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Útdráttur	

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

Tilgangur	 þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 skoða	 áhrif	 samfélagsmiðla	 á	 sambönd	 ungs	 fólks	 á	

aldrinum	18-35	ára.	Gerð	var	megindleg	 rannsókn	þar	 sem	hentugleikaúrtak	var	notað	en	

spurningakönnun	var	 sett	 á	hóp	á	 Facebook	en	allir	 þeir	 sem	voru	á	aldrinum	18-35	ára	 í	

rómantísku	 sambandi	 tóku	 þátt	 í	 rannsókninni	 en	 alls	 voru	 það	 1839	 einstaklingar.	

Bakgrunnsbreytur	 rannsóknarinnar	 eru	 kyn,	 lengd	 tíma	 sem	 einstaklingur	 eyðir	 á	

samfélagsmiðlum	og	 lengd	sambands.	 	Konur	voru	 í	miklum	meirihluta	svarenda	eða	83%.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	styður	fyrri	rannsóknir	á	þessu	efni	en	sjá	má	tengsl	milli	þess	

að	verja	lengri	tíma	á	samfélagsmiðlum	og	neikvæðra	áhrifa	þeirra	á	samband	einstaklinga.	

Einnig	upplifa	hlutfallslega	fleiri	konur	vantraust	og	aðrar	neikvæðar	tilfinningar	í	tengslum	

við	 samfélagsmiðla	 heldur	 en	 karlar.	 Yngri	 sambönd	 eru	 einnig	 viðkvæmari	 fyrir	 áhrifum	

samfélagsmiðla	en	þau	sem	eldri	eru.		
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Formáli	

Þetta	rit	er	lokaverkefni	mitt	til	BA-gráðu	í	félagsfræði	við	Háskóla	Íslands.	Ég	vil	þakka	öllum	

þeim	 sem	 komu	 að	 þessari	 rannsókn	 og	 þá	 innilegar	 þakkir	 til	 Sigrúnar	 Ólafsdóttur,	

prófessor	í	félagsfræði	fyrir	að	hafa	tekið	það	að	sér	að	vera	leiðbeinandi	minn	og	sérstakar	

þakkir	 fyrir	 góða	 leiðsögn.	 Mín	 nánasta	 fjölskylda	 á	 skilið	 allar	 mínar	 þakkir,	 Agnar	

Sigmarsson	 kærasti	 minn	 og	 foreldrar	 mínir	 fyrir	 allan	 þann	 stuðning,	 hjálpsemi,	 ást	 og	

þolinmæði	 sem	 þau	 sýndu	 mér	 á	 meðan	 skólagöngu	 minni	 stóð.	 Einnig	 vil	 ég	 þakka	

Datasmoothie	 fyrir	 aðstoð	 við	 rannsóknina	 og	 fyrir	 að	 hafa	 gert	 lifandi	 skýrslu	 með	

gögnunum	mínum	sem	er	opin	á	internetinu.	Takk	fyrir	allt!	
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Inngangur	

Netnotkun	 Íslendinga	 færist	 stöðugt	 í	 aukana	 en	 samkvæmt	Hagstofu	 Íslands	 voru	 94,7%	

heimila	hér	á	 landi	með	nettengingu.	Auk	þess	að	hafa	 tölvur	á	heimilum	eru	margir	með	

snjallsíma	eða	spjaldtölvur	sem	þeir	geta	tengst	netinu	með	eða	um	81,9%	heimila	landsins	

(Hagstofa	Íslands,	2015).	Þróun	samfélagsmiðla	er	mjög	hröð,	nýir	miðlar	koma	stöðugt	fram	

og	eru	miklar	breytingar	og	uppfærslur	á	þeim	(Bargh	og	McKenna,	2004).	Samfélagsmiðlar	

eru	orðnir	fastur	búnaður	í	lífi	fólks	en	þar	er	stöðugt	streymi	upplýsinga	og	samskipta	enda	

eru	margir	alltaf	nettengdir.	Facebook	er	stærsti	samfélagsmiðillinn	með	yfir	1,23	milljarða	

notenda	(Facebook,	2017)	en	á	Íslandi	eru	um	89%	landsmanna	á	Facebook	en	um	74%	nota	

vefsíðuna	daglega	 (DV,	2015).	Á	Facebook	getur	 fólk	myndað	tengslanet,	verið	 í	 sambandi	

við	vini,	 fjölskyldu	og	kunningja	en	einnig	getur	 fólk	 tengst	öðrum	sem	þeir	 jafnvel	þekkja	

ekki	 en	 finna	 þá	 á	 miðlinum	 vegna	 þess	 að	 þeir	 deila	 svipuðum	 eða	 sömu	 áhugamálum	

(Boyd	og	Ellison,	2007).	Þar	sem	samfélagsmiðlar	eru	orðnir	stór	hluti	af	daglegu	lífi	fólks	er	

áhugavert	 að	 skoða	 hvernig	 áhrif	 þeir	 hafa	 á	 sambönd	 okkar.	 Þrátt	 fyrir	 að	 það	 séu	 til	

einhverjar	nýjar	rannsóknir	um	samfélagsmiðla	á	líf	okkar	þá	eru	tiltölulega	fáar	rannsóknir	

um	áhrif	 samfélagsmiðla	á	sambönd	og	því	 fannst	höfundi	vera	 tímabært	að	gera	 íslenska	

rannsókn	á	þessu	efni.	Því	má	segja	að	þetta	sé	frumrannsókn	á	Íslandi	á	þessu	viðfangsefni	

og	hugsanlegur	brautryðjandi	til	frekari	rannsókna.		

Í	þessari	 rannsókn	var	 spurningalistakönnun	 (sjá	viðauka	1)	gerð	og	sett	á	ákveðna	

hópa	 á	 samfélagsmiðlinum	 Facebook.	 Hentugleikaúrtak	 var	 notað	 en	 rannsakandi	 bað	 þá	

einstaklinga	 sem	 eru	 á	 aldrinum	 18-35	 ára	 í	 rómantísku	 sambandi	 að	 taka	 þátt	 í	

rannsókninni.	Rannsóknarspurningin	er:	,,Hafa	samfélagsmiðlar	jákvæð	eða	neikvæð	áhrif	á	

sambönd?”	Tilgátur	 rannsóknarinnar	voru	þær	að	konur	 í	 samböndum	eru	 tortryggnari	en	

karlmenn	 í	 garð	 samfélagsmiðla,	 því	 lengri	 tími	 sem	 við	 eyðum	 á	 samfélagsmiðlum,	 því	

neikvæðari	áhrif	hafa	samfélagsmiðlar	á	sambönd	einstaklinga	og	því	lengur	sem	sambandið	

hefur	staðið	yfir,	því	minni	áhrif	hafa	samfélagsmiðlar	á	sambandið.	Notast	er	við	táknrænu	

samskiptakenninguna,	 leikræn	samskipti	og	 félagsauð	til	að	útskýra	áhrif	samfélagsmiðla	á	

sambönd	einstaklinga.			

Ritgerðin	skiptist	í	5	meginhluta.	Það	sem	fer	hér	fram	fyrir	neðan	er	fræðileg	umfjöllun	

þar	sem	farið	er	yfir	félagsfræðilegar	kenningar	um	samskipti	einstaklinga,	síðan	eru	kynntar	

fyrri	 rannsóknir	á	áhrifum	samfélagsmiðla	á	 líf	 fólks	og	 sambönd.	Því	næst	er	 framkvæmd	
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rannsóknar	 höfundar	 kynnt,	 úrtök,	 rannsóknarsnið	 og	 aðferðafræðin	 bakvið	 megindlegu	

rannsóknina	 og	 í	 framhaldi	 af	 því	 er	 komið	 að	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 sem	 eru	

kynntar	 með	 myndum,	 töflu	 og	 texta.	 Að	 lokum	 er	 farið	 yfir	 helstu	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	í	umræðu	og	lokaorðum.	
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1.	Fræðileg	umfjöllun	

1.1	Táknrænar	samskipta	kenningar	

Táknrænar	 samskiptakenningar	 (e.	 symbolic	 interaction	 theories)	 er	 kenning	Goffman	 um	

það	 hvernig	 fólk	 þróar	 félagsleg	 samskipti,	 hvaða	 huglægu	merkingu	 einstaklingar	 setja	 á	

hluti,	atburði	og	hegðun	annarra.	Talað	er	um	að	samfélagið	sé	félagslega	mótað	og	sé	byggt	

af	 einstaklingum	 samfélagsins	 sem	 eiga	 í	 samskiptum	 við	 hvorn	 annan.	 Fólk	 gefur	 öllum	

samskiptum	þýðingu	en	öll	 samskipti	 eru	byggð	á	þeirri	 túlkun	 sem	einstaklingurinn	gefur	

samskiptunum,	 en	 þar	 spila	 mismunandi	 aðstæður	 einnig	 inn	 í	 hvernig	 við	 túlkum	

mismunandi	 samskipti	 (Nilgun,	 Buket,	 Mufit	 og	 Sumeyra,	 2009).	 Við	 sjáum	 aðgerðir	 og	

samskipti	 okkar	 í	 gegnum	 augu	 annarra.	 Í	 gegnum	 samfélagsmiðla	 sem	 dæmi	 má	 nefna,	

skilgreinum	við	okkar	einkenni	á	það	hvernig	við	skynjum	að	aðrir	sjái	okkur.	Við	túlkum	allar	

upplýsingar	 sem	 við	 sjáum	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 gefum	 þeim	 ákveðna	 merkingu.	 Eins	

túlkum	við	 það	þegar	 fólki	 líkar	 eitthvað	 sem	við	 setjum	 inn	 á	 samfélagsmiðla	 eða	 skrifar	

athugasemd	við	færsluna	eða	myndina	okkar.		

Túlkun	fólks	á	umhverfinu	ræðst	af	samskiptum	þeirra.	Samskipti	byggjast	á	sjálfinu,	

hlutverki	 okkar	 og	 aðstæðum.	 Samskipti	 eru	 flókin	 og	 fela	 í	 sér	 gagnkvæm	 áhrif,	

sameiginlegri	merkingu	og	tengsl	einstaklinga.	Á	samfélagsmiðlum	setur	notandi	efni	á	netið	

til	að	deila	einhverju	sem	hann	vill	að	aðrir	sjái.	Flestir	samfélagsmiðlar	bjóða	einnig	upp	á	

það	 að	 senda	 einkaskilaboð	 eða	 myndir	 á	 aðeins	 einn	 einstakling	 eða	 nokkra	 í	 einu.	

Upplýsingarnar	sem	notandinn	setur	á	netið	eykur	samskipti	milli	notandans	og	vina	hans	á	

samfélagsmiðlum.	 Samskipti	 geta	 oft	 verið	 flókin	 í	 gegnum	 samfélagsmiðla	 og	 auðvelt	 að	

mistúlka	samskiptin.	Á	mörgum	samfélagsmiðlum	eins	og	Snapchat	sem	er	myndaforrit	eða	

Facebook	er	hægt	að	sjá	þegar	vinur	hefur	opnað	samskiptin.	Ef	einhver	opnar	samskipti	án	

þess	að	svara	um	leið	getur	það	hugsanlega	valdið	vanlíðan	hjá	þeim	sem	sendi	skilaboðin,	

af	 hverju	 er	 ekki	 búið	 að	 svara?	 Þarna	 spilar	 túlkun	 inn	 í	 samskiptin.	 Hvernig	 túlkum	 við	

aðstæður?	Er	verið	að	hunsa	okkur	eða	á	einstaklingurinn	einfaldlega	bara	eftir	að	svara.		

1.2.	Leikræn	samskipti		

Það	 sem	 við	 setjum	 á	 netið	 til	 að	 aðrir	 sjái	 er	 framsviðið	 (e.	 front	 stage)	 eins	 og	 Erving	

Goffman	kallaði	það.	Hann	fjallaði	um	sjálfið	þar	sem	hann	líkir	samskiptum	einstaklinga	við	

leikrit.	Í	samskiptum	er	framsviðið	þar	sem	einstaklingarnir	eru	fyrir	framan	áhorfendurna	og	

þurfa	að	 fara	eftir	ákveðnu	handriti.	Eins	og	Goffman	talar	um	með	framsviðið,	þá	högum	
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við	okkur	á	 samfélagsmiðlum	eins	og	við	höldum	að	áhorfendur	vilji	 sjá	okkur.	Við	veljum	

réttu	myndirnar	 til	 að	 birta	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 sú	 sem	 að	 sýnir	 okkur	 í	 besta	 ljósi	 er	

gjarnan	valin	sem	forsíðu	mynd	(e.	profile	picture)	á	samfélagsmiðlum	(Kapidzic	og	Martins,	

2015).			

Skilgreining	Goffmans	á	sjálfinu	er	að	sjálfið	er	félagsleg	afurð	sem	byggir	á	því	að	fá	

viðurkenningu	frá	samfélaginu.	Samfélagsmiðlar	hafa	hins	vegar	útbúið	nýjan	vettvang	fyrir	

samskipti	 milli	 einstaklinga	 sem	 verður	 til	 þess	 að	 ný	 vandamál	 eru	 að	 koma	 í	 ljós	 í	

samskiptum.	Mikið	er	 talað	um	 ,,glansmyndir”	 samfélagsmiðla	en	það	má	segja	að	það	sé	

hin	 fullkomna	 mynd	 af	 lífi	 okkar	 sem	 við	 viljum	 að	 aðrir	 sjái.	 Við	 þekkjum	 vanalega	

áhorfendur	okkar	á	 samfélagsmiðlum,	því	 við	höfum	þann	möguleika	á	að	velja	vini	okkar	

þar	 en	 einnig	 er	 hægt	 að	 velja	 að	 allt	 sé	 opið	 og	 þá	 þarf	 að	 passa	 upp	 á	 að	 hlutirnir	 séu	

viðeigandi,	eða	eins	og	þá	ímynd	sem	við	viljum	að	aðrir	hafi	um	okkur.	Gallinn	þar	er	að	ef	

einhver	ókunnugur	 skoðar	 samfélagsmiðla	okkar,	 þá	er	meiri	 líkur	 á	 að	hann	misskilji	 það	

sem	við	setjum	inn.	Því	gæti	einhverjum	þótt	samfélagsmiðill	okkar,	sú	ímynd	af	okkur	sem	

við	höfum	sett	fram,	vera	hallærisleg	án	þess	að	við	vitum	af	því.		

Samfélagsmiðlar	 gefa	 okkur	 kost	 á	 að	 setja	 inn	 upplýsingar	 um	 sambandsstöðu	

okkar,	Facebook	býður	sérstaklega	upp	á	að	vera	í	skráðu	sambandi	við	ákveðinn	einstakling	

og	þar	setur	maður	vefslóðina	(e.	link)	á	Facebook	síðu	makans.	Þegar	það	hefur	verið	gert	

er	það	kallað	að	vera	 i	 skráðu	sambandi	á	Facebook	 (e.	Facebook	official,	 FBO),	 sem	gerir	

það	 að	 verkum	 að	 sambandið	 er	 sýnilegt	 á	 samfélagsmiðlinum	 (Fox	 og	Warber,	 2013).	 Á	

samfélagsmiðlum	setja	langfæstir	inn	myndir	af	grátbólgum	augum	eftir	rifrildi	við	maka	en	

þar	 kemur	 baksviðið	 (e.	 back	 stage	 region)	 inn	 í,	 en	 samkvæmt	 Goffman	 er	 baksviðið	

staðurinn	 þar	 sem	 við	 getum	 verið	 afslappaðari	 en	 á	 framsviðinu,	 þar	 erum	 í	 þægilegra	

umhverfi	þar	sem	við	getum	verið	við	sjálf.	Á	baksviðinu	er	meira	rúm	til	að	tjá	sig	um	sín	

vandamál	og	þar	þarf	ekki	að	fara	eftir	ákveðnu	handriti	til	að	eiga	í	samskiptum	við	fólk	en	

flestir	samfélagsmiðlar	bjóða	upp	á	það	að	senda	einkaskilaboð	til	ákveðins	einstaklings	en	

það	er	hægt	að	segja	að	sé	baksvið	samfélagsmiðla	(Murthy,	2012).	

Nálgun	Goffmans	á	því	vissulega	vel	við	um	internetið	og	samfélagsmiðlana	líka.	Við	

getum	verið	að	dansa	 í	veislu	sem	þykir	viðeigandi	á	þeim	stað	og	á	þeirri	 stundu	en	hins	

vegar	 gæti	 einhver	 sett	 inn	myndbandsupptöku	 af	 okkur	 dansa	 á	 samfélagsmiðil	 og	 þessi	

myndbandsupptaka	gæti	þótt	vera	minna	viðeigandi	þar,	hugsanlega	sér	maki	hana	sem	var	

ekki	í	veislunni	eða	jafnvel	aðrir	menningarhópar	sem	munu	fordæma	þessa	hegðun.		
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	 Það	lítur	oft	út	fyrir	að	mælieining	góðs	sambands	sé	hversu	margar	myndir	þú	setur	

inn	 á	 samfélagsmiðla	 af	 þér	 og	maka	 þínum.	 Hversu	 rómantísk	 þið	 eruð,	 hversu	 fallegur	

textinn	er	við	myndina	og	hvað	þið	gerið	mikið	af	skemmtilegum	hlutum	saman.	Þeir	sem	að	

setja	 ekki	 inn	 myndir	 eru	 jafnvel	 frekar	 taldir	 vera	 í	 leiðinlegum	 samböndum.	 Hver	 er	

tilgangurinn	 í	 að	 vera	 hamingjusamur	 ef	 enginn	 veit	 af	 því?	 Áhrif	 glansmynda	

samfélagsmiðla	 getur	 haft	 áhrif	 á	 raunveruleika	 sambandsins	 en	 einnig	 sambönd	annarra.	

Par	 getur	 verið	 það	 upptekið	 á	 samfélagsmiðlum	 að	 sýna	 hið	 fullkomna	 samband,	 taka	

myndir	af	öllum	stundum,	að	það	gleymir	að	sinna	maka	sínum	 í	 raun	og	veru.	Aðrir	bera	

saman	 samband	 sitt	 við	 sambönd	 annarra	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 verða	 óhamingjusamari	

fyrir	 vikið.	 Við	 sýnum	 mynd	 af	 sambandi	 okkar	 á	 samfélagsmiðlum	 sem	 hugsanlega	

endurspeglar	ekki	raunveruleikann.		

1.3	Félagsauður		

Eins	og	Goffman	 talar	um	 framsviðið	þá	er	hægt	að	 segja	að	það	er	ekki	allt	 sem	sýnist	á	

samfélagsmiðlum	og	það	að	hegðun	okkar	 á	 samfélagsmiðlum	endurspeglar	 ekki	 endilega	

raunveruleikann.	 L.	 J.	Hanifan	 kom	með	hugtakið	 félagsauður	 (e.	 social	 capital)	 árið	1916,	

þetta	 fékk	 litlar	 undirtektir	 fyrr	 en	 árið	 1960	 eða	 tæplega	 fimmtíu	 árum	 seinna	 þegar	

fræðimenn	eins	og	James	Coleman	og	Robert	D.	Putnam	fóru	að	skoða	hugtakið	frekar.	Það	

er	ekki	 ein	 rétt	 skilgreining	á	hugtakinu	 félagsauður	en	oftast	 er	því	 skipt	 í	menningu	eða	

sem	 félagsleg	 tengsl.	 Félagsauður	 sem	 menning	 eru	 þau	 gildi	 og	 norm	 sem	 meðlimir	

félagshóps	fylgja	(Giddens,	1989).		

Félagsauður	 sem	 félagsleg	 tengsl	 eins	 og	 Coleman	 skilgreinir	 hugtakið	 snýst	 um	

sameiginleg	 gildi,	 tengsl	 og	 traust	 einstaklinga	 samfélagsins	 og	 að	 samskipti	 skipta	

einstaklinga	miklu	máli.	 Sá	 einstaklingur	 sem	 á	 í	 miklum	 samskiptum	 við	 annað	 fólk	 sem	

deila	 sömu	 áhugamálum	 eða	 eiga	 eitthvað	 sameiginlegt	 er	 ríkari	 af	 félagsauð	 en	 sá	

einstaklingur	sem	á	í	fáum	og	innihaldslausum	samskiptum	við	aðra.	Félagsauður	verður	til	

innan	 samskipta	 sem	einkennast	 af	 sameiginlegum	gildum	og	 viðmiðum	einstaklinga,	 sem	

getur	bætt	 skilvirkni	 samfélagsins.	Fólk	 sem	er	 í	 sambandi	þar	 sem	traust	er	 til	 staðar	eru	

ríkari	af	félagsauði	en	þeir	sem	upplifa	vantraust	(Ryan,	o.fl.,	2008).	Einnig	er	hægt	að	taka	

félagsauð	 inn	 í	 samfélagsmiðla,	 núna	 er	 stór	 hluti	 félagslegra	 samskipta	 á	 rafrænu	 formi.	

Sumir	 eru	 rosalega	 vinsælir	 á	 samfélagsmiðlum	 eiga	 marga	 vini,	 marga	 fylgjendur	 en	 í	

raunverulega	 lífinu	 eru	 líkur	 á	 því	 að	 þrátt	 fyrir	 vinsældir	 á	 samfélagsmiðlum	 þá	 sé	

einstaklingurinn	 ekki	 með	 mikinn	 félagsauð,	 hann	 er	 vansæll	 og	 einmana	 utan	
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samfélagsmiðlana.	Einnig	getur	sambandið	litið	út	á	samfélagsmiðlum	að	gagnkvæmt	traust,	

samvinna	og	hjálpsemi	 sé	mikið	hjá	parinu,	 lítur	út	 fyrir	 að	þau	 séu	 rík	 af	 félagsauði,	 en	 í	

raun	 þá	 er	 möguleiki	 á	 að	 þetta	 sé	 glansmyndin	 af	 sambandinu	 sem	 parið	 er	 að	 birta,	

hugsanlegt	er	að	sambandið	byggir	ekki	á	trausti	eða	hamingju	eins	og	myndirnar	gætu	bent	

til.	 Pollet	 rannsakaði	 samfélagsmiðla	 og	 vinsældir,	 hann	 komst	 að	 því	 að	 þeir	 sem	 verja	

lengri	 tíma	 á	 samfélagsmiðlum	eiga	 að	meðaltali	 fleiri	 vini	 á	 samfélagsmiðlunum	en	 þrátt	

fyrir	það	eru	þeir	meira	einmana	en	þeir	einstaklingar	sem	verja	skemmri	tíma	þar	(Pollet,	

Roberts	og	Dunbar,	2011).	Rannsókn	Sheldons	á	samfélagsmiðlum	leiddi	 í	 ljós	að	þeir	sem	

upplifa	kvíða	og	hræðslu	í	félagslegum	samskiptum	nota	samfélagsmiðla	eins	og	Facebook	til	

að	 vera	 minna	 einmana	 (Sheldon,	 2008).	 Þetta	 segir	 okkur	 að	 eiga	 marga	 vini	 á	

samfélagsmiðlum	er	ekki	endilega	að	vera	ríkur	félagsauði,	ef	raunverulegu	vinatengslin	séu	

ekki	til	staðar.	
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2.	Fyrri	rannsóknir	

Notkun	fólks	á	samfélagsmiðlum	er	að	verða	ein	vinsælasta	og	auðveldasta	leiðin	til	að	eiga	í	

sambandi	 við	 aðra	 og	 því	 eru	 rannsóknir	 á	 áhrifum	 samfélagsmiðla	 á	 líf	 fólks	 vaxandi	

rannsóknarefni.	Nýjustu	 rannsóknir	 hafa	 til	 dæmis	bent	 á	 að	 samfélagsmiðlar	 hafa	 áhrif	 á	

svefnvenjur	unglinga,	minnkandi	námsáhuga	nemenda	og	einnig	geta	þeir	aukið	afbrýðisemi	

og	 kvíða	 hjá	 fólki	 (Woods	 og	 Scott,	 2016).	 Takmarkaðar	 rannsóknir	 eru	 á	 áhrifum	

samfélagsmiðla	á	sambönd	en	flestar	rannsóknir	benda	til	þess	að	þeir	hafi	neikvæð	áhrif	á	

sambönd.	 Samfélagsmiðlar	 hafa	 verið	 tengdir	 við	 afbrýðisemi	 og	 kvíða,	 sérstaklega	 þeim	

sem	eru	í	samböndum.	Það	er	mikið	upplýsingaflæði	á	samfélagsmiðlum	sem	ýtir	oft	undir	

afbrýðisemi	 og	 grun	 um	 svik	 og	 óvissu	 (McDaniel	 og	 Coyne,	 2016).	 Nýleg	 rannsókn	 sýndi	

fram	á	að	þau	pör	 sem	verja	 lengri	 tíma	á	 samfélagsmiðlum,	 sérstaklega	Facebook,	 sýndu	

minni	 ást	 til	 hvors	 annars	 sem	 var	 neikvætt	 fyrir	 sambandið	 (Northrup	 &	 Smith,	 2016).	

Ridgway	og	Clayton	(2016)	skoðuðu	áhrif	 Instagram	á	sambönd	en	þar	kom	í	 ljós	að	þegar	

annar	aðilinn	setur	inn	sjálfsmynd	(e.	selfie)	á	síðuna	sína	þá	eru	meiri	líkur	en	minni	að	það	

hafi	 neikvæð	 áhrif	 á	 sambandið,	 að	 það	 valdi	 togstreitu	 í	 sambandinu,	maki	 fer	 að	 skoða	

hver	 líkar	 við	 myndina,	 tilganginum	 með	 því	 að	 deila	 þessari	 mynd,	 hvort	 makinn	 sé	

huganlega	að	felast	eftir	athygli	annarra.		

Rannsókn	sem	var	gerð	á	hjóna	skilnaði	sýndi	Facebook	notkun	jók	líkurnar	á	skilnaði	

í	 43	 fylkjum	 Bandaríkjanna,	 eftir	 að	 það	 var	 búið	 að	 stjórna	 fyrir	 til	 dæmis	 tekjum	 og	

atvinnuleysi	(Valenzuela	og	Halpern,	2014).	Njósnir	í	samböndum	eru	eitt	sem	hefur	aukist	

mikið	með	tilkomu	samfélagsmiðla.	Hægt	er	að	sjá	hvenær	einstaklingur	var	seinast	virkur	á	

samfélagsmiðlum,	hvað	honum	líkar	við	og	einnig	er	verið	að	merkja	fólk	í	myndum	og	þá	er	

hægt	að	sjá	með	hverjum	hann	er,	hvar	hann	er	og	hvað	hann	er	að	gera	(Tokunaga,	2011).	

Að	 skoða	 samfélagsmiðil	 vina	 eða	 maka	 síns	 er	 partur	 af	 því	 sem	 fólk	 gerir	 á	

samfélagsmiðlum	og	er	það	hugsanlega	gert	 til	að	halda	sambandi	og	 tengslum	við	þá,	en	

hins	vegar	opnar	þetta	dyrnar	fyrir	því	að	því	að	hefja	njósnir	um	maka.	Línan	á	milli	þess	að	

skoða	og	njósna	er	óljós,	því	má	segja	að	samfélagsmiðlar	bjóða	upp	á	njósnir	án	þess	að	

fremja	augljóst	brot	á	trausti	sambandsins	(Sonja	og	Beukeboom,	2011).		

Rannsókn	 í	 Bandaríkjunum	 sýndi	 að	 samfélagsmiðlar	 geta	 leitt	 til	 internets	 fíknar,	

kvíða,	 afbrýðisemi	 og	 almennt	 haft	 neikvæð	 áhrif	 á	 daglegt	 líf	 fólks.	 Allt	 þetta	 getur	 haft	

eyðileggjandi	 áhrif	 á	 sambönd.	 Það	 er	 engin	 rannsókn	 sem	 hefur	 staðfest	 að	
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samfélagsmiðlar	séu	helsta	ástæða	afbrýðisemi	í	samböndum	en	ef	einstaklingur	er	kvíðinn	

fyrir	eða	á	erfitt	með	að	treysta,	þá	eru	yfirgnæfandi	líkur	á	að	samfélagsmiðlar	auki	óöryggi	

og	 ýti	 undir	 afbrýðisemi.	 Rannsóknin	 sýndi	 einnig	 að	 þeir	 sem	 verja	 lengri	 tíma	 á	

samfélagsmiðlum	 finna	 meira	 fyrir	 neikvæðum	 áhrifum	 samfélagsmiðla,	 lenda	 í	 fleirum	

rifrildum	við	maka	sinn,	finna	minna	fyrir	góðum	tilfinningum	eins	og	ástríðu	(e.	passion)	og	

nánd.	Einnig	kom	í	ljós	að	njósnir	á	samfélagsmiðlum	séu	algengara	hjá	ungu	fólki	sem	er	í	

tiltölulega	 nýju	 sambandi.	 Þrátt	 fyrir	 þessa	 neikvæðu	 þætti	 samfélagsmiðla	 þá	 gefur	

samfélagsmiðlar	 líka	 þann	möguleika	 að	 fólk	 nái	 að	 kynnast	 betur	með	 því	 að	 fá	 innsýn	 í	

fortíð	makans,	 skoða	 gamlar	myndir	 og	 annað	 sem	 er	mögulegt	 (Marshall,	 Benjanyan,	 Di	

Gastro	og	Lee,	2013).		

Ridgway	og	Clayton	(2016)	rannsökuðu	notkun	á	Facebook	og	neikvæð	áhrif	hennar	

á	 sambönd.	 Niðurstöður	 þeirra	 voru	 þær	 að	 framhjáhöld,	 sambandsslit	 og	 skilnaður	 væri	

líklegri	ef	einstaklingar	eyddu	miklum	tíma	á	Facebook	og	sérstaklega	hjá	þeim	sem	hefðu	

átt	 í	 sambandi	 minna	 en	 í	 3	 ár.	 Fox,	 Osborn	 og	 Warber	 (2014)	 tóku	 viðtöl	 við	 fólk	 um	

samfélagsmiðla	og	áhrif	þeirra	á	sambönd.	Margir	sögðu	að	það	skipti	þá	máli	að	samband	

þeirra	 væri	 skráð	 og	 sýnilegt	 á	 samfélagsmiðlum.	 Einn	 sagði	 að	 ef	makinn	 vildi	 ekki	 hafa	

sambandið	 opinbert	 á	 miðlunum	 gæti	 það	 þýtt	 að	 hann	 vildi	 ekki	 að	 aðrir	 vissu	 af	

sambandinu	og	væri	hugsanlega	að	halda	öðrum	möguleikum	opnum.	

Muise,	 Christofides	 og	 Desmarais	 (2009)	 gerðu	 rannsókn	 um	 afbrýðisemi	 og	

samfélagsmiðla	en	það	 leiddi	 í	 ljós	að	afbrýðisemi	 stafaði	helst	af	því	að	makinn	eignaðist	

nýjan	vin/vinkonu	af	gagnstæðu	kyni,	 fékk	 skilaboð	 frá	einstaklingi	 af	 gagnstæðu	kyni	eða	

eins	og	með	Instagramið	að	þegar	að	maki	setti	inn	mynd	af	sjálfum	sér	á	samfélagsmiðla	þá	

vakti	það	neikvæðar	tilfinningar	hjá	hinum	makanum	eins	og	af	hverju	makinn	væri	að	setja	

inn	myndina,	hver	tilgangurinn	væri	og	þá	gátu	voru	 líkur	á	að	njósnir	byrjuðu,	hverjir	það	

voru	sem	að	 líkuðu	við	myndina.	Rannsókn	þeirra	 leiddi	einnig	 í	 ljós	að	konur	upplifa	mun	

meiri	afbrýðisemi	á	samfélagsmiðlum	en	karlar.	Traust	var	eini	þátturinn	sem	hafði	áhrif	á	

afbrýðisemi,	því	meira	traust	sem	er	til	staðar,	því	minni	afbrýðisemi.	Rómantísk	afbrýðisemi	

er	 skilgreind	 sem	 tilfinningalegt	 viðbragð	 við	 hugsanlegri	 ógn	 við	 sambandið	 en	 jafnframt	

tilfinning	sem	getur	haft	eyðileggjandi	áhrif	á	sambandið	(Attridge,	2013).		

Rannsókn	 sem	 Bowe	 gerði	 um	 afbrýðisemi	 og	 samfélagsmiðla	 sýndi	 að	 myndir	 á	

samfélagsmiðlum	eru	 líklegastar	 til	 að	 valda	 vandamálum	og	 vekja	upp	afbrýðisemi	 af	 því	

sem	hægt	er	að	gera	á	Facebook	til	dæmis.	Hann	tók	viðtöl	við	pör	sem	áður	höfðu	verið	í	

13



14 

sambandi	áður	á	Facebook.	Það	fór	mikið	fyrir	brjóstið	á	núverandi	mökum	að	sjá	myndir	af	

fyrra	sambandi	maka	síns.	Ljósmyndir,	ástarbréf	og	gjafir	 frá	fyrrum	mökum	er	auðveldara	

að	fela	en	gömul	samskipti	og	myndir	á	samfélagsmiðlum.	Að	eyða	skilaboðum	og	afmerkja	

sig	 á	 myndum	 með	 fyrrverandi	 maka	 fannst	 þeim	 vera	 ákveðin	 opinber	 yfirlýsing	 að	

sambandið	 væri	 búið.	 Bowe	 tók	 viðtal	 við	 Suzanne	 og	 James	 kærasta	 hennar.	 Kærasti	

hennar	hafði	beðið	hana	um	að	eyða	myndum	af	henni	og	fyrrverandi	kærastanum	hennar	á	

Facebook.	Suzanne	neitaði	því	og	sagði	að	einu	sem	myndu	sjá	þessar	myndir	væru	þeir	sem	

væru	 að	 njósna	 á	 samfélagsmiðli	 hennar.	 Eftir	 rifrildi	 um	 þetta	 ákvað	 Suzanne	 að	 eyða	

myndunum	af	sér	og	fyrrum	maka.	Edward	og	kærasta	hans	höfðu	svipað	vandamál,	Edward	

vildi	að	hún	myndi	eyða	fyrrverandi	kærasta	sínum	af	samfélagsmiðli.	Fyrrverandi	kærastinn	

bjó	 í	 öðru	 landi	 þannig	 í	 hinum	 ótengda	 heimi	 (e.	 offline	 world)	 hefði	 þetta	 ekki	 verið	

vandamál	 og	 þar	 hefði	 fyrrverandi	 kærastinn	 hugsanlega	 aldrei	 truflað	 nýja	 sambandið.	

Þriðja	parið	sem	var	tekið	viðtal	við	var	Laura	og	Michael.	Laura	sá	myndir	af	kærasta	sínum	

á	Facebook	að	halda	utan	um	stelpu	á	skemmtistað.	Henni	fannst	þetta	vekja	upp	neikvæðar	

tilfinningar	hjá	sér	og	hún	varð	afbrýðisöm,	vissi	ekki	hvað	hann	hefði	hugsanlega	verið	að	

gera	með	þessari	stelpu,	hún	ákvað	samt	að	bæla	tilfinningar	sínar	niður	og	segja	ekkert	við	

hann.	 Laura	 sagði	 svo	 seinna	 í	 viðtalinu	 að	 Michael,	 kærasti	 sinn,	 væri	 ekki	 einu	 sinni	 á	

Facebook.	Þrátt	fyrir	það	að	hann	sé	ekki	á	Facebook	nær	vefsíðan	samt	að	skapa	vandamál	í	

sambandinu	(Bowe,	2010).	

Vissulega	hafa	samfélagsmiðlar	ekki	bara	neikvæð	áhrif	á	sambönd.	Rannsókn	sýndi	

að	 flestum	 þótti	 það	 vera	 ákveðin	 staðfesting	 á	 sambandinu	 þegar	 þau	 fara	 í	 samband	 á	

Facebook	 og	 að	 það	 sé	 ákveðið	 skref	 sem	 fram	 á	 við	 í	 sambandi	 (Baxter,	 2011).	

Samfélagsmiðlar	geta	verið	gagnlegir	til	að	halda	sambandi	við	vini	og	ættingja,	kynnast	nýju	

fólki	og	einnig	eiga	 í	samskiptum	við	maka	þegar	parið	er	ekki	saman	(Valenzuela,	Park	og	

Kee,	2009).		

Fyrri	rannsóknir	á	áhrifum	samfélagsmiðla	benda	því	til	þess	að	samfélagsmiðlar	hafi	

meiri	áhrif	á	konur,	mikil	samfélagsmiðlanotkun	hafi	neikvæð	áhrif	á	sambönd	einstaklinga	

og	að	sambönd	sem	eru	frekar	ný	finna	meira	fyrir	neikvæðum	áhrifum	samfélagsmiðla.	Því	

vildi	 rannsakandi	 sjá	 hvort	 sömu	 eða	 svipaðar	 niðurstöður	 væru	 hér	 á	 landi.	 Tilgátur	

þessarar	 rannsóknar	 eru	 því	 þessar	 þrjár:	 1)	 Konur	 eru	 tortryggnari	 en	 karlmenn	 í	 garð	

samfélagsmiðla,	2)	því	 lengri	 tími	sem	við	eyðum	á	samfélagsmiðlum,	því	neikvæðari	áhrif	

hafa	samfélagsmiðlar	á	samband	einstaklings	og	3)	því	 lengur	sem	sambandið	hefur	staðið	
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yfir,	 því	 minni	 áhrif	 hafa	 samfélagsmiðlar	 á	 sambandið.	 Notast	 er	 við	 táknrænu	

samskiptakenninguna,	 leikræn	samskipti	og	 félagsauð	til	að	útskýra	áhrif	samfélagsmiðla	á	

sambönd	einstaklinga.			

3.	Framkvæmd	rannsóknar	

Hér	 verður	 farið	 yfir	 bakgrunn	 þessarar	 rannsóknar	 og	 fjallað	 verður	 um	 framkvæmd	

hennar.	 Greint	 verður	 frá	 rannsóknaraðferð,	 úrtaki	 rannsóknarinnar	 og	 úrvinnslu	 og	

greiningu	gagna.			

3.1. Rannsóknaraðferð	

Rannsóknin	 byggir	 á	 megindlegri	 rannsóknaraðferð,	 en	 við	 gerð	 þessarar	 rannsóknar	 var	

notast	við	tölfræðileg	gögn	á	makró	stigi.	Helsta	ástæða	þess	að	rannsakandi	ákvað	að	nota	

megindlega	aðferð	var	að	honum	fannst	spurningalistakönnun	(sjá	viðauka	1)	henta	best	til	

að	 fá	 sem	marktækustu	 niðurstöðu.	 Spurningalistakönnunin	 skiptist	 upp	 í	 nokkra	 hluta.	 Í	

heildina	var	notast	við	þrjár	bakgrunnsbreyturnar,	kyn,	 lengd	sambands	og	hversu	 löngum	

tíma	einstaklingurinn	eyðir	að	meðaltali	á	samfélagsmiðlum.	Hinar	spurningarnar	voru	meira	

staðhæfingar	sem	einstaklingur	áttu	að	merkja	við	hversu	vel	þær	áttu	við	sig,	þær	fjölluðu	

um	traust	á	 samfélagsmiðlum,	hvort	 samfélagsmiðlar	hafi	haft	neikvæð	áhrif	á	 tilfinningar	

þeirra,	hugsanlegar	njósnir	á	samfélagsmiðlum	og	að	 lokum	var	seinasta	spurningin	var:	 ,,í	

heildina	litið	hvernig	áhrif	finnst	þér	samfélagsmiðlar	hafa	á	samband	þitt?”	Hér	fyrir	neðan	

koma	niðurstöður	rannsóknarinnar	í	myndum.		

	

	
Mynd	1.	Kyn	og	tími	á	samfélagsmiðlum.	
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Konur	eyddu	að	meðaltali	meiri	tíma	á	samfélagsmiðlum	en	karlar	χ2(3)	=	21,362,	p	<	0,001.	

Flestir	eyða	um	1-3	klst	á	samfélagsmiðlum	eða	69%	karla	og	58%	kvenna.			

	
Mynd	2.	Lengd	sambands	og	kyn.	

Konur	voru	að	meðaltali	búnar	að	vera	í	lengra	sambandi	en	karlar	χ2(3)	=	38,764,	p	<	0,001.		

 

	
Mynd	3.	Tími	á	samfélagsmiðlum	og	lengd	sambands	

Þeir	 einstaklingar	 sem	 eru	 búnir	 að	 vera	 lengur	 í	 sambandi	 en	 5	 ár	 eyða	 styttri	 tíma	 á	

samfélagsmiðlum	heldur	en	þeir	sem	eru	búnir	að	vera	saman	í	minni	tíma	χ2(9)	=	19,979,	p	

<		0,001.	

30%

30%

19%

22%

15%

30%

21%

34%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Minna	en	ár

1-3	ár

3-5	ár

Meira	en	5	ár

Kvenkyn Karlkyn

2%

58%

35%

5%
4%

57%

35%

4%
5%

61%

31%

2%
6%

64%

29%

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Minna	en	klst	 1-3	klst 4-6	klst 7	klst	eða	meira

Minna	en	ár 1-3	ár 3-5	ár Meira	en	5	ár

16



17 

3.2. Þátttakendur		

Rannsakandi	 bjó	 til	 spurningakönnun	 á	 internetinu	 sem	 var	 opin	 fyrir	 alla.	 Við	 val	 á	

þátttakendum	í	rannsókninni	var	stuðst	við	hentugleikaúrtak	þar	sem	leitast	var	við	þátttöku	

einstaklinga	 á	 aldrinum	 18-35	 ár	 í	 rómantísku	 sambandi.	 Rannsakandi	 setti	 því	

spurningakönnunina	 á	 tvo	 helstu	 hópa	 Facebook	 þar	 sem	 er	 mikið	 af	 ungu	 fólki,	 annar	

hópurinn	er	 fyrir	 stelpur	og	heitir	Beauty	Tips	og	hinn	er	 fyrir	 stráka	og	heitir	Sjomla	Tips.	

Einnig	 deildi	 rannsakandi	 spurningalistakönnuninni	 á	 sinni	 Facebook	 síðu.	 Öllum	

rannsakendum	var	gert	grein	fyrir	tilgangi	rannsóknarinnar	og	að	fullum	trúnaði	væri	heitið,	

en	könnunin	var	nafnlaus	og	órekjanleg.		 	 	 	 	 	 	

	 Alls	tóku	1839	einstaklingar	þátt	í	könnuninni	en	af	þeim	voru	6,5%	einstaklingar	sem	

völdu	að	þeir	væru	á	lausu	og	duttu	því	úr	rannsókninni,	úrtakið	sem	er	notast	við	er	því	af	

1720	 einstaklingum.	 Kynjaskipting	 var	 heldur	 ójöfn	 en	 alls	 voru	 1547	 sem	 svöruðu	

spurningunni	um	kyn	sitt,	17%	karlmenn	og	83%	konur.	Aldursdreifingin	var	nokkuð	jöfn	en	

flestir	voru	á	aldrinum	24-29	ára.		

3.3. Úrvinnsla	og	greining	gagna	

Tölfræðileg	 úrvinnsla	 spurningalistakönnuninnar	 fór	 fram	 í	 tölvuforritin	 SPSS	 (e.	 Statistical	

Package	for	the	Social	Sciences),	Excel	til	að	setja	niðurstöður	rannsóknarinnar	fram	á	skýran	

hátt	 og	 einnig	 Datasmoothie	 sem	 setti	 niðurstöðurnar	 fram	 í	 lifandi	 skýrslu	 á	 netinu	 (sjá	

viðauka	 2).	 Tilgangur	 greiningu	 gagnanna	 var	 leitast	 við	 að	 fá	 svar	 við	

rannsóknarspurningunni:	 ,,Hafa	 samfélagsmiðlar	 jákvæð	 eða	 neikvæð	 áhrif	 á	 sambönd?”	

Bakgrunnsbreyturnar	voru	kyn,	lengd	sambands	og	tíma	sem	eyddur	er	á	samfélagsmiðlum.	

Í	upphafi	 fór	 fram	forskoðun	gagnanna	þar	sem	gildi	sem	voru	ónothæf	voru	skilgreind	 (e.	

missing	 values)	 sem	 tölugildið	 1.	 Eftir	 það	 voru	 sameinaðir	 svarmöguleikarnir	 ,,mjög	

sammála”	 og	 ,,frekar	 sammála”	 í	 ,,sammála”	 og	 einnig	 ,,mjög	 ósammála”	 og	 ,,frekar	

ósammála”	 í	 ,,ósammála”.	 Til	 að	 skoða	 hvort	 það	 væri	 tölfræðilega	 marktækur	 munur	 á	

tveggja	 breyta	 var	 notast	 við	 kí-kvaðrat	 próf	 í	 krosstöflu.	 Einnig	 var	 skoðað	 meðaltal,	

staðalfrávik	og	spönn	spurningana	en	það	er	mæling	á	dreifingu	svara.	
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Tafla	1.	Meðaltal,	staðalfrávik	og	spönn	spurninga.	

	 	

Meðaltal Staðalfrávik Range Miminum Maximum
Kyn 2,83 0,37 1 2 3
Lengd	sambands 2,68 0,10 3 1 4
Klukkustundir	á	samfélagsmiðlum	á	dag 2,34 0,62 3 1 4
Samfélagsmiðlar	ástæða	rifrildis 1,40 0,49 1 1 2
Séð	eitthvað	á	samfélagsmiðlum	sem	hefur	gert	mig	pirraða/n 1,44 0,50 1 1 2
Ég	hef	upplifað	vantraust	í	garð	maka	míns	vegna	samfélagsmiðla. 1,31 0,46 1 1 2
Mig	hefur	grunað	að	maki	minn	hafi	falið	eitthvað	fyrir	mér	á	samfélagsmiðlum. 1,29 0,45 1 1 2
 Ég	hef	falið	eitthvað	fyrir	maka	mínum	á	samfélagsmiðlum. 1,25 0,43 1 1 2
Skipta	máli	að	samband	sé	sýnilegt	á	samfélagsmiðlum 1,34 0,48 1 1 2
Ég	hef	upplifað	afbrýðisemi	vegna	einhvers	sem	ég	sá	á	samfélagsmiðli	maka	míns. 1,41 0,49 1 1 2
Ég	hef	sett	eitthvað	inn	á	samfélagsmiðla	til	að	ná	athygli	maka	míns. 1,22 0,42 1 1 2
Ég	ber	samband	mitt	saman	við	sambönd	annarra	á	samfélagsmiðlum.	 1,27 0,44 1 1 2
Hafið	þið	reglur	í	tengslum	við	samfélagsmiðla? 2,86 0,35 1 2 3
Deilið	þið	aðgangi	ykkar	til	hvors	annars	á	samfélagsmiðlum?	(Lykil-	og	aðgangsorði) 2,58 0,49 1 2 3
Hefur	þú	farið	inn	á	samfélagsmiðil/miðla	maka	þíns	í	leyfisleysi? 2,58 0,49 1 2 3
Ég	hef	beðið	maka	um	að	fjarlægja	vin	af	vinalista	sínum	á	samfélagsmiðli? 2,79 0,41 1 2 3
Maki	hefur	beðið	mig	um	að	fjarlægja	vin	af	vinalista	mínum	á	samfélagsmiðli.	 2,80 0,40 1 2 3
Í	heildina	litið	hvernig	áhrif	finnst	þér	samfélagsmiðlar	hafa	á	samband	þitt? 3,68 0,78 4 2 6
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4. Niðurstöður	

4.1. Niðurstöður	eftir	kyni	

	
Mynd	4.	Samfélagsmiðlar	hafa	valdið	pirringi,	verið	ástæða	rifrildis	og	taka	tíma	frá	

sambandi.		

Það	 voru	 ekki	 marktæk	 tengsl	 milli	 kynja	 á	 svörun	 að	 þau	 hafi	 séð	 eitthvað	 á	

samfélagsmiðlum	 sem	 hefur	 gert	 þau	 pirraða	 χ2(1)	 =	 3,367,	 p=	 0,067.	 Það	 voru	 ekki	

marktæk	tengsl	milli	kynja	á	svörun	á	að	samfélagsmiðlar	væru	ástæða	rifrildis	í	sambandinu	

χ2(1)	=	0,248,	p	<	0,619	en	fleiri	konur	eða	um	63%	eru	sammála	því	að	samfélagsmiðlar	taki	

tíma	 frá	 sambandi	 þeirra	 heldur	 en	 karlmenn	 eða	 um	 50%	 svöruðu	 því	 játandi	 χ2(1)	 =	

13,163,	p	<	0,001.	

	
Mynd	5.	Athygli,	sýnileiki	sambands,	afbrýðisemi	og	samanburður	á	sambandi.		
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Ekki	 voru	 marktæk	 tengsl	 milli	 kynja	 á	 svörun	 á	 því	 hvort	 þau	 hefðu	 sett	 eitthvað	 inn	 á	

samfélagsmiðla	til	að	ná	athygli	makans	χ2(1)	=	0,200,	p	=	0,654.	Ekki	voru	marktæk	tengsl	

milli	kynja	á	svörun	á	því	hvort	þeim	þætti	það	skipta	máli	að	samband	þeirra	væri	sýnilegt	á	

samfélagsmiðlum	χ2(1)	=	1,405,	p	=	0,236.	Fleiri	konur,	eða	um	44%	eru	sammála	því	að	þær	

hafa	upplifað	afbrýðisemi	á	samfélagsmiðlum	vegna	einhvers	sem	þær	sáu	á	samfélagsmiðli	

maka	síns	en	aðeins	30%	karla	svöruðu	því	játandi	χ2(1)	=	15,899,	p	<	0,001.	Um	30%	kvenna	

voru	 sammála	 því	 að	 þær	 beri	 samband	 sitt	 við	 sambönd	 annarra	 á	 samfélagsmiðlum	 en	

aðeins	9%	karlmenn	χ2(1)	=	48,124,	p	<	0,001.	

	

	
Mynd	6.	Feluleikir	og	vantraust	

Ekki	 voru	 marktæk	 tengsl	 milli	 kynja	 á	 svörun	 að	 þau	 sjálf	 hefðu	 falið	 eitthvað	 á	

samfélagsmiðlum	χ2(1)	=	0,146,	p	=	0,703.	Fleiri	konur	höfðu	grunað	að	maki	sinn	hafi	falið	

eitthvað	 fyrir	 sig	 á	 samfélagsmiðlum	eða	 30%	en	 21%	 karlmenn	 χ2(1)	 =	 8,262,	 p	 <	 0,001.	

Fleiri	 konur	 en	 karlar	 voru	 sammála	 því	 að	 þær	 hefðu	 upplifað	 vantraust	 vegna	

samfélagsmiðla	eða	um	32%	á	meðan	24%	karla	χ2(1)	=	6,526,	p	<	0,001.	
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Mynd	7.	Farið	á	samfélagsmiðil	maka	í	leyfisleysi,	deilið	þið	aðgangi	og	reglur	í	tengslum	

við	samfélagsmiðla.	

Fleiri	konur	eða	45%	sögðust	hafa	farið	inn	á	samfélagsmiðil	maka	síns	í	leyfisleysi	á	meðan	

30%	karla	höfðu	gert	það	χ2(1)	=	17,131,	p	<	0,001.	44%	kvenna	voru	sammála	því	að	þær	

deila	 aðgangi	 sínum	 á	 samfélagsmiðlum	 við	 maka	 sinn	 á	 meðan	 32%	 karla	 svöruðu	 því	

játandi	χ2(1)	=	13,342,	p	<	0,001.	Ekki	voru	marktæk	tengsl	á	svörun	kynja	milli	þess	hvort	

þau	væru	með	reglur	á	samfélagsmiðlum	χ2(1)	=	0,233,	p	=	0,629.	

	

	
Mynd	8.	Hefur	maki	beðið	þig	um	að	fjarlægja	vin	og	hefur	þú	beðið	maka	um	að	fjarlægja	

vin	af	samfélagsmiðli.	
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Fleiri	karlar	eða	26%	höfðu	verið	beðnir	um	að	eyða	vin	á	samfélagsmiðlum	af	maka	sínum	á	

meðan	það	voru	um	19%	kvenna	χ2(1)	=	7,447,	p	<	0,001	og	á	meðan	höfðu	22%	kvenna	en	

beðið	maka	sinn	um	að	fjarlægja	vin	á	samfélagsmiðlum	á	meðan	14%	karla	höfðu	gert	það	

sama	χ2(1)	=	9,471,	p	<	0,001.	

	

	
Mynd	9.	Í	heildina	litið,	hvernig	áhrif	finnst	þér	samfélagsmiðlar	hafa	á	samband	þitt.	

Ekki	voru	marktæk	tengsl	á	svörun	kynja	um	hvernig	áhrif	samfélagsmiðlar	hafa	í	heildina	á	

sambönd	þeirra	χ2(4)	=	0,514,	p	=	0,972.	

4.2. Niðurstöður	eftir	lengd	sambands	

	
Mynd	10.	Samfélagsmiðlar	hafa	valdið	pirringi,	verið	ástæða	rifrildis	og	taka	tíma	frá	

sambandi.	
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Þeir	einstaklingar	sem	eru	búnir	að	vera	 í	 sambandi	1-5	ár	eru	meira	sammála	því	að	þeir	

hafi	 séð	eitthvað	á	samfélagsmiðlum	maka	síns	 sem	hefur	gert	þau	pirraða/n	en	þeir	 sem	

eru	 í	 nýju	 sambandi	 eða	 sambandi	 sem	er	eldra	en	5	 ára	 χ2(3)	 =	17,769,	p	<	0,001.	 Fleiri	

einstaklingar	sem	eru	búnir	að	vera	í	sambandi	í	1-5	ár	eru	sammála	því	að	samfélagsmiðlar	

hafa	 verið	 ástæða	 rifrildis	 í	 sambandinu	 heldur	 en	 þeir	 sem	 eru	 í	 nýju	 sambandi	 eða	

sambandi	 sem	 er	 búið	 að	 standa	 yfir	 lengur	 en	 5	 ár	 χ2(3)	 =	 30,938,	 p	 <	 0,001.	 Þeir	

einstaklingar	sem	eru	búnir	að	vera	lengur	í	sambandi	en	eitt	ár	eru	meira	sammála	því	að	

samfélagsmiðlar	taka	tíma	frá	sambandinu	en	þeir	sem	eru	í	nýju	sambandi	χ2(3)	=	43,163,	p	

<	0,001.	

	
Mynd	11.		Athygli,	sýnileiki	sambands,	afbrýðisemi	og	samanburður	á	sambandi.	

Það	 voru	 ekki	 marktæk	 tengsl	 milli	 lengd	 sambands	 og	 að	 setja	 eitthvað	 inn	 á	

samfélagsmiðla	til	að	ná	athygli	makans	χ2(3)	=	2,009,	p	=	0,571.	Þeir	einstaklingar	sem	voru	

búnir	að	vera	með	maka	sínum	1-5	ár	voru	frekar	sammála	því	að	það	skipti	þeim	máli	að	

sambandið	væri	sýnilegt	á	samfélagsmiðlum	heldur	en	þeir	sem	voru	búin	að	vera	saman	í	

minna	en	ár	og	þeir	sem	voru	búnir	að	vera	saman	í	fleiri	en	5	ár	χ2(3)	=	11,525,	p	=	0,009.	

Þeir	einstaklingar	sem	voru	búnir	að	vera	með	maka	sínum	í	1-3	ár	voru	minna	sammála	því	

að	þeir	hefðu	upplifað	afbrýðisemi	 í	 tengslum	við	samfélagsmiðla	heldur	en	þeir	sem	voru	

búnir	 að	 vera	 saman	 í	 minna	 en	 ár	 eða	 3	 ár	 og	 lengur	 χ2(3)	 =	 41,463,	 p	 <	 0,001.	 Þeir	

einstaklingar	sem	voru	búnir	að	vera	með	maka	sínum	í	1-5	ár	voru	frekar	sammála	því	að	

þeir	bera	 samband	 sitt	 við	 sambönd	annarra	á	 samfélagsmiðlum	heldur	en	þeir	 sem	voru	

búin	að	vera	í	saman	í	minna	en	ár	eða	meira	en	5	ár	χ2(3)	=	8,953,	p	=	0,03.	
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Mynd	12.	Feluleikir	og	vantraust.		

Þeir	 einstaklingar	 sem	 voru	 búnir	 að	 vera	með	maka	 sínum	 í	 3	 ár	 eða	meira	 voru	 frekar	

sammála	 því	 að	 þeir	 hafi	 falið	 eitthvað	 fyrir	 maka	 sinn	 heldur	 en	 einstaklingar	 í	 styttri	

samböndum	χ2(3)	=	13,579,	p	=	0,004.	Þeir	einstaklingar	sem	eru	búnir	að	vera	í	sambandi	

1-5	 ár	 eru	 frekar	 sammála	 því	 að	 þeir	 hafi	 grunað	 maka	 sinn	 um	 að	 fela	 eitthvað	 á	

samfélagsmiðlum	heldur	en	þeir	sem	eru	í	nýju	sambandi	eða	sambandi	sem	er	eldra	en	5	

ára	χ2(3)	=	22,773,	p	<	0,001.	Þeir	einstaklingar	sem	eru	búnir	að	vera	í	sambandi	1-5	ár	eru	

frekar	sammála	því	að	þeir	hafi	upplifað	vantraust	vegna	samfélagsmiðla	heldur	en	þeir	sem	

eru	í	nýju	sambandi	eða	sambandi	sem	er	eldra	en	5	ára	χ2(3)	=	36,165,	p	<	0,001.	

	
Mynd	13.	Farið	á	samfélagsmiðil	maka	í	leyfisleysi,	deilið	þið	aðgangi	og	reglur	í	tengslum	

við	samfélagsmiðla.	
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Þeir	 einstaklingar	 sem	 voru	 búnir	 að	 vera	 með	 maka	 sínum	 í	 fleiri	 en	 1	 ár	 voru	 frekar	

sammála	því	að	þeir	höfðu	farið	inn	á	samfélagsmiðla	maka	síns	í	 leyfisleysi	heldur	en	þeir	

sem	voru	búin	að	vera	í	saman	í	minna	en	ár	χ2(3)	=	41,376,	p	<	0,001.	Þeir	einstaklingar	sem	

voru	búnir	að	vera	með	maka	sínum	í	 fleiri	en	3	ár	voru	frekar	sammála	því	að	þeir	höfðu	

aðgang	að	samfélagsmiðlum	maka	síns	heldur	en	þeir	sem	voru	búin	að	vera	saman	í	færri	

en	 3	 ár	 χ2(3)	 =	 116,725,	 p	 <	 0,001.	 Þeir	 einstaklingar	 sem	 voru	 búnir	 að	 vera	með	maka	

sínum	 í	minna	 en	 1	 ár	 voru	 frekar	 sammála	 því	 að	 þeir	 höfðu	 reglur	 á	 samfélagsmiðlum	

heldur	en	þeir	sem	voru	búin	að	vera	í	saman	í	fleiri	en	1	ár	χ2(3)	=	29,107,	p	<	0,001.	
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Mynd	14.	Hefur	maki	beðið	þig	um	að	fjarlægja	vin	og	hefur	þú	beðið	maka	um	að	

fjarlægja	vin	af	samfélagsmiðli.	

Þeir	einstaklingar	sem	voru	búnir	að	vera	með	maka	sínum	1-5	ár	voru	frekar	sammála	því	

að	maki	þeirra	hafi	beðið	þau	um	að	 fjarlægja	vin	á	 samfélagsmiðlum	heldur	en	þeir	 sem	

voru	búin	að	vera	 í	saman	 í	minna	en	ár	eða	meira	en	5	ár	χ2(3)	=	14,142,	p	=	0,003.	Þeir	

einstaklingar	sem	voru	búnir	að	vera	með	maka	sínum	í	 fleiri	en	5	ár	voru	frekar	sammála	

því	 að	þeir	höfðu	beðið	maka	 sinn	um	að	 fjarlægja	 vin	á	 samfélagsmiðlum	heldur	en	þeir	

sem	voru	búin	að	vera	í	saman	í	færri	en	5	ár	χ2(3)	=	13,827,	p	=	0,003.	

	

	
Mynd	15.	Í	heildina	litið	hvernig	áhrif	finnst	þér	samfélagsmiðlar	hafa	á	samband	þitt?	
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Þeir	einstaklingar	sem	voru	búnir	að	vera	með	maka	sínum	1-5	ár	voru	frekar	sammála	því	

að	samfélagsmiðlar	hefðu	neikvæð	áhrif	á	samband	þeirra	heldur	en	þeir	sem	voru	búin	að	

vera	í	saman	í	minna	en	ár	eða	meira	en	5	ár	χ2(12)	=	37,062,	p	<	0,001.	

4.3. Niðurstöður	eftir	tíma	á	samfélagsmiðlum	

	
Mynd	16.	Samfélagsmiðlar	hafa	valdið	pirringi,	verið	ástæða	rifrildis	og	taka	tíma	frá	

sambandi.	

Þeir	 einstaklingar	 sem	 eyða	 meiri	 tíma	 á	 samfélagsmiðlum	 eða	 4	 klst	 og	 fleiri	 eru	 meira	

sammála	 því	 að	 þeir	 hafi	 séð	 eitthvað	 á	 samfélagsmiðli	 maka	 síns	 sem	 hefur	 gert	 þau	

pirraða/n		heldur	en	þeir	sem	eyða	minni	tíma	á	miðlunum	χ2(3)	=	33,849,	p	<		0,001.	Þeir	

einstaklingar	sem	eyða	meiri	tíma	á	samfélagsmiðlum	eða	4	klst	og	fleiri	eru	frekar	sammála	

því	 að	 samfélagsmiðlar	 hafi	 verið	 ástæða	 rifrildis	 heldur	 en	 þeir	 sem	 eyða	 minni	 tíma	 á	

miðlunum	 χ2(3)	 =	 23,898,	 p	 <	 0,001.	 Þeir	 einstaklingar	 sem	 eyða	 meiri	 tíma	 á	

samfélagsmiðlum	eða	4	klst	eða	fleiri	eru	frekar	sammála	því	að	samfélagsmiðlar	taki	tíma	

frá	sambandi	þeirra	en	þeir	sem	eyða	minni	tíma	á	miðlunum	χ2(3)	=	21,744,	p	<	0,001.	
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Mynd	17.	Athygli,	sýnileiki	sambands,	afbrýðisemi	og	samanburður	á	sambandi.	

Þeir	 einstaklingar	 sem	 eyða	meiri	 tíma	 á	 samfélagsmiðlum	 eða	 4	 klst	 og	 fleiri	 eru	 frekar	

sammála	því	að	þau	sett	eitthvað	inn	á	samfélagsmmiðil	sinn	til	að	ná	athygli	maka	heldur	

en	þeir	sem	eyða	minni	tíma	á	miðlunum	χ2(3)	=	19,505,	p	<	0,001.	Þeir	einstaklingar	sem	

eyða	meiri	tíma	á	samfélagsmiðlum	eða	4	klst	og	fleiri	eru	frekar	sammála	því	að	þeim	finnst	

það	skipta	máli	að	sambandið	sé	sýnilegt	á	samfélagsmiðlum	heldur	en	þeir	sem	eyða	minni	

tíma	 á	 miðlunum	 χ2(3)	 =	 26,194,	 p	 <	 0,001.	 Þeir	 einstaklingar	 sem	 eyða	 meiri	 tíma	 á	

samfélagsmiðlum	eða	4	klst	og	fleiri	eru	frekar	sammála	því	að	þau	hafi	upplifað	afbrýðisemi	

vegna	 einhvers	 sem	 þau	 sáu	 á	 samfélagsmiðlum	 frekar	 en	 þeir	 sem	 eyða	 minni	 tíma	 á	

miðlunum	 χ2(3)	 =	 36,641,	 p	 <	 0,001.	 Þeir	 einstaklingar	 sem	 eyða	 minna	 en	 1	 klst	 á	

samfélagsmiðlum	eða	4-6	klst	eru	frekar	sammála	því	að	þau	beri	samband	sitt	við	sambönd	

annarra	á	samfélagsmiðlum	χ2(3)	=	15,484,	p	<	0,001.	
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Mynd	18.	Feluleikir	og	vantraust.	

Þeir	 einstaklingar	 sem	 eyða	meiri	 tíma	 á	 samfélagsmiðlum	 eða	 4	 klst	 og	 fleiri	 eru	 frekar	

sammála	 því	 að	 þeir	 hafi	 falið	 eitthvað	 fyrir	maka	 sínum	 á	 samfélagsmiðlum	 en	 þeir	 sem	

eyða	minni	 tíma	á	miðlunum	χ2(3)	=	12,893,	p	<	0,001.	Þeir	 einstaklingar	 sem	eyða	meiri	

tíma	á	samfélagsmiðlum	eða	4	klst	og	 fleiri	eru	 frekar	sammála	því	að	þeir	hafi	grunað	að	

maki	 hafi	 falið	 eitthvað	 fyrir	 þeim	 á	 samfélagsmiðlum	 en	 þeir	 sem	 eyða	 minni	 tíma	 á	

miðlunum	 χ2(3)	 =	 18,457,	 p	 <	 0,001.	 Þeir	 einstaklingar	 sem	 eyða	 meiri	 tíma	 á	

samfélagsmiðlum	eða	4	klst	og	fleiri	eru	frekar	sammála	því	að	þeir	hafi	upplifað	vantraust	í	

sambandi	sínu	heldur	en	þeir	sem	eyða	minni	tíma	á	miðlunum	χ2(3)	=	35,275,	p	<	0,001.	

	
Mynd	19.	Farið	á	samfélagsmiðil	maka	í	leyfisleysi,	deilið	þið	aðgangi	og	reglur	í	tengslum	

við	samfélagsmiðla.	
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Þeir	 einstaklingar	 sem	 eyða	meiri	 tíma	 á	 samfélagsmiðlum	 eða	 4	 klst	 og	 fleiri	 eru	 frekar	

sammála	því	að	þau	hafi	farið	inn	á	samfélagsmiðil	maka	síns	í	 leyfisleysi	en	þeir	sem	eyða	

minni	tíma	á	miðlunum	χ2(3)	=	24,484,	p	<	0,001.	Það	voru	ekki	marktæk	tengsl	milli	tímans	

sem	 maður	 eyðir	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 að	 deila	 aðgangi	 með	 maka	 sínum	 á	

samfélagsmiðlum	 χ2(3)	 =	 1,748,	 p	 =	 0,626.	 Þeir	 einstaklingar	 sem	 eyða	 meiri	 tíma	 á	

samfélagsmiðlum	 eða	 4	 klst	 og	 fleiri	 eru	 frekar	 sammála	 því	 að	 þau	 hafi	 reglur	 um	

samfélagsmiðlanotkun	 í	 sambandinu	 en	 þeir	 sem	 eyða	 minni	 tíma	 á	 miðlunum	 χ2(3)	 =	

20,895,	p	<	0,001.	

	

	
Mynd	20.	Hefur	maki	beðið	þig	um	að	fjarlægja	vin	og	hefur	þú	beðið	maka	um	að	

fjarlægja	vin	af	samfélagsmiðli.	

Þeir	 einstaklingar	 sem	 eyða	meiri	 tíma	 á	 samfélagsmiðlum	 eða	 4	 klst	 og	 fleiri	 eru	 frekar	

sammála	því	að	maki	hafi	beðið	sig	um	að	fjarlægja	vin	á	samfélagsmiðli	en	þeir	sem	eyða	

minni	tíma	á	miðlunum	χ2(3)	=	11,932,	p	<	0,001.	Þeir	einstaklingar	sem	eyða	meiri	tíma	á	

samfélagsmiðlum	eða	4	klst	og	 fleiri	eru	 frekar	sammála	því	að	maki	hafi	beðið	sig	um	að	

fjarlægja	vin	á	samfélagsmiðli	en	þeir	sem	eyða	minni	 tíma	á	miðlunum	χ2(3)	=	7,871,	p	<	

0,001.	
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Mynd	21.	Í	heildina	litið	hvernig	áhrif	finnst	þér	samfélagsmiðlar	hafa	á	samband	þitt?	

Það	 var	 ekki	 marktækur	 munur	 á	 milli	 tímans	 sem	 maður	 eyðir	 á	 samfélagsmiðlum	 og	

upplifun	fólks	á	áhrifum	samfélagsmiðla	á	samband	þeirra	χ2(12)	=	18,4,	p	=	0,104.	
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Umræða	og	lokaorð	

Sjá	má	að	það	er	munur	á	áhrifum	samfélagsmiðla	á	kynin.	Fleiri	konur	upplifa	neikvæð	áhrif	

samfélagsmiðla	eins	og	afbrýðisemi,	bera	frekar	sambönd	sín	saman	við	sambönd	annarra,	

fleiri	konur	hafa	farið	inn	á	samfélagsmiðil	maka	síns	í	leyfisleysi	og	beðið	maka	sinn	um	að	

eyða	 vini/vinum	 af	 samfélagsmiðlum.	 Flestar	 spurningarnar	 snérust	 um	 einstaklinginn	

sjálfan	 og	 samfélagsmiðlanotkun	 hans	 og	 því	 var	 áhugavert	 að	 sjá	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 karlar	

finni	 fyrir	 minni	 neikvæðum	 tilfinningum	 eins	 og	 afbrýðisemi	 og	 vantrausti	 á	

samfélagsmiðlum,	 þá	 svöruðu	 örlítið	 fleiri	 karlar	 að	 í	 heildina	 litið	 hafi	 samfélagsmiðlar	

neikvæð	áhrif	á	sambandið	eða	um	19%	karla	og	18%	kvenna,	en	það	er	hugsanlega	vegna	

þess	að	þeir	finna	fyrir	neikvæðum	áhrifum	samfélagsmiðla	á	maka	sinn	og	þau	áhrif	smitast	

í	sambandið.	Flestir	svöruðu	hins	vegar	að	samfélagsmiðlar	höfðu	hvorki	jákvæð	né	neikvæð	

áhrif	á	samband	þeirra	eða	68%	karla	og	kvenna.	

Munur	milli	 lengd	sambands	var	einnig	áhugavert	að	sjá.	Afbrýðisemi	var	meiri	hjá	

þeim	sem	höfðu	verið	í	sambandi	í	styttra	en	þrjú	ár.	Reglur	á	samfélagsmiðlum	voru	frekar	

hjá	þeim	sem	voru	búnir	að	vera	í	sambandi	í	minna	en	ár	en	hugsanlega	er	það	vegna	þess	

að	það	er	enn	óvissa	hvert	sambandið	stefnir	og	það	er	viðkvæmara	ef	til	dæmis	maki	líkar	

við	eitthvað	hjá	einstaklingi	af	gagnstæðu	kyni.	Þeir	sem	að	voru	búnir	að	vera	í	sambandi	í	

meira	en	ár	voru	líklegri	til	að	hafa	farið	inn	á	samfélagsmiðil	maka	síns	í	leyfisleysi	heldur	en	

þeir	 sem	voru	búin	að	vera	styttra	 í	 sambandi.	Þeir	einstaklingar	sem	voru	búnir	að	vera	 í	

sambandi	í	1-5	ár	svöruðu	frekar	að	heildarupplifun	samfélagsmiðla	væri	neikvæð	heldur	en	

þeir	sem	voru	búnir	að	vera	í	sambandi	í	minna	en	ár	eða	fleiri	en	5	ár,	langflestir	svöruðu	þó	

að	samfélagsmiðlar	hefðu	hvorki	neikvæð	né	 jákvæð	áhrif	á	 samband	þeirra,	eða	 rúmlega	

60%.	 Þetta	 staðfestir	 að	 vissu	 leyti	 niðurstöðurnar	 um	 lengd	 sambands	 og	 tíma	 á	

samfélagsmiðlum.	 Þeir	 sem	 eru	 búnir	 að	 vera	 í	 sambandi	 í	 lengri	 tíma	 eða	 5	 ár	 eða	 fleiri	

finna	minna	fyrir	neikvæðum	áhrifum	samfélagsmiðla	heldur	en	þeir	sem	eru	búnir	að	vera	

styttra	saman	en	þeir	eyða	líka	minni	tíma	á	samfélagsmiðlum.	Þeir	sem	eru	búnir	að	vera	í	

sambandi	 í	 minna	 en	 ár	 eru	 enn	 að	 læra	 inn	 á	 maka	 sinn,	 kynnast	 honum	 og	 þar	 eru	

hugsanlega	 samfélagsmiðlar	notaðir	mikið	 til	 að	eiga	 í	 samskiptum	við	maka,	 en	þeir	 sem	

eru	búnir	að	vera	í	sambandi	í	minna	en	ár	eyddu	meiri	tíma	á	samfélagsmiðlum	en	þeir	sem	

voru	búnir	að	vera	lengur	saman.		
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Þeir	einstaklingar	sem	eyða	meiri	tíma	á	samfélagsmiðlum	eða	yfir	4	klukkustundum	

á	 dag	 finna	 fyrir	 neikvæðari	 áhrifum	 samfélagsmiðla	 heldur	 en	 þeir	 sem	eyða	 styttri	 tíma	

þar.	 Þeir	 sem	 eyða	meiri	 tíma	 á	 samfélagsmiðlum	 segja	 að	 samfélagsmiðlar	 taki	 tíma	 frá	

sambandinu,	 samfélagsmiðlar	 hafi	 frekar	 verið	 ástæða	 rifrildis,	 fleiri	 upplifa	 vantraust	 og	

afbrýðisemi,	 hafi	 reglur	 á	 samfélagsmiðlum,	 gruna	 að	 maki	 hafi	 falið	 eitthvað	 fyrir	 sig	 á	

samfélagsmiðlum	og	þeir	sjálfir	eru	líklegri	til	að	hafa	falið	eitthvað	á	samfélagsmiðlum.	Hins	

vegar	eru	þeir	einstaklingar	sem	eyða	minna	en	klukkustund	eða	á	milli	4-6	klukkustundum	á	

samfélagsmiðlum	líklegri	til	að	bera	samband	sitt	við	sambönd	annarra	á	samfélagsmiðlum.	

Einnig	eru	þeir	sem	eyða	fleiri	en	fjórum	klukkustundum	á	samfélagsmiðlum	á	dag	líklegri	til	

að	hafa	farið	inn	á	samfélagsmiðla	maka	síns	í	 leyfisleysi	en	það	er	hægt	að	tengja	það	við	

neikvæðu	 tilfinningarnar	 sem	 einstaklingar	 upplifa	 vegna	 samfélagsmiðla	 eins	 og	

afbrýðisemi	og	vantraust.		 	

Þrátt	 fyrir	 að	 niðurstöður	 fyrri	 spurninga	 bendi	 til	 þess	 að	 samfélagsmiðlar	 hafi	

neikvæð	 áhrif	 á	 sambönd	 svarenda,	 er	 yfirgnæfandi	meirihluti,	 hvort	 sem	 er	 skoðað	 eftir	

kyni,	lengd	sambands	eða	tíma	á	samfélagsmiðlum,	sem	vill	meina	að	samfélagsmiðlar	hafa	

hvorki	jákvæð	né	neikvæð	áhrif	á	samband	þeirra.	Hvort	um	afneitun	sé	að	ræða,	er	þó	efni	í	

aðra	rannsókn.		

	

Mynd	22.	Heildarupplifun	samfélagsmiðla	og	hvort	einstaklingur	var	sammála	eða	

ósammála	um	að	hafa	upplifað	vantraust	í	garð	maka	vegna	samfélagsmiðla.	
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Þegar	 borin	 eru	 saman	 svör	 við	 spurningunum:	 ,,Í	 heildina	 litið	 hvernig	 áhrif	 finnst	 þér	

samfélagsmiðlar	 hafa	 á	 samband	 þitt?"	 og	 "ég	 hef	 upplifað	 vantraust	 í	 garð	 maka	 míns	

vegna	samfélagsmiðla”,	má	sjá	að	þrátt	fyrir	að	fólk	sé	sammála	þeirri	fullyrðingu	að	það	hafi	

upplifað	 vantraust	 í	 garð	maka	 síns,	 þá	 svara	 flestir	 hlutlausu	 um	 áhrif	 samfélagsmiðla	 á	

samband	 sitt.	 Hins	 vegar	 eru	 þeir	 sem	 hafa	 upplifað	 vantraust	 í	 garð	 maka	 vegna	

samfélagsmiðla	meira	sammála	(39%)	því	að	samfélagsmiðlar	hafa	neikvæð	áhrif	á	samband	

sitt	χ2(4)	=	204,334,	p	<	0,001.	 	 	 	 	 	 	

	 Rannsakandi	 telur	að	með	því	að	vita	um	áhrif	 samfélagsmiðla	og	vera	meðvitaður	

um	þau	neikvæðu	áhrif	sem	þeir	geta	haft	á	sambönd	okkar,	getum	við	minnkað	neikvæðu	

áhrif	þeirra.	Mikilvægt	er	að	vera	meðvitaður	um	tímann	sem	við	eyðum	á	samfélagsmiðlum	

til	að	koma	í	veg	fyrir	neikvæðu	áhrif	þeirra	á	sambönd	okkar.	Einnig	skiptir	það	máli	að	við	

séum	meðvituð	um	að	það	sem	er	sett	á	samfélagsmiðla	er	oftar	en	ekki	glansmyndir	af	lífi	

fólks,	líf	þeirra	er	ekki	endilega	betra,	flottara	og	skemmtilegra	en	þitt	og	því	þarf	að	passa	

sig	á	því	að	bera	samband	sitt	ekki	við	sambönd	annarra.		 	 	 	 	

	 Nokkrar	takmarkanir	voru	við	gerð	þessarar	rannsóknar.	Hentugleikaúrtak	var	notað,	

þátttakendur	vissu	tilgang	rannsóknarinnar	að	það	væri	verið	að	skoða	áhrif	samfélagsmiðla	

á	sambönd	og	það	gæti	hugsanlega	haft	áhrif	á	niðurstöðurnar	en	einnig	var	kynjahlutfallið	

mjög	ójafnt.	Einhverjar	líkur	eru	á	að	einstaklingar	hafi	verið	með	maka	sínum	að	taka	þessa	

rannsókn	 sem	 gæti	 haft	 áhrif	 á	 það	 hvernig	 einstaklingurinn	 svaraði.	 Þátttakendur	 voru	

fengnir	 í	 gegnum	 Facebook	 og	 hugsanlegt	 er	 að	 þeir	 einstaklingar	 sem	 eru	 í	 hópum	 á	

Facebook	 eyði	 meiri	 tíma	 en	 aðrir	 á	 samfélagsmiðlum	 og	 því	 er	 erfitt	 að	 segja	 að	 þessi	

rannsókn	 eigi	 við	 um	öll	 pör	 á	 samfélagsmiðlum.	Áhugavert	 væri	 fyrir	 seinni	 rannsóknir	 á	

þessu	 efni	 að	 skoða	 hvaða	 atriði	 það	 eru	 á	 samfélagsmiðlum	 sem	 hafa	 neikvæð	 áhrif	 á	

sambandið	eins	og	erlendar	rannsóknir	hafa	meðal	annars	skoðað	eins	og	þegar	maki	setur	

inn	mynd	á	 samfélagsmiðla,	 fær	nýjan	vin	eða	 líkar	við	mynd	af	einstaklingi	af	gagnstæðu	

kyni.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Tilgangur	 þessarar	 rannsóknar	 var	 að	 sjá	 áhrif	 samfélagsmiðla	 á	 sambönd.	

Markmiðið	 var	 að	 athuga	 hvort	 það	 væri	munur	 eftir	 kynjum,	 lengd	 sambands	 og	 hversu	

miklum	tíma	væri	varið	á	samfélagsmiðlum.	Niðurstöður	þessarar	rannsóknar	eru	í	samræmi	

við	 fyrri	 rannsóknir	 sem	 var	 fjallað	 um	 í	 ritgerðinni	 og	 sýndu	 svipaðar	 niðurstöður.	 Af	

niðurstöðunum	hér	 að	ofan	að	dæma,	þá	má	 sjá	 að	 stór	hluti	 fólks	upplifir	 neikvæð	áhrif	

samfélagsmiðla	á	samband	sitt.	Vantraust,	 tortryggni	og	afbrýðisemi	virðist	vera	 fylgifiskur	
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sambanda	 þar	 sem	 samfélagsmiðlar	 eru	 mikið	 notaðir.	Konur	 upplifa	 frekar	 neikvæðar	

tilfinningar	 en	 karlar	og	einnig	hafa	 samfélagsmiðlar	meiri	 áhrif	 á	þá	 sem	eru	ný	 komnir	 í	

samband	 en	 þeir	 sem	hafa	 verið	 lengur	 saman.	 Þetta	 segir	 okkur	 að	 samfélagsmiðlar	 séu	

hugsanleg	ógn	við	samband	sem	er	ekki	full	þroskað.		
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Viðauki	1	-	Spurningalisti	

1. Kyn	

Karlkyn	

Kvenkyn	

	

2. Aldur	

18-23	ára	

24-29	ára	

30-35	ára	

	

3. Hjúskaparstaða	

Á	lausu	

Hitta	sama	einstaklinginn	reglulega	(án	þess	að	skilgreina	sem	samband)	

Í	sambandi	

Trúlofuð/trúlofaður	

Gift/Giftur	

	

4. Hvað	hefur	þú	og	maki	þinn	verið	lengi	í	sambandi?	

Minna	en	3	mánuði		

4-12	mánuði	

1-3	ár	

3-5	ár	

5	ár	eða	minna	

	

5. Hversu	löngum	tíma	eyðir	þú	að	meðalatali	á	samfélagsmiðlum	á	dag?	

Minna	en	klst	

1-3	klst	

4-6	klst	

7	klst	eða	meira	
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Hversu	sammála	eða	ósammála	ertu	eftirfarandi	fullyrðingum?	

6. Samfélagsmiðlar	taka	tíma	frá	sambandi	mínu.	

Mjög	sammála	

Sammála	

Ósammála		

Mjög	ósammála	

	

7. Samfélagsmiðlar	hafa	verið	ástæða	rifrildis	í	sambandi	mínu.	

Mjög	sammála	

Sammála	

Ósammála		

Mjög	ósammála	

	

8. Ég	hef	séð	eitthvað	á	samfélagsmiðli	maka	míns	sem	hefur	gert	mig	

pirraða/pirraðan.	

Mjög	sammála	

Sammála	

Ósammála		

Mjög	ósammála	

	

9. Ég	hef	upplifað	vantraust	í	garð	maka	míns	vegna	samfélagsmiðla.	

Mjög	sammála	

Sammála	

Ósammála		

Mjög	ósammála	

	

10. Mig	hefur	grunað	að	maki	minn	hafi	falið	eitthvað	fyrir	mér	á	samfélagsmiðlum.	

Mjög	sammála	

Sammála	

Ósammála		

Mjög	ósammála	
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11. Ég	hef	falið	eitthvað	fyrir	maka	mínum	á	samfélagsmiðlum.	

Mjög	sammála	

Sammála	

Ósammála		

Mjög	ósammála	

	

12. Mér	finnst	það	skipta	máli	að	samband	okkar	sé	sýnilegt	á	samfélagsmiðlum	t.d.	

með	myndum	af	okkur	og	stöðuuppfærslum.	

Mjög	sammála	

Sammála	

Ósammála		

Mjög	ósammála	

	

13. Ég	hef	upplifað	afbrýðisemi	vegna	einhvers	sem	ég	sá	á	samfélagsmiðli	maka	míns.	

Mjög	sammála	

Sammála	

Ósammála		

Mjög	ósammála	

	

14. Ég	hef	sett	eitthvað	inn	á	samfélagsmiðla	til	að	ná	athygli	maka	míns.	

Mjög	sammála	

Sammála	

Ósammála		

Mjög	ósammála	

	

15. Ég	ber	samband	mitt	saman	við	sambönd	annarra	á	samfélagsmiðlum.		

Mjög	sammála	

Sammála	

Ósammála		

Mjög	ósammála	
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21.	Hafið	þið	reglur	í	tengslum	við	samfélagsmiðla?	

t.d.	láta	vita	ef	fyrrverandi	sendir	skilaboð,	að	líka	ekki	við	hvaða	myndir	sem	er,	að	senda	

ekki	vinabeiðnir	af	handahófi	osfrv.	

Já		

Nei	

	

16. Deilið	þið	aðgangi	ykkar	til	hvors	annars	á	samfélagsmiðlum?	(Lykil-	og	

aðgangsorði)	

Já		

Nei	

	

17. Hefur	þú	farið	inn	á	samfélagsmiðil/miðla	maka	þíns	í	leyfisleysi?	

Já		

Nei	

	

18. Hefur	þú	beðið	maka	þinn	um	að	fjarlægja	einhvern	af	vinalista	sínum	á	

einhverjum	samfélagsmiðli?	

Já		

Nei	

	

19. Hefur	maki	þinn	beðið	þig	um	að	fjarlægja	einhvern	af	vinalista	þínum	á	

einhverjum	samfélagsmiðli?	

Já		

Nei	

	

20. Í	heildina	litið	hvernig	áhrif	finnst	þér	samfélagsmiðlar	hafa	á	samband	þitt?	

Mjög	jákvæð	

Frekar	jákvæð	

Hvorki	né	

Frekar	neikvæð	

Mjög	neikvæð	
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Viðauki	2	–	Datasmoothie	

https://www.datasmoothie.io/@Juliagudbjorns/tortryggni-vantraust-og-afbryisemi/ 
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