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Útdráttur 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn skólaárið 2016/2017 og er ritgerð þessi byggð á henni. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort samfélagsmiðlar hefðu áhrif á sjálfsmynd 

íslenskra stúlkna á aldrinum 19-24 ára. Einnig var kannað hvort að ákveðnir þættir; félagslegir 

þættir, andleg líðan og líkamsímynd, kynnu að verða fyrir áhrifum samfélagsmiðlanna. 

Framkvæmd voru tvö rýnihópa viðtöl sem fóru fram bæði í Reykjavík og á Akureyri. 

Niðurstöður rannsóknarinnar vörpuðu ljósi á það að áhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd væru á 

heildina litið þó nokkuð neikvæðari en þau eru jákvæðu, þrátt fyrir að jákvæð áhrif kæmu 

sumstaðar fram. Rauði þráðurinn í niðurstöðum þessarar rannsóknar var samanburður. Þegar 

allt kemur til alls þá er það er undir manni sjálfum komið að láta ekki hluti líkt og 

samfélagsmiðla hafa áhrif á sjálfsmynd sína. Sjálfsmyndin er það sem einkennir mann sjálfan 

og það sem gerir mann einstakan, það skiptir því miklu máli að ná að stjórna því að einhverju 

leyti hvaða utanaðkomandi áreiti eru að hafa áhrif á sjálfsmyndina. 

Lykilhugtök: sjálfsmynd, samfélagsmiðlar, félagslegir þættir, andleg líðan, líkamsímynd og 

samanburður. 
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Abstract 

This essay is based on a qualitative research that was made the school year 2016/2017. The 

goal of the research was to find out if social media has any impact on self identity of girls at 

the age of 19-24 years old. There were also three factors explored, along the self identity, to 

see wether they seem to get influenced by social media. These factors are; social factors, 

mental health and body image. Two interviews were made with two different focus groups, 

one was taken in Reykjavík and the other one in Akureyri. The results showed that social 

media can have an impact on the self identity, and negative impact weighted more than the 

positive. The main result throughout the research was comparison, it was connected with all 

the factors. When it all comes together, it is important that each and everyone will not let 

things like social media impact their self identity in a negative way. Self identity is what 

makes us who we are and makes us unique. It is really important to be able to control the 

things that influence our self identity. 

Key Words: self identity, social media, social factors, mental health, body image and 

comparison. 
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Inngangur 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvers konar áhrif samfélagsmiðlar hafi á 

sjálfsmynd íslenskra stúlkna á aldrinum 19-24 ára. Við lifum á tímum ört vaxandi 

tæknivæðingar, þar sem samfélagsmiðlar eru orðnir veigamikill partur af lífi fólks (Boyd og 

Ellisson, 2007; Fenton, 2012) og þótti höfundum því áhugavert að kanna hvers lags áhrif þeir 

kunni að hafa á einstaklinga og sjálfsmynd þeirra. 

Það er eiginlega með ólíkindum hvað samfélagsmiðlar hafa náð miklum vinsældum á 

örskömmum tíma en það var árið 1997 sem fyrstu samfélagsmiðlarnir fóru að líta dagsins ljós. 

Þeir náðu nýjum hæðum árin 2003-4 þegar miðlar á borð við Facebook fóru að sækja í sig 

veðrið, en notendafjöldinn þá er auðvitað ekkert í líkingu við notendafjöldann í dag (Boyd og 

Ellison, 2007). Með tilkomu samfélagsmiðla hefur vettvangur samskipta orðið miklu 

auðveldari auk þess sem fólk hefur hlotið aukinn aðgang að meira magni alls kyns upplýsinga 

(Fenton, 2012). 

Samskiptamiðlar auðvelda gagnvirk samskipti og tengja þeir saman einstaklinga úr 

öllum áttum. Einnig eru þeir notaðir sem dægrastytting og leið til þess að viðhalda tengslaneti 

sínu (Fenton, 2012). Það frábæra við samfélagsmiðla er að þeir geta t.a.m. hjálpað 

ókunnugum að komast í samband í gegnum sameiginleg áhugamál, t.d. pólitískar skoðanir eða 

starf. Sumir miðlar höfða til fjölbreytts hóps á meðan aðrir laða að sér fólk eftir sameiginlegu 

tungumáli, kynþætti, kyni, trú eða þjóðerni. Samfélagsmiðlar eru líka mismunandi eftir því 

hvort þeir bjóða upp á nýjar upplýsingar og samskiptamöguleika, eins og að tengjast í gengum 

farsíma, blogg og að deila myndum og myndböndum (Boyd og Ellison, 2007). 
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Nú til dags eru samfélagsmiðlar orðnir mikilvægir í félagslegri tengslamyndun að því 

leytinu til að t.d. á Facebook er hægt að ræða málin við vini sína, á Instagram er hægt að deila 

myndum sem manni þykja áhugaverðar og á Snapchat er hægt að taka upp örmyndbönd sem 

gera einstaklingum kleift að fylgjast með hvað aðrir eru að gera nánast öllum stundum (Olsen 

og Christiansen, 2015). 

Samfélagsmiðlar hafa ekki verið mikið rannsakaðir á Íslandi og fjölmiðlaumfjöllun um 

þá snýr einna helst að markaðssetningu og markaðsmálum. Umræðan um áhrif 

samfélagsmiðla virðist þó farin að aukast töluvert, en það litla sem hefur verið kannað snýr að 

mestu að kvíða tengdum samfélagsmiðlanotkun og eru unglingar þar helsta rannsóknarefnið 

líkt og komið verður inn á hér að neðan. 

Í viðtali sem tekið var við Ingibjörgu Evu Þórisdóttur, doktorsnema við Háskólann í 

Reykjavík og sérfæðing hjá Rannsóknum og greiningu, gerir hún grein fyrir 

samfélagsmiðlanotkun unglinga og áhrifum þessarar notkunar. Hún heldur því fram að meiri 

tíma sé varið í að skoða líf annarra en að lifa okkar eigin lífi og talar um hvernig við skoðum 

glansmynd annarra stöðugt á samfélagsmiðlum (Þórunn Kristjánsdóttir, 2017). Hún bendir á 

að við sem samfélag þurfum að ákveða hvernig við viljum nálgast samfélagsmiðla og setja 

okkur reglur um þá til dæmis þegar við eigum raunverulega samskipti við aðra. Félagslegur 

samanburður verður afleiðing þessarar miklu notkunar, þar sem unglingar byrja að miða sig 

við óraunsæjar glansmyndir sem sýna aldrei alla heildarmyndina af einstaklingnum. Hún 

bendir jafnframt á að enginn geti komið vel út úr slíkum samanburði og mikilvægt sé að vera 

meðvitaður um þann tíma sem unglingar eyði á samfélagsmiðlum (Þórunn Kristjánsdóttir, 

2017). 
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Það hefur sýnt sig að sú hegðun að vera síendurtekið að bera sig saman við aðra getur 

haft djúpstæð áhrif á sjálfsmyndina, því einstaklingur getur upplifað sig bæði á jákvæðan og 

neikvæðan hátt út frá samanburðinum (Sebastian, Burnett og Blakemore, 2008). Sjálfsmynd 

er vítt hugtak sem vísar til þeirra hugmynda sem hver og einn hefur um sjálfan sig, eins konar 

birtingarmynd sjálfsins (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001). Samkvæmt 

Álfheiði og Guðfinnu hefur einstaklingur með jákvæða sjálfsmynd trú á eigin getu, er öruggur 

um eigið ágæti, efast ekki stanslaust um sjálfan sig, ásamt því að bera virðingu fyrir sjálfum 

sér og öðrum. Í kjölfar þess að vera sáttur með sjálfan sig og líða vel í eigin skinni fylgir 

andleg, líkamleg og félagsleg velferð. Einstaklingar af þessum toga eiga auðvelt með að 

aðgreina sig frá öðrum og hafa því minni tilhneigingu til þess að vera sífellt að bera sig saman 

við aðra. Einstaklingar með neikvæða sjálfsmynd eru andstæðan við þá sem hafa jákvæða 

sjálfsmynd. Þeir efast sífellt um getu sína, eiga bágt með að aðgreina sig frá öðrum, ásamt því 

að bera ekki virðingu hvorki fyrir sjálfum sér né öðrum. Einstaklingar með neikvæða 

sjálfsmynd eiga erfiðara með að takast á við erfiðleika lífsins samanborið við þá sem hafa 

jákvæða sjálfsmynd. Það er þó vel hægt að gera breytingu á þessu og hafa áhrif á 

sjálfsmyndina. Með því að breyta hugsunarhætti og hegðun getur einstaklingur með neikvæða 

sjálfsmynd öðlast jákvæða og bætta sjálfsmynd (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2001). 

Inga Dóra Sigfúsdóttir hefur, ásamt samstarfsfólki sínu, rannsakað samband 

samfélagsmiðla og andlegrar líðanar hér á landi (Ólöf Skaftadóttir, 2017). Kvíði unglinga var 

skoðaður á löngu tímabili eða frá árinu 2003 til ársins 2016. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

voru áhugaverðar, þar sem hlutfall stúlkna sem sögðust vera kvíðnar hækkaði mikið eða úr 

6% árið 2003 í tæp 17% árið 2016 (Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2017, janúar). Inga Dóra og 

samstarfsaðilar hennar komust að því að andleg líðan unglingsstúlkna hefur sterk tengsl við 

samfélagsmiðla, því meiri tíma sem þær eyða á samfélagsmiðlum því kvíðnari, taugaóstyrkari 



5	
	

og leiðari verða þær. Líkamsímynd einstaklinga getur einnig orðið fyrir áhrifum 

samfélagsmiðla og eru tengslin milli andlegrar líðanar og líkamsímyndar sterk (Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2017, janúar). Í Rannsókn Bessenoff kom það í ljós að það að bera sig saman við 

aðra í gegnum samfélagsmiðla virðist koma niður á sjálfsmyndinni (Bessenoff, 2006). Eftir að 

hafa borið skrif Álfheiðar og Guðfinnu um jákvæða sjálfsmynd og rannsókn Bessenof um 

samanburð, saman við hugmyndir Ingu Dóru um andlega líðan og líkamsímynd, langaði 

höfundum að kanna nánar hvernig samfélagsmiðlar hafa áhrif á sjálfsmyndina. Einkum verða 

skoðaði félagslegir þættir, andleg líðan og líkamsímynd, þar sem það er greinilegt samkvæmt 

gögnum þessara fræðimanna að sjálfsmyndin verður fyrir áhrifum frá samfélagsmiðlum. Það 

sem ýtti höfundum enn frekar út í að skoða þetta viðfangsefni var að sjálfsmynd 

snemmfullorðinna og mótun hennar hefur verið lítið rannsakað en meira er að finna af 

upplýsingum um einstaklinga á unglingsárum. Því telja höfundar áhugavert að skoða konur á 

snemmfullorðinsárum og kanna hvað það er sem hefur áhrif á mótun sjálfsmyndar þeirra og 

hvernig samfélagsmiðlar spila þar inn í. 

Rannsóknaspurning þessarar rannsóknar er því: Hver eru áhrif samfélagsmiðla á 

sjálfsmynd stúlkna á aldrinum 19-24 ára? 

        Ritgerðinni er skipt í fimm kafla. Kafli tvö er fræðilegur hluti þar sem öllum helstu 

hugtökum ritgerðarinnar ásamt skilgreiningum á þeim eru gerð skil. Þriðji kaflinn lýsir 

rannsóknaraðferðinni og í fjórða kafla er fjallað um niðurstöður. Að lokum er rannsóknin 

dregin saman í fimmta kafla og reynt að beina augum lesandans að því hvaða skilaboð 

rannsóknin leiddi af sér. 
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Fræðileg umfjöllun 
	

Hugtakið samfélagsmiðill 

Hugtakið samfélagsmiðill vísar til smáforrita/miðla (e. app/application) á internetinu 

líkt og Facebook, Instagram og Snapchat. Inni á þessum smáforritum geta notendur búið til 

sínar eigin síður þar sem þeir geta svo birt og deilt hvers kyns myndum og upplýsingum um 

sjálfa sig, miðlað skoðunum sínum og deilt efni sem aðrir setja inn (Bond, 2009). Til þess að 

smáforrit teljist til samfélagsmiðla skilgreindu Boyd og Ellison (2007) þrjá þætti sem þyrftu 

að vera til staðar. Fyrst og fremst þarf að vera hægt að búa til persónulega síðu sem hefur 

möguleika á að vera læst eða ólæst innan miðilsins. Í öðru lagi þarf að vera listi inni á 

persónulegu síðu notandans þar sem hægt er að tengja saman notendur sem eiga sameiginlega 

vini og í þriðja lagi þarf að vera möguleiki á því að skoða þennan tiltekna lista hjá öðrum 

notendum inni á þeirra síðum (Boyd og Ellisson, 2007). 

Með tilkomu samfélagsmiðla hefur nýyrðum fjölgað og eru þau orðinn hluti af 

talsmáta þeirra einstaklinga sem nota þessa miðla. Hér að neðan verða þau nýyrði útskýrð sem 

notast verður við í rannsókninni. ,,Like“  er hugtak sem mikið er notað á 

samfélagsmiðlasíðum eins og Facebook og Instagram. Það er skilgreint á þann hátt að til þess 

að láta vita að þér líki við eitthvað, er hægt að smella á takka þar sem stendur á íslensku „líkar 

við” eða á ensku „like”. Í þessari rannsókn verður notast við orðið like í þessu samhengi. 

,,Snap“ er hugtak sem mikið er notað í daglegu máli. Það tengist samskiptamiðlinum 

Snapchat. ,,Snap“, eða á íslensku, að snap-a, er skilgreint á þann hátt að þú sendir 

myndskilaboð eða myndband til annarra einstaklinga og skilaboðin endast í mesta lagi í 10 

sekúndur. Eftir þennan tíma er ekki hægt að sjá skilaboðin aftur. Hér munum við notast við 

orðið snap í þessu samhengi. 
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Í þessari umfjöllun verður aðallega litið til samfélagsmiðlanna Facebook, Instagram og 

Snapchat en 97,2% Íslendinga á aldrinum 16-24 ára eru taldir nota þessa miðla daglega 

(Hagstofa Íslands, 2017). Facebook var stofnað árið 2004 og er sá samfélagsmiðill sem er 

hvað þekktastur í heiminum í dag. Til að byrja með var Facebook hannað sem netsíða en með 

tilkomu snjallsíma voru einnig búin til smáforrit fyrir Facebook. Aðeins fjórum árum eftir 

stofnun þess voru notendur Facebook orðnir yfir 21 milljón. Á Facebook er hægt að spjalla 

við vini sína, birta myndir, byggja upp tengslanet við alla þá sem maður vill hafa á 

vinalistanum sínum og svo getur maður sett like á það sem vinir manns birta (Ellison, 

Steinfield og Lampe, 2007). Ólíkt Facebook var Instagram sérstaklega hannað sem smáforrit 

árið 2010. Instagram er talið vera sautjánda vinsælasta smáforritið í heiminum í dag með allt 

að 300 milljón virka notendur. Smáforritið Instagram leyfir notandanum að deila myndum 

með fylgjendum sínum á sinni persónulegu síðu ásamt því að bjóða upp á fjöldann allan af 

síum til þess að fegra myndirnar sínar (Rigway og Clayton, 2016). Snapchat var stofnað árið 

2011 og á það sameiginlegt með Instagram að hafa verið hannað sem smáforrit. Hlutverk 

Snapchat er að gefa notandanum færi á að senda og fá send örmyndbönd og myndir sem eru 

einungis sjáanleg í hámark 10 sekúndur. Þetta smáforrit hefur hlotið miklar vinsældir á 

skömmum tíma (Bayer, Ellison, Schoenebeck og Falk, 2016). 

 

Hugtakið sjálfsmynd 

Sjálfsmynd er hugtak sem er ekki nýtt af nálinni og hafa þó nokkrir kenningasmiðir í 

áranna rás komið fram með sínar hugmyndir um sjálfið og þróun þess. Samkvæmt Marcia 

birtist sjálfsmyndin annars vegar í framkomu og hins vegar í meðvituðum og ómeðvituðum 

hugsunum (1966). Sjálfsmynd snertir einnig að miklu leyti þann þátt sem tengist markmiðum 

og ákvörðunum, þar sem það fer mikið eftir því hvaða álit við höfum á sjálfum okkur hvaða 
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markmið við setjum okkur og teljum okkur geta náð. Sjálfsmyndin skapast út frá hugmyndum 

einstaklingsins um sjálfan sig og hvernig hann aðgreinir sig frá öðrum einstaklingum (Marcia, 

1966). Sjálfsmynd hvers og eins breytist og þróast jafnt og þétt út ævina (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001). Breytingarnar á sjálfsmyndinni stafa af því að 

einstaklingur tekur að sér mismunandi hlutverk á mismunandi skeiðum ævinnar (Light og 

Visser, 2013). Þau hlutverk sem einstaklingur velur sér ráða oft ferðinni hvað sjálfsmyndina 

varðar þar sem einstaklingur getur þannig stjórnað því að vissu leyti hvernig hann vill birtast 

öðrum með því að setja sig í ákveðið hlutverk. Það má því segja að sjálfsmyndin sé ekki 

stöðug sökum þess að einstaklingur getur ráðið því hvaða mynd hann gefur af sjálfum sér til 

þess að líta sem best út í augum annarra (Light og Visser, 2013). 

Jákvæð sjálfsmynd er einn af mikilvægustu þáttum sem einstaklingur býr yfir þar sem 

hún hefur áhrif á líf hans og þær leiðir sem hann velur sér að fara í lífinu. Án jákvæðrar 

sjálfsmyndar eru miklar líkur á því að einstaklinginn vanti staðfestu til að kljást við þau 

verkefni sem verða á vegi hans. Það að hafa jákvæða sjálfsmynd er ekki það sama og að 

ofmeta sjálfan sig heldur gefur jákvæð sjálfsmynd það til kynna að einstaklingur sé sáttur við 

sjálfan sig og sé meðvitaður um kosti sína jafnt og galla (Vignoles, Schwartz & Luyckx, 

2011). 

 

Mótun sjálfsmyndar 

Sjálfsmyndin mótast út frá margvíslegum þáttum (Clayton og Opotow, 2003). Félagsleg staða 

er einn þeirra þátta sem kann að hafa áhrif á sjálfsmynd einstaklings. Það að vera hluti af hópi 

hefur áhrif á sjálfsmynd hvers og eins þar sem einstaklingurinn mótast af þeim hugmyndum 

og stöðlum sem viðgangast í þeim hópi sem hann er hluti af hverju sinni (Hogg og Williams, 
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2000). Sama má segja um líkamsímyndina en hún virðist hafa töluverð áhrif á myndun og 

mótun sjálfsmyndarinnar. Til þess að hafa góða líkamlega sjálfsmynd og vera í jafnvægi, að 

því leytinu til að láta ekki stjórnast af öfgum sem kunna að vera til staðar í umhverfinu, er 

mikilvægt að vera sáttur í eigin skinni (Íris Sigurðardóttir og Ívar Bergmann Egilsson, 2014). 

Jákvæð sjálfsmynd leiðir af sér ákveðið frelsi til að ná stjórn á tilfinningum, ákvörðunum og 

færni til að takast á við þá erfiðleika sem einstaklingar koma til með að mæta á lífsleiðinni 

(Sebastian o.fl., 2008). Einstaklingar með neikvæða sjálfsmynd eru ekki líklegir til að vera 

nægilega vel undirbúnir andlega fyrir þær áskoranir sem takast þarf á við á fullorðinsárum 

(Erikson, 1968). Af þessu má því ætla að andleg líðan einstaklinga spili einnig stóran þátt í 

mótun sjálfsmyndar hvers og eins þar sem góð sjálfsmynd og góð andleg líðan virðast haldast 

í hendur. 

Algengt er að einstaklingar noti samanburð markvisst til þess að skapa sjálfsmynd sína 

(Bergstrom, Neighbors og Malheim, 2009). Með því að spegla sjálfan sig í áliti annarra fá þeir 

skýrari mynd af sjálfum sér, skoðunum sínum, hæfileikum og því hversu mikils virði þeir telja 

sig vera. Samanburður getur haft neikvæðar afleiðingar því það að vera stanslaust að bera sig 

saman við aðra og upplifa sig á einhvern hátt óæðri öðrum getur verið mjög niðurbrjótandi 

fyrir einstaklinginn og sjálfsmynd hans (Bergstrom, Neighbors og Malheim, 2009). Oft á 

tíðum getur samanburður virkað mun neikvæðari en hann í raun og veru er þar sem neikvæði 

þátturinn virðist spila stærra hlutverk þar en sá jákvæði. Samanburður getur þó einnig verið 

hjálplegur og uppbyggilegur, til að mynda þegar hann ýtir undir að einstaklingur finni fyrir 

hvatningu til þess að gera betur. Þetta getur orðið til þess að einstaklingur eigi auðveldara með 

að verða besta útgáfan af sjálfum sér (Bergstrom, Neighbors og Malheim, 2009). Með auknu 

aðgengi samfélagsmiðla hefur það opnað nýjar víddir fyrir aukinn samanburð sem kemur til 

með að lita sjálfsmynd einstaklings að lokum (Boyd og Ellisson, 2007). 
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Það er ótal margt sem hefur mótandi áhrif á sjálfsmyndina. Hún er talin mótast að 

einhverju leyti af erfðum (Sheldon, Sheldon og Nichols, 2007) og að einhverju leyti af 

umhverfinu (Basic behavioral science research for mental health, 1996). Það eru ólíkir þættir 

úr umhverfinu sem geta haft áhrif á það hvaða mynd við höfum af okkur sjálfum. Félagslegir 

þættir hafa mikil áhrif á sjálfsmynd einstaklinga en að sama skapi fer það eftir einstaklingnum 

sjálfum hvernig hann tekst á við þessa margvíslegu félagslegu þætti (Basic behavioral science 

research for mental health, 1996). 

        Clayton og Opotow taka fyrir nokkra þætti sem hafa áhrif á sjálfsmynd einstaklinga í 

bók sinni Identity and the natural environment: The psychological significance of nature 

(2003). Þær telja að persónuleg reynsla, félagslegt og samfélagslegt samhengi og 

þjóðfélagshópar séu þeir þættir sem hafa hvað mest áhrif á mótun sjálfsmyndar. Hvað 

þjóðfélagshópa varðar þá telja þær að átök og sú tilfinning að vera hluti af hópi spili stóran 

þátt í mótun sjálfsmyndar (Clayton og Opotow, 2003). 

        Jafningjar eru taldir hafa mikil áhrif á einstaklinga, og því jákvæðara sem sambandið 

er á milli jafningja því betri áhrif hefur það á markmiðasetningu einstaklinga (Roseth, 

Johnson og Johnson, 2008) sem sýnir sig í betri sjálfsmynd og sterkari trú á sjálfum sér. Áður 

fyrr eyddu unglingar miklum tíma með jafningjum sínum (Larson og Richards, 1991) sem 

gæti vel hafa haft áhrif á sjálfsmynd þeirra. Einnig má líta á það sem svo að þeir séu sökum 

þess næmari fyrir áhrifum jafningja sinna vegna nægs tíma sem gefst fyrir félagslegan 

samanburð (Ruble og Dweck, 1995) sem og aukins jafningjaþrýstings að falla inn í ákveðið 

félagslegt norm (Brechwald og Prinstein, 2011). Það má vel velta því fyrir sér að með 

breyttum tímum og með tilkomu samfélagsmiðlanna að fólk eyði að jafnaði meiri tíma í 

notkun þeirra og því megi álykta að fólk verji oft minni tíma í samskipti við annað fólk augliti 

til auglitis. Sökum þess mætti því ætla að áhrif jafningja sé með öðrum hætti í dag en áður 
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var. Nú á tímum fara samskipti unglinga og snemmfullorðinna mikið fram í gegnum 

samfélagsmiðla (Bhavana, 2014) og líklega hefur þetta samskiptaform mikil áhrif á mótun 

sjálfsmyndar. 

        Í rannsókn Vogel og félaga (2014) kom í ljós að tengsl voru milli notkunar 

samfélagsmiðilsins Facebook og lágs sjálfsálits og kann það að vera vegna aukins félagslegs 

samanburðar á samfélagsmiðlum. Einnig kom það í ljós að einstaklingar sem virtust lifa 

heilsusamlegu líferni á Facebook, þ.e. borða hollt og hreyfa sig, ásamt því að vera félagslega 

virkari, mældust í raun með lægra sjálfsálit og sjálfsmat. Þennan samanburð mætti tengja við 

samkeppni sem einstaklingar taka þátt í á samfélagsmiðlum. Í rannsókn Lemyre og Smith 

(1985) kom í ljós að félagsleg flokkun á það til að láta einstaklinga finna fyrir þörf til að 

keppast við aðra og reyna að upphefja sjálfan sig á þann hátt. Þannig myndast þessi 

samkeppni á milli einstaklinga þar sem þeir reyna sífellt að vera æðri öðrum. Rannsókn 

Roseth og félaga (2008) sýndi einnig fram á það að samvinna í stað samkeppni milli jafningja 

leiddi af sér jákvæðari markmiðssetningu hjá einstaklingum og þar af leiðandi eflir það trúna 

hjá þeim á sjálfum sér og þeim eiginleikum sem í þeim búa. 

 

Áhrif aldurs á mótun sjálfsmyndar.	Unglingsárin eru tímabilið frá 12-18 ára 

(Cleveland Clinic, á.á). Þegar einstaklingur er kominn yfir 18 ára aldur þá telst hann 

fullorðinn einstaklingur þar sem hann er orðinn sjálfráða (Davis, Koroloff og Ellison, 2012). 

Snemmfullorðinn einstaklingur er því sá sem er að hefja sín fyrstu fullorðinsár eftir 18 ára 

aldur (Aquilino, 1997) og því teljast þátttakendur þessarar rannsóknar, 19-24 ára, til 

snemmfullorðinna einstaklinga. 
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        Sjálfsmynd hvers og eins breytist og þróast jafnt og þétt út ævina (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001) en fræðimenn eru ekki allir á sama máli um hvenær 

mótun sjálfsmyndar er í hámarki. Álfheiður og Guðfinna (2001) vilja meina að mótunin sé 

mest á bernskuárunum en í rannsókn Syed og Seiffge-Krenke (2013) sýndu niðurstöður fram 

á að þroski og mótun einstaklinga væri hröðust og mest á unglingsárunum og eigi það síðan til 

að minnka þegar nær dregur fullorðinsárunum. Enn aðrar niðurstöður var að finna í rannsókn 

Westernberg og Gjerde (1999) þar sem kom í ljós að meiri breytileiki virðist vera í þróun 

sjálfsmyndar hjá einstaklingum 23 ára að aldri samanborið við 14 ára einstaklinga. Waterman 

(1982) tekur í sama streng og Westernberg og Gjerde og telur að mótun sjálfsmyndarinnar sé 

hröðust á framhaldsskólaárunum. Hann dregur einnig þá ályktun af niðurstöðum sínum að 

tímabilið eftir framhaldsskólaárin sé meira varið í að styrkja þá sjálfsmynd sem einstaklingar 

hafa þegar mótað á framhaldsskólaárunum frekar en að vinna í að móta hana. 

        Unglingsárin geta reynst einstaklingum erfiður tími þar sem þeir ganga í gegnum 

ákveðið ferli við að móta sína eigin sjálfsmynd. Þeir vinna stöðugt í því að finna hvað það er 

sem hentar þeim og hvað það er sem á við þá og hafa ekki náð að móta sér eigin viðhorf, þó 

svo þeir gætu mögulega hafa þróað ákveðnar skuldbindingar. Vegna þessa geta einstaklingar 

upplifað leiða og þjáningu þangað til þeir ná að fullmóta sjálfsmyndina (Marcia, 1966). 

                    Margir vísindamenn eru á því máli að unglingsárin séu það þroskatímabil þar 

sem einstaklingar hafi tilskylda vitræna getu til þess að, á áhrifaríkan hátt, ná að ljúka 

sjálfsmyndunarferlinu. Þannig að þessi tími er gríðarlega mikilvægur fyrir einstaklinga til að 

móta sjálfan sig og þá persónu sem þeir kjósa að verða (Spencer, 1999; Waterman, 1984). 

        Erikson (1968) kemur inn á mótun sjálfsmyndar í einu af þroskaskeiðunum sínum, 12-

18 ára, og nefnist það stig ,,Sjálfsmynd eða sjálfsmyndarruglingur”. Á þessu þroskastigi, 

unglingsárunum, talar Erikson um að mótun sjálfsmyndarinnar sé aðal áskorunin. Hann segir 

þau stig sem einstaklingar ganga í gegnum á undan þessu, þ.e. stig trausts, sjálfstæðis og 
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frumkvæðis, hafi mikil áhrif á það hvort einstaklingur nái að mynda sér jákvæða og heilbrigða 

sjálfsmynd. Það getur hins vegar verið hægara sagt en gert þar sem þessi ár eru oft ár 

breytinga, bæði líkamlegra og andlegra. Sjálfsmynd samkvæmt Erikson á við um virka leit 

unglinga í að finna eigið hlutverk og hverjir eigin kostir og gallar kunna að vera sem og 

lífsreynsla einstaklinga bæði í fortíð, nútíð og hvað kann að vera í framtíðinni (Waterman, 

1988). Unglingar eru einnig mikið í því að leita eftir upplýsingum um sjálfa sig frá öðrum 

innan ákveðins samhengis. Því taldi Erikson samskipti við jafningja mikilvæg og nauðsynleg 

til þess að sætta sig við og ákvarða eigið sjálf (Erikson, 1968). 

        Það er margt sem kann að hafa áhrif á sjálfsmynd snemmfullorðinna einstaklinga. Má 

þar nefna fjölskyldu, skóla og félagsleg samskipti við jafningja og einstaklinga sem þeir eiga í 

nánum samböndum við. Það er samspil þessara þátta sem mótar einstaklinga á 

fullorðinsárunum og fer það eftir hverfum, samfélögum og félagslegri stefnu hvernig þessir 

þættir koma til með að hafa áhrif. Það má einnig segja að einstaklingurinn verði fyrir áhrifum 

frá þessum þáttum og hann kann að hafa áhrif á þessa þætti sjálfur (Salmela-Aro og Schoon, 

2009). Sjálfsmynd snemmfullorðinna og mótun hennar hefur verið lítið rannsakað en meira er 

að finna af upplýsingum um einstaklinga á unglingsárum. Því telja höfundar áhugavert að 

hafa þátttakendur þessarar rannsóknar á snemmfullorðinsárum og kanna hvað það er sem 

hefur áhrif á mótun sjálfsmyndar þeirra og hvernig samfélagsmiðlar spila þar inn í. 

 

Áhrif kyngervis á mótun sjálfsmyndar. Kyngervi er skilgreint sem sú lærða hegðun 

og félagsmótun sem tengist kyni karla eða kvenna. Það er sem sagt hinn félagslega mótaði 

munur á konum og körlum (Smith, 2005), eða með öðrum orðum, væntingar um kvenleika og 

karlmennsku (Butler, 2004). Einstaklingar móta kyngervi sitt ekki upp á eigin spýtur heldur 

lærist það í uppeldinu. Við deilum því sömu hugmyndum um hvernig kynin eigi að vera og 

líta út alveg frá blautu barnsbeini (Íris Sigurðardóttir og Ívar Bergmann Egilsson, 2014). 
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Einstaklingur er því ekki eini höfundur kyngervis síns heldur er hann stöðugt undir áhrifum 

samfélagsins. Umhverfið hefur á þann hátt áhrif á félagsmótun og hegðunarmynstur okkar 

(Butler, 2004). Rannsókn Kornienko og félaga (2016) leiddi í ljós að kynsjálfsmynd unglinga 

er undir miklum áhrifum frá jafningjum. Einstaklingar reyna að passa inn í ákveðin mót hvað 

varðar kynferði, þ.e. til hvers er ætlast af þeim og hvernig þeir eiga að vera sökum þess hvaða 

kyni þau tilheyra. Þetta kann að hafa mikil áhrif á mótun sjálfsmyndar hjá einstaklingum þar 

sem þeir eiga það þá til að fylgja annarri sannfæringu um hvernig þeir eiga að vera en það 

sem þeirra eigin tilfinning segir til um. Kyn er fyrsti félagslegi þátturinn sem börn læra í 

samfélaginu og því það fyrsta sem einstaklingar sjá þegar þeir hitta nýtt fólk, hvort um konu 

eða karl sé að ræða (Guðný Gústafsdóttir, 2009). Konum og körlum eru eignaðir mismunandi 

eiginleikar sem endurspeglast í kyngervi viðkomandi sem aftur hefur áhrif á sjálfsmynd 

manneskjunnar og samfélagslegt hlutverk hennar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölmiðlar 

hafa töluvert meiri áhrif á líkamsímynd kvenna og mótun staðalímynda um holdafar þeirra 

heldur en karla (McCabe og Ricciardelli, 2001). Hefðbundin karlmennska og hefðbundinn 

kvenleiki eru skilgreind sem tiltölulega viðvarandi einkenni sem liggja í eiginleikum, útliti, 

áhugamálum og hegðun sem eru dæmigerð hjá konum og körlum (Kachel, Steffens, Niedlich, 

Mezquita og Klocke, 2016). Staðalímyndir kynjanna eru því vitneskja sem lærist frá barnæsku 

og allt fram á fullorðinsár. 

 

Áhrif samfélagsmiðla á mótun sjálfsmyndar. Samfélagsmiðlar, sjálfsmynd og 

samanburður virðast haldast í hendur en niðurstöður rannsókna hafa sýnt að ungt fólk notast 

við samskiptamiðla meðal annars til þess að kanna sjálfsmynd sína út frá viðbrögðum annarra 

(Bergstrom, Neighbors og Malheim, 2009). Með samfélagsmiðlum getur fólk skapað sér 

glansmynd af sjálfsmynd sinni með því að sýna bara þá hlið af sjálfinu og sjálfsmyndinni sem 

það vill að aðrir sjái. Til að mynda komust fræðimennirnir Chou og Edge (2012) að því í 
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rannsókn sinni að unglingar sem eyða miklum tíma á samfélagsmiðlum á borð við Facebook 

upplifi aðra einstaklinga hamingjusamari og að þeir lifi betra lífi en þeir sjálfir. Ungt fólk 

virðist vera svo upptekið af þessari glansmynd sem það setur upp á samfélagsmiðlum að það 

gleymir því að þetta sé yfirleitt ekki raunveruleiki fólks (Neira og Barber, 2015). 

Einstaklingar eru því farnir að bera sig saman við glansmynd sem á sér enga stoð í 

raunveruleikanum og því miður getur þetta haft afar neikvæð áhrif á sjálfsmyndina. Í 

rannsókn Neira og Barber (2015) kom í ljós að stúlkur sem voru virkar á samfélagsmiðlum 

hefðu verri sjálfsmynd og lægra sjálfsmat heldur en þær sem voru lítið sem ekkert á 

samfélagsmiðlum. Telja þær að ástæðan fyrir þessu sé sú að stúlkur séu aðallega að notast við 

netið til þess að bera sig saman við aðrar stúlkur og þegar þeim finnst þær ekki standast 

samanburðinn þá leiði það til neikvæðra félagslegra og andlegra tilfinninga sem smitast yfir á 

sjálfsmyndina. 

Samanburðurinn getur haft mikil áhrif á sjálfsmyndina og andlega líðan en 

niðurstöðurnar í rannsókn Neira og Barber (2015) sýndu einnig fram á að tengsl væru á milli 

þess að eyða miklum tíma á samfélagsmiðlum og þunglyndiseinkenna. Stúlkur sem eyddu 

miklum tíma á samfélagsmiðlum sýndu fram á mun fleiri þunglyndiseinkenni og lágt 

sjálfsmat en þær sem eyða minni tíma á samfélagsmiðlum (Neira og Barber, 2015). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi samanburður geti haft skaðleg áhrif á 

sjálfsmyndina og líkamsímynd (Bergstrom, Neighbors og Malheim, 2009). Samanburðurinn 

leiðir til truflunar á líkamsímynd, en líkamsímynd er beintengd sjálfsmyndinni. Ef 

líkamsímyndin brenglast á einhvern hátt þá hefur hún óneitanlega áhrif á sjálfsmyndina. Þrátt 

fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á að þetta hafi slæm og neikvæð áhrif á sjálfsmyndina þá 

hefur lítið verið rannsakað hvernig fólk tekst á við neikvæð áhrif á sjálfsmyndina. Með 

tilkomu fleiri samfélagsmiðla hefur áhersla á líkamlegt útlit aukist til muna (Bergstrom, 
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Neighbors og Malheim, 2009). Einstaklingar finna fyrir mikilli pressu til að viðhalda útliti 

sem talið er vera eftirsóknarvert í samfélaginu. Þegar einstaklingur upplifir að hann uppfylli 

ekki þetta ákveðna útlit hefur það neikvæð og oft á tíðum slæm áhrif á sjálfsmynd 

einstaklingsins. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á samanburði í tengslum við líkamlegan 

þátt sjálfsmyndarinnar. Ein rannsókn sem framkvæmd var á konum í háskólanámi sýndi að ef 

konum væru sýndar myndir af grönnum konum leiddi það til þess að þær urðu óöruggari með 

sjálfar sig og upplifðu sig ekki nógu glæsilegar (Bergstrom, Neighbors og Malheim, 2009). 

Notkun samfélagsmiðla er, eins og allt annað í þessu lífi, best í hófi. Varasamt getur verið 

þegar fólk er farið að lifa og hrærast í heimi samfélagsmiðla því oftar en ekki er 

birtingarmynd raunveruleikans ekki rétt þar (Neira og Barber, 2015). 

 

Samfélagsmiðlar, sjálfsmynd og félagslegir þættir  

Nú til dags tíðkast það að flestir séu með snjallsíma við hönd, þeir eru ómissandi hlutur í lífi 

sumra einstaklinga og þar fara flest samskipti fram (Boyd, 2014). Eins og komið hefur fram 

eiga ungmenni í dag einkum samskipti í gegnum samfélagsmiðla eins og Facebook, Snapchat 

og Instagram og þar með byggja félagsleg samskipti mikið á þessum miðlum. Hafa þarf í 

huga að samfélagsmiðlar geta haft áhrif á lífsgæði einstaklinga. Menning ungmenna og tækni 

eru gjörbreytt frá því sem áður var og taka ber tillit til atriða eins og auðkenna, einkalífs, 

öryggis, hættu og stríðni þegar internetið er annars vegar. Unglingar eru margir hverjir ennþá 

óharðnaðir einstaklingar og það er einnig samfélagsins að passa upp á þetta því 

samfélagsmiðlar eru vissulega ekki bara að breyta samskiptaleiðum heldur einnig hvernig 

einstaklingar koma fram hver við annan í daglegu lífi (Deep, 2015). 
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Samkvæmt Lenhart og félögum (2010) eru unglingar og snemmfullorðnir líklegastir til 

að vera virkir á internetinu eða „online” og á það jafnt við um bæði kyn. Með 

snemmfullorðnum er hér átt við aldurshópinn 18-29 ára, en aldurinn sem sjónum er beint að í 

þessari rannsókn fellur einmitt inn í þennan flokk. Einstaklingar á þessu aldursbili eyða mun 

meiri tíma á samfélagsmiðlum en áður og sýndarnærvera vegur því mun þyngra en líkamleg 

nærvera í félagslegum samskiptum (Rahi, 2015). Eins og áður kom fram notar yfir þriðjungur 

unglinga samfélagsmiðla til að afla sér upplýsinga um heilsu, mataræði og líkamsrækt 

(Lenhart, Purcell, Smith og Zickuhr, 2010). Vert er að taka fram að þeir nota þessa miðla og 

internetið einnig til að leita sér upplýsinga um aðra hluti sem erfiðara er að tala um augliti til 

auglitis við aðra einstaklinga. Sem dæmi má nefna eiturlyfjanotkun, kynlíf, þunglyndi og 

forðast með því bein samskipti og nota samfélagsmiðla í staðinn. Samfélagsmiðlar hafa 

þannig sannarlega breytt samskiptum fólks. Þeir sem nota þessa miðla, eins og Facebook sem 

dæmi, geta verið í samskiptum við ótrúlega marga svokallaða „vini” á degi hverjum. Þessi 

stóri hópur „vina” er þó að megninu til einstaklingar sem þeir hitta sjaldan eða aldrei 

(Maldonado, 2014). Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka á ýmis konar samfélagsmiðlum gagnast 

ungmennum á ákveðinn hátt, m.a. efli samskipti, félagsleg tengsl og tæknikunnáttu. Vefsíður 

samfélagsmiðla eins og Facebook bjóða daglega uppá mörg tækifæri til að tengjast vinum, 

skólafélögum og öðrum með svipað áhugasvið (O’Keeffe, Clarke-Pearson og Media, 2011). 

Ungmenni geta á þennan hátt aukið félagsleg samskipti við jafnaldra sína í gegnum 

samfélagsmiðla. Samfélagsmiðlar bjóða einnig upp á kosti þar sem þau geta ræktað nýja 

vináttu. Þetta getur fært þeim aðgang að breiðara tengslaneti og félagslegum tækifærum. 

Kostir þess að nota samfélagsmiðla eru meðal annars þeir að ungmenni læra að öðlast aukið 

félagslegt sjálfstraust ásamt því að þau læra að afla sér víðtækari félagslegs stuðnings 

(Bhavana, 2014). 
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Skiptar skoðanir eru á því hversu innihaldsrík Facebookvinátta getur orðið og einnig á 

því hversu jákvæður eða neikvæður vefurinn er fyrir félagslíf og samskipti fólks. Notendur 

samskiptasíðunnar hafa á því mismunandi álit hvaða kynni eru lausleg kynni og hvaða kynni 

teljist náin. Mörgum finnst vefurinn mikilvægur til að viðhalda vináttu, sérstaklega við þá sem 

eru búsettir fjærri viðkomandi (Pempek, Yermolayeva og Calvert, 2009). Facebook hefur 

einnig vafalaust tengt fjölda fólks saman á nýjan hátt. Samskipti á vefnum draga ekki úr 

persónulegum samskiptum heldur auka þau, þó á annan hátt en ef þau væru í raunheimi (Hua 

Wang og Wellman, 2010). Muise og félagar (2009) eru þessu ekki sammála og benda á að 

samskiptavefurinn viðhaldi tengslum einstaklinga sem annars myndu fara sínar ólíku leiðir 

undir venjulegum kringumstæðum. 

Notkun samfélagsmiðla getur jafnframt falið í sér hættur sökum þess að unglingar hafa 

takmarkaðan þroska til að taka ákvarðanir um eigið líf (O’Keeffe, Clarke-Pearson og Media, 

2011). Einnig er því miður þekkt að einstaklingar falsi sér auðkenni eða búi sér til nýjan 

karakter á samfélagsmiðlum (Boyd, 2014). Ungmenni eru oftar en ekki viðkvæm gagnvart 

hópþrýstingi frá jafningjum sínum og eru þar með í ákveðinni hættu þegar þau fara að prófa 

sig áfram og þræða Internetið (O’Keeffe, Clarke-Pearson og Media, 2011). 

 

Samfélagsmiðar, sjálfsmynd og líkamsímynd  

Með tilkomu samfélagsmiðla kjósa einstaklingar frekar nútímatæknina heldur en aðra 

hefðbundna miðla eins og sjónvarp og tímarit (Fuchs, 2013). Það sem hefur verið rannsakað í 

tengslum við líkamsímynd hefur ekki sýnt fram á athyglisverðar niðurstöður fyrr en farið var 

að skoða hana í tengslum við andlega líðan og samfélagsmiðlanotkun, þá fóru áhugaverðar 

niðurstöður að koma í ljós. Svo virðist sem líkamsímyndin kunni að verð fyrir áhrifum í 
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kjölfar samfélagsmiðlanotkunar með tilliti til andlegrar líðanar (Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2017, 

janúar). 

Facebook og Instagram eru samfélagsmiðlar sem hafa náð gífurlegum vinsældum á 

stuttum tíma (Karen Birgisdóttir, 2016). Kvenlíkaminn er til að mynda mikið tekinn fyrir á 

samfélagsmiðlunum sem um ræðir. Algengt er að konur á öllum aldri finni fyrir mikilli pressu 

um útlit sitt og hvernig þær eigi að haga sér við ákveðnar aðstæður. Kyngervi kvenna spilar 

hér stóran þátt en helst eiga kvenmenn að sjá um allt heimilishald, uppeldi ásamt því að æfa 

og vera í hörku formi. Sama á við um útlit kvenna þar sem þær eiga helst alltaf að vera vel til 

hafðar, með snyrtilegt hár og svo framvegis. Sjálfsálit og sjálfsmynd lækkar því skiljanlega 

þegar konur fara að sjá sig með hina ýmsu galla (Karen Birgisdóttir, 2016). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að konur eru konum verstar. Rannsókn sem Jaggar og Bordo (1989) gerðu studdi 

það ásamt því hve dómharðar konur eru gagnvart eigin líkama. Kvenmenn setji einnig mestu 

kröfurnar á sjálfar sig um líkamslögun og útlit (Jaggar og Bordo, 1989). Ótrúlega margar 

kröfur eru gerðar til kvenna og þess vegna eru konur farnar að einblína á hvern líkamspart í 

einu og gera það sem þær geta til að bæta hann. Það slæma er að margar, ef ekki flestar, gera 

það ekki eingöngu fyrir sjálfar sig heldur einnig til þess að vera samþykktar af því samfélagi 

sem þær tilheyra (Sheldon, 2010). 

Mismunandi ímyndir hins fullkomna kvenmannslíkama hafa orðið til í aldanna rás. Í 

dag er ekki aðeins horaði kvenlíkaminn eftirsóttur, heldur er hin staðlaða ímynd kvenna orðin 

sú að vera í líkamlega góðu formi og jafnvel með sjáanlegan vöðvamassa (Karen Birgisdóttir, 

2016). Áhrif samfélagsmiðla eru mikil þar sem einstaklingar nú til dags leggja vart símann frá 

sér (Csinos, 2010) og eru þar með berskjaldaðri fyrir þeim áhrifum sem samfélagsmiðlarnir 

kunna að hafa í för með sér. 
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Alls staðar í samfélaginu er lögð áhersla á útlit, hvort sem það tengist ákveðnum 

tískustraumum eða að klæða sig viðeigandi eftir samfélagsreglum. Mannfræðingar hafa fylgst 

náið með líkamanum og þróun hans í tengslum við samfélög og menningu sem og aðra þætti 

eins og sjálfsmynd og líkamsímynd (Íris Sigurðardóttir og Ívar Bergmann Egilsson, 2014). 

Svo virðist vera sem félagslegur þrýstingur sé á konum hvað varðar útlit og framkomu og eru 

viss samfélagsleg skilaboð sem segja til um hvernig konur eiga að líta út og haga sér. Er þar 

komið inn á til hvers er ætlast af konum líkt og hvaða líkamlegu einkenni þarf til þess að vera 

talin falleg, t.d. að vera með lága fituprósentu og hafa tónaða vöðva og mikilvægi þess vera 

líkamlega aðlaðandi til þess að hljóta velgengni í samböndum, frama og lífinu almennt 

(Striegel-Moore og Bulik, 2007). Talið er að þessi skilaboð komi frá fjölskyldu og vinum sem 

og hefðbundnum fjölmiðlum líkt og sjónvarpi, tímaritum og fleira (Stice, 2002). Sökum þessa 

er því verulega áhugavert að kanna hvernig þessi skilaboð berast ungum stúlkum í dag þar 

sem samfélagsmiðlar eru farnir að skipa gífurlega stóran sess í lífi flestra ungra stúlkna og 

kann þetta því að hafa ennþá meiri áhrif á þær vegna opnara aðgengis. Svo virðist sem þessi 

skilaboð byrji að berast stúlkum ungum að aldri og haldi áfram fram á fullorðinsárin (Striegel-

Moore og Bulik, 2007). 

 

Samfélagsmiðlar, sjálfsmynd og andleg líðan 

Þær óraunhæfu samfélagskröfur til ungra stúlkna sem rætt var um hér á undan geta leitt til 

þess að þær verði óöruggari í eigin skinni þar sem fáar ná að uppfylla þau skilyrði sem eru sett 

um hvernig ætlast er til að þær líti út (Petrie, Tripp og Harvey, 2002). Þessi pressa kann að 

hafa áhrif á andlega líðan þeirra, því séu þær óánægðar með sinn eigin líkama getur það leitt 

til andlegrar vanlíðanar líkt og þunglyndis og átröskunar (Johnson og Wardle, 2005). 
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Margar rannsóknir hafa verið gerðar í tengslum við þetta og hefur andleg heilsa verið 

skoðuð í meira mæli eftir að notkun samfélagsmiðla jókst og er mikið einblínt á hvort áhrif 

þeirra séu neikvæð eða jákvæð (Maldonado, 2014). Samkvæmt Maldonado (2014) getur 

notkun samfélagsmiðla, eins og Facebook, haft gríðarleg áhrif á andlega heilsu. 

Samfélagsmiðlar hafa áhrif á hugsanir einstaklinga og gefa þeim innsýn inn í nýja heima með 

mikið magn af upplýsingum sem þeir hefðu jafnvel ekki kynnst eða veitt athygli nema vegna 

notkunar á samfélagsmiðlum (Bhavana, 2014). 

Margar áhættur eru til staðar á internetinu, meðal annars rafrænt einelti, áreiti á 

persónulegt líf og fleira sem hefur áhrif á andlega heilsu (Deep, 2015). Gallar við 

samfélagsmiðla eru einnig hve auðvelt er að koma fram án nafns og sýna vanvirðingu 

gagnvart einkalífi annarra (O’Keeffe, Clarke-Pearson og Media, 2011). Samfélagsmiðlar eru 

oft notaðir til að koma á framfæri fölskum, vandræðalegum og jafnvel óviðeigandi 

upplýsingum um aðra manneskju. Þetta getur auðveldlega leitt til þunglyndis, kvíða, 

sálfræðilegra vandamála, einangrunar og það sem alvarlegast er, sjálfsvíga. Samkvæmt Ingu 

Dóru Sigfúsdóttur eru samfélagsmiðlar vissulega ekki orsök andlegrar vanlíðanar en greinileg 

og sterk tengsl eru þar á milli. Því meiri tíma sem unglingar, og ekki síst unglingsstúlkur, 

eyða á samfélagsmiðlum, því meiri líkur eru á að þær verði skyndilega hræddar, taugaóstyrkar 

og leiðar. Þær gráta einnig meira og stór hluti þeirra hugleiðir að taka eigið líf. Allt snýst þetta 

um like og er staðreyndin sú að mati unglinga í dag að ef þú hefur ekki fengið nógu mörg like 

eftir hálftíma þá áttu ekki nógu marga vini eða ert ekki nógu fallegur (Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

2017, janúar). 

Nýlegar rannsóknir benda til þess að unglingar tjái sig oft á neikvæðan hátt í garð 

annarra í gegnum samfélagsmiðla. Þessi hegðun gerir það að verkum að vandamál eins og til 

dæmis rafrænt einelti verða til (O’Keeffe, Clarke-Pearson og Media, 2011). Rafrænt einelti 
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felur í sér tilfinningalegan skaða og opinbera niðurlægingu fyrir fórnarlambið. Það getur 

komið fram í mismunandi myndum, til dæmis þegar niðrandi prentuðum orðrómi um þolanda 

er dreift, búnar eru til vefsíður sem eru sérstaklega ætlaðar til þess að niðurlægja viðkomandi 

og stunduð er dreifing mynda og myndbanda sem sýna þolanda í niðurlægjandi eða 

einhverjum óviðeigandi aðstæðum (Hinduja og Patchini, 2011). Rafrænt einelti er því miður 

algengt og hver sá eða sú sem notar samfélagsmiðla að einhverju leyti getur orðið fyrir því. 

Eineltið getur haft í för með sér djúpstæð sálfræðileg vandamál, þar með talið þunglyndi, 

kvíðaröskun og alvarlega einangrun (O’Keeffe, Clarke-Pearson og Media, 2011). 

Maldonado (2014) telur samfélagsmiðla geta aukið streitu, kallað fram kvíða ásamt því 

að minnka sjálfstraust einstaklinga. Notkunin gæti jafnvel valdið því að einstaklingur þrói 

með sér geðröskun. Samfélagsmiðlar bjóða upp á stað þar sem einstaklingar geta skapað þann 

einstakling, eða öllu heldur þá persónu og þá mynd af sjálfum sér sem hann vill að aðrir sjái. 

Eins og gefur að skilja getur þetta leitt til þráhyggju hjá einstaklingum og haft mikil áhrif á 

sjálfsmynd þeirra (Maldonado, 2014). Til dæmis getur þetta haft áhrif á hvernig ungar stúlkur 

og drengir mæla það hversu vel þau líta út miðað við þær fyrirmyndir sem þau sjá daglega á 

samfélagsmiðlum. Oftar en ekki er búið að lagfæra útlit fræga fólksins í einhvers konar 

myndvinnsluforritum og það getur átt það til að fá ungmenni til að vera óánægð með eigið 

útlit. Þessir brengluðu staðlar hafa því neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra sem eru að reyna að 

finna sig og staðsetja í þessum heimi (Bhavana, 2014). Einstaklingar sem upplifa kvíða vegna 

samfélagsmiðla geta auðveldlega þróað með sér kvíðaröskun í kjölfarið. Röskunin á við þegar 

einstaklingar finna fyrir kvíða og upplifa ákveðna tilfinningalega þvingun þegar þeir eru í 

tengslum við samfélagsmiðla. Þessi kvíði getur komið fram á marga vegu, eins og t.d. ótti við 

að missa af, þeim finnst erfitt að fara úr húsi án þess að vera með hleðslutæki með sér, síminn 

gæti orðið batteríslaus og þá komast þau ekki á samfélagsmiðla. Fleiri dæmi eru þegar 

einstaklingar vilja eyða út mynd af sér eða uppfærslu vegna þess að ekki fengust nógu mörg 
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like (Tanja Karen Salmon, 2015). Stöðug uppfærsla, eins og samfélagsmiðlarnir Facebook, 

Instagram og Snapchat bjóða upp á, hvetur einstaklinga til að vera stöðugt að athuga hvort 

þeir séu nokkuð að missa af einhverju. Þessi stöðuga uppfærsla býður upp á samanburð og 

leiðir jafnvel til þess að sumum einstaklingum finnist líf sitt innantómt miðað við líf annarra. 

Þessar stöðugu áhyggjur geta einnig orðið til þess að einstaklingar þjáist af miklum andlegum 

erfiðleikum eins og langvarandi streitu og kvíða (Maldonado, 2014). 

        Fræðimenn hafa skilgreint það sem þeir kalla „Facebook-þunglyndi“ (O’Keeffe, 

Clarke-Pearson og Media, 2011). Skilgreining á hugtakinu lýsir sér þannig að þetta er 

þunglyndi sem þróast þegar unglingar verja miklum tíma á samfélagsmiðlum eins og 

Facebook og byrja meðfram því að þróa með sér þunglyndi. Fullorðnir sem þjást af þessu 

„Facebook-þunglyndi“ eru í áhættu fyrir félagslega einangrun og snúa sér stundum að 

internetsíðum og bloggum, sem eru áhættusöm, í leit að hjálp. Þessi hjálp er oft í formi 

notkunar á ólöglegum efnum, óvörðu kynlífi og sjálfskaðandi hegðun (O’Keeffe, Clarke-

Pearson og Media, 2011). 

Bhavana (2014) færir rök fyrir því að jákvæð hvatning geti einnig fengist frá 

samfélagsmiðlum, má þar nefna myndbönd sem hvetja til réttrar breytni eða annað sem er til 

fyrirmyndar og með þessu taka einstaklingarnir þátt í ferli þar sem þeir geta sagt sína skoðun 

og þar með haft áhrif á mál sem skipta þá máli. Þó neikvæð áhrif virðist yfirgnæfa þau 

jákvæðu þegar andleg líðan er skoðuð eru jákvæðu áhrifin að sjálfsögðu líka til staðar. 

Mikilvægt er þó að hafa þau neikvæðu í huga með það að markmiði að hjálpa öðrum að átta 

sig á þeim. Einstaklingar sem eiga við andlega erfiðleika að stríða eiga ekki að þurfa að ganga 

í gegnum versnandi líðan vegna notkunar samfélagsmiðla (Maldonado, 2014). 
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Aðferð 
	

Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvers konar áhrif samfélagsmiðlar hafi  á 

sjálfsmynd stúlkna á aldrinum 19-24 ára. Einkum verða skoðaðir félagslegir þættir, andleg 

líðan og líkamsímynd. Þar sem samfélagsmiðlar eru farnir að vera veigamikill partur af lífi 

fólks er áhugavert og nær nauðsynlegt að kanna hvers lags áhrif þeir kunna að hafa á 

einstaklinga. Sú rannsóknarspurning sem lagt var upp með í þessari rannsókn er:  Hver eru 

áhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd stúlkna á aldrinum 19-24 ára? 

Einnig var kannað hvort ákveðnir þættir; félagslegir þættir, andleg líðan og 

líkamsímynd, kunnu að verða fyrir áhrifum samfélagsmiðlanna. 

 

Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega aðferðafræði. Eigindlegar rannsóknir veita 

rannsakendum tækifæri til að skyggnast inn í heim viðmælanda sinna og upplifa heiminn út 

frá þeirra sjónarmiði. Aðferðirnar sem helst eru notaðar í eigindlegum rannsóknum eru 

rýnihópar, þátttökuathuganir, etnógrafíur, opin viðtöl og einstaklingsviðtöl. Stuðst var við 

rýnihópa í þessari rannsókn þar sem við könnuðum skoðanir og viðhorf fólks til ákveðins 

málefnis (Esterberg, 2001). 

Rýnihópaaðferð byggist á umræðum einstaklinga um tiltekið málefni. Gott er að miða 

við að hafa 6-8 einstaklinga í hverjum hópi, en það er talið nægur fjöldi svo fjölbreyttar 
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umræður geti myndast en á sama tíma eru ekki of margir svo að einstaklingar þurfi ekki að 

keppast um orðið. Kosturinn við að að byggja rannsókn á rýnihópum er að þá er hægt fá fram 

mikið af upplýsingum á skömmum tíma ásamt því að fá innsýn inn í viðhorf fólks sem fengist 

jafnvel ekki með aðferðum á borð við spurningakannanir (Esterberg, 2001). Þetta 

rannsóknarsnið hentar vel þegar þekkingin á málefninu sem verið er að rannsaka er lítil eða ef 

rannsóknin er byggð á huglægum atriðum. Umræðurnar sem skapast í rýnihópum eru oft mun 

eðlilegri og líkari þeim sem myndast í daglegu lífi vegna þess að aðferðin býður upp á það að 

þátttakendur geta orðið fyrir áhrifum hver frá  öðrum, ásamt því að rannsakendur fá að heyra 

mismunandi skoðanir frá mismunandi einstaklingum (Esterberg, 2001). Við vorum því allar 

sammála því að þessi aðferð myndi skila okkur skýrustu og nákvæmustu myndinni af 

niðurstöðum. Rannsóknarspurningin er huglæg ásamt því að lítið hefur verið um rannsóknir á 

sjálfsmynd í tengslum við samfélagsmiðla.    

 

Þátttakendur 

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru allir kvenkyns og allar á aldrinum 19-24 ára. 

Þær voru 15 talsins, 10 í einum rýnihóp, sem framkvæmdur var í Reykjavík og fimm í hinum 

rýnihópnum sem framkvæmdur var á Akureyri. Í rýnihópnum sem framkvæmdur var á 

höfuðborgarsvæðinu var ein stúlkan 19 ára, þrjár voru 21 árs, fimm voru 23 ára og ein var 24 

ára. Allar nema ein voru í námi, ýmist framhaldsskóla eða háskóla. Ein stúlka var á 

vinnumarkaði. Í rýnihópnum sem framkvæmdur var á Akureyri voru þrjár stúlkur 19 ára og 

tvær 21 árs. Fjórar stúlkur stunduðu nám, ýmist í framhaldsskóla eða háskóla, ein stúlka var á 

vinnumarkaði. 
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Við völdum þátttakendur með hentugleikaúrtaki þar sem við töldum nauðsynlegt að fá 

einstaklinga sem gætu mögulega haft mikla skoðun á efninu og átt auðvelt með að tjá sína 

skoðun (Sóley Bender, 2013). Við vorum þrjár sem sáum um rannsóknina, en fengum þó eina 

aðstoðarkonu með okkur til að aðstoða við viðtalið á Akureyri, þar sem betra þykir að vera 

með tvo aðila til að halda utan um rýnihópaviðtöl hverju sinni. Hver rannsakandi valdi 5 

þátttakendur úr kunningjahópi sínum til þess að taka þátt. Sumir þátttakendur höfðu hist áður 

á meðan aðrar voru að hittast í fyrsta skipti. Það getur vissulega skekkt niðurstöður ef  

rannsakandi þekkir þátttakendur eða þátttakendur þekkja hver annan en á sama tíma getur það 

líka verið af hinu góða þar sem þá eiga þátttakendur jafnvel auðveldara með að deila 

skoðunum sínum. Þátttakendur voru ófeimnir að tjá sig um rannsóknarefnið, mismunandi 

skoðanir komu fram ásamt því að komið var inn á punkta sem flestar voru sammála um. Lítill 

munur var á viðtölunum tveim og voru niðurstöður þeirra afar svipaðar, þó svo að 

mismunandi umræðuefni ættu til að myndast í kjölfar sumra spurninganna. Ástæðan fyrir því 

að rýnihópaviðtölin fóru fram á tveimur stöðum á Íslandi var vegna þess að við erum búsettar 

á mismunandi stöðum á landinu, tvær okkar búa í Reykjavík og ein á Akureyri. Einnig töldum 

við að það myndi einungis styrkja alhæfingargildi og gæði rannsóknarinnar ef talað væri við 

einstaklinga sem búsettir séu á mismunandi stöðum á landinu. 

Framkvæmd 

Gagnaöflun fór þannig fram að tekin voru tvö rýnihópaviðtöl. Viðtölin stóðu bæði yfir 

í rúma klukkustund og var viðmælendum boðið upp á léttar veitingar á meðan á viðtalinu 

stóð. Við upplýstum viðmælendur um markmið rannsóknarinnar og fórum yfir það hvernig 

rýnihópaviðtöl virka. Einnig var þeim tjáð mikilvægi þess að fá að taka upp viðtalið og fékkst 

samþykki frá öllum viðmælendum að upptaka mætti eiga sér stað. Viðmælendur veittu 

munnlegt samþykki um að þeir væru viljugir í að taka þátt í rannsókninni með vitneskju um 
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það hvað rannsóknin snerist um. Skal það einnig tekið fram að öllum viðmælendum var tjáð 

að fyllsta trúnaðar yrði gætt varðandi persónulegar upplýsingar sem fram komu í viðtalinu. 

Til þess að tryggja samræmi í framkvæmd viðtalanna þó þau væru framkvæmd af 

mismunandi spyrjendum þá útbjuggum við spurningaramma sem farið var eftir. 

Rannsóknaspurningin sem við lögðum upp með var viðmið fyrir aðrar spurningar í 

spurningarammanum, reynt var að hafa spurningarnar nokkuð opnar til þess að gefa færi á 

umræðum ásamt því að varast var við að hafa leiðandi spurningar. Að sjálfsögðu þróuðust 

umræðurnar á mismunandi hátt en með því að hafa fast mótaðan spurningaramma gerði það 

okkur kleift að hafa vissa stjórn á umræðunum. Við ráðfærðum okkur hver við aðra fyrir og 

eftir að rýnihópaviðtölin voru framkvæmd til að fullvissa okkur um að við værum allar að 

fylgja sömu aðferðum þegar kom að viðtölunum. Við lögðum mikið upp úr því að hafa ekki 

áhrif á viðmælendur og héldum skoðunum okkar út af fyrir okkur. 

 

Skráning og úrvinnsla gagna 

Í hvoru viðtali fyrir sig var viðtalið tekið upp á tvö mismunandi upptökutæki til þess 

að vera vissar um að ekkert færi úrskeiðis í upptöku. Að viðtölunum loknum voru viðtölin 

afrituð í heild sinni og skrifuð upp orðrétt í tölvu. Að því loknu voru viðtölin lesin ítarlega yfir 

og strikað undir það sem þótti áhugavert og koma rannsóknarspurningunni við. Út frá þeim 

punktum sem voru undirstrikaðir voru þemu dregin fram. Litið var til félagslegra þátta, 

andlegrar líðanar, líkamsímyndar í tengslum við samfélagsmiðla þegar niðurstöður voru unnar 

og kannað hvort þessir þættir kynnu að hafa áhrif á sjálfsmyndina. Við úrvinnslu gagna var 

notast við opna kóðun sem felur í sér að finna þemu og hugtök úr gögnunum. 
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Siðferði og réttmæti 

Í eigindlegum rannsóknum gegnir rannsakandi mjög mikilvægu hlutverki, hann þarf 

að gæta þess að skoðanir hans hafi ekki áhrif á rannsóknina (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Hér vorum við þrjár í hlutverki rannsakenda og vorum við allar 

mjög meðvitaðar um að halda þyrfti skoðunum okkar út af fyrir okkur um málefni 

rannsóknarinnar. Með því að hafa þetta að leiðarljósi vorum við að auka réttmæti 

rannsóknarinnar og að passa að skekkja ekki niðurstöður. Það skiptir miklu máli að við 

vöndum til verka vegna þess nákvæmni og færni okkar skiptir höfuðmáli fyrir gæði 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Velferð viðmælenda var í hávegum höfð og reynt var að skapa þægilegt umhverfi fyrir 

viðmælendurna með því að taka fram að þátttaka væri frjáls og þær mættu hætta þátttöku 

hvenær sem væri, ásamt því að nafnleyndar væri gætt og engar persónuupplýsingar gefnar 

upp. Til þess að skapa traustvekjandi umhverfi fyrir þátttakendur er gögnum strax eytt eftir að 

unnið hefur verið úr þeim. Með því að skapa þægilegt umhverfi fyrir þátttakendur eru meiri 

líkur á því að viðmælendur opni sig meira í umræðum og þar með fáum við betri niðurstöður. 

Gæði mælinga og gagna fara eftir hugtökunum réttmæti og áreiðanleika. Mæling er lítils virði 

ef hún er bara talin áreiðanleg en ekki réttmæt. Það getur þó verið snúið að meta hvort að 

eigindleg rannsókn sé réttmæt eða ekki, réttmæti er að vissu leyti metið út frá tilfinningu og 

hlutlægu mati rannsakanda en ekki vísindalegri hlutlægni. (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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Niðurstöður 
	

Samfélagsmiðlar, sjálfsmynd og félagslega þættir 

Allar stúlkurnar voru sammála um að samfélagsmiðlar hefðu áhrif á félagslega þætti í 

tengslum við sjálfsmynd. Þær voru flestar sammála um það að Snapchat væri sá miðill sem 

hefði hvað mest áhrif á félagslega þætti sökum þess hve auðvelt er að nálgast myndbönd og 

myndir af því sem aðrir eru að gera í sínu daglega lífi. Oft leiðir þetta til þess að þeim finnist 

þær á einhvern hátt útundan eða séu að missa af einhverju líkt og ein stúlkan kemur inn á: 

„Ég get ekki setið heima ef allir eru að gera eitthvað þá langar mig bara að vera með. Og 

maður náttúrulega veit alltaf hvað allir eru að gera út af til dæmis Snapchat.” Þetta getur haft 

þau áhrif að þeir sem ekki eru með í félagsskapnum og fylgjast með hinum megin við skjáinn, 

finnist þeir vera útundan. Ein stúlkan sagði að þegar hún lenti í slíkum aðstæðum þá ætti hún 

það til að ofhugsa af hverju henni var ekki boðið eða sú hugsun vaknaði upp hjá henni hvers 

vegna hún væri ekki að gera neitt. Einstaklingar eiga það líka til að taka upp myndbönd og 

setja á Snapchat til þess einungis að láta aðra halda að það sé svo ótrúlega gaman hjá þeim og 

reyna að ýkja aðstæður til þess að hafa áhrif á þá sem sitja hinum megin við skjáinn og horfa á 

myndböndin: 

Hafiði ekki prófað, maður tekur snap og það eru allir bara „vúhú“ og síðan er kannski 
ekkert svona gaman, (hik) það er alveg gaman, en kannski ekkert brjálæðislega gaman. 
Svo er kannski einhver einn heima að horfa á þetta og bara „afhverju var mér ekki 
boðið með, ég vil hafa gaman líka“. Ég hef allavegana lent í því oft. 

Aðrar höfðu orð á því að vera að bera sig saman við fólk og þeirra félagslegu samskipti í 

gegnum samfélagsmiðla. Þegar þær taka eftir því að einhverjir aðrir séu að gera eitthvað 
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áhugavert eða skemmtilegt þá fara þeir að pæla í því af hverju þetta sé ekki eins hjá þeim og 

fara að bera aðstæðurnar saman og meta sig og sín sambönd út frá því sem þeir sjá hjá öðrum: 

T.d. kærustupör setji mynd af sér úti að borða eða eitthvað, þú veist deit night, búin að 
vera saman í tvö ár eða eitthvað, þá fer ég kannski að hugsa vá afhverju fóru ég og 
kærastinn minn ekki út að borða saman þegar við vorum búin að vera saman í tvö ár, 
eða þú veist skiluru, og þá fer ég (hik) þá finnst mér kannski eins og sambandið okkar 
sé ekki jafn gott og sambandið þeirra, skiljiði. 

Önnur stúlka kom inn á annað dæmi tengt þessu: „Ég á tvíburasystur, og ef hún setur mynd á 

Instagram og ég fæ miklu færri like en hún skiluru, þá er ég bara „afhverju finnst öllum hún 

skemmtilegri en ég“, eða skiluru.” Það er þessi samanburður sem á það til að vekja upp eins 

konar samkeppni á milli einstaklinga. Ein stúlkan segir að henni finnist mikilvægt að aðrir sjái 

að líf hennar sé skemmtilegt og áhugavert alveg eins og þeirra sem hún fylgist með á 

samfélagsmiðlum: 

Ef ég sé einhverjar pósta inn einhverju stelpukvöldi, þá er ég bara „ooh Guðrún getum 
við bara farið og haft stelpukvöld, farið út að borða og það verður bara geggjað 
gaman!“ og þú veist... „verðum að passa að ekki gleyma að setja mynd á Facebook“ og 
þú veist haha. Ef ég sé hjá öðrum að lífið þeirra er geðveikt perfect að þá langar mig 
að sýna það líka skiljiði, en það hverfur samt oft bara daginn eftir eða eitthvað. 

Þessi samkeppni og samanburður virðist hafa áhrif á fólk í öllum daglegum þáttum. 

Ein stúlkan telur að það hafi mikil áhrif á hana að sjá að bekkjarfélagarnir eru að setja inn 

snap af sér á Snapchat vera að læra, að þá líður henni eins og hún megi ekki vera minni 

manneskja og finnur fyrir þörf til að fara að læra sjálf: 

Ég tek sérstaklega eftir því í skólanum, sérstaklega klásusnum, ef einhver setti inn 
mynd af sér á Facebook eða Snapchat af sér vera að læra, þá var ég bara „fokk, ég er 
farin að læra!“ og þú veist fór þá bara að læra og læra og læra, og eitthvað svona, og 
svo var manneskjan kannski bara ekkert að læra. 
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Nokkrar stúlkur töluðu um það að vera meðvitaðri í dag um óraunveruleika þessara 

samfélagsmiðla og taka hluti minna inn á sig en þeir gerðu þegar þær voru yngri. Ein minntist 

á þetta í tengslum við like á Instagram og hversu mikil áhrif það hafði á hana þegar 

tvíburasystir hennar var að fá fleiri like en hún. Henni fór að líða sem hún væri ekki jafn 

skemmtileg og systir sín en hún vill þó meina að núna sé hún meðvitaðri um þessa hugsun og 

átti sig á því að það sé ekki rétt að vera að bera sig saman við aðra á þennan hátt: „Ég er búin 

að svona fatta að þetta er kannski pínu rangt skiluru.” 

Ein benti á þetta í sambandi við hversu mikilvægt henni þótti að fá samþykki frá 

öðrum þegar hún var yngri: 

Ég tók alveg eftir því þegar ég var yngri, þegar ég var kannski svona 17-18 ára, maður 
var svona pínu að reyna að finna sig í svona félagslegu hliðinni, þá fannst mér það 
skipta rosalega miklu máli (að fá samþykki frá öðrum). Bara, ég ætla að setja geðveikt 
myndina inn klukkan þetta því þá eru flestir inni til að fá fleiri like, eða þú veist, 
maður var alveg bara í þessari hugsun sko. 

Önnur tók undir þetta: 

Ég er alveg sammála því. Sérstaklega eftir að ég hætti í menntaskóla. Þegar maður fór 
aðeins úr þessum vinkonuhóp, þú veist sem maður var bara fastur inní frá 16 til 20 ára 
og maður fer svona svolítið út í fullorðinsheiminn, eða þú veist. Þá fer maður að pæla í 
allt öðrum hlutum. 

Í sambandi við tengslin á milli þess að fá fleiri like og að eiga fleiri vini þá komu 

stelpurnar inn á að það væri líklegra að þeir sem fá svona mörg like á samfélagsmiðlum séu 

líklegri til þess að eiga marga kunningja og félaga, en færri nána vini. 

Hvað jákvæð áhrif samfélagsmiðla á félagslega þætti tengda sjálfsmynd varðar þá kom 

það helst í ljós að þegar einstaklingar sem eru orðnir vinsælir á vefmiðlinum Snapchat eru að 

opna sig um alls konar málefni, eins og samkynhneigð, andlega sjúkdóma og fleira þess 
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háttar, að þá upplifa einstaklingar sig minna eina. Þeir finna fyrir því að þeir séu ekki einir að 

glíma við erfiðar aðstæður þegar þeir sjá aðra opna sig um svipuð málefni. Ein af stúlkunum 

vitnar í ákveðinn einstakling sem er vinsæll á Snapchat sem opnaði sig um kvíða og 

þunglyndi og talaði þar um að strákar gráta líkt og stúlkur og vildi viðmælandinn meina að 

það hefði góð áhrif á stráka að vita að þeir séu ekki einir um að finna fyrir alls konar 

tilfinningum og að vera í erfiðum aðstæðum. 

Annar jákvæður þáttur sem stúlkurnar voru sammála um í sambandi við áhrif 

samfélagsmiðla félagslega þætti tengda sjálfsmynd var sá að það er auðveldara að vera í 

sambandi við vini og fjölskyldu sem búa erlendis eða langt í burtu. Ein stúlkan orðaði þetta 

svona: „Ég á náttúrulega vini allsstaðar frá eftir að hafa verið í skóla útí í 4 ár, það er svona 

það besta fyrir mig að geta svona haldið contacti, þau geta fylgst með mér og ég get fylgst 

með þeim.” Sama stúlka talaði um að ef samfélagsmiðlar væru ekki til að þá ætti hún líklegast 

færri vini vegna þess að samfélagsmiðlar hafa opnað samband á milli einstaklinga á mun 

auðveldari hátt en áður var og auðveldara væri að vera í samskiptum við fólk.  Hún taldi að 

hún væri líklegast víðsýnni í kjölfar samfélagsmiðlanna. 

 

Samfélagsmiðlar, sjálfsmynd og líkamsímynd 

Hvað varðar áhrif samfélagsmiðla á líkamsímynd tengda sjálfsmynd var að mestu rætt 

um samanburð og óöryggi með eiginn líkama. Samfélagsmiðlar í dag gera einstaklingum 

kleift að vera nánast í beinni útsendingu fyrir þá sem hafa áhuga á að fylgjast með og því 

stöðug tækifæri fyrir ungmenni að bera sig saman við aðra. Stúlkurnar virtust vera sammála 

um að vera of uppteknar af þessu. Eins og ein skýrði frá, þá virðist maður vera svo upptekinn 

af því að bera sig saman við alla, mismunandi týpur og mismunandi líkamsgerðir:   
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Það eru náttúrulega allir mismunandi, maður sér kannski mynd af Kardashian 
systrunum sem eru með stórar mjaðmir og stór brjóst og maður er eitthvað „vá okey 
þetta er geðveikt flott“ og kannski fer maður aðeins neðar og þá er einhver geðveikt 
mjó og algjör barbie dúkka og maður er eitthvað „já þessi er líka geðveikt flott“, þá 
verður maður smá svona confused bara, vil ég vera svona eða svona, og maður 
einhvern veginn svona nær ekki að búa til svona hvernig vil ég vera, einhvern veginn, 
fattiði hvað ég er að meina? 

Samanburður er eitt af því sem stúlkurnar voru sammála um að hafi aukist eftir 

tilkomu samfélagsmiðla eins og áður kom fram. Það er auðveldara að bera sig saman við aðra 

þegar maður getur stöðugt séð hvað þeir gera og óöryggi með eigin líkama spilar hér einnig 

stóran þátt eins og ein stúlkan greindi frá: „Ég held líka að ég hafi ekki byrjað að bera mig 

saman við aðra fyrr en eftir 10.bekk. Ég man að ég sat hliðina á stelpu og hugsaði, vá ég er 

með feitari læri en hún.“ Fleiri stúlkur voru á sama máli og lýstu því hvernig þeim sjálfum 

liði. Ein þeirra viðurkenndi að samfélagsmiðlar hefðu haft mikil áhrif á líðan hennar og hún 

væri oft ekki sátt með það sem hún sæi í speglinum: „Líkamlega væri ég held ég sáttari við 

sjálfa mig ef ekki væri fyrir samfélagsmiðla.“ 

Óöryggi með eigið útlit eða eiginn líkama virðist einnig vera eitt af því sem 

samfélagsmiðlar hafa áhrif á. Flestar stúlkurnar voru sammála því að hugsa alltof oft um 

eitthvað neikvætt gagnvart sjálfum sér þegar þær sáu myndir af öðrum stúlkum inni á 

samfélagsmiðlum. Þessi neikvæðni tengdist þá oftar en ekki líkamsímynd þeirra og útliti: „Og 

eins að sjá stelpur setja myndir af sér inná Facebook þú veist af djamminu, þá er ég bara vá 

afhverju var ég ekki svona sæt á laugardaginn eða eitthvað skiluru.“ Önnur stúlka tók undir 

þetta og umræðan hélt áfram á svipuðum nótum: „Og líka svona grindhoraðar stelpur. Og 

maður hugsar ég er ekki svona. Einhver er á magabolum kannski og maður er bara, ég gæti 

ekki púllað þetta.” 
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Óöryggi kom ekki einungis í ljós þegar aðrir einstaklingar voru skoðaðir á 

samfélagsmiðlum heldur einnig þegar myndir eða myndbönd af þeim sjálfum var sett á netið. 

Þá verður maður, samkvæmt stúlkunum, mjög upptekinn af því að fylgjast með eigin færslu, 

þ.e. hverjir skoða hana, hvernig viðbrögð fær maður og hversu mörg like. Síðast en ekki síst 

ræddu þær um hvernig maður fer að efast um eigið ágæti því meira sem þær skoðuðu það sem 

þær höfðu áður sett inn á samfélagsmiðlana: 

Svo horfir maður svo mikið á sitt eigið story. Ég post-a af henni (vinkonu sinni) áðan í 
ræktinni og hún spilaði það svona sjö sinnum í bílnum á leiðinni heim. Hún var bara 
„æ ég er ekki viss, er frekar feit á þessu, hendurnar”. Æ ég skil samt alveg, maður gerir 
þetta alveg. 

Eins og komið hefur fram snerist líkamlega umræðan aðallega um samanburð og 

óöryggi í eigin garð hvað varðar líkamann og útlit. Utanaðkomandi pressa frá 

samfélagsmiðlum þarf ekki að vera af hinu slæma heldur getur hún haft jákvæð áhrif á 

hreyfingu og reglusemi annarra: „Mér finnst líka gaman að skoða svona árangursmyndir, af 

fólki sem er t.d. búið að missa fullt af kílóum er ég alltaf bara vá hvað hún er flott og það 

hvetur mig í að geta gert það líka.” 

Önnur sagði frá sinni reynslu af hvatningu, en tók fram að hún hefði valið sér vel 

hverjum hún vildi fylgja á samfélagsmiðlum og hverjum ekki. Þannig yrðu væntingar 

raunhæfar og hvatningin enn meiri: 

Mér til dæmis finnst þetta pepp útaf því ég er búin að velja svo vel hverjum ég er að 
fylgja. Ég er núna að fylgja bara stelpum sem eru ekki að breyta myndunum sínum og 
svona, og þá sé ég það allan daginn og mér finnst ég miklu meira sjálfsörugg eftir það. 
Mér finnst þetta allavega meira pepp ef þetta er Gunna í World Class, því þá get ég 
þetta líka. Ef þetta er eitthvað heimsfrægt módel þá er þetta óraunhæfara. 

Umræðan um líkamleg áhrif frá samfélagsmiðlum hélt áfram og endaði á flottum 

nótum þar sem einblínt var á jákvæð áhrif samfélagsmiðla. Ein af stúlkunum hefur tamið sér 
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það að bera sig ekki saman við aðra og reyna að upphefja sjálfa sig og eigin líkama í staðinn: 

„Þetta er eins og þarna hvernig á að gera bikiní líkama, farðu bara í bikiní þá ertu komin 

með bikiní líkama.” 

 

Samfélagsmiðlar, sjálfsmynd og andleg líðan 

Það virtist vera rauður þráður í rýnihópaviðtölunum að stúlkur á öllu aldursbilinu bera 

sig ítrekað saman við aðra: 

Mér finnst neikvæðast við samfélagsmiðla þegar allir eru að bera sig saman við hver 
aðra, þoli ekki svona komment eins og ohh ég vildi eg væri eins og hún en maður er 
kannski með allt aðra líkamsbyggingu en eitthvað módel sem setti mynd á Instagram. 
Reyna nota allan sinn tíma til að verða alveg eins og þetta tiltekna módel þótt við séum 
ekkert líkar, ekkert líkar í vexti og það séu engar líkur á því að maður sé einhvern 
tímann að fara vera eins og hún en samt setur maður alla pressuna sína á að vona að 
maður verði einn daginn svona. 

Svona hugsanir geta leitt til alvarlegra sálrænna kvilla. Stúlkurnar sem spjallað var við 

í rýnihópaviðtölunum voru sammála um að þetta gæti verið byrjunarreitur á alvarlegum 

andlegum sjúkdómum líkt og lystarstoli og lotugræðgi. Margar af þeim ráku þennan 

samanburð einungis til samfélagsmiðla og sögðust aldrei hafa borið sig svona saman við aðra 

áður en þeir komu til sögunnar: 

Þegar maður var yngri þá spáði ég aldrei í neinu svona, bar mig aldrei saman við neinn 
og fór bara útúr húsi eins og ég var þann daginn. En þegar Facebook fór að vera stærra 
kannski á svona öðru ári í menntaskóla fór ég að spá í þetta meira þá kannski fór ég að 
átta mig fyrst á því að ég er kannski ekki eins og allir aðrir, ég er kannski aðeins meiri 
bolla en flestir. Ég hafði aldrei spáð í þetta áður, aldrei. Ég labbaði oft út og stelpurnar 
bara svona ætlar þú ekkert að líta í spegill eða? 

Þegar litið er til andlegrar líðanar í tengslum við sjálfsmynd og samfélagsmiðla þá 

voru stúlkurnar flestar sammála um það að þeim hefði á einhverjum tímapunkti liðið illa með 
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sjálfar sig og að það hafi haft áhrif á sjálfsmynd þeirra vegna þess að einhver hefði sett inn 

ljóta mynd af þeim á samfélagsmiðla. Það skapaðist umræða um það hvort að myndir sem 

settar væru af þeim á netið gætu verið kveikjan að óöryggi sem síðan myndi leiða til kvíða og 

þunglyndis. Þar kom fram áhugaverður punktur frá einni stúlkunni um slíkar myndir en hún 

taldi að þær gætu vel leitt til kvíða. Hún taldi kvíðann þróast út frá því að einstaklingar hafa 

svo miklar áhyggjur af því hvað öðru fólki finnst um sig. Þessar áhyggjur geta svo undið upp 

á sig og í verstu tilvikunum endað í kvíða eða þunglyndi. Ekki voru þó allar sammála þessum 

punkti, þvert á móti, ein af þeim sagðist halda að ef einstaklingur léti svona litla hluti hafa það 

mikil áhrif á sig væri einstaklingurinn eflaust með undirliggjandi sálræn vandamál fyrir sem 

þetta myndi ýfa upp: „Já, en samt það hlýtur að vera líka eitthvað undirliggjandi, maður 

verður ekki þunglyndur útaf einni ljótri mynd af sér. Bætir meira kannski gráu ofaná svart.” 

Undanfarið hafa samfélagsmiðlar hér á landi verið vettvangur fyrir fólk til þess að 

opna sig um erfið málefni. Sem dæmi má nefna herferðir á borð við Hinseginleikann, en það 

er snapchatreikningur sem var stofnaður af tveimur stúlkum sem vildu opna umræðuna um 

hinseginleika, fjölbreytileika og allar birtingarmyndir hans. Þar koma fram mismunandi 

einstaklingar og segja sögu sína, oft eru sögurnar átakanlegar og sorglegar. Stúlkurnar höfðu 

orð á því að með því að sjá aðra ganga í gegnum erfiðleika og deila því með fylgjendum 

sínum þá hvatti það þær til þess að hugsa að það væri í lagi að vera ekki eins og allir og á 

sama tíma efla sjálfsmynd þeirra. Stúlkurnar voru allar sammála um að sá samfélagsmiðill 

sem ýtti hvað helst undir svoleiðis vitundarvakningu væri Snapchat. 
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Heildaráhrif samfélagsmiðla á sjálfsmynd 

Stúlkurnar voru sammála því að samfélagsmiðlarnir hefðu haft áhrif á sjálfsmynd 

þeirra á vissan hátt, bæði á jákvæðan og neikvæðan máta, þó vissulega hafi neikvæðu áhrifin 

vegið þyngra. Þegar þær voru spurðar út í það hvort sjálfsmynd þeirra hefði breyst eftir að þær 

byrjuðu að nota samfélagsmiðla vildu nokkrar meina að sjálfsmynd þeirra hafi í raun og veru 

ekki verið fullmótuð áður en þær byrjuðu að nota samfélagsmiðla og þar með hafi 

sjálfsmyndin mótast á sama tíma og samfélagsmiðlar festust í sessi: 

Ég held ég hafi bara byrjað það ung að sjálfsmyndin mín hafi ekki kannski verið það 
mikið mótuð. Ég held hún hafi meira bara mótast af samfélagsmiðlunum heldur en að 
ég hafi náð að móta mér hana án samfélagsmiðlana á undan, skiluru. 

Aðrar voru sannfærðar um að samfélagsmiðlarnir væru mikill áhrifavaldur á 

sjálfsmynd þeirra: 

Ég man ennþá alveg eftir fyrst þegar ég fékk mér Snapchat og í grunnskóla var ég 
alveg byrjuð á Instagram. Þetta hefur alveg breytt hvernig ég hugsa, það er svo mikil 
pressa. Maður veit miklu meira hvernig maður á að vera, ef ég geri þetta þá fæ ég 
svona mörg like, og þetta væri vinsælt. Svo langar mig kannski samt miklu meira að 
vera hinsegin en geri mér bara ekki grein fyrir því útaf pressunni. 

Í kjölfar umræðunnar um pressu tengda samfélagsmiðlum fylgdi umræðan um 

dómhörku annarra fast á eftir. Kom þá í ljós að samþykki jafningja spilaði stórt hlutverk í 

hvort mynd eða færslu væri deilt á netið. Það er augljóst að félagslegt samþykki vegur þungt í 

netheimum. Það virðast allir þurfa vera steyptir í sama mót og það þora fáir að vera öðruvísi: 

Svo er maður líka bara alltaf að pæla, þú veist ef maður setur sína eigin mynd, bara og 
er fólk bara, þú veist að fara að dæma þessa mynd, er einhver að fara að tala um hana, 
bara hún er asnaleg eða… þú veist eins og ég er alveg þannig, æ, minn vinahópur er 
með chat á Facebook og við sendum alltaf inn myndir „er í lagi að setja þessa á 
Instagram?“ svona þú veist, bara alltaf leita af samþykki hvort þetta sé í lagi, eða 
skiluru? 
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Þegar stúlkurnar voru spurðar út í það hvort þær héldu að sjálfsmyndin þeirra væri 

öðruvísi í dag ef engir samfélagsmiðlar væru til komu mjög áhugaverðar niðurstöður í ljós. 

Þær vildu allar meina að, jú, sjálfsmyndin væri líklega öðruvísi, en sumar voru þó ekki vissar 

um það hvort sjálfsmyndin væri endilega betri: „Hún væri alveg öðruvísi en ég meina, 

fréttablöð og dagskrá og svona, það eru kannski ekki samfélagsmiðlar eða þú veist, en það 

hefur sjúklega mikil áhrif.” 

Annar áhugaverður punktur sem kom fram var, að það væri alltaf eitthvað sem hefði 

mótandi áhrif á sjálfsmyndina, ef ekki samfélagsmiðlar þá bara eitthvað annað sem kæmi í 

staðinn. Fólk finnur sér alltaf eitthvað annað til að bera sig saman við og reyna að móta sig 

sem einstakling: „Ég held líka bara, maður er alltaf að leita sér að einhverju öðru til þess að 

móta sjálfan sig, ég held að það verði svoleiðis alltaf og ég held að fullorðið fólk sé alveg líka 

þannig.” Einkennandi fyrir bæði viðtölin var að stúlkurnar virtust átta sig vel á því hversu 

auðvelt er að láta allt líta vel út á netinu og hversu langt frá raunveruleikanum það sem fer inn 

á samfélagsmiðla getur í raun verið: 

Ég held alveg oft þegar ég sé að stelpa setur mynd á Instagram, eða strákur, og það er 
bara einhver þvílík skvísumynd, og þá hugsa ég kannski er hún búin að vera inná baði 
í klukkutíma að reyna að ná bestu „selfie-inni” og allir að bíða eftir henni eða eitthvað 
því þau eru að spila. Maður veit aldrei, það er alltaf einhver saga á bakvið. 

Þrátt fyrir að þær áttuðu sig á þessu virðist samanburðurinn ekki minnka og jafnvel 

stutt í samviskubit yfir hinum og þessum hlutum sem gætu verið á betri veg hjá 

einstaklingnum sjálfum og stöðugt að setja á sig pressu að þurfa að standa sig eins vel og 

aðrir. Meðvitund stúlknanna um hversu blekkjandi heimur samfélagsmiðlar geta verið var 

sannarlega til staðar, þó þær væru samt sem áður flestar virkir þátttakendur í þessu ferli eins 

og áður kom fram: 
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Einmitt, þetta er eins og ef maður tekur mynd af sér, tekur kannski 100 myndir og 
velur svo eina bestu. En samt hugsar maður þegar maður sér stelpu sem er geðveikt 
flott í bikiní, vá hvað hún er flott en maður hugsar ekki til þess að hún var kannski 
heillengi að ná akkurat þessari mynd. Þetta er kannski bara hennar besta sjónarhorn. 

Eins gerðu þær sér allar grein fyrir göllunum sem fylgja því hversu stóran sess 

samfélagsmiðlar skipa í nútíma samfélagi. Einstaklingar eru stöðugt með hausinn niður, 

starandi á símaskjáinn og gleyma jafnvel að lifa í núinu því þeir eru svo uppteknir af því að 

fylgjast með því sem er að gerast í netheiminum: „Já, mér finnst bara eina sem vantar svona 

að þetta er svo mikið ekki verið að lifa í núinu, bara verið að lifa í símanum, það finnst mér 

bara mjög stór galli. Maður getur náttúrulega lært fullt.” 

Það er rétt, eins og ein stúlkan tók skýrt fram, að það erum við sjálf sem veljum það að 

vera á samfélagsmiðlum. Ástæðurnar fyrir því eru margar og þrátt fyrir gallana þá er samt 

alltaf eitthvað sem hvetur okkur til að halda áfram: 

Við veljum náttúrulega sjálfar að vera á samfélagsmiðlum, af því þetta er náttúrulega 
bara nútíminn. Allir vinir manns eru og fólk talar um þetta. Maður er útúr annars. 
Hverjum við fylgjum og hvað við sjáum við veljum það líka sjálfar. Við veljum þessa 
pressu. 

Önnur tók undir þessi orð: 

Við erum líka ekki að eyða tíma í að vera sátt við okkur, heldur frekar að pæla í öllum 
öðrum. Neikvæðu punktarnir voru áberandi og á þessum tímapunkti í raun mun fleiri 
en jákvæðu. 

Stúlkurnar voru sammála um að þær leyfðu þessu að hafa alltof mikil áhrif á sig: „Þegar 

maður kemst á svona tímapunkt þar sem manni er alveg sama, þá verður maður rosalega 

meðvitaður um hvað allir eru fastir í þessu. Og við erum að draga hvor aðra svo mikið 

niður.” 
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Þegar rætt var um jákvæðar hliðar samfélagsmiðla spruttu líka upp áhugaverðar 

umræður. Allt er þetta spurning um hvernig maður lítur á hlutina og hvað maður vill fá út úr 

þeim. Ætlar maður sér að nýta samfélagsmiðla á jákvæðan hátt eða einungis einblína á það 

neikvæða. Allt er það undir sjálfum okkur komið: 

Ég held við verðum bara svolítið mikið að átta okkur á því að það er örugglega miklu 
meira jákvætt á netinu, skiljiði, það er hægt að nota þetta á svo ótrúlega jákvæðan hátt. 
Eins og bara krakkar núna við kunnum svo, þekkjum svo mikið meira en bara litla 
Ísland. 

Líkt og ein stúlkan benti á, þá túlkar maður kannski þessi áreiti frá samfélagsmiðlum 

ekki rétt. Hversu mörg like maður fær þarf ekki að vera mælikvarði á vinsældir, fegurð eða 

slíkt þó svo maður túlki það yfirleitt þannig. Hún sagði frá sinni reynslu af því að byrja í 

menntaskóla til dæmis. Hugsunarhátturinn snerist þá um þörfina fyrir að fá fullt af like því þá 

liði manni eins og allir þekktu mann, vinsældir manns væru meiri og vellíðan fylgdi í 

kjölfarið. Umræðan endaði svo með viðurkenningu um það að þetta væri kannski ekki alveg 

rétta hugarfarið: „Já! Þetta er svona egóbúst sem er samt svo rangt.” 

 

Umræður 
	

Líkt og kom fram í niðurstöðum lítur út fyrir að samfélagsmiðlar hafi nánast einungis 

neikvæð áhrif á félagslega þætti hvað varðar sjálfsmyndina. Mikið virðist vera um samkeppni 

og samanburð sem virðist hafa djúpstæð áhrif á stúlkur. Þessi sí endurtekni samanburður fær 

stúlkur til að bera sig saman við óraunhæfa staðla á sama tíma og þær fara að efast um eigið 

ágæti. Það er staðreynd að í dag er ekki allt satt og rétt sem við sjáum á samfélagsmiðlum og 

kann svo að vera að út frá því hafi þessir óraunhæfu staðlar orðið til. Það er sorgleg þróun að 

ungar og ómótaðar stúlkur skuli oft og tíðum miða sig svo ítrekað við þá. Þetta teljum við 
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vera eina af skuggahliðum samfélagsmiðla. Líkt og Butler (2004) hélt fram þá eru 

einstaklingar ekki einu höfundar kyngervis síns heldur eru þeir stöðugt undir áhrifum 

samfélagsins. Sama má segja um niðurstöður okkar rannsóknar þar sem viðmælendur héldu 

því fram að oft vissu þær ekki alveg hvernig þær ættu að hegða sér. Rannsókn Kornienko og 

félaga (2016) leiddi í ljós að kynsjálfsmynd unglinga er undir miklum áhrifum frá jafningjum. 

Samþykki jafningja virtist spila stórt hlutverk samkvæmt niðurstöðum okkar. Við vitum að 

vísu ekki hvort það sé tengt þessari kynsjálfsmynd beint, en það gæti vissulega verið upphafið 

að því sem þróast svo í framtíðinni, sem sagt að viðmælendum okkar fannst eins og allir 

þyrftu að vera steyptir í sama mót og fáir þorðu að vera öðruvísi. Einstaklingar reyna að passa 

inn í ákveðin mót og kann það að hafa áhrif á sjálfsmynd einstaklinga þar sem þeir eiga það til 

að fylgja annarri sannfæringu um hvernig þeir eiga að vera en það sem þeirra eigin tilfinning 

segir til um (Kornienko, 2016). 

Snapchat virtist vera sá miðill sem hefur hvað mest áhrif á félagslegu hlið 

sjálfsmyndarinnar. Flestir eru í því að setja upp eins konar glansmynd af því sem gerist í 

þeirra daglega lífi. Oft er verið að deila efni til þess að fá viðbrögð frá áhorfendum og láta þá 

halda að þeir lifi þessu fullkomna lífi. Þetta getur vakið bæði upp öfundsýki og 

minnimáttarkennd hjá þeim sem fylgjast með þar sem þeir eiga það til að hugsa að þeirra líf sé 

ekki eins fullkomið og þeirra sem eru að deila þessum glansmyndum. Samkvæmt 

niðurstöðum okkar virtist vera að ungt fólk í dag þrífist á félagslegu samþykki, að vera 

samþykktur af öðrum. Til að mynda eiga einstaklingar það til að velta því mikið fyrir sér 

hversu mörg like það fékk og þykir okkur það miður. Löngun eftir félagslegu samþykki hefur 

að öllum líkindum verið til staðar í aldanna rás, en við teljum að með tilkomu samfélagsmiðla 

sé það orðið ennþá eftirsóknarverðara en áður og hafi mun meiri áhrif á einstaklinga og 

sjálfsmynd þeirra. 
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Samkvæmt niðurstöðum okkar virtist það vera að yngri stúlkur taki áhrif 

samfélagsmiðlanna meira inn á sig þar sem þær eldri hafa náð að átta sig betur á því að þessi 

samfélagsmiðlaheimur er ekki eins raunverulegur og hann lítur út fyrir að vera. Þrátt fyrir 

lítinn aldursmun þá voru eldri viðmælendur flestar sammála um það að sjálfsmynd þeirra hafi 

verið orðin tiltölulega fast mótuð áður en áhrif samfélagsmiðla voru orðin svona sterk. Flestar 

voru einnig sammála um að þær voru fegnar að hafa fengið að alast upp án áhrifa 

samfélagsmiðlanna. Hins vegar voru yngri viðmælendurnir sammála um að sjálfsmynd þeirra 

hafi verið svo lauslega mótuð, eða jafnvel ekkert mótuð, áður en að samfélagsmiðlar fóru að 

sækja í sig veðrið. Töldu þær að ósjálfrátt með tilkomu samfélagsmiðlanna hafi áhrif þeirra 

smitast yfir á sjálfsmyndina. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Westernberg og 

Gjerde (1999) þar sem þeir tala um að yngri einstaklingar séu meira í að finna sig og móta 

sjálfsmynd sína, og verða því líklega fyrir meiri áhrifum frá hvers lags áreitum, á meðan eldri 

einstaklingar eru meira að vinna í að styrkja sjálfsmyndina sem er þegar mótuð. Erikson 

(1968) talar sama máli og vill meina að á unglingsárunum þá er sjálfsmyndarmótunin aðal 

áskorun þessara einstaklinga og eru þeir mikið að leita í upplýsingar frá öðrum um sjálfan sig. 

Því kann að vera að yngri einstaklingar upplifi meira þessa samkeppni og samanburð en þeir 

eldri. 

Annað sem við tókum einnig eftir í sambandi við aldur þegar við vorum að vinna með 

viðtölin var að viðtalið, sem átti sér stað á Akureyri, sneri hvað mest að félagslegum þáttum 

en í Reykjavík snerist viðtalið meira um líkamsímynd. Þetta gæti verið sökum þess að 

viðmælendurnir á Akureyri voru að meðaltali yngri en viðmælendurnir í Reykjavík og væri 

því hægt að ætla að yngri einstaklingar upplifi meiri félagsleg áhrif á sjálfsmyndina frá 

samfélagsmiðlum en þeir eldri upplifi meiri líkamleg áhrif. Annar möguleiki sem getur verið 

ástæða fyrir þessum mun er búseta. Það gæti verið að það sé munur hvaða áhrif 

samfélagsmiðlar hafa á einstaklinga eftir því hvað þeir búa. Samkvæmt þessu mætti þá ætla að 
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einstaklingar sem búa á höfuðborgarsvæðinu finni fyrir meiri áhrifum samfélagsmiðla á 

líkamsímynd í tengslum við sjálfsmynd, en þeir sem búa utan höfuðborgasvæðisins finni fyrir 

meiri áhrifum frá félagslegum þáttum. Munurinn gæti þó einnig stafað af þróun viðtalanna og 

að umræðurnar hafi þróast í mismunandi áttir, en þetta væri áhugavert að kanna nánar með 

frekari rannsóknum. 

Líkamsímynd er líka eitt af því sem mikið var rætt um en eins og kom fram hjá Jaggar 

og Bordo (1989) eru konur ótrúlega dómharðar á sig sjálfar. Þetta endurspegla niðurstöður 

okkar vel. Það sem kom á óvart var að enginn af viðmælendum okkar fór að tala um útlit eða 

vaxtarlag karlmanna og samræður fóru ekki út í pælingar um hitt kynið og hvað væri heillandi 

við það, heldur snerust umræður alfarið um aðrar konur og samanburð. Þetta er í samræmi við 

það sem Jaggar og Bordo (1989) og Sheldon (2010) töluðu um, að kvenmenn setji mestu 

kröfurnar á sjálfar sig varðandi útlit og líkamslögun og þessar kröfur sem gerðar eru til 

kvenna valdi því að þær séu farnar að einblína á hvern líkamspart í einu og gera það sem þær 

geta til að bæta hann. Kvenlíkaminn er mikið tekinn fyrir á samfélagsmiðlum og helst eiga 

konur alltaf að vera vel til hafðar og snyrtilegar (Karen Birgisdóttir, 2016). Þessi glansmynd 

hefur yfirleitt ekki góð áhrif á kvenmenn og líkt og einn viðmælenda okkar greindi frá væri 

hún líklega sáttari með líkamann sinn ef ekki væri fyrir samfélagsmiðla. Því teljum við 

mikilvægi þess að vera sáttur í eigin skinni töluvert þegar kemur að því að öðlast góða 

sjálfsmynd. Það væri fróðlegt að sjá, ef framkvæmd yrði sama rannsókn og við gerðum, nema 

á drengjum, hvort þeir myndu einnig upplifa þennan samanburð og pressu. Jákvæðu áhrifin, 

eins og hvatning, mættu alltaf vera meiri í ljósi þess að samfélagsmiðlar eru komnir til að vera 

og líkamleg heilsa er eitt það dýrmætasta sem við eigum. 

Hvað andlega líðan varðar tókum við eftir því í báðum viðtölunum að andleg áhrif á 

sjálfsmyndina virðast koma í kjölfar líkamlegra og félagslegra áhrifa. Þ.e.a.s. einstaklingar 

upplifa kvíða, þunglyndi og andlega vanlíðan í kjölfar neikvæðra áhrifa á til að mynda útlit 
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viðkomandi, félagslega stöðu hans og fleira í þeim dúr. Þetta á einnig við um jákvæð andleg 

áhrif, þar sem einstaklingar virðast upplifa meiri gleði og hamingju ef þeir upplifa jákvæð 

áhrif á líkamlega og félagslega þáttinn. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður Álfheiðar 

og Guðfinnu (2001), en þær tala um hvernig einstaklingur með jákvæða sjálfsmynd hefur 

meðal annars trú á eigin getu, er öruggur um eigið ágæti ásamt því að bera virðingu fyrir 

sjálfum sér og öðrum. Það virðist því haldast í hendur, andleg líðan og neikvæð eða jákvæð 

áhrif á félagslega þætti, líkamsímynd út frá samfélagsmiðlum. 

Það sem stóð helst upp úr að okkar mati hvað varðar andlega líðan í tengslum við áhrif 

samfélagsmiðla var þessi sí endurtekni samanburður og hve djúpt hann ristir í sálarlífi margra 

einstaklinga. Það má segja að þessi samanburður hafi verið rauði þráðurinn í gegnum bæði 

viðtölin. Þær töluðu flestar um að með því að vera sífellt að bera sig saman við aðra upplifi 

þær sig ekki nógu góðar. Augljóst er að samfélagsmiðlar kunni að hafa áhrif á þennan 

samanburð en þó er ekki hægt að láta sem áhrifin séu alfarið á ábyrgð þeirra. Samanburður 

hefur líklegast alltaf verið til staðar. Eflaust hefur hann þó aukist með tímanum og með bættri 

tækni og þróun nýrra samfélagsmiðla. Ef samfélagsmiðlar væru ekki til þá væri að öllum 

líkindum eitthvað annað sem myndi ýta undir þennan samanburð. Það sem samfélagsmiðlar 

hafa kannski helst gert til að ýta undir þetta er að það er meira og auðveldara aðgengi að lífi 

annarra einstaklinga til að bera sig saman við og áreitið er því mun meira á þá einstaklinga 

sem eiga það til að bera sig saman við aðra. Það vill oft á tíðum gleymast að oftar en ekki er 

búið að lagfæra útlit einstaklinga á samfélagsmiðlum með myndvinnsluforritum (Bhavana, 

2014) sem í raun og veru hver og einn getur gert á augabragði í símanum sínum. Það gefur því 

oft hvorki skýra né rétta mynd af einstaklingnum sem hefur látið lagfæra hitt og þetta áður en 

myndin er gerð opinber. Þetta er auðvitað ekki alls ráðandi en þessir brengluðu staðlar hafa 

augljóslega afar neikvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklinga (Bhavana, 2014). 
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Það kom ekki á óvart að fjöldi like-a hafði áhrif á andlega líðan viðmælenda okkar og 

kom þar af leiðandi niður á sjálfsmynd þeirra. Þetta er í takt við niðurstöður annarra 

rannsókna og áhyggjur af þessum like-um geta því miður orðið til þess að einstaklingar eyði 

út mynd af sér eða uppfærslu ef hann telur sig ekki hafa hlotið nægilega mörg like (Salmon, 

2015; Ólöf Skaftadóttir, 2017). Eins og O’Keeffe og félagar (2011) skýrðu frá eru ungmenni 

virk á samfélagsmiðlum frá því þau vakna á morgnana og þangað til þau sofna á kvöldin. 

Þetta kemur heim og saman við niðurstöður okkar, þar sem viðmælendur okkar greindu frá 

stöðugri notkun og ótta við að missa af einhverju væru þær ekki stöðugt að kíkja á 

mismunandi samfélagsmiðla, sjá hvað aðrir væru að gera ásamt því að uppfæra sína 

samfélagsmiðla svo hinir gætu séð hvað þær væru að gera. Þetta kom alls ekkert á óvart og er 

í raun og veru endurspeglun á hegðun ungs fólks í nútímasamfélagi. 

Hvað varðar sjálfsmynd og samfélagsmiðla eru neikvæðu áhrifin meira áberandi en 

þau jákvæðu og má þar helst nefna samanburðinn. Það að bera sig saman við aðra virðist vera 

stærsti áhrifavaldur samfélagsmiðla og í verstu tilvikum getur þetta haft alvarlegar afleiðingar 

fyrir andlega heilsu. Jákvæðu áhrifin eru þó til staðar líka, sumir einstaklingar upplifa 

hvatningu á góðan hátt frá samfélagsmiðlum (Bhavana, 2014) og voru viðmælendur okkar 

alveg sammála því. Það getur verið af hinu góða að sjá öðrum ganga vel og hvatning fyrir 

mann sjálfan að reyna að vera besta útgáfan af sjálfum sér. 

Með því að vera sífellt að bera sig saman við aðra þá eru einstaklingar ekki að móta 

sig sjálfir heldur eru þeir í raun að mótast út frá utanaðkomandi þáttum líkt og tískubylgjum, 

skoðunum annarra og samfélaginu sem þeir búa í. Þeir hugsa ekki um hvað hentar þeim best 

persónulega til þess að vera besta útgáfan af sjálfum sér, heldur eru þeir að einblína á það sem 

þykir ákjósanlegt samkvæmt samfélaginu. Þeir eru að gera sitt besta til að passa inn í 

samfélagsmyndina, vera ekki utangátta og öðruvísi. Þetta getur einfaldlega komið niður á 

líðan einstaklingsins þar sem hann er að reyna að uppfylla einhverjar kröfur sem veita honum 
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í raun ekki þá ánægju sem hann hefði sjálfur kosið. Mikilvægt er að einstaklingar fylgi sinni 

sannfæringu þegar þeir vinna að því að móta sig sem einstakling og finna hvað það er sem 

veitir þeim vellíðan og sátt í eigin skinni. Þó getur það einnig haft jákvæð áhrif fyrir 

einstaklinga að hafa einhverja fyrirmynd, eins og sumir viðmælendur okkar bentu á, til þess 

að bera sig saman við og verða þeim þannig eins konar hvatning til að vilja sífellt gera betur 

og verða betri útgáfa af sjálfum sér. Mikilvægt er þó að hafa í huga að velja þarf fyrirmynd 

sem hentar viðkomandi vel og sé með svipuð gildi og einstaklingurinn sjálfur. Einnig er 

mikilvægt að átta sig á því að engir tveir einstaklingar eru eins og því er ekki hægt að gera 

þær kröfur til sín að verða alveg eins og sú fyrirmynd sem verið er að bera sig saman við, en 

hægt er að nota hana sem hvatningu til þess að vera sífellt að vinna í því að bæta sjálfan sig en 

á sama tíma vera sáttur í eigin skinni. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru svolítið á skjön við hvernig fólk hagar sinni 

daglegu samfélagsmiðlanotkun. Það virðist vera að fólk geri sér ekki grein fyrir þeim 

skuggahliðum og neikvæðu áhrifum samfélagsmiðlanna fyrr en það staldrar við og veltir þeim 

fyrir sér, þá fyrst koma vankantar samfélagsmiðlanna glögglega í ljós. Við teljum þó að þrátt 

fyrir að fólk geri sér grein fyrir þessum skuggahliðum þá minnki það engu að síður ekkert 

samfélagsmiðlanotkun sína. Þarna kemur fræðsla sterk inn, það skiptir máli að fræða fólk um 

þessi áhrif og reyna að stuðla að heilbrigðri notkun samfélagsmiðla. Fræðslan á sérstaklega 

við um börn og unglinga, aldursskeiðið þegar sjálfsmyndin er að mótast og áhrifin frá 

samfélagsmiðlunum virðast vera sterkust. Því er gríðarlega mikilvægt að fræða þau um 

viturlega og skynsamlega netnotkun, kosti og galla samfélagsmiðlanna, hjálpa þeim til að gera 

greinarmun á því hvað er raunverulegt og hvað ekki þannig að þau geti haft meiri stjórn á því 

hvað mótar þau og þeirra sjálfsmynd.   

Nokkrar takmarkanir eru á þessari rannsókn. Þátttakendur voru fáir og þar með gæti 

reynst erfitt að alhæfa út frá niðurstöðum hennar. Einnig var þetta frumraun okkar sem 
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rannsakendur í rýnihópaviðtölum og gæti það því hafa haft áhrif á það hvernig viðtölin 

þróuðust þrátt fyrir að okkur þætti vel til takast og að við hefðum lagt mikið upp úr því að 

hafa sem minnst áhrif á þátttakendur. 

Við teljum brýna nauðsyn á frekari rannsóknum á sviði samfélagsmiðla. Fróðlegt væri 

að sjá samanburð á stúlkum og strákum ásamt því að skoða fleiri aldurshópa, þar sem 

nethegðun virðist breytast mikið eftir aldri. Í nútímasamfélagi eru samfélagsmiðlar það tól 

sem er allsráðandi, fólk á öllum aldri styðst við þá daginn inn og daginn út. Það er því 

gríðarlega mikilvægt að búa yfir rannsóknum á sem flestum sviðum samfélagsmiðla ásamt því 

að byggja upp fræðslu svo fólk öðlist dýpri skilning á þeim, hvernig þeir virka og hvaða áhrif 

þeir hafa. Þegar allt kemur til alls þá er það er undir manni sjálfum komið að láta ekki hluti 

líkt og samfélagsmiðla hafa áhrif á sjálfsmynd sína. Sjálfsmyndin er það sem einkennir mann 

sjálfan og það sem gerir mann einstakan, það skiptir því miklu máli að reyna eftir bestu getu 

að velja og hafna áreiti sem getur haft áhrif á sjálfsmyndina. 
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