið	helteknar	af	frægum	

einstaklingum	 sem	 þeim	 finnst	 vera	með	 flotta	 líkama.	 Töldu	 þeir	 líka	 að	 þessir	 tveir	

þættir	geti	orðið	vítahringur	og	spili	saman	(Maltby	o.fl.,	2005).		

Önnur	rannsókn	skoðaði	áhrif	einskonar	líkamsrækta	mynda	á	líkamsmynd	kvenna.	

Rannsóknin	lagði	áherslu	á	að	skoða	Instagram	sérstaklega.	Instagram	hefur	þá	sérstöðu	

að	 vera	 eini	 samfélagsmiðillinn	 sem	 leggur	 aðaláherslu	 á	 myndir.	 Þar	 var	 fjallað	 um	

samfélagsmiðlana	 og	 að	 eftir	 því	 sem	 konur	 eyða	meiri	 tíma	 í	 að	 setja	 inn	myndir	 og	

skoða	myndir	 frá	öðrum	því	meiri	áhrif	hefur	það	á	 líkamsmynd	þeirra.	 Í	 rannsókninni	

voru	130	konur	fengnar	til	að	taka	þátt.	Allar	voru	þær	nemendur	í	háskóla	í	Ástralíu	og	

voru	 á	 aldrinum	 17-30	 ára.	 Niðurstöðurnar	 sýndu	 að	 þó	 svo	 að	 svona	 myndir	 geti	

stundum	 verið	 hvetjandi	 og	 veitt	 innblástur	 á	 einhvern	 hátt	 þá	 hafa	 þessar	 myndir	

einnig	 áhrif	 á	 líkamsmynd	 kvenna	 og	 geta	 leitt	 til	 þess	 að	 þær	 verði	 óánægðar	 með	

líkama	sinn.	Þetta	getur	einnig	leitt	til	þess	að	þær	þrói	með	sér	lágt	sjálfsálit.	Þó	svo	að	

þetta	hafi	neikvæð	áhrif	þá	kom	fram	að	þetta	geti	 líka	haft	jákvæð	og	hvetjandi	áhrif.	

Það	getur	verið	erfitt	að	komast	hjá	því	að	sjá	svona	myndir	á	samfélagsmiðlunum.	Þó	

að	 einstaklingur	 sé	 ekki	 sjálfur	 að	 fylgjast	 með	 fólki	 sem	 setur	 svona	 myndir	 inn	 á	

miðlana	 þá	 er	 mjög	 líklegt	 að	 hann	 sjái	 þær	 í	 gegnum	 vini	 eða	 auglýsingar.	

Rannsakendur	töluðu	um	það	að	þarna	væri	um	nýlegt	svið	fjölmiðla	að	ræða	sem	hafi	

áhrif	á	líkamsmynd	(Tiggermann,	2015).		
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Íslensk	rannsókn	sem	rannsakaði	líkamsmynd	íslenskra	ungmenna	í	6.	8.	og	10.	bekk	

sýndi	 fram	 á	 að	 meirihluti	 þátttakenda	 í	 rannsókninni	 voru	 sáttir	 við	 útlit	 sitt.	

Rannsóknin	 var	 gerð	 árið	 2006	 og	 2010	 og	 voru	 svipaðar	 niðurstöður	 á	 báðum	

tímapunktum.	 Það	 voru	 þó	 í	 kringum	 27%	 árið	 2006	 og	 21%	 árið	 2010	 sem	 höfðu	

neikvæða	líkamsmynd.	Stelpur	voru	óánægðari	heldur	en	strákar.	Það	getur	verið	mikið	

misræmi	á	milli	þess	hvernig	líkami	er	eftirsóknarverður	og	hugmyndir	um	eigin	líkama.	Í	

niðurstöðunum	 kom	 fram	 að	 flestir	 sem	 voru	 með	 neikvæða	 líkamsmynd	 voru	 þó	 í	

kjörþyngd.	Niðurstöðurnar	 sýndu	að	neikvæð	 líkamsmynd	 fór	vaxandi	eftir	aldri	en	15	

ára	stúlkur	voru	líklegri	til	þess	að	hafa	neikvæða	líkamsmynd	heldur	en	þær	sem	voru	

13	ára	og	er	talið	að	kynþroskaskeiðið	eigi	stóran	hluta	í	því	(Anna	Lilja	Sigurvinsdóttir,	

Ársæll	M.	Arnarsson,	Þóroddur	Bjarnason,	2012).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



17	

6 Rannsókn	á	líkamsmynd	kvenna	á	Instagram	

Þegar	fyrri	rannsóknir	eru	skoðaðar	má	sjá	að	samfélagsmiðlarnir	geta	haft	margskonar	

áhrif	á	fólk	sem	notar	þá.	Hægt	er	að	rannsaka	þessa	miðla	á	marga	vegu	en	hér	á	eftir	

verður	 áherslan	 lögð	 á	 að	 skoða	 líkamsmynd	 íslenskra	 kvenna	 á	 samfélagsmiðlinum	

Instagram.	Með	því	 að	 rannsaka	þetta	 vonast	höfundur	 til	 þess	að	geta	 varpað	 ljósi	 á	

það	 hver	 upplifun	 kvenna	 er	 á	 Instagram	 og	 hvort	 að	 Instagram	 hafi	 einhver	 áhrif	 á	

líkamsmynd	 kvenna.	 Í	 textanum	 hér	 á	 eftir	 verða	 viðtöl	 við	 sex	 íslenskar	 konur	 á	

Instagram	skoðuð	og	grein	verður	gerð	fyrir	þeim	þemum	sem	fram	komu	þar.	

	

6.1 Aðferðafræði	
Við	 gerð	 rannsóknarinnar	 voru	 tekin	 sex	 eigindleg	 viðtöl	 við	 konur	 sem	 allar	 nota	

Instagram.	Allir	viðmælendur	voru	á	aldrinu	25	–	31	árs.	Viðtölin	 stóðu	öll	yfir	 í	10-20	

mínútur.	 Viðmælendur	 voru	 valdir	með	 hentugleika	 úrtaki	 og	 voru	 öll	 viðtölin	 tekin	 á	

tímabilinu	 febrúar	 til	 mars	 árið	 2017.	 Öll	 viðtölin	 voru	 tekin	 á	 stað	 sem	 hentaði	

viðmælanda	vel,	til	dæmis	í	skólanum	hjá	viðkomandi.	Eigindleg	viðtöl	voru	tekin	til	þess	

að	fá	dýpri	skilning	á	upplifun	einstaklinga.	Í	viðtölunum	var	stuðst	við	opnar	spurningar	

og	 reynt	 var	 að	 fá	 viðmælandann	 til	 að	 velta	 fyrir	 sér	 hlutunum	 og	 koma	 með	 sitt	

sjónarhorn	og	upplifun.		

Notast	 var	 við	 viðtalsramma	 sem	 samanstóð	 af	 17	 spurningum.	 Þessi	 listi	 af	

spurningum	 er	 þó	 ekki	 tæmandi	 og	 oft	 sköpuðust	 áhugaverðar	 umræður	 og	 fleiri	

spurningar	komu	fram	út	frá	þessum	spurningum.	Hér	fyrir	neðan	kemur	listi	yfir	þær	17	

spurningar	sem	stuðst	var	við	í	viðtölunum.		

1. Hversu	miklum	tíma	eyðir	þú	á	Instagram	?	

2. Hversu	marga	Instagram	reikninga	ertu	með	?	

3. Hvernig	myndir	seturðu	inn	?	

4. Hversu	mörg	like	færðu	vanalega	á	myndirnar	þínar	?	 	

5. Pælirðu	mikið	í	því	hvað	þú	færð	mörg	like	?	
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6. Finnst	þér	þú	fá	nógu	mörg	like	?	

7. Hversu	mikið	breytirðu	myndum	áður	en	þú	setur	þær	á	Instagram	?	

8. Hvernig	fólki	fylgist	þú	helst		með	?	

9. Hverjar	eru	þínar	fyrirmyndir	á	Instagram	?	

10. Hversu	oft	berðu	líkama	þinn	saman	við	líkama	annarra	á	Instagram	?	

11. Hversu	örugg	finnst	þér	þú	vera	með	eigin	líkama	?	

12. Er	eitthvað	sem	þú	myndir	vilja	breyta	við	eigin	líkama	?	

13. Hvað	 finnst	 þér	 um	 „fitness“	 Instagrammara	 sem	 deila	 myndum	 af	 árangri	

sínum	í	ræktinni	til	dæmis	?	

14. Finnst	þér	þú	upplifa	pressu	um	að	þú	eigir	að	líta	út	á	einhvern	sérstakan	hátt	

á	myndunum	sem	þú	setur	inn	?		

15. Hversu	oft	sérðu	myndir	sem	fá	þig	til	þess	að	hugsa	um	eigin	líkama	?	

16. Ertu	með	einhverja	ákveðna	hugmynd	um	það	hvernig	hinn	fullkomni	líkami	á	

að	líta	út	?	

17. Hefurðu	tekið	eftir	herferðum	á	samfélagsmiðlunum	sem	hvetja	til	jákvæðrar	

líkamsímyndar,	 til	 dæmis	 Sönn	 fegurð	 frá	 Dove	 eða	 The	 Perfect	 Body	 frá	

Victoria’s	Secret	og	fleira	svipað.		

18. Ef	þú	hefðir	verið	á	Instagram	þegar	þú	varst	unglingur	heldurðu	að	það	hefði	

haft	einhver	áhrif	á	þig	?		

	

6.2 Greining	á	svörum	
Flestir	 viðmælendurnir	 sögðust	 eyða	 í	 kringum	 einni	 klukkustund	 á	 Instagram	 á	 dag.	

Viðmælandi	2	eyðir	þó	aðeins	 í	kringum	fimm	til	 tíu	mínútum	á	dag,	og	viðmælandi	6	

sagðist	eyða	í	kringum	einni	til	tveimur	klukkustundum	á	Instagram	á	dag.	Þegar	viðtölin	



19	

voru	skoðuð	komu	ákveðin	þemu	í	ljós	og	hér	fyrir	neðan	verður	fjallað	um	þau	þemu	og	

það	sem	kom	út	úr	viðtölunum.			

	

6.2.1 Myndir	og	like		

Eins	 og	 fram	 kom	 hér	 að	 ofan	 hagar	 fólk	 sér	 oft	 eftir	 því	 hvernig	 það	 heldur	 að	 það	

birtist	öðrum.	Annað	fólk	getur	haft	mikil	áhrif	á	sjálf	einstaklinga.	Samkvæmt	spegilsjálfi	

Cooley	vill	fólk	reyna	að	birtast	öðrum	á	jákvæðan	hátt.	Það	var	því	áhugavert	að	skoða	

hvernig	myndir	 viðmælendur	eru	að	deila	með	öðrum.	Einnig	 var	 áhugavert	 að	 skoða	

það	hvort	að	 like	á	 Instagram	hafi	einhver	áhrif.	Pælir	 fólk	mikið	 í	því	hvað	það	fær	til	

dæmis	 mörg	 like	 og	 svo	 framgvegis.	 Flestir	 viðmælendurnir	 sögðust	 vera	 að	 deila	

myndum	 af	 svipuðum	 hlutum.	 Þetta	 eru	 oftast	 myndir	 úr	 daglegu	 lífi	 einstaklinga,	

ferðalög,	 fjölskyldan,	 vinir,	 einhverjar	 sögðust	 stundum	 setja	 sjálfsmyndir,	 einnig	 voru	

einhverjar	sem	deila	stundum	myndum	af	góðum	og	flottum	mat	sem	þau	eru	að	borða.	

Áhugavert	var	að	sjá	að	ein	sagðist	setja	meira	af	myndum	af	sér	þegar	hún	væri	mjög	

ánægð	með	sjálfa	sig.		

	

Set	mest	svona	fjölskyldumyndir	og	svoleiðis,	en	ég	var	alveg	á	tímabili	þegar	ég	var	
ótrúlega	montin	með	sjálfa	mig	og	var	búin	að	vera	geðveikt	dugleg	 í	 ræktinni	þá	
setti	ég	alveg	stundum	inn	einhverjar	myndir	af	mér	en	ég	er	reyndar	alveg	búin	að	
taka	eitthvað	af	því	út,	en	nú	eru	miklu	meiri	fjölskyldumyndir	bara.	

	 	 	 	 	 	 Viðmælandi	2,	27	ára.	

	

Þegar	viðmælendur	voru	spurðir	út	í	like	og	hvort	þeim	finnist	þau	skipta	miklu	máli	þá	

voru	 flestir	 viðmælendurnir	 sammála	 um	 að	 like	 skiptu	 ekki	 mjög	 miklu	 máli.	 Þær	

sögðust	 flestar	 ekki	 pæla	 mikið	 í	 því	 hvað	 þær	 fái	 mörg	 like	 á	 myndirnar	 sínar.	 Einn	

viðmælendanna	er	með	einskonar	heilsu	Instagram	líka	þar	sem	hún	deilir	myndum	af	

því	sem	hún	er	að	elda	til	dæmis	og	stundum	árangursmyndum.	Þar	finnst	henni	gaman	

að	fylgjast	með	því	hverjir	eru	að	like-a	myndirnar.	Hún	sagðist	pæla	meira	í	like-um	þar	

heldur	en	á	sínu	persónulega	Instagrammi.	
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Nei	 ekki	 á	 persónulega,	 kannski	 meira	 á	 hinu	 af	 því	 ég	 er	 með	 svona	 mikið	 af	
einhverjum	 followers	 sem	 eru	 einhverjir	 health	 gúruar	 og	 þannig,	 og	 mér	 finnst	
mjög	gaman	að	þeir	séu	að	fylgjast	með	mér	og	hvað	ég	er	að	gera.	

Viðmælandi	1,	31	árs.	

	

Fleiri	úr	hópi	 viðmælenda	 sögðust	pæla	meira	 í	því	hverjir	 eru	að	 like-a	myndirnar	og	

fannst	það	 skipta	meira	máli	 heldur	 en	hvað	þær	 fá	mörg	 like.	 Það	 voru	nokkrar	 sem	

töluðu	um	það	 að	 þær	pæla	 aðeins	 í	 því	 hvað	þær	 fái	mörg	 like,	 þær	 sögðu	 að	þeim	

fyndist	gaman	þegar	þær	fengju	mörg	en	þær	myndu	ekki	eyða	myndinni	út	ef	hún	fengi	

ekki	mörg	like.		

	

Já	já	pæli	alveg	í	því	en	samt	ekkert	of	mikið,	ég	er	ekkert	að	fara	að	eyða	út	mynd	
ef	hún	 fær	 fá	 like	en	það	er	 samt	alveg	gaman	þegar	maður	 fær	mörg	 like.	En	ég	
reyni	 að	 vera	 bara	 ekkert	 að	 spá	 alltof	 mikið	 í	 því	 hvað	 ég	 fæ	 mörg	 like,	 það	 á	
náttúrulega	 ekki	 að	 skipta	 neinu	máli	 ef	maður	 er	 sjálfur	 ánægður	með	myndina	
sem	maður	setti	inn.	

Viðmælandi	5,	26	ára.	

	

Annað	 sem	 viðmælendur	 voru	 spurðir	 að	 var	 það	 hvort	 og	 hvernig	 þeir	 breyta	

myndunum	áður	en	þær	eru	settar	inn.	Þar	voru	flestir	viðmælendur	á	sama	máli.	Allar	

sögðust	 þær	 einungis	 breyta	 litum	 myndarinnar.	 Þær	 sögðust	 skerpa	 liti,	 eða	 breyta	

birtu.	Flestar	notuðu	til	þess	svokallaða	 filter-a	sem	Instagram	býður	upp	á.	Einhverjar	

sögðust	 nota	 önnur	 smáforrit.	 Það	 var	 þó	 engin	 sem	 breytir	 einhverju	 öðru	 en	 litum	

myndarinnar.		

	

6.2.2 Fylgjendur	og	fyrirmyndir	

Viðmælendur	voru	spurðir	að	því	hverjum	þeir	væru	helst	að	fylgjast	með	á	Instagram.	

Þar	voru	flestir	sem	sögðust	fylgjast	með	vinum	sínum	og	fjölskyldu.	Einhverjir	sögðust	

fylgjast	með	innanhúshönnun	og	öðru	sem	tengist	áhugamálum	þeirra.	Þegar	umræðan	

um	 frægt	 fólk	 kom	upp	 voru	 skiptar	 skoðanir.	 Það	 voru	þrír	 sem	 sögðust	 ekki	 fylgjast	

neitt	 eða	 mjög	 lítið	 með	 frægum	 einstaklingum.	 Hinir	 þrír	 sögðust	 svo	 hafa	 mikinn	

áhuga	á	því	að	fylgjast	með	frægu	fólki	á	Instagram.	Viðmælandi	1	sagðist	vera	hætt	að	
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fylgjast	með	frægu	fólki	þar	sem	það	hafi	ekki	verið	að	veita	henni	neina	ánægju.	Hún	

sagðist	heldur	ekki	nenna	að	 fylgjast	með	fólki	sem	deilir	bara	glansmyndinni.	Hún	vill	

frekar	 fylgjast	með	 fólki	 sem	hún	 getur	 tengt	 við.	 	 Viðmælandi	 2	 sagðist	 fylgjast	með	

einhverju	 frægu	 fólki	 en	 henni	 fyndist	 líka	 gaman	 að	 fylgjast	með	 fitness	 fólki.	 Þegar	

viðmælendur	voru	svo	spurðir	út	 í	það	hverjar	væru	fyrirmyndir	þeirra	á	 Instagram	þá	

voru	einnig	misjöfn	svör	sem	komu	fram.	Það	voru	þrír	sem	sögðust	ekki	vera	með	neina	

sérstaka	fyrirmynd,	þær	væru	ekki	að	reyna	að	vera	eins	og	einhver	annar	heldur	gætu	

þær	 algjörlega	 verið	 þær	 sjálfar.	 Viðmælandi	 1	 sagðist	 vera	 með	 eina	 ákveðna	

fyrirmynd.	Það	væri	kona	sem	væri	búin	að	vera	að	standa	sig	mjög	vel	í	ræktinni,	væri	

mjög	flott	mamma	og	mjög	raunveruleg.	Hún	sagði	konuna	vera	að	gera	það	sem	hana	

langaði	til	að	vera	að	gera	sjálf.	Fyrirmyndin	er	mjög	raunveruleg,	hún	var	í	yfirþyngd	og	

er	 búin	 að	 vera	 að	 grennast	mikið.	Hún	 sagði	 að	henni	 fyndist	 ekki	 gaman	að	 fylgjast	

með	fólki	sem	er	greinilega	ekki	að	segja	sannleikann	heldur	finnist	henni	skemmtilegra	

að	fylgjast	með	einhverjum	sem	er	raunverulegur.	Viðmælandi	2	sagðist	ekki	vera	með	

eina	ákveðna	fyrirmynd	en	henni	fyndist	mjög	gaman	að	fylgjast	með	söngkonum	eins	

og	 Miley	 Cyrus	 og	 Rihanna.	 Viðmælandi	 6	 sagðist	 ekki	 heldur	 vera	 með	 einhverja	

ákveðna	fyrirmynd	en	hún	fengi	mikinn	innblástur	frá	fólki	sem	væri	með	ákveðin	þemu	

í	gangi	á	Instagram	aðganginum	sínum.		

	

	

Ég	er	svosem	ekki	með	neina	sérstaka	fyrirmynd,	en	mér	finnst	samt	alveg	gaman	
að	fylgjast	með	svona	instagrömmum	þar	sem	allar	myndirnar	eru	svipaðar,	eða	þú	
veist	 í	 svipuðum	 litum	 einhvernveginn	 og	 passa	 saman,	 þannig	 að	 ég	 hef	 svona	
aðeins	verið	að	reyna	að	gera	þannig.	

Viðmælandi	6,	25	ára.	

	

Fyrirmyndir	á	Instagram	mætti	í	raun	tengja	við	spegilsjálfið	sem	gengur	út	á	það	að	fólk	

sér	sig	með	augum	annarra	og	reynir	að	haga	sér	eftir	því	hvernig	það	heldur	að	aðrir	

sjái	það.	Fólk	er	með	ákveðna	fyrirmynd	sem	það	lítur	upp	til	og	reynir	svo	til	dæmis	að	

gera	 svipaðar	 myndir	 og	 hún.	 Fyrirmyndin	 er	 kannski	 vinsæl	 og	 margir	 fylgjast	 með	

henni,	 þá	 veit	 einstaklingurinn	 að	myndir	 eins	 og	 hún	 setur	 inn	 eru	 flottar	 og	 reynir	

mögulega	að	gera	eins	af	því	að	hann	heldur	að	öðrum	muni	finnast	það	flott.		
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6.2.3 Samanburður	líkamans	á	Instagram		

Það	var	áhugavert	að	sjá	að	flestir	viðmælendanna	sögðust	ekki	bera	líkama	sína	saman	

við	 líkama	 annarra	 á	 Instagram	 ákveðið	 oft	 en	 þær	 höfðu	 þó	 flestar	 gert	 það	

einhverntímann.	Það	var	þó	einn	viðmælandi	sem	sagðist	aldrei	bera	líkama	sinn	saman	

við	 líkama	 annarra,	 hún	 sagðist	 ekki	 vera	 að	 velta	 sér	 mikið	 upp	 úr	 svona	 hlutum.	

Viðmælendur	sögðu	samanburð	um	líkama	koma	frekar	ósjálfrátt	upp	og	hann	væri	ekki	

eitthvað	sem	þær	ákveða	að	gera.		

	

Hmmmm	 ....	 ég	 held	 ég	 sé	 ekki	 beint	 að	 setjast	 niður	 og	 bera	 saman	 mig	 við	
þennan,	en	maður	hugsar	kannski	eitthvað	vá	ég	væri	til	í	að	vera	eins	og	þessi.	En	
þú	 veist	 þá	 kemur	það	bara	 ósjálfrátt	 upp	 í	 hugann,	 það	 er	 ekki	 eitthvað	 sem	ég	
ákveð	að	nú	ætla	ég	að	gera.	

	 Viðmælandi	1,	31	árs	

	

Það	voru	einnig	tveir	viðmælendur	sem	sögðust	hafa	borið	sig	mikið	meira	saman	við	

aðra	þegar	þær	voru	yngri.	Þær	voru	óöruggari	þegar	þær	voru	yngri	en	með	aldrinum	

hafi	þær	orðið	mikið	öruggari.		

	 	

	

Ég	gerði	það	miklu	oftar	þegar	ég	var	yngri,	miklu	minna	núna	sko	það	er	alveg	bara	
áður	en	ég	átti	barnið	og	þegar	ég	var	nýbúin	að	eiga	barnið	þá	leið	mér	verr	með	
sjálfa	mig	og	þá	einhvernveginn	var	ég	miklu	meira	að	bera	mig	saman	við	aðra.	

Viðmælandi	2,	27	ára.	

	

Allar	 nema	 ein	 sögðust	 stundum	 sjá	 myndir	 sem	 fá	 þær	 til	 þess	 að	 hugsa	 um	 eigin	

líkama.	 Flestar	 sögðu	 þá	 að	 þetta	 væru	myndir	 sem	 fengju	 þær	 til	 þess	 að	 hugsa	 um	

eigin	líkama	á	neikvæðan	hátt.	Það	voru	þó	tvær	sem	sögðu	þetta	misjafnt,	þetta	væru	

bæði	myndir	sem	fengju	þær	til	þess	að	hugsa	á	jákvæðan	og	neikvæðan	hátt	um	eigin	

líkama.	Áhugavert	var	að	flestir	viðmælendur	sögðust	vera	nokkuð	öruggir	með	líkama	

sinn.	Það	var	þó	ein	sem	var	með	ólíkt	svar.	
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Kannski	út	á	við	er	ég	alltílagi	en	svona	heima	við	er	ég	kannski	minna	örugg.		Hmm	
ég	veit	ekki	ætli	ég	flokkist	ekki	sem	frekar	óörugg	með	það	svona	fyrir	sjálfa	mig,	
þó	að	aðrir	haldi	að	ég	sé	það	ekki.	

	 Viðmælandi	1,	31	árs	

	

	Þó	 svo	að	þær	hafi	 flestar	 sagst	 vera	öruggar	þá	gátu	þær	einnig	 allar	nefnt	eitthvað	

sem	þær	myndu	vilja	breyta	við	líkama	sinn.	Viðmælandi	1	sagðist	vera	að	vinna	í	því	að	

verða	 grennri	 og	 hraustari.	 Viðmælandi	 2	 sagðist	 vilja	 vera	 með	 minni	 maga.	

Viðmælandi	3	sagðist	ekki	vera	með	eitthvað	eitt	ákveðið	sem	hún	myndi	vilja	breyta	en	

það	væri	þá	eitthvað	sem	væri	hægt	að	breyta	með	því	að	hreyfa	sig.	Þær	nefndu	flestar	

eitthvað	sem	hægt	er	að	breyta	með	því	að	hreyfa	sig	en	áhugavert	var	að	sjá	að	tveir	

viðmælendur	 nefndu	 eitthvað	 sem	 þær	 geta	 í	 rauninni	 ekki	 breytt.	 En	 viðmælandi	 4	

sagðist	 vilja	 vera	 grennri	 og	 hávaxnari,	 en	 viðmælandi	 6	 var	 einnig	 á	 sama	 máli	 og	

sagðist	vilja	vera	hærri	og	grennri.		

	

Væri	alveg	til	 í	að	vera	með	aðeins	stærri	brjóst	en	ég	get	náttúrulega	ekki	breytt	
því,	nema	fara	í	brjóstastækkun	og	ég	ætla	ekki	að	gera	það.	En	svo	myndi	ég	alveg	
vilja	vera	bara	í	aðeins	betra	formi	líka,	ég	get	nú	alveg	unnið	í	því.		

Viðmælandi	5,	26	ára	

	

Einnig	er		áhugavert	að	sjá	var	það	að	þó	svo	að	þær	hafi	allar	viljað	breyta	einhverju	við	

eigin	 líkama	þá	voru	þær	allar	með	svipað	svar	þegar	spurningin	um	það	hvernig	hinn	

fullkomni	 líkami	 á	 að	 líta	 út	 kom	upp.	 Þær	 sögðu	nánast	 allar	 að	þær	 væru	ekki	með	

einhverja	 sérstaka	 hugmynd	um	það	hvernig	 hinn	 fullkomni	 líkami	 eigi	 að	 líta	 út,	 fólk	

ætti	að	vera	mismunandi	og	það	skipti	meira	máli	að	vera	heilbrigður.	Í	þessum	svörum	

má	sjá	ákveðna	þversögn.	Það	var	þó	eitt	svar	sem	vakti	meiri	athygli	en	önnur.		

	

Ég	 veit	 alveg	 hvernig	 ég	 vil	 líta	 út	 en	 ég	 veit	 að	 það	 er	 ekkert	 endilega	 hinn	
fullkomni	líkami,	en	ég	veit	að	það	eru	margar	stelpur	sem	vilja	líta	út	eins	og	ég	vil	
líta	út.	(Hvernig	villt	þú	líta	út	?	)	Bara	vera	grönn	en	samt	með	stór	brjóst	og	alveg	
smá	stóran	rass,	sléttan	maga.	En	maður	á	bara	að	vera	ánægður	með	sig	eins	og	
maður	er	og	svo	lengi	sem	þú	ert	heilbrigður	þá	skiptir	hitt	ekkert	máli.	

Viðmælandi	5,	26	ára		
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Eftir	þessa	umræðu	kom	upp	umræðan	af	hverju	hún	vilji	líta	svona	út	og	af	hverju	þetta	

er	líkami	sem	margar	stelpur	myndu	vilja	hafa.	Hvað	er	það	sem	hefur	áhrif	á	að	þetta	

líkamsform	sé	það	sem	fólk	vill	hafa.		

	

Ég	held	að	samfélagið	sé	búið	að	kenna	okkur	hvernig	hinn	fullkomni	líkami	á	að	líta	
út,	við	sjáum	mikið	af	myndum	af	einhverjum	mjóum	stelpum	með	stór	brjóst	og	
stóran	 rass,	 líka	 greinar	 um	 það	 hvernig	 á	 að	 fá	 hinn	 fullkomna	 bikíní	 líkama	 og	
eitthvað	 svona.	Þetta	hefur	bara	áhrif	 á	hvernig	við	hugsum	og	hvað	okkur	 finnst	
flott	 og	 hvað	 ekki.	 Og	 þetta	 er	 alveg	 áberandi	 á	 Instagram	 að	 það	 sé	 mikið	 af	
myndum	af	stelpum	sem	líta	svona	út.	En	maður	þarf	bara	að	muna	að	Instagram	er	
ekki	alltaf	raunveruleikinn.	

	 Viðmælandi	5,	25	ára	

	

Það	kom	upp	umræða	um	Instagram	aðganga	sem	ganga	út	á	líkamsrækt.	Þar	sem	fólk	

er	 til	 dæmis	 að	deila	 árangri	 sínum	úr	 ræktinni	 og	 svo	 framvegis.	 Það	 voru	þrjár	 sem	

sögðust	fylgjast	aðeins	með	svoleiðis	aðgöngum	og	þrjár	sem	fylgjast	ekki	með	svoleiðis.	

Það	var	þó	áhugavert	að	allar	nema	ein	 sögðu	að	þeim	 fyndist	ekki	gaman	að	 fylgjast	

með	svona	aðgöngum.	Þeim	fyndist	þetta	vera	óraunhæft	og	jafnvel	bara	pirrandi.		

	

Nei	 ég	 fylgist	 ekki	 með	 því,	 en	 mér	 finnst	 það	 soldið	 oft	 of	 mikið,	 einum	 of	
óraunhæft	og	mér	finnst	þetta	líka	orðið	bara	algjör	della	í	raun	og	veru.	

	 Viðmælandi	3,	29	ára.	

	

Ég	fylgist	ekki	mikið	með	því	en	ég	hef	séð	stundum	eitthvað	þannig	í	„explore“	og	
mér	 finnst	 þetta	 oft	 vera	 bara	 svona	 „show	 off“,	 en	 mér	 finnst	 allavega	 ekkert	
spennandi	að	fylgjast	með	þannig	fólki.	

Viðmælandi	5,	25	ára.		

	

Það	var	þó	ein	sem	sagðist	hafa	gaman	að	því	að	fylgjast	með	svona	aðgöngum	og	að	

þetta	hefði	jákvæð	áhrif	á	hana.		
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Já	ég	fæ	svona	pínu	inspiration	einhvernveginn	og	það	er	ótrúlega	oft	sem	ég	er	að	
skrolla	 yfir	 Instagram	og	 sé	 eitthvað	 svona	 sem	 ég	 er	 bara	 hey	 þetta	 er	 geðveikt	
sniðugt.	Þessi	er	ótrúlega	duglegur	og	þannig	og	líka	bara	íslenskt	fólk	sem	er	að	ná	
árangri.	 Mér	 finnst	 það	 mjög	 gaman	 og	 taka	 svona	 fyrir	 og	 eftir	 myndir.	 Þá	 fer	
maður	bara	ósjálfrátt	aðeins	að	passa	sig,	allavega	yfir	þann	dag.	

Viðmælandi	2,	27	ára.		

	

Þemað	 sem	 fjallað	 hefur	 verið	 um	 í	 þessum	 kafla	 mætti	 tengja	 við	Me	 í	 kenningum	

Mead	um	I	og	Me.	Eins	og	fram	kom	hér	að	ofan	er	Me	einhverskonar	ritskoðandi,	fólk	

hagar	sér	eins	og	samfélagið	vill.	Þegar	fólk	sér	mikið	af	myndum	þar	sem	allir	líta	eins	út	

þá	er	ekki	svo	skrýtið	að	fólk	beri	sig	saman	við	þær	myndir.	Ef	fólk	upplifir	það	að	það	

sé	 svona	 sem	 samfélagið	 vill	 að	 það	 líti	 út.	 Einnig	 kom	 hér	 fram	 að	 einhverjir	

viðmælendur	hafi	borið	sig	meira	saman	við	aðra	þegar	þær	voru	yngri	og	styður	það	við	

niðurstöður	 fyrri	 rannsóknar	 sem	 fjallað	 var	 um	 hér	 að	 framan	 sem	 fjallaði	 um	

stjörnudýrkun		en	í	þeirri	rannsókn	kom	í	ljós	að	stjörnudýrkun	á	samfélagsmiðlum	hefði	

aðeins	áhrif	á	yngsta	hópinn	sem	tók	þátt.	Í	honum	voru	unglingar	á	aldrinum	14-16	ára	

(Maltby	o.fl.,	2005).	

	

6.2.4 Unglingsárin	og	pressa		

Áhugavert	er	að	skoða	svör	viðmælendanna	þegar	spurningin	um	það	hvort	þær	upplifi	

pressu	um	það	að	þær	þurfi	að	líta	út	á	einhvern	sérstakan	hátt	á	myndunum	sem	þær	

setja	 inn	 á	 Instagram.	 Þrír	 viðmælendur	 sögðust	 ekki	 upplifa	 neina	 pressu	 en	 þrír	

sögðust	stundum	finna	fyrir	þessari	pressu.		

	

Nei,	 ég	 get	 verið	 ég	 sjálf.	 Tek	 oft	 eftir	 því	 þegar	 fólk	 er	 farið	 að	 pósa	 eins	 og	 til	
dæmis	[nafni	sleppt]	eða	[nafni	sleppt]	á	öllum	myndum	og	mér	finnst	það	sorglegt.	

Viðmælandi	1,	31	árs.	

	

Þær	sem	sögðust	upplifa	pressu	sögðust	ekki	finna	fyrir	mikilli	pressu	en	að	þær	hafi	

fundið	fyrir	henni.	Þegar	þær	voru	spurðar	að	því	hvaðan	þessi	pressa	kæmi	þá	var	

áhugavert	að	sjá	að	allar	sögðu	þær	pressuna	koma	frekar	frá	sjálfri	sér	heldur	en	frá	
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öðru	fólki.	Þær	sjá	myndir	á	Instagram	og	út	frá	þessum	myndum	setja	þær	þá	pressu	á	

sjálfa	sig	að	þær	verði	að	vera	jafn	flottar	og	konurnar	á		myndunum.		

	

Mér	finnst	þessi	pressa	koma	frá	myndum	á	Instagram,	eða	bara	frá	mér	sjálfri.	Þú	
veist	bara	að	mér	finnst	ég	þurfa	að	vera	eins	og	fólk	á	myndunum	sem	ég	sé.		

	 Viðmælandi	4,	25	ára.		

	

Hún	kemur	kannski	 frá	myndum	sem	maður	sér	og	það	er	svo	mikil	útlitsdýrkun	 í	
samfélaginu	 og	 manni	 finnst	 maður	 þurfa	 að	 líta	 út	 á	 einhvern	 sérstakan	 hátt.	
Þannig	að	ég	held	að	þetta	sé	bara	pressa	sem	maður	setur	á	sjálfan	sig	frekar	en	að	
þetta	sé	pressa	sem	komi	frá	einhverjum	öðrum.		

	 	 Viðmælandi	5,	26	ára.	

	

Örugglega	bara	mér	sjálfri,	ég	sé	hvernig	myndir	aðrir	eru	að	setja	inn	og	mér	finnst	
ég	kannski	verða	að	setja	jafn	flottar	myndir	inn.	

Viðmælandi	6,	25	ára.		

	

Þegar	þær	voru	spurðar	út	í	unglingsárin,	og	hvort	að	þær	héldu	að	samfélagsmiðlar	eins	

og	Instagram	hefðu	haft	meiri	áhrif	á	þær	þá	heldur	en	þeir	gera	núna,	þá	svöruðu	þær	

því	 allar	 játandi.	 Allar	 sögðust	 þær	 vissar	 um	það	 að	 Instagram	hefði	 haft	 neikvæðari	

áhrif	á	þær	þá.	Ein	þeirra	talaði	um	það	að	hún	væri	fegin	að	hafa	fengið	að	alast	upp	og	

farið	 í	 gegnum	 unglingsárin	 áður	 en	 samfélagsmiðlarnir	 urðu	 til.	 Hún	 sagðist	 hafa	

áhyggjur	af	unglingum	 í	dag	vegna	þess	að	þau	alast	upp	með	samfélagsmiðlana	allt	 í	

kringum	sig	og	eiga	þess	vegna	erfiðara	með	að	átta	sig	á	því	hvað	er	raunverulegt	og	

hvað	ekki.		

	

Ég	 held	 þetta	 hefði	 haft	 neikvæð	 áhrif	 á	 mig.	Maður	 er	 miklu	 viðkvæmari	 og	 er	
miklu	meira	að	pæla	í	þessu	þegar	maður	er	yngri	og	finnst	allir	vera	að	dæma	sig	
einhvernveginn.	

Viðmælandi	2,	27	ára.		
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Ein	 þeirra	 sagðist	 hafa	 fundið	 fyrir	 einhverri	 pressu	 þegar	 hún	 var	 unglingur	 en	 ekki	

tengt	samfélagsmiðlunum	heldur	bara	 til	dæmis	 í	hvernig	 fötum	hún	átti	að	vera.	Það	

var	mjög	áhugavert	að	sjá	hvað	svör	viðmælendanna	voru	svipuð	þegar	þessi	umræða	

kom	upp.		

	

Já	ég	held	að	ég	hefði	fundið	fyrir	meiri	pressu	þegar	ég	var	unglingur.	Ég	meina	ég	
var	í	unglingadeild	2002	og	2003,	það	er	nú	alveg	búið	að	breytast	margt	síðan	þá,	
það	 voru	 nú	 engir	 samfélagsmiðlar	 þá.	 Myspace	 byrjar	 þegar	 ég	 var	 að	 byrja	 í	
framhaldsskóla.	En	já	ég	veit	það	ekki	ég	held	að	það	séu	bara	tvennir	ólíkir	tímar,	
alveg	hægt	að	segja	það.	Miklu	meiri	pressa	á	stelpum	sem	eru	í	unglingadeild	í	dag,	
sko	 bara	 bæði	 hjá	 stelpum	 og	 strákum	 í	 raun	 og	 veru.	 Þú	 þarft	 að	 fitta	 inn	 í	
eittthvað	ákveðið	form,	þó	að	manni	hafi	kannski	 fundist	ákveðin	pressa	á	manni,	
eða	þú	veist	maður	þurfti	að	vera	í	einhverjum	ákveðnum	fötum	og	svona.	Það	eru	
komnar	einhvernveginn	allt	öðruvísi	reglur	sem	þú	þarft	að	fylgja	eftir.	Þú	þarft	að	
vera	mjög	aktívur	á	samfélagsmiðlum	til	að	passa	inn	í	normið.		

Viðmælandi	3,	29	ára.		

	

Já	 pottþétt	 sko.	 Hefði	 örugglega	 bara	 látið	 þessa	 pressu	 hafa	miklu	meiri	 áhrif	 á	
mig,	bara	ekki	verið	ég	sjálf	einhvernveginn.	Unglingsárin	eru	alveg	nógu	erfið	fyrir,	
hvað	þá	þegar	það	er	endalaus	pressa	að	eiga	þessi	föt	og	líta	svona	út	á	myndum	
og	að	fá	yfir	300	like	á	hverja	mynd	og	hver	er	með	flesta	followers	og	þannig.	Ég	á	
einmitt	systir	 í	10.	bekk	og	ég	sé	alveg	hvernig	þetta	hefur	áhrif	á	hana.	Bara	rosa	
mikið	að	fylgjast	með	fræga	fólkinu	og	bera	sig	saman	við	þau	og	einhvern	veginn	
trúir	öllu	 sem	hún	 sér.	Hún	er	ekkert	að	pæla	 í	því	 að	margt	er	óraunverulegt	og	
photoshoppað	og	svona.	

Viðmælandi	6,	25	ára.		

	

Þetta	hefði	pottþétt	haft	neikvæð	áhrif	á	mig.	Ég	held	að	ég	hefði	fundið	fyrir	miklu	
meiri	 pressu	 um	 að	 líta	 út	 á	 sérstakan	 hátt,	 þó	 að	 ég	 finni	 alveg	 studnum	 þessa	
pressu	núna	þá	held	ég	að	hún	hefði	haft	miklu	meiri	áhrif	á	mig	þá.	Maður	er	svo	
óöruggur	á	þessum	tíma	og	vill	bara	falla	í	hópinn.	Líka	bara	að	fylgjast	með	frægu	
fólki	 sem	 er	 oft	 að	 pósta	 óraunverulegum	myndum,	maður	 hefði	 kannski	 ekkert	
áttað	sig	á	því	þá	að	þessar	myndir	eru	ekki	alltaf	raunverulegar.	

Viðmælandi	5,	26	ára.		
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Já,	 	meira	neikvæð,	meiri	 áhyggjur	um	það	hvernig	ég	 á	 að	 vera	og	ég	hefði	 haft	
meiri	 áhyggjur	 af	 því	 að	 vera	 eins	og	hinir.	 Ég	held	 að	ég	hefði	 fundið	 fyrir	miklu	
meiri	pressu.	

Viðmælandi	4,	25	ára.	

	

Eins	og	 sjá	má	var	helmingur	 viðmælendanna	 sem	sagðist	 stundum	 finna	 fyrir	þessari	

pressu	um	það	að	líta	út	á	einhvern	sérstakan	hátt	á	myndunum	sem	þær	setja	inn.		Það	

má	tengja	þetta	við	spegilsjálf	Cooley	þar	sem	fólk	sér	sig	í	gegnum	annað	fólk.	Konurnar	

sjá	flottar	myndir	og	finnst	þær	þurfa	að	setja	inn	þannig	myndir	líka.	Þessi	pressa	er	því	

að	koma	frá	þeim	sjálfum	út	frá	myndunum	sem	þær	sjá.	En	eins	og	kom	fram	þá	töldu	

þær	 allar	 að	 Instagram	 hefði	 haft	 meiri	 áhrif	 á	 þær	 þegar	 þær	 voru	 unglingar.	 Þetta	

styður	við	niðurstöður	fyrri	rannsókna	sem	fjallað	var	um	hér	að	ofan	þar	sem	unglingar	

eru	 líklegri	 til	 þess	 að	 vera	 undir	meiri	 neikvæðum	 áhrifum	 samfélagsmiðlanna.	 Bæði	

kom	 það	 fram	 í	 fyrri	 rannsókn	 sem	 skoðaði	 stjörnudýrkun	 og	 íslenskri	 rannsókn	 sem	

skoðaði	líkamsmynd	unglinga.	Íslenska	rannsóknin	komst	að	því	að	unglingar	í	kringum	

15	ára	aldur	hafa	 lélegasta	 líkamsmynd	og	var	talið	að	kynþroskaskeiðið	spilaði	mikinn	

þátt	í	því	(Anna	Lilja	Sigurvinsdóttir,	Ársæll	M.	Arnarsson,	Þóroddur	Bjarnason,	2012).	

	

6.2.5 Herferðir	á	samfélagsmiðlum	sem	hvetja	til	jákvæðrar	líkamsmyndar	

Eins	og	fram	kom	hér	að	ofan	þá	hafa	verið	í	gangi	herferðir	inn	á	samfélagsmiðlum	sem	

hvetja	til	jákvæðrar	líkamsmyndar.	Í	viðtölunum	voru	viðmælendur	spurðir	að	því	hvort	

þær	 hefðu	 séð	 einhverjar	 svona	 herferðir	 á	 samfélagsmiðlunum,	 þær	 voru	 einnig	

spurðar	að	því	hvort	þær	héldu	að	herferðirnar	hefðu	jákvæð	áhrif	á	fólk.	Allar	sögðust	

þær	hafa	 séð	svona	herferðir	og	þá	 sérstaklega	herferðina	Sönn	 fegurð	 frá	Dove.	Þær	

sögðust	allar	halda	að	þetta	gæti	haft	einhver	jákvæð	áhrif,	sögðust	allavega	vona	það.	

Þær	voru	þó	ekki	allar	vissar	um	að	herferðirnar	væru	nógu	áberandi.		

	

Ég	vona	að	það	hafi	allavega	jákvæð	áhrif	á	einhverja,	mér	finnst	þetta	samt	ekkert	
hafa	verið	neitt	rosalega	áberandi,	vonandi	verða	bara	gerðar	fleiri	svona	herferðir.	

Viðmælandi	5,	26	ára.	
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Já	held	að	þetta	gæti	alveg	haft	jákvæð	áhrif	en	mér	finnst	þetta	samt	ekki	búið	að	
vera	 neitt	 rosalega	 áberandi	 nýlega.	 Það	 þyrfti	 kannski	 að	 fara	 að	 koma	 eitthvað	
meira	 frá	þeim.	 Ég	held	 að	þetta	 sé	 allavega	mjög	 fínn	möguleiki	 til	 þess	 að	nýta	
samfélagsmiðlana	til	þess	að	koma	á	framfæri	jákvæðum	skilaboðum.		

Viðmælandi	6,	25	ára.		

	

Einn	viðmælendanna	talaði	um	það	að	svona	herferðir	væru	mjög	flottar.		

Jú	ég	hef	tekið	eftir	þessu,	mér	finnst	það	bara	flott	herferð,	hver	og	einn	er	bara	
eins	og	hann	er	og	það	bara.	

	 Viðmælandi	3,	29	ára.	

	

Þegar	hún	var	spurð	að	því	hvort	hún	héldi	að	þetta	hefði	jákvæð	áhrif	þá	taldi	hún	það	

mögulegt.	Hún	var	þó	ekki	viss	um	að	þetta	væri	nógu	djúpt.	Hún	sagði	að	það	þyrfti	að	

fara	dýpra	í	þetta	til	þess	að	þetta	næði	að	hafa	einhver	áhrif.		

	

Vonandi,	ég	veit	samt	ekki	hvort	þetta	sé	nógu	djúpstætt,	það	þyrfti	kannski	að	taka	
þetta	aðeins	dýpra.	

Viðmælandi	3,	29	ára.		

	

Eins	og	sjá	má	voru	flestir	viðmælendur	sammála	því	að	svona	herferðir	geti	haft	jákvæð		

áhrif.	Þegar	 fólk	 fer	að	sjá	 fjölbreyttari	 líkama	á	samfélagsmiðlunum	þá	er	möguleiki	á	

því	að	það	verði	sáttara	við	eigin	líkama	og	pressan	um	að	vera	með	einhvern	ákveðinn	

líkama	minnkar.	
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7 Helstu	niðurstöður	
Áhugavert	 var	 að	 sjá	 að	 Instagram	 virðist	 hafa	 einhver	 áhrif	 á	 líkamsmynd	 flestra	

viðmælendanna	og	þá	 frekar	neikvæð	áhrif.	Niðurstöður	þessarar	 rannsóknar	 sýna	þó	

að	 áhrifin	 virðast	 ekki	 vera	 mjög	 mikil.	 Allir	 viðmælendur	 voru	 sammála	 um	 það	 að	

Instagram	 hefði	 haft	mun	meiri	 áhrif	 á	 þær	 ef	 þær	 hefðu	 verið	 á	 Instagram	 á	 sínum	

unglingsárum.	 Flestir	 viðmælendur	 sögðust	 deila	 myndum	 úr	 daglegu	 lífi,	 ein	 þeirra	

sagðist	til	dæmis	hafa	deilt	miklu	meira	af	myndum	af	sjálfri	sér	þegar	hún	var	búin	að	

standa	sig	vel	í	ræktinni	og	var		montin	og	ánægð	með	sjálfa	sig.	Viðmælendur	í	þessari	

rannsókn	 virtust	 vera	 meðvitaðir	 um	 það	 að	 margt	 inn	 á	 Instagram	 er	 ákveðin	

glansmynd	 sem	 endurspeglar	 ekki	 endilega	 raunveruleikann.	 Flestar	 sögðust	 þó	 hafa	

borið	líkama	sinn	saman	við	líkama	annarra	á	Instagram.	Myndir	sem	fái	þær	til	þess	að	

hugsa	um	sinn	líkama	leiða	oft	til	þess	að	þær	hugsi	um	sinn	líkama	á	neikvæðan	hátt.	

Helmingur	viðmælendanna	sögðust	upplifa	pressu	um	að	þær	þurfi	að	líta	út	á	einhvern	

sérstakan	hátt	 á	myndunum	 sem	þær	 setja	 inn	en	hinn	helmingurinn	 finnur	 ekki	 fyrir	

þessari	pressu.		

Áhugavert	var	að	sjá	að	þær	sem	upplifa	þessa	pressu	sögðu	allar	að	pressan	kæmi	

að	mestu	 leyti	 frá	þeim	sjálfum	frekar	en	fólki	 í	kringum	sig.	Þetta	væri	þá	pressa	sem	

þær	setja	á	sig	út	 frá	myndum	sem	þær	sjá	á	 Instagram.	Allir	viðmælendur	gátu	nefnt	

eitthvað	 sem	 þær	 myndu	 vilja	 breyta	 við	 eigin	 líkama.	 Þegar	 umræðan	 um	 hinn	

fullkomna	 líkama	 kom	 upp	 þá	 voru	 þær	 allar	 sammála	 um	 að	 það	 væri	 enginn	

fullkominn	líkami.	Fólk	ætti	bara	að	vera	ánægt	með	sig	eins	og	það	er	og	heilsan	skiptir	

mun	meira	máli.	Það	kom	í	ljós	að	allir	viðmælendur	voru	sammála	um	það	að	herferðir	

sem	hvetja	til	jákvæðrar	líkamsmyndar	geti	verið	leið	til	þess	að	nýta	samfélagsmiðlana	

á	 jákvæðan	hátt.	Niðurstöðurnar	eru	 í	 takt	við	þær	fyrri	rannsóknir	sem	fjallað	var	um	

hér	að	framan.	Þær	konur	sem	sögðust	bera	sig	meira	saman	við	aðra	virtust	geta	nefnt	

meira	sem	þær	myndu	vilja	breyta	við	eigin	líkama	en	hinar	sem	báru	sig	minna	saman	

við	aðra.	Þessar	niðurstöður	komu	einnig	fram	í	rannsókninni	sem	fjallað	var	um	hér	að	

framan	en	sú	rannsókn	skoðaði	notkun	á	Facebook.	Tvær	fyrri	rannsóknir	sem	fjallað	var	

um	sýndu	að	samfélagsmiðlar	virðast	hafa	verri	áhrif	á	unglinga	heldur	en	fullorðna.	Það	

kom	mjög	skýrt	 í	 ljós	 í	þessari	rannsókn,	þó	svo	að	þær	hafi	allar	verið	að	geta	sér	um	

hvernig	áhrif	 Instagram	hefði	haft	á	þær	þegar	þær	voru	yngri.	Þessar	niðurstöður	eru	

þó	áhugaverðar	og	benda	til	þess	að	sjálfsmynd	einstaklinga	styrkist	með	aldrinum.	Það	
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kom	 fram	 í	 niðurstöðum	 fyrri	 rannsóknar	 sem	 skoðaði	 Instagram	 sérstaklega	 að	

líkamsræktarmyndir	 hafi	 neikvæð	 áhrif	 á	 líkamsmynd	 kvenna,	 þó	 svo	 að	 þær	 geti	

stundum	 verið	 hvetjandi.	 Allir	 viðmælendur	 nema	 einn	 í	 þessari	 rannsókn	 sögðu	 að	

líkamsræktarmyndir	hefðu	ekki	góð	áhrif	á	þær.	
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8 Umræða		
Markmið	þessarar	ritgerðar	var	að	skoða	hvort	að	Instagram	hafi	áhrif	á	líkamsmynd	

kvenna.	 Það	 var	margt	 áhugavert	 sem	 kom	 í	 ljós.	 Niðurstöðurnar	 voru	 í	 takt	 við	 fyrri	

rannsóknir	og	ljóst	er	að	Instagram	hefur	frekar	neikvæð	áhrif	á	líkamsmynd	heldur	en	

jákvæð.	Svör	viðmælendanna	voru	stundum	þvergsagnarkennd.	Til	dæmis	það	að	segja	

að	enginn	líkami	sé	hinn	fullkomni	líkami	og	að	allir	séu	flottir	eins	og	þeir	eru	en	geta	

samt	 nefnt	 ýmislegt	 sem	 mætti	 breyta	 og	 bæta	 við	 eigin	 líkama.	 Upplifun	 mín	 var	

stundum	eins	og	sumir	viðmælendur	væru	ekki	að	segja	alveg	heiðarlega	frá.	Ég	held	að	

það	gæti	orðið	mjög	áhugavert	að	gera	aðra	svona	rannsókn	en	nota	megindlega	aðferð	

í	 staðinn.	 Þá	 þarf	 viðmælandi	 ekki	 að	 sitja	 fyrir	 svörum	 heldur	 getur	 hann	 tekið	

nafnlausa	 könnun.	 Það	 gæti	 verið	 auðveldara	 fyrir	 einhverja	 að	 svara	 þessum	

spurningum	nafnlaust.	

Við	gerð	svona	rannsókna	eru	alltaf	einhverjar	 takmarkanir.	Þetta	var	eigindleg	

rannsókn	 og	 því	 er	 ekki	 hægt	 að	 yfirfæra	 þessar	 niðurstöður	 yfir	 á	 aðra	 en	 þá	 sex	

viðmælendur	sem	tóku	þátt	í	þessari	rannsókn.	Ef	alhæfa	ætti	yfir	á	þýði	þyrfti	að	taka	

stærri	rannsókn	með	fleiri	þátttakendum.	Í	framtíðarrannsóknum	held	ég	að	áhugavert	

væri	að	taka	unglingsstúlkur	sérstaklega	fyrir	og	skoða	áhrif	Instagram	á	þær.	Það	væri	

hægt	 að	 bera	 saman	 við	 þessa	 rannsókn	 eða	 aðra	 sambærilega.	 Þá	 væri	 hægt	 að	 sjá	

hvort	 það	 væri	 í	 raun	 og	 veru	 munur	 á	 áhrifum	 Instagram	 á	 unglingsstúlkur	 og	

fullorðinna.	Þar	sem	að	allir	viðmælendur	í	þessari	rannsókn	sögðust	halda	að	Instagram	

hefði	haft	meiri	áhrif	á	þær	þegar	þær	voru	yngri	þá	er	ekki	hægt	að	staðfesta	það.	Þess	

vegna	 væri	 áhugavert	 að	 heyra	 hvað	 unglingsstúlkur	 í	 dag	 segja.	 Ég	 tel	 að	 áhugavert	

væri	að	gera	megindlega	rannsókn	til	þess	að	skoða	það,	þar	sem	að	ég	held	að	það	geti	

verið	erfitt	að	svara	þessum	spurningum	í	eigin	persónu.	Megindleg	rannsókn	gæfi	líka	

möguleika	á		fleiri	þátttakendum	sem	gæfi	áreiðanlegri	niðurstöður.		

Í	þessari	rannsókn	voru	aðeins	tekin	viðtöl	við	konur	en	það	væri	einnig	gaman	

að	 sjá	 rannsóknir	 sem	 taka	 fyrir	 bæði	 kynin.	 Þó	 svo	 að	 það	 séu	 alltaf	 einhverjar	

takmarkanir	 í	 svona	 rannsóknum	 þá	 fannst	 mér	 niðurstöðurnar	 áhugaverðar	 og	 gefa	

þær	 ágæta	 innsýn	 í	 það	 hvernig	 viðmælendurnir	 upplifa	 Instagram.	 Í	 heildina	 þá	

staðfestu	 niðurstöður	 rannsóknarspurninguna.	 Instagram	 hefur	 áhrif	 á	 líkamsmynd	

kvenna,	 þó	 að	 áhrifin	 virðist	 ekki	 vera	mjög	mikil	 þá	má	 sjá	 að	 þau	 eru	 til	 staðar	 að	
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einhverju	 leyti.	 Þetta	 hefur	 ekki	 verið	 rannsakað	 mikið	 hér	 á	 landi	 enda	 eru	

samfélagsmiðlarnir	 frekar	 nýlegt	 fyrirbæri.	 Þessi	 rannsókn	 mun	 vonandi	 geta	 nýst	 til	

áframhaldandi	rannsókna	á	þessu	sviði.		
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