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Útdráttur 

Í nútímasamfélagi hljóta samfélagsmiðlar æ meira rými í daglegu lífi. 

Hér verður Snapchat skoðað, með sérstaka áherslu á einstaklinga sem 

teljast opinberir snapparar. Einblínt verður á birtingarmynd sjálfsins, 

hvers vegna myndir eða myndbönd eru birt, og í hvaða aðstæðum. Auk 

þessa verða skoðuð samskipti við fylgjendur. Notast verður við 

kenningar Erwing Gofffman um framsetningu sjálfsins og Charles 

Horton Cooley um spegilsjálfið. Gagnaöflun fól í sér sex eigindleg 

viðtöl við ræktarsnappara á aldrinum 21-35 ára auk viðtals við 22 ára 

almennan notanda Snapchat. Fram kom að framsetning sjálfsins á sér 

stað á Snapchat líkt og í daglegu lífi auk speglunar sjálfsins við aðra í 

sömu sporum. Hinsvegar virðist Snapchat gegna öðrum lögmálum um 

áhrifastjórn sökum þess að um „hvarfmiðil“ (e. ephemeral social 

media)  er að ræða, þ.e. inlegg notenda eru ekki vistuð, líkt og gengur 

og gerist á öðrum samfélagsmiðlum, heldur hverfa þau eftir ákveðinn 

tíma.  

  



 

 

 

 

Formáli 

Félagsfræðin var ekki efst á baugi þegar ég hóf nám við Háskóla Íslands. Það átti til allrar 

hamingju eftir að breytast og segja má að félagsfræði frávikshegðunar hjá Helga Gunnlaugs og 

Heilsufélagsfræði hjá Rúnari Vilhjálms hafi opnað fyrir mér nýjan heim. Loks gat ég komist 

nálægt því að fá svör við mínum fjölmörgu spurningum á ólíkum sviðum samfélagsins, hvort 

sem það á við um efnahag eða janfrétti kynjanna. Eftir fjölda námskeiða, ritgerða og lokaprófa 

sit ég við skrif á lokaverkefni til BA-gráðu í félagsfræði. Leiðbeinanda mínum Arnari Eggert 

Thoroddsen þakka ég fyrir að vera alltaf reiðubúinn til aðstoðar með opinn hug og 

uppbyggilega gagnrýni í forgrunni.  
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Inngangur 

Samfélagsmiðlar eru allt í kringum okkur og áhrifin eftir því. Um auðugan garð er að gresja og 

fjölmargir möguleikar liggja fyrir. Hvarfmiðlar (e. ephemeral social media) eru þó hvað 

nýjastir af nálinni og eðli þeirra ólíkara þeim sem lengur hafa verið í notkun. Samskiptin byggja 

á því að skilaboðin, myndirnar eða myndböndin eru til þess gerð að hverfa eftir ákveðna 

tímalengd, háða hverjum miðli fyrir sig. Á Snapchat eru tímamörkin frá einni upp í tíu 

sekúndur. Annað á við ef mynd eða myndband er sett í söguna (e. story) þá er hægt að skoða 

efnið endurtekið í 24 klukkustundir. Sagan byggir á því að mynd eða myndskeið er birt og er 

þá opið öllum fylgjendum viðkomandi, ekki aðeins völdum einstaklingum (Bayer, Ellison, 

Schoenebeck og Falk, 2015). Á vefsíðu Snapchat er að finna yfirlýsingu þess efnis að forritið 

sé til þess gert að þróa samskiptaleiðir einstaklinga. Snapchat eigi að efla fólk í tjáningu og því 

að njóta augnabliksins með vinum og kunningjum (Snapchat, 2017). 

 

Einstaklingar nota forritið fyrir samskipti við vini og kunningja en einnig er í miklum mæli að 

finna þá sem kallast í daglegu tali, opinberir snapparar. Um ræðir einstaklinga sem sankað hafa 

að sér stórum fylgjendahópi og fjalla um margvísleg málefni í sögunni. Þessir svokölluðu 

snapparar eru oft og tíðum þekktir einstaklingar í samfélaginu, til að mynda fjölmiðlafólk. 

Hinsvegar hafa almennir borgarar, ef svo má segja, aflað sér vinsælda með hjálp annarra 

samfélagsmiðla eða einstaklinga í sömu sporum og þeir sjálfir. Snapparar eru því ólíkir eins og 

þeir eru margir. Margir hverjir ræða í sögunni daginn og veginn, aðrir helga sig ákveðnu 

umfjöllunarefni, til að mynda snyrtivörum, matreiðslu eða líkamsrækt. Slíka snappara má 

flokka sem lífstílssnappara. Í upphafi var lagt upp með að einblína á líkamsræktarsnappara. 

Með því er átt við einstaklinga sem sýna frá líkamsræktaræfingum, mataræði og ræða um það 

sem viðkomandi telur heilbrigðan lífstíl. Hinsvegar þróuðust umræður yfir í almennara spjall 

um það að vera snappari, frekar en eiginlegar umræður um líkamsræktarhlutann. Það sem helst 

vakti áhuga á efninu var eigin áhugi höfundar á líkamsrækt sem og því sem liggur að baki að 

vera opinber snappari. Einna helst það að þrátt fyrir efni sem birtist í sögunni sé aðeins nokkrar 

mínútur að lengd, geta legið mun fleiri að baki birtingunni. Margar myndir teknar, eytt út og 

nýjar settar í staðinn. Myndskeið tekið en þykir illa orðað, og því tekið upp aftur. Það er svo út 

frá þessum hugmyndum sem vangaveltur um sjálfið og birtingu þess á samfélagsmiðlum 

vöknuðu. Fylgjendur kunna að upplifa sig þekkja snapparann vel, en raunin er þó önnur. Á 

almennum samfélagsmiðlum sem og hvarfmiðli líkt og Snapchat er auðvelt að aðlaga 
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framsetningu sjálfsins að eigin óskum. Það vekur þá einnig áhuga hvað veldur eða viðheldur 

þeim ásetningi að vera opinber snappari, ef það er í raun ásetningur? Er það að hafa áhrif á aðra 

eða upphefja eigið sjálf? Samtalið sem snapparar eiga er oft á tíðum einhliða, viðkomandi sér 

ekki andlit á bak við fylgjandann, aðeins notandanafn sem ekki endilega gefur vísbendingu um 

hver er að baki aðganginum. Vissulega berast snöppurum skilaboð frá fylgjendum, en þá má 

spyrja hvort hvatinn að því að snappa liggi þar, í viðbrögðum annara? Það er á þeim forsendum 

sem viðeigandi  er að horfa á Snapchat út frá táknrænum samskiptakenningum (e. symbolic 

interactionism) og eiga kenningar Charles Horton Cooley um spegilsjálfið og hugmyndir 

Erwing Goffman um framsetningu sjálfsins vel við, sérstaklega gagnvart því hvað snappararnir 

birta í sögunni og hvers vegna. Finnst snapparanum, m.ö.o., hann vera „sannur“ í sögunni sem 

hann birtir, óháð því hvernig honum líður utan snappheima? 

 

Í upphafi verður fjallað stuttlega um táknrænar samskiptakenningar almennt (e. symbolic 

interactionism) og svo verða þeir Cooley og Goffman og sjónarmið þeirra gagnvart sjálfinu 

settir undir smásjánna. Þar á eftir verður að finna helstu rannsóknir sem snúa að efni 

ritgerðarinnar en vert er þó að nefna að rannsóknir er snúa einvörðungu að Snapchat eru enn 

sem komið af skornum skammti, þar sem miðilinn er tiltölulega nýr af nálinni. Sökum þessa er 

í nokkrum mæli stuðst við rannsóknir sem snúa að samfélagsmiðlum almennt, einna helst 

Facebook. Að þeim kafla loknum kemur umfjöllun um aðferðafræði rannsóknarinnar. Tekin 

voru eigindleg viðtöl við sex ræktarsnappara á aldrinum 21-35 ára, þrjár konur og þrjá karla. 

Auk þeirra er stuðst við viðtal við 22 ára, almennan Snapchat notanda. Því næst verður að finna 

kafla sem snýr að úrvinnslu viðtalanna og tengingu þeirra við kenningarnar sem lagt var upp 

með auk vísana í fyrri rannsóknir, og hvort þær styðji við ályktanir höfundar eða ekki.  

 

Táknrænar samskiptakenningar 

Táknrænar samskiptakenningar horfa á félagsheiminn út frá þeim táknum og merkjum sem 

einstaklingar senda frá sér eða taka á móti og hvernig síðan þau eru túlkuð. Nálgunin er vel til 

þess fallin að skoða frá míkró (e. micro) sjónarhorni hvernig hópar eru í eðli sínu og hvernig 

samskipti fara fram innan þeirra. Félagsheimurinn er samkvæmt þessu á sífelldri hreyfingu og 

einstaklingar á hverri stundu að bregðast við skilaboðum frá öðrum og umhverfinu. Formgerðir 

og stofnanir samfélaga eru skapaðar á forsendum einstaklinga sem móta félagsheiminn sem og 

viðhaldið. Sú merking sem hlutir eða staðir hljóta, kemur til út frá þeirri merkingu sem þeim 

er veitt í félagsheiminum, út frá samskiptum og væntingum einstaklinganna. Helstu 
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kennismiðir innan táknrænna samskiptakenninga eru Herbert Blumer og George Herbert Mead, 

auk Cooley og Goffman (Dillon, 2014).  

 

Spegilsjálf Cooley 

Charles Horton Cooley fæddist í Michigan í Bandaríkjunum árið 1864. Hann hóf námsferil 

sinn í sama fylki og hlaut gráðu í verkfræði. Síðar færði hann sig yfir í félagsvísindin, öllu 

heldur hagfræði og félagsfræði. Cooley hlaut síðar doktorsgráðu í heimspeki. Áður en Cooley 

hóf að skrifa um sjálfið, vakti hann mikla athygli fyrir kenningar sínar um hvað veldur 

borgarmyndun á svæðum í kringum helstu flutningsleiðir, frekar en öðrum. Cooley kenndi 

félagsfræði við Háskólann í Michigan til fjölda ára. Cooley var einn stofnenda American 

Sociology Society árið 1905, en var jafnframt kjörinn forseti samtakanna árið 1918. Cooley lést 

árið 1929 (American Sociology Association, 2017).  

 

Cooley segir að „við lifum í hugum annarra án þess að vita af því“ (Scheff, 2011, bls. 267). 

Hann segir janframt ekkert til sem byggir á einstaklingnum einum og sér, vilji rannsakandi 

skoða einn einstakling sé hann á villigötum. Einstaklingur og hans sjálf sé ætíð hluti stærra og 

viðameira samhengis, hópum eða öðrum félagslegum ferlum, sem þurfi að skoða sem heild 

(Jacobs, 2006). Áhrifa heimspeki, félags- og sálfræða gætir í skrifum Cooley frá höfundum líkt 

og Adam Smith, James Mark Baldvin úr sálfræðinni auk John Dewey og William James hvað 

varðar þekkingarfræði og rökhyggju (Jacobs, 2006). Það truflaði Cooley hvernig William 

James leit á einstaklinginn sem sjálfstæða veru, sem hvorki yrði fyrir áhrifum annarra né væri 

hluti af sérstökum hóp (Jacobs, 2006). Auk þessa hugmynda má ekki gleyma Darwinismanum 

sem Cooley sækir í, en hann taldi sjálfið þróast á mili kynslóða með líffræðilegum ferlum sem 

og í gegnum samskipti hversdagsins. Einkenni líkama okkar og skapgerðar segir hann koma til 

vegna erfða en hvernig við kjósum að nýta okkur eiginleika okkar komi til í samskiptaferlum, 

og sé í raun lærð hegðun. Rétt er að nefna að Cooley aðskilur sig hugmyndum Darwinismans 

um félagslegt náttúruval um að þeir hæfustu komist af (Jacobs, 2006). Það má því segja að 

Cooley hafi fært líkamann aftur inn í félagsfræðina, en fyrir honum er líkaminn grunnur 

félagsheimsins, og þar af leiðandi sjálfsins sem á vel við rannsókn af þessu tagi. Án líkamans 

er ekkert sjálf. Einstaklingar séu þó í eðli sínu ekki dýrslegir, við séum aðskilin dýrunum að 

því leiti að við sækjum í fróðleik um hvers vegna við framkvæmum og finnum tilgang. Á móti 

kemur að Cooley sagði einstaklinga búa yfir grunntilfinningum (e. instinct emotion) sem 

ákvarðar ómeðvitað hverju við veitum athygli og stjórar því hvað við lærum og hvernig við 
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berum okkur að. Félagsheimurinn spilar því með líffræðinni á þann hátt að aðstæður og 

skilgreiningar hvers tíma fara saman við sköpun fullmótaðs einstaklings (Jacobs, 2006). 

Cooley tekur frá William James um sjálfið, að einstaklingur mótar skilgreiningu þess út frá því 

sem hann telur sig hafa skapað af sjálfsdáðum. Til útskýringar má nefna ég, um mig, frá mér, 

til mín. Það er, allt sem þú telur þig geta eignað þér eða verið hluti af, til dæmis hóp samferða 

þér í námi (Jacobs, 2006).  

 

Cooley segir sjálfið skapað og jafnframt viðhaldið í gegnum öll okkar samskipti, hvort sem þau 

eru raunveruleg eða eiga sér stað í hugsanaferlum okkar (Dillon, 2014). Þau viðmið og gildi 

sem einstaklingar búa yfir segir hann að eigi rætur sínar í samfélögum til forna og þróist á milli 

kynslóða og sjálfið því söguleg samfella (Jacobs, 2006). Ein grunntilfinninganna er félagsleg 

vitund (e. social emotion) sem þróast allt frá vöggu til grafar. Fyrst um sinn sé aðeins um að 

ræða athyglisþörf barnsins sem og nánd annarrar manneskju. Líkaminn er því hér aftur orðinn 

milliliður til hins félagslega í þróun sjálfsins gagnvart félagsheiminum. Þegar barn svo áttar sig 

á umhverfi sínu leitast það við að hafa einhverskonar stjórn og leitar því í næsta staðfasta hlut, 

eigin líkama (Jacobs, 2006). Enn fremur leitar barn í það að æfa sig í samskiptum og í því 

samhengi nefnir Cooley ímyndaða vini.   

  

Hugmyndin um eigið sjálf byggir á þremur þáttum. Í fyrsta lagi sjáum við fyrir okkur hvernig 

við birtumst öðrum einstakling. Þar á eftir tekur við umhugsun um hvað viðkomandi 

einstakling kann að finnast um okkur og að lokum vaknar hjá okkur tilfinning um eigið sjálf, 

af jákvæðum eða neikvæðum toga (Dillon, 2014). Það er því mikilvægt að veita skilning því 

sem Cooley á við. Einstaklingar eru ekki óvirkir, heldur verður sköpun sjálfsins til í virku ferli 

innan félagsheimsins og felur í sér túlkun einstaklinga á viðbrögðum annarra gagnvart þeim. Á 

þeim forsendum má segja að samskipti séu forsenda sköpunar sjálfsins. Raunar er því erfitt að 

þekkja manneskju til fullnustu sökum þess að vissu leiti eru hugmyndir og viðmið annarra 

gangvart okkur, tilbúningur byggður á eigin hugmyndum um viðbrögð samferðafólks okkar 

(Jacobs, 2006). Slíkt á við um útlit okkar, framkomu við vini okkar jafnt og afgreiðslufólk sem 

og almenn gildi og viðmið. Cooley áréttar jafnframt að mótun sjálfsins eigi fyrst og fremst við 

þegar vald flæðir að ofan, það er, ef viðkomandi telur þá einstaklinga sem hann á í samskipum 

við ofar honum í goggunarröð félagsheimsins. Vissulega sé einnig einstaklingsbundið hversu 

áhrifagjarnir einstaklingar eru fyrir viðbrögðum annarra, raunverulegum eða tilbúnum (Yeung 

og Martin, 2003). Tilfinningar eru grunneining sjálfsins sem stýra viðbrögðum okkar (Jacobs, 
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2006). Hinsvegar vilja einstaklingar hvorki virðast of ágengir eða afturhaldssamir, gagnvart 

opnum og öflugum einstaklingi, og sökum þessa misræmis finni einstaklingur skömm og 

óöryggi (Scheff, 2011).  Skömm og stolt eru höfuðtilfinningar, að mati Cooley. Þær eigi 

uppruna sinn í eigin meðvitund, en skilgreinir þær ekki frekar og virtist ganga út frá algengi 

merkingar hugtakanna (Scheff, 2003).  

 

Saman mynda tungumálið, sjálfið og samskipti einstaklinginn. Samfélagið í heild er því 

samtvinnað net allra samskipta og hugmynda þeirra einstaklinga sem móta félagsheiminn. 

Segja má að hver og einn standi á gatnamótum allra félagstengsla sinna, sem jafnframt móta 

hugmyndir viðkomandi og sjálf. Ferlið að baki þess felur í sér að setja sig í spor annarra, og 

líkt og áður var sagt, leggja skilning í þau svör sem fást frá þeim. Hver og einn sækir í samskipti 

til þess að fá skilning á eigin sjálfi, sem og öðrum. Markmið félagsfræðinnar er því samkvæmt 

Cooley að skoða að nota hugmyndafræði til þess að skoða einstaklinginn og hvernig hann fékk 

sess í hlutlægum veruleika (Jacobs, 2006). 

 

Goffman og framsetning sjálfsins 

Erving Goffman var bandarískur félagsfræðingur, fæddur árið 1922. Goffman lærði bæði við 

Háskólann í Toronto og Háskólann í Chicago. Upphaf skrifa hans á kenningum um 

framsetningu sjálfsins má rekja til rannsóknar hans á daglegum samskiptum íbúa smárra 

eyjaklasa við Skotland. Goffman lést árið 1982 (Dillon, 2014).  

 

Goffman horfir á samskipti út frá míkró sjónarhorni og líkir þeim við leikrit. Ferli er gagnvirkt 

og felur í sér að einstaklingur veiti ætíð gjörðum, orðum og tjáningu athygli í stað og tíma. Líkt 

og Cooley álítur Goffman einstaklinga búa yfir ímynd, einskonar kjörgerð, um það hvernig við 

viljum að aðrir meti okkur. Kjörgerðin (e. ideal type) er hinsvegar markmið sem ómögulegt er 

að ná, aðeins viðmið sem einstaklingur vinnur að alla ævi að komast sem næst. Hver og einn 

einstaklingur hefur jafnframt margvísleg hlutverk, en skilgreining þeirra er háð aðstæðum og 

áhorfendum hverju sinni. Einstaklingur þarf að vera sannfærandi í leiknum og þess vegna 

notum við leikmuni, það er, framsetning sjálfsins, fylgihlutir eða fatnaður sem varpa eiga ljósi 

á þann mann sem við höfum að geyma í aðstæðum hverju sinni. Líkaminn verður því lykill 

okkar að samskiptum, hvort sem þau eiga sér stað í fyrsta sinn eða ekki (Solomon, J.F., 

Solomon, A., Joseph og Norton, 2013).Við notum áhrifastjórnun (e. impression management) 

og setjum fram okkar kjörmynd. Við lesum í aðstæður og þá sem við eigum í samskiptum við 
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til að skipta um hlutverk og þar með halda trúverðugleika þeira hlutverka sem við sköpum. 

Ferlið gengur þó ekki alltaf snuðrulaust fyrir sig, og því talar Goffman um skömmina og 

vandræðaleika. Með því á hann við aðstæður þar sem einstaklingurinn sjálfur eða áhorfendur 

fara út af handritinu og til verða aðstæður sem eru óþægilegar fyrir hópinn. Hlutverki 

einstaklings kann þannig að vera ógnað og skapar misræmi í því sem viðkomandi setti fram 

sem hans eigið sjálf. Einstaklingur sem og áhorfendur kunna að gera tilraun til að fela það ef 

farið er út af handritinu til að koma í veg fyrir vandræðaleikann, og halda áfram með sýninguna. 

Þetta á til dæmis við um mistök og væga frávikshegðun en einnig þrátt fyrir að áhorfendum 

gruni misræmi, láta þeir það ekki í ljós. Einstaklingurinn heldur því áfram að leika 

ótrúverðugan leik í, ef svo má segja, bólstruðum veruleika áhrifastjórnunar. Goffman áréttar 

þó, að þrátt fyrir að áhorfendur taki þátt í að hylma yfir mistökin, séu þeir samt sem áður að 

fylgjast með glufum í handriti til að leggja mat á áreiðanleika frammistöðu einstaklingsins 

(Solomon og fl., 2013). Aðstæður leiksýninga aðgreinir Goffman í framsvið og bakvið. 

Framsvið felur í sér leiksýninguna sjálfa, þar sýnir einstaklingur kjörmynd af sjálfum sér sem 

hæfir vinnu, fjölskylduboði eða búðarferð svo dæmi séu nefnd. Þar er áhrifastjórnun til að 

mynda mikil. Baksvið eru þá þær aðstæður þar sem einstaklingur sleppir hlutverkum sínum og 

kemst nær því sem telst hans rétta sjálf, laust við alla leikræna tilburði. Það liggur þó í hlutarins 

eðli að þegar einstaklingur tilheyrir ólíkum hlutverkum að þau geta rekist á og orsakað 

togstreitu þar á milli, og dregið úr trúverðugleika hlutverkanna (Solomon og fl., 2013).  

Fyrri rannsóknir 

Frá árinu 2012 til 2015 er talið að notendahópur Snapchat hafi vaxið frá tíu milljónum í hundrað 

milljónir. Í desember 2013 er jafnframt álitið að 400 milljónir mynda, myndbanda eða 

smáskilaboða hafi verið send í gegnum forritið á degi hverjum (Piwek og Joinson, 2016). Í maí 

2015 voru notendur um hundrað milljónir, þar af 40 frá Bandaríkjunum. Markhópur Snapchat 

er á aldursbilinu 15-25 ára, en jafnframt er álitið að 70% notenda séu konur (Jacques, 2015).  

Rannsóknir benda til að eðli forritsins, það er, að myndefni eyðist eftir sett tímamörk geri það 

að verkum að hömlur einstaklinga verði lausari og líkur á því að viðkvæmu efni sé deilt manna 

á milli aukist (Piwek og Joinson, 2016).  Roesner, Gill og Kohono (2014) veittu því athygli 

127 þátttakendur í rannsókn þeirra áttu það sameiginlegt að fyrrnefnd tímamörk og vangaveltur 

um öryggi notenda stóðu ekki í vegi fyrir almennri notkun, þrátt fyrir að vakin væri athygli á 

möguleikum þess að vista skilaboð eða taka skjáskot af myndum. Charteris, Gregory og 

Masters (2014) litu til þessara eiginleika Snapchat, sérstaklega í sambandi við það að sjá og 
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vera séður, í gegnum myndir eða myndbönd, auk þess að skapa grundvöll fyrir sveigjanleg 

vinasambönd. Snapchat virðist hinsvegar, samkvæmt Rosner og fl. vera vettvangur samskipta 

við einstaklinga innan fjölskyldu eða vini, frekar en stóra hópa fólks. Viðmælendum þótti 

auðveldara að eiga í nánum orðaskiptum á Snapchat, frekar en spjallrásum Facebook, sökum 

þess að þá væri um að ræða opinberri og almennari vettvang (Rosner og fl., 2014). Þessar 

niðurstöður eru hinsvegar þvert á það sem fram kemur hér að neðan, en viðmælendur höfundar 

leitast við að ná til sem flestra einstaklinga, ekki aðeins vina og fjölskyldu. 

 

Utz, Muscanell og Khalid bera saman Facebook og Snapchat í rannsókn sinni (2015), sér í lagi 

út frá sálrænum þáttum sem og afbrýðisemi í parsamböndum. Höfundar ganga út frá því að 

myndir birtar á Facebook séu á færi fleiri að skoða, frekar en á Snapchat þar sem fylgjendur 

eru oftast nær færri. Frekar var ríkjandi að Snapchat ýti undir afbrýðissemi, en bæði Facebook 

og Snapchat ýttu undir þörf einstaklinga fyrir vinsældir. Rannsóknin sýndi hinsvegar fram á að 

Snapchat hefur enn ekki náð sama algengi og Facebook. Hvort um sig þjónaði hinsvegar 

tilgangi tímaeyðslu og þess að fylgjast með vinum, gömlum eða nýjum. Bandarísk rannsókn 

frá árinu 2016 sýnir fram á hvernig Snapchat hafði áhrif á sambönd 34 einstaklinga á aldrinum 

18-23 ára. Áhugi rannsakenda snéri að vinasamböndum, parsamböndum sem og 

fjölskyldusamböndum. Heilt yfir var Snapchat álitið geta skapað vandamál í vinasamböndum, 

en jafnframt ýta undir jákvæð og aukin samskipti innan stærri hópa (Vaterlaus, Barness, Roche 

og Young, 2016). Þrátt fyrir að sú menning sem samfélag samfélagsmiðla byggi á samanstandi 

af sameiginlegum reglum, venjum og merkingum, töldu viðmælendur að samt væri auðveldara 

að misskilja það sem fram færi, og þannig skapað vandamál. Á móti kemur að með því að setja 

textabrot yfir þær myndir sem sendar eru á milli, megi skýra merkingu þeirra til hlýtar, og 

þannig koma í veg fyrir misskilning. Þar að auki var ríkjandi það viðhorf að öruggara væri að 

nota Snapchat en annan miðil, sérstaklega ef eðli samskiptanna var viðkvæmt, sökum þess að 

efnið eyðist innan nokkurra sekúndna (Vaterlaus og fl., 2016). Sambærileg rannsókn var gerð 

í Bandaríkjunum árið 2015 en þá litið til þess hvernig einstaklingar á aldrinum 18-25 upplifa 

tækni og samfélagsmiðla hafa áhrif á heilsuhegðun, það er mataræði og hreyfingu. Fram fóru 

átta rýnihópar og fjögur einstaklingsviðtöl. Alls 97,1% þátttakenda sögðust eiga snjallsíma (e. 

smart phone). Í rannsókninni kemur fram að ungt fólk hafi samfélagsmiðla af einhverju tagi 

fyrir framan sig í allt að tólf klukkustundir á degi hverjum. Gögn American College Health 

Association frá árinu 2013 taka aðeins til þátta á borð við mataræði, hreyfingu, félagslíf, gengi 

í námi sem og stöðu fjármála. Hinsvegar er ekki litið til tækni og samfélagsmiðla, sem þó má 
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áætla að þörf sé á, séu tekin mið af fyrrnefndum tölum (Vaterlaus, Patten, Roche og Young, 

2015). Viðmælendur greindu frá því hvernig tæknin veitti þeim bæði hömlur sem og hvatningu 

til að stunda hreyfingu. Þar að auki áttu samfélagsmiðlar stóran þátt í því að velja matvæli, þá 

sérstaklega ef opinberir einstaklingar eða vinir höfðu bent á þau. Þá einnig ef uppskriftir voru 

upplistaðar og fljótlegar í framkæmd. Hinsvegar voru viðmælendur meðvitaðir um kostaðar 

auglýsingar opinberra aðila. Á móti kemur að nokkrir upplifðu offramboð á tillögum og fundu 

því frekar fyrir leiða gagnvart efninu. Að sama skapi nefndu viðmælendur að væri of löngum 

tíma eytt á samfélagsmiðlum finndu þau til truflunar og frekar líklegt að þau myndu sækja í 

stóra matarskammta og næringarsnautt fæði (Vaterlaus og fl., 2015). Umræða um athyglissýki 

var ríkjandi í rýnihópunum, sérstaklega út frá myndum sem einstaklingar birta af eigin líkama 

og gefa í skyn galla sína til að sækjast eftir hrósum. Þá einnig á þeim forsendum að 

samfélagsmiðlar dragi úr samskiptum einstaklinga utan samfélagsmiðla, þeir hljóti meira vægi 

en mannleg samskipti í persónu (Vaterlaus og fl., 2015).  Pettegrew og Day (2015) líta til þess 

í grein sinni hvernig samskipti einstaklinga hafa horfið frá beinum samskiptum (e. face to face 

communication) með auknu vægi snjallsíma. Þá einnig hvernig einstaklingar nota tæknina og 

snjallsíma til að þróa ólík sambönd. Spurningalistakönnun fór fram meðal grunnnema í 

háskólum á Suðausturströnd Bandaríkjanna og fengust 526 svör. Höfundar telja að grundvöllur 

samskiptaþróunar breytist með hverjum deginum og dreifst inn á fleiri svið. Svo virðist sem 

auðveldara sé fyrir einstaklinga að eiga samskipti á eigin forsendum. Þátttakendur greindu 

meðal annars frá því að samskipti í gegnum snjallsíma yrðu frekar fyrir valinu en bein 

samskipti. Þrátt fyrir að gera sér grein fyrir ávanabindandi eðli samfélagsmiðla auk 

blekkingareiginleika þeirra, eiga þeir vinninginn. Tilfinningin að vera alltaf tengdur 

samfélagsmiðlum, og þannig öðrum einstaklingum, á einn eða annan hátt töldu þátttakendur 

stundum geta verið yfirþyrmandi. Höfundar tilgreina að aðeins lítill hluti þátttakenda taldi 

samfélagsmiðla ekki hafa teljandi áhrif á bein samskipti sín. Áhrif tækniþróunar og snjallsíma 

hefur margvísleg áhrif á líf einstaklinga, þá sérstaklega sífelld tenging og þar af leiðandi krafa 

um skjót svör, óháð fyrri skuldbindingum eða verkefnum þeirra sem viðkomandi á í 

samskiptum við.  Á sama tíma fundu þátttakendur fyrir létti, væri það vitað að samskipti færu 

einungis eða að hluta fram í gegnum samskiptaforrit, hægt væri að fresta viðbörgðum og því 

þyrfti engu að kvíða. Um það bil helmingur þátttakenda eyðir á milli tveggja og sex 

klukkustundum daglega við hverskonar skilaboðasendingar eða upplýsingaleit í gegnum Netið 

(Pettegrew og Day, 2015). André Jansson telur þá miðla sem fylgja aukinni notkun snjallsíma 

gefa einstaklingum aukið færi á því að styrkja sambönd sín mun markvissara en áður. Jafnframt 
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verða snjallsímar æ samtvinnaðri daglegu lífi og, líkt og Pettegrew og Day ræða, verður krafan 

um hraða upplýsingaflæðis enn háværari. Enn fremur ræðir Jansson um það hvernig 

einstaklingar nota tæknina til að fjarlægja sig öðrum í gegnum óbein samskipti, en á sama tíma 

hleypa öðrum nær sér (Jansson, 2013).  

 

Í grein sinni fjallar David Lundgren um líkindi milli hugmynda G.H. Mead og Cooley. 

Forsenda hans er sú að hvor fyrir sig gangi kennismiðirnir út frá því að forsenda sjálfsmats sé 

túlkun á viðbrögðum annarra við framsetningu okkar. Lundgren vitnar jafnframt í rannsóknir 

sem sýna að hrós í eigin garð eiga frekar við um okkar eigin túlkun, frekar en raunverulega 

skoðun annarra á okkur, það er við upphefjum okkur meira en efni eru til í samræmi við túlkanir 

þeirra sem við eigum í samskiptum við. Hinsvegar ber að nefna að jákvæð eða neikvæð 

gagnrýni frá öðrum hefur áhrif á mat á eigin sjálfi, einna helst ef viðkomandi er náinn. Gagnrýni 

er frekar tekið með fyrirvara, sé sambandið nýtt. Staða viðkomandi í félagsheiminum er 

áhrifaþáttur sem og sýnilegar tilfinningar viðkomandi. Sé búist við slæmum afleiðingum 

gagnrýni er einnig líklegra að sleppt sé að koma henni á framfæri (Lundgren, 2004). Fái 

einstaklingur jákvæða gagnrýni leiðir það til jákvæðara viðmóts í eigin garð, á hvaða stigi 

sjálfsins sem er. Önnur saga gildir um neikvæða gagnrýni, sem leiðir nær alltaf til mats á eigin 

sjálfi byggðu á neikvæðum veitingum eiginleika. Gagnrýni, hvort sem hún er jákvæð eða 

neikvæð, er þó aðstæðubundin og óvíst að henni sé yfir höfuð veittur farvegur. Nánd 

sambandsins hefur sitt að segja, hvort um ræðir bekkjarfélaga, vinnufélaga, hjón eða aðra nána 

(Lundgren, 2004). 

 

Þeim rannsóknum sem gerð hafa verið skil hér að ofan sýna í sameiningu fram á 

notkunarmynstur einstaklinga á samfélagsmiðlum, til dæmis hvað er sent á milli og hve mikið 

rými þeir hljóta á degi hverjum. Þá einnig þau áhrif sem einstaklingar verða fyrir í gegnum 

samfélagsmiðla, til dæmis hvað varðar mataræði og æfingar. Jafnramt hvernig samskipti eru 

breytileg eftir því hvort um bein eða óbein samskipti er að ræða, sér í lagi í tengslum við 

hvarfmiðla. Það sem helst takmarkar rannsóknina er það að lítið sem ekkert hefur verið fjallað 

um þá sem kallast geta opinberir snapparar innan fræðanna. Aðeins er lögð áhersla á fylgjendur 

sem fjölskyldu og vini, ekki þá sem leggja sig fram við að ná athygli sem flestra.  
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Aðferð 

Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknaaðferðum (e. qualitative research methods) sem 

fela í sér nálgun á forsendum upplifana einstaklinganna sjálfra. Með þeim er því hægt að 

komast nær skilgreiningum og hugmyndum sem ekki eru borðliggjandi í fyrstu. Aðferðin er 

jafnframt túlkandi, en rannsakandi skal nálgast viðfang sitt með opinn hug, lausan við 

staðalmyndir. Ólíkt megindlegum rannsóknaaðferðum (e. quantative research methods) er 

viðfang ekki nálgast á tölulegan hátt, og framsetning á niðurstöðum ekki fólgin í myndritum 

og tölfræðiupplýsingum. Eðli eigindlegra aðferða felur einnig í sér að alhæfingargildi á þýði er 

ekki til staðar (Hennik, Hutter og Bailey, 2015). Rætt var við opinbera snappara, sem allir eru 

svokallaðir ræktarsnapparar. Viðtölin þróuðust á þann veg að verða fremur almennt spjall um 

snapchat, eftir á að hyggja líkast til vegna þess að um miðilinn leikur enn ferskt og spennandi 

nýjabrum. Viðmælendur mínir voru æstir í að tjá sig um miðilinn sem slíkan, fremur en að 

einblína á ræktina sérstaklega. Rannsóknin snýst því í megindráttum um upplifun opinbera 

snappara, sem vill svo til að eru ræktarsnapparar, á miðlinum og hugleiðingum þeirra tengdum 

sjálfinu og samskiptum. Gagngerrar pælingar um ræktarsnöppun koma fram hjá sumum þeirra, 

en ekki nægilega oft svo hægt sé að byggja heila ritgerð á því einu. 

Þátttakendur 

Notast var við hentugleika úrtak við leit þátttakenda. Miðað var við virkni einstaklinga í sögum 

á Snapchat en auk þess að viðkomandi hafi sýnt fram á að um opinberan aðgang væri að ræða. 

Skilaboð voru send beint á þátttakendur í gegnum Snapchat. Þeim fylgdi stutt kynning á 

rannsókninni og tilgangi hennar, það er að ræktarsnapparar væru sérstaklega til skoðunar. Lægi 

samþykki fyrir var því næst fundið stað og tíma sem hentaði viðkomandi. Þátttakendur voru 

sex talsins á aldrinum 21-35 ára, þrjár konur og þrír karlar. Meðalaldur þátttakenda var 26,5 ár. 

Ari 25 ára, Ella 27 ára, Sunna 35 ára, Sandra 21 árs, Daníel 21 árs og Jónas 29 ára. 

Fylgjendafjöldi var allt frá 300 manns upp í rúmlega 2000 manns. Í upphafi viðtala voru 

þátttakendur minntir á trúnað auk þess sem nöfnum þeirra, kennileitum og öðru rekjanlegu yrði 

breytt við vinnslu gagnanna. Bakgrunni rannsóknarinnar var stuttlega lýst, það er að unnið væri 

út frá hugmyndum um sjálfið bæði út frá einstaklingnum sjálfum auk túlkunar viðkomandi á 

upplifun fylgjenda hans.  

 

Auk þessa er notast við gögn úr námskeiðinu Eigindlegar rannsóknaaðferðir, til þess að greina 

upplifun einstaklinga af notkun Snapchat auk viðhorfa gagnvart opinberum einstaklingum á 
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Snapchat. Verkefnið fól í sér að taka viðtöl við nemendur innan Háskóla Íslands og var 

þátttakenda aflað í gegnum vini og kunningja höfundar, lá samþykki fyrir var þátttakendum 

send skilaboð á Facebook og staður og tími fundinn. Notast er við viðtal við 22 ára konu sem 

gefið var dulnefnið Jóna.  

Gagnaöflun og greining 

Lagt var upp með hálf opin djúpviðtöl í rannsókninni. Í grunninn var unnið með viðtalsramma 

og fyrirfram ákveðnar spurningar til þess gerðar að fá fram viðhorf allra viðmælenda gagnvart 

sama málefninu. Að sama skapi voru punktar með öðrum mögulegum spurningum einnig 

hafðir til hliðsjónar, væru svör ekki fullnægjandi. Hálf opin viðtöl fela þá jafnframt í sér að 

samræðurnar þróast jafnvel frá því sem lagt var upp með, eða veita enn nánari svör og 

samræður um tengt viðfangsefni (Hennik og fl., 2015).  

 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 8. febrúar til 20. mars 2017. Fimm viðtöl voru tekin á heimili 

viðmælenda, tvö á vinnustað viðmælenda. Eitt viðtal var tekið í gegnum facetime  á Facebook 

sökum þess að viðmælandi var búsettur í öðrum landshluta. Höfundur hlustaði þar á eftir á 

viðtölin tvisvar sinnum og og veitti athygli og afritaði það sem hafði þýðingu fyrir rannsóknina. 

Fimm þemu komu fram; tími á Snapchat, ímyndarsköpun, hvarfmiðlar og samskipti, áhrif á 

áheyrendur og nánd við áheyrendur. 

 

Úrvinnsla 

Tími á Snapchat 

Hér var leitast við að draga fram viðhorf og hugmyndir um þann tíma sem viðmælendur eyða 

dagsdaglega á Snapchat en einnig hve mikið efni er þá í sögunni á degi hverjum. Í öllum þeim 

viðtölum sem tekin voru kom fram að viðmælendur töldu sig eyða samtals um eða yfir 

klukkustund á Snapchat á degi hverjum. Líkt og rannsókn Pettegrew og Day (2015) sýndi fram 

á að notkun einstaklinga á samfélagsmiðlum á einhverju tagi daglega nær allt frá tveimur 

klukkustundum og upp í sex. Það er því áhugavert að stærstur hluti viðmælenda voru ekki að 

öllu leyti fúsir til að viðurkenna notkunina, líkt og hún væri óeðlileg eða skammarleg. Eða 

gerðu sér jafnvel ekki grein fyrir fyrirferð Snapchat í daglegu lífi. Jónas sagði til að mynda 

vandræðalegur á svip 
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„…á dag… jáhh… eyði nú ekki miklum tíma í einu, eh, en þetta er 

örugglega svona klukkutími allt í allt, ef maður tekur saman yfir daginn, 

þá er maður kannski að dunda sér á þessu í svona klukkutíma hehe.“ 

 

Út frá kenningum Blumer um formgerðir má spyrja sig hvort ekki sé til staðar viðurkennd 

formgerð um þann tíma sem einstaklingur veitir Snapchat. Formgerðin byggir ekki á því að 

talið sé eðlilegt að eyða bróðurparti dagsins á bak við skjá snjalltækis. Það er hinsvegar ákveðin 

mótsögn, sér í lagi í ljósi algengis notkunar á forritinu. Þessi hugmynd viðmælenda höfundar 

um heildartíma á Snapchat er athylgisverð í ljósi þess að í rannsókn Vaterlaus og fleiri frá árinu 

2015 kom fram að ungt fólk hafi samfélagsmiðla af einhverju tagi fyrir framan sig í upp undir 

tólf klukkustundir á degi hverjum. Jóna, almennur notandi Snapchat, finnur fyrir að forritið  

getur auðveldlega orðið fyrirferðarmikið í daglegu lífi.  

 

„úfff, alltof miklum sko… Ég er örugglega alveg að eyða per dag góðum 

klukkutíma þú veist í að einmitt, horfa á story hjá fólki, hjá fólki að röfla 

og ég bara fyrirgefðu (já) af hverju er ég ekki að gera eitthvað meira 

uppbyggjandi við tímann minn?“ 

 

Hér er aftur komin hugmyndin um að aðeins fari um klukkustund á dag í noktun Snapchat, þvert 

á það sem rannsóknir sýna fram á. Jóna telst ekki opinber Snappari, en gerði einu sinni tilraun 

til að verða virkari en gengur og gerist 

 

„mmhm hehe, ég er alltaf að reyna sko… ég tók mig einhverntímann til 

og ætlaði að reyna þetta sko (að vera opinber?) nei, reyndar ekki 

opinber, bara svona virkari á mínu, ég entist í hálfan dag sko þá var ég 

bara neeei, ég hef ekki tíma í svona vitleysu, lífið mitt er ekki svona 

spennandi“ 

 

Opinberir snapparar einskorða sig þó ekki aðeins við söguna. Daníel segir einkaskilaboð á 

Snapchat einn helsti samskiptagrundvöllur við félagana 

 

„öööömm (…) það er mjög góð spurning (heheh) öööö það er sennilega 

bróðurpartur dagsins (okei) en maður er alltaf að gera eitthvað sko þó 
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það fari ekkert allt í story eða endilega svoleiðis þá er þetta náttúrulega 

rosalega stór samfélgasmiðill (einmitt) og kannski langmest af mínum 

samskiptum við mína vini (mhm) fara þarna í gegn, miklu frekar en á 

facebook spjalli eða svoleiðis“ 

 

Annað á við þegar viðkomandi stóð að umfjöllun um ákveðið efni eins og Ella:  

 

 „(…) ekki meira en klukkutíma (…) ég bara, ég tek bara umræðuna, 

nema ef að á kvöldin er ég að taka svona langa umfjöllun um eitthvað 

efni, að þá getur það tekið tvo, þrjá tíma en þá er ég sko, barnið er 

sofnað og ég er bara á mínum tíma. Ég læri líka mikið af þessu, yfirleitt 

kafa ég svolítið í umræðuefnin, en yfir daginn… þá er ég ekki… ee ef 

sonur minn er vakandi, þá er ég ekki að eyða meiru en klukkutíma.“ 

 

Áherslan liggur í því að á það sem talist getur venjulegur dagur fái Snapchat ekki meira rými 

en klukkustund, og þá sérstaklega ekki á kostnað sonar hennar. Félagsleg vitund Cooley kemur 

hér fram, skoðun Ellu byggir á mikilvægi þarfar eigin barns fyrir nánd og athygli fyrir þróun 

eigin sjálfs. Ella segir jafnframt að  

 

„(…) sko… það er rosa misjafnt, en þú veist eins og núna, myndi ég 

segja … svona tíu mínútur, sko allt frá tíu mínútum upp í svona tuttugu, 

þrjátíu mínútur, sko ef ég er að taka umræðu getur þetta farið alveg upp 

í þrjátíu mínútur stundum eins og þegar ég tók Herbalife umræðuna 

getur þetta farið alveg upp í fjörtíu, fimmtíu sko, þú veist af því að ég 

var að taka svo langa umræðu og ég var að fara í allt og þá var þetta 

eiginlega eins og námskeið sko, en það fer allt eftir því sko eins og á 

venjulegum degi þar sem ég er bara að spjalla um hitt og þetta og ef ég 

hef tíma, þá er þetta svona tíu mínútur“ 

 

Rannsókn Pettegrew og Day frá árinu 2015 á aftur við í sambandi við það að samfélagsmiðlar 

fái ekki of mikið rými og nærvera þeirra verði í raun yfirþyrmandi fyrir notandann. Það að vera 

í sífellu tengdur samfélagsmiðlum og veita færi á samskiptum verði yfirþyrmandi. Á sama tíma 

upplifa einstaklingar að svörin verði að flæða jafn fljótt og spurningarnar berast óháð fyrri 
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skuldbindingum eða forgangsröðun. Það virðist einnig vera óskráð regla að það efni sem er í 

story verði að vera spennandi og vekja sífellda athygli áhorfandans, í raun er Snapparinn að 

selja vöru. Sú formgerð sem skapast hefur í kringum Snapchat felur þá meðal annars í sér að 

umræður mega ekki vera of langar, og jafnvel nauðsynlegt að setja inn myndir á milli til að 

halda athygli áhorfenda. Jafnvel Daníel sjálfur er á þeirri skoðun:  

 

„skoo persónulega finnst mér mjög leiðnlegt að horfa á mjög langt story 

þar sem er verið að tala… oft er farið að tala í hringi (mhm) eins og til 

dæmis með auglýsingar á einhverjum vörum og það er hægt að tala 

rosalega mikið um sama hlutinn aftur og aftur og ég nenni ekki að 

hlusta á svoleiðis (mm) þannig að ég er miklu meira bara að vinna með 

myndir og hérna… og … jafnvel engan texta sko það bara sko aðeins 

eftir því hversu þúst hvað er á myndinni“ 

 

Jóna upplifir það sama sem almennur Snapchat notandi 

 

„neei, hún var bara svo mikið að röfla, bara um ekki neitt (aaa mhm) 

af því að þú þarft samt að hafa story… hnitmiðað… (mm) þarft þú veist 

einmitt, en nei, hún var einmitt svona týpa sem sýndi allt lífið sem var 

kannski aðeins of mikið…“ 

 

Þetta kemur heim og saman við ályktanir Vaterlaus og fleiri (2016) þar sem textabrot yfir 

myndum væru til þess gerðar að skýra merkingu en jafnframt niðurstöður Vaterlaus og fleiri frá 

árinu 2015. Þá kom fram að krafa notanda væri að upplýsingafæði, til dæmis mataruppskriftir, 

væri aðgengilegt og fljótlegt.  

 

Ímyndarsköpun 

Þessi þáttur niðurstaðnanna byggir á hugmyndum Cooley um sköpun á sjálfinu með því að 

spegla sig í viðbrögðum annarra en jafnframt áhrifastjórnun Goffman. Þó svo að viðkomandi 

sé með hundruði eða þúsundir fjarlægra fylgjenda sem skapað hafa ákveðna ímynd af hinum 

opinbera snappara, má sjá í gegnum það þegar framsvið og baksvið mætast, til dæmis þekki 

maður viðkomandi. Sunna hafði reynslu af þessu 
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„hún er vinkona mín og hún alveg í alvörunni og hún fór að segja og 

þá sagði vinkona mín við þessa stelpu að… bara já hún er bara á 

Snappinu alveg eins og hún er í alvörunni þannig að ef vinkonu minni 

(hehhe) hehe finnst ég vera alveg eins á snappinu og ég er í alvörunni 

þá hlýt ég bara að vera alveg eins heheheh“ 

 

Þarna virðist sem Sunna efist um eigið sjálf, en samkvæmt hugmyndum Cooley um þróun 

sjálfsins, staðfestum við sjálfið í gegnum annan einstakling. Sunna fékk því beina staðfestingu 

að hennar sanna sjálf skíni í gegn á Snapchat, frá öðrum einstaklingi. Rannsókn Lundgren 2004 

um áhrif þess þegar okkur er hrósað er líklegra til að hafa áhrif á okkur, komi þau frá einhverjum 

okkur nákomnum líkt og Sunna sýnir hér fram á. Cooley talaði um skömm og stolt sem 

höfuðtilfinningar. Á Snapchat virðist stoltið hljóta meira vægi, hvort sem tilfinningin er sönn 

eða ekki, líkt og Jónas segir  

 

„ég myndi segja að fólk sé að búa til glansmynd af sjálfum sér, sumir 

allavega… maður þekkir alveg nokkra sem eru öðruvísi á Snapchat en 

þeir eru í alvöru, eru svolítið að fegra sig… mér finnst ég senda nokkuð 

eðlilega mynd af sjálfum mér, stundum er ég setja samt eitthvað glens 

og glansmynd en oftast er það ekkert eitthvað áberandi að breyta mér… 

what you see is what you get hehe“ 

 

Áhrifastjórnun Goffman skín jafnframt hér í gegn. Þau hlutverk sem við sköpum eru háð 

trúverðugleika, en líkt og Jónas segir, á sér stað fegrun á eigin persónu, án þess að of langt sé 

gengið og trúverðugleikanum tapað. Daníel sýnir fram á mannlegu hliðina og áhrifagirni 

aðspurður um hvort hann upplifi sig algerlega sig sjálfan í gegnum Snapcat 

 

„það kannski koma svona tímabil þar sem maður er einhver ákveðin 

týpa á snappinu eða eitthvað en það er þá bara alveg óvart“ 

 

Enn fremur rýma orð Daníels við hugmyndir Goffman um vandræðaleikann sem getur í þessu 

tilfellli fylgt því ef farið er á skjön við hlutverkið og misræmi kemur fram. Ferlið við 

uppbyggingu sjálfsins er því ekki alltaf beinn og breiður vegur, það endurtekur sig eftir að við 

höfum mátað hlutverkið við viðbrögð annarra. Hlutverkin eru prófuð, teygð og toguð eftir 
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aðstæðum, stundum í samræmi við eigið sjálf en oft ekki. Þetta hlutverk sem ekki samræmist 

eigin sjálfi á allan hátt getur verið varasamt, en líkt og Ari áréttar birta Snapparar ekki allt það 

sem drífur á daga sína 

 

„ég lenti í því um daginn að strákur sendi á mig af því að ég sendi inn 

snapp af því að ég vaknaði og fór á æfingu klukkan hálf sjö á sunnudegi 

og setti það inn, og hann bara sendi á mig bara eitthvað „sjit ég hata 

sjálfan mig ég vaknaði klukkan hálf níu, þú veist, nennirðu að setja inn 

hvernig þú ferð að þessu“ og ég bara eitthvað svona, ég svaf til hálf tíu 

daginn áður, en ég setti það ekkert inn skilurðu, bara eins og að búa til 

ímynd og eitthvað…“ 

 

Jóna, sem jafnframt er ekki opinber snappari upplifir það sama, varðandi fegrun á 

eigin sjálfi og birtingartíma efnis á Snapchat  

 

„[…]ég hef alveg stytt hann svona ef ég er að setja eitthvað sem ég 

nenni ekki að fólk fari að taka eftir smáatriðunum í sko (okei) af því að 

bara jújú þá getur það þú veist skoða storyið mitt aftur og aftur og aftur 

en þú veist… […]“ 

 

Það kemur heim og saman við hugmyndir Cooley en hann taldi ekki hægt að þekkja manneskju 

að öllu leiti á þeim forsendum að ímynd okkar er tilbúningur hvers tíma. Cooley sagði einnig 

að eigin ímynd birtist annað hvort á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Þetta má einnig yfirfæra á 

Goffman og trúverðugleika hlutverkanna sem við leikum. Ari myndi mögulega ógna þeirri 

ímynd sem hann hefur skapað með því að birta misræmið á milli daga. Á Snapchat er sú ímynd 

sem unnið er að frekar í áttina að því sem telst jákvætt og flott, frekar en hitt, í raun má engan 

bilbug finna á viðkomandi. Ella segir 

 

„Ég held, ég held bara að ef fólk er ekki að setja sig á svið, þá ýkir fólk. 

Fólk, allavega ýkir það sem það er […] en varðandi heilsusnapparana 

þá held ég að fólk sé svona já fólk setur sig svolítið á svið bara sem 

ógeðslega hollt og gott og þú veist gerir aldrei, fer aldrei út af 
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mataræðinu og mætir alltaf á æfingu og svona… en svo er 

sannleikurinnn ekki sá sami“ 

 

Hér má segja að Ella sé að lýsa hugmyndum Goffman um það þegar einstaklingur fer út af 

handritinu. Það sem hinsvegar gerist í kjölfarið er að áhorfendur taka þátt í því og reyna eftir 

fremsta megni að koma í veg fyrir það sem kallast mega vandræðalegar uppákomur. Daníel er 

á sama máli 

 

„já skoo… ég reyni alltaf að vera rosa hress… og glaður og allt 

svoleiðis sko en þá kannski er kannski ef að maður er ekki að eiga góða 

dag þá verður maður bara að setja færri myndir í rauninni er það að 

ég nenni ekki að vera sá gæji sem er að væla… á snappinu (mhm) og fá 

einhverja vorkunn og eitthvað svoleiðis þanig að ég þá er maður bara 

aðeins minna virkur held ég (mhm) ekki beint að fela það en samt svona 

pínu“ 

 

Samkvæmt Söndru á neikvæðnin ekki heima á opinberum heldur frekar í einkaskilaboðum á 

milli viðkomandi og nákomnum einstaklingi 

 

„sko… mér persónulega finnst mjög leiðinlegt að horfa á fólk vera að 

þú veist neikvætt eða vera leiðinlegt eða vera að kvarta yfir einhverju 

eða mér finnst persónulega mjög tilgangslaust að vera að setja það á 

Snapchat þú veist mér finnst tilgangslaust að vera að kvarta yfir öllu, 

frekar bara að vera að horfa á það jákvæða og svoleiðis, en það er bara 

svona það sem ég vil sýna og að fólk upplifi og að lífið er bara jákvætt 

og ég vil bara… sem það að sjálfsögðu er ekkert alltaf, en það er svona, 

maður stjórnar því náttúrulega sjálfur hvernig maður tekur í 

aðstæðurnar og þá vil ég frekar að fólk horfi og jááá hún tók þessu 

svona jákvætt þá hlýt ég að geta gert það, frekar en að vera eitthvað já 

þú veist þetta er ömrulegt hehe mér finnst það alveg út í hött“ 

 

Neikvæðum tilfinningum, til dæmis skömm Cooley, er ekki veitt rými á Snapchat, nema í litlum 

mæli. Stolt og gleði eru samkvæmt viðtölunum líklegri til árangurs og jákvæðra áhrifa á 
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fylgjendur. Væri þetta yfirfært á hugmyndir Goffman mætti segja að neikvæðar tilfinningar 

tilheyri baksviði einstaklings, en þær jákvæðu framsviðinu. Hvað varðar rannsóknir á sviðinu 

sýndu Vaterlaus og fleiri (2016) fram á að hverfandi eiginleiki samskipta á Snapchat gerði það 

að verkum að einstaklingar væru líklegri til að deila viðkvæmu efni á milli sín og vina. Það á 

þó vissulega ekki við um hina opinberu Snappara en líkt og Sandra segir virðist það frekar eiga 

heima í einkaskilaboðum milli tveggja einstaklinga. Viðhorf Jónu, sem ekki telst opinber 

snappari, veitir samhljóm við hugmyndir annarra viðmælenda en hún segir  

 

„mmm já, svona að vissu leyti, það er samt svolítið eftir því hvort… 

æiii, hvort þetta sé mjög augljóst að fólk sé gjörsamlega að setja upp 

grímu eða að fólk sé svona kind of að setja upp grímu, bara svona 

aðeins að fegra lífið skilurðu (mhm) eða hvort það sé bara að búa til 

nýjan persónuleika gjörsamlega fyrir snapchat sko (mhm) mér finnst 

það svona þú veist það er aðeins misjafnt (já) og svo kannski bara hvað 

ég er búin að vera með viðkomandi lengi, þegar ég fatta skilurðu (mhm) 

að þetta er að einhverju leiti, einhverskonar performans…“ 

 

Líkt og áður kom fram segir Goffman einstakling aldrei geta þekkt samferðamenn sína til 

fullnustu, heldur sé ímyndin sköpuð í eigin huga á hverjum tíma. Jóna fangar þetta vel í orðum 

sínum, en með því að þekkja, öllu heldur fylgjast með einstaklingi til lengri tíma öðlast 

viðkomandi dýpri skilning á sjálfi einstaklingnum.  

 

Hvarfmiðlar og samskipti 

Ólíkt mörgun öðrum samfélagsmiðlum felur Snapchat í sér hvarfmiðlun. Myndir í 

einkaskilaboðum  endast í mesta lagi í tíu sekúndur, en sögunni í sólarhring. Facebook er til að 

mynda ekki hvarfmiðlinn, samanber rannsókn Vaterlaus og fleiri frá árinu 2016 þar sem fram 

kom að ef efni skilaboða var viðkvæmt, hafði Snapchat yfirhöndina. Ari er meðvitaður um 

þetta  

 

„mmmm… svona… já og nei, eiginlega nei held ég mér finnst eðli 

miðlanna verða orðið öðruvísi, mér finnst Facebook orðið meira svona 

formlegt og þú veist maður gerir ráð fyrir að atvinnu… hérna… 

atvinnurekendur séu, að þeir geti skoðað þann miðil svona helst, þannig 
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að maður hugsar þá hvernig maður birtir sig sem persónu þú veist… 

Ég hef alveg eytt guð minn góður mörgum klukkutímum með bestu 

vinkonu minni bara guð hvað á ég að skrifa við þessa mynd, á ég að 

birta hana svona? Á ég að birta hana klukkan þetta? Á meðan að 

Snapchat er bara eitthvað þú veist ég er ógeðslega ljótur heima hjá mér 

og datt eitthvað fyndið í hug, og segi það, á meðan Facebook er meira 

af minni hálfu miklu ritstýrðara sko, þannig að ég held ég myndi aldrei 

setja allt sem ég set inn á Snapchat þar inn sko…“ 

 

En það er líka spurningin um skjáskotin sem hægt er að taka. Notendur virðast mjög meðvitaðir 

um það sem fer inn í söguna á þeim forsendum. Það sem ekki á að vera til lengur en í sólarhring, 

fer einfaldlega ekki inn í söguna. Sunna segir til dæmis 

 

„Nei, nei, nei, ég myndi aldrei setja eitthvað inn á snappið ef ég myndi 

alls ekki vilja að einhveri að screenshotta það (já) náttúrulega. Mér 

finnst það bara meika sense“ 

 

Ari gerir sér grein fyrir sýnileikanum þegar tekin eru skjáskot, höfundur efnisins fær meldingu 

um slíkt á Snapchat, ólíkt notendum Instagram 

 

„já, þú veist ég er alveg sekur líka heh ég geri þetta aaalveg líka 

(screenshot?) eeee já en ekki á Snapchat þá, ég er ekki það creepy sko, 

eða ég vil ekki vera það augljós sko, frekar á Instagram“ 

 

Daníel er þó á öðru máli um hvað fer í söguna 

 

„[…] eiginlega allt saman en þannig að ég er ekkert að taka of nærri 

mér ef einhver tekur screenshot af mér (neei) ég tek því meira bara sem 

hrósi en einhverju öðru“ 

 

Hinsvegar er Daníel á annarri skoðun en Ari um hvar mörkin á milli Facebook og Snapchat 

liggi 
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„þetta er einmitt svolítið svona kannski myndi ég setja þetta á 

facebook… opinbert… eða ekki (já okei) […] það sem þú setur í storyið 

þitt það ætti í rauninni alveg eins að eiga heima á Facebook“ 

 

Áhrif á fylgjendur 

Auðvelt er að hafa áhrif á fylgjendur sína í gegnum Snapchat, sérstaklega þegar líkur sækir 

líkan heim og miðlað er þeim upplýsingum sem fylgjendur leitast eftir og vekja áhuga þeirra. 

Sunna segir til að mynda 

 

„já, mér finnst ég alveg fengið oft svona skilaboð um að fólk hafi byrjað 

að fara í ræktina og fundist peppandi að horfa á mig og svona (mmm) 

en ég náttúrulega bjóst alltaf við því fyrst að fólk sem ætlaði sér að fara 

í ræktina eða eitthvað átak eða eitthvað myndi fylgjast með mér ekkert 

endilega einhver sem hefði engan áhuga á ræktinni (já) hehehe“ 

 

Þetta samsvarar niðurstöðum Vaterlaus og fleiri (2015) um það hvernig notkun samfélagsmiðla 

má sníða eftir eigin þörfum og áhuga, til að mynda hvað varðar hvatningu til þesss að hreyfa 

sig eða nálgast upplýsingar um næringu. Daníel segir jafnframt  

 

„(…) ég held að ég geri það stundum já (mhm) ööööö ég set mikið 

eðaaa oft inn semsagt…. Þá æfingu sem ég er að gera þann daginn hún 

er alltaf skrifuð upp á töflu og þú veist ég set rosalega oft mynd þar inn 

og þá er fólk að taka screenshot af því til þess að notafæra sér það sjálft 

eða hvað eða hvernig sem það er skilurðu“ 

 

Þetta kemur heim og saman við niðurstöður Vaterlaus og fleiri (2015) þar sem samfélagsmiðlar 

hvöttu einstaklinga til hreyfingar og heilbrigðs lífstíls. Áhorfendur spegla sig í opinberu 

persónunum og því segir Sunna mikilvægt að halda áhrifunum jákvæðum 

 

„já já mér finnst rosalega leiðinlegt ef maður sér kannski stelpur sem 

eru þúst í góðu formi og flottar og svona og eru svo að segja „oooh ég 

hata hvað ég er svona eitthvað“… sko bara þegar einhver stelpa 

kannski 15 ára er að horfa á þetta (mmhm) sem er kannski með ennþá 
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stærri maga eða ennþá stærri læri þúst hvernig (jáá) heldurðu að henni 

líði að horfa á þetta maður (mhm) þarf bara vera glaður að þó svo að 

það sé bara að feika það sko (jáh okei) heeehehe“ 

 

Snapparar hafa jafnvel áhrif hvor á annan líkt og Sunna talar um  

 

„eina manneskjan sem ég var að fylgja á þeim tíma sem ég var að fylgja 

og talaði við myndavélina var örugglega XX eða eitthvað skoo (jáh vá) 

þannig að þú veist það var einhvernveginn ekki komið þetta að fólk væri 

að tala við myndavélina svona mikið (já okei) þannig að svo þegar 

maður fór að fylgjast með fleirum og fleirum og allir voru byrjaðir að 

tala við myndavélina þá byrjaði maður svona að æfa sig“ 

 

Á móti kemur að orðum fylgja vissulega áhrif og speglunin nær í gegnum umtal á milli manna. 

Það var raunin hjá Sunnu eftir tjáskipti um annan opinberan Snappara, þá áttaði hún sig á því 

að nándin er meiri en endilega virðist í fyrstu og jafnvel erfitt að taka afleiðingunum. Hinn 

aðilinn ræddi ekki við Sunnu um atvikið, en bætti henni á listann og fylgist nú með henni. Hér 

má því enn frekar sjá hvernig speglunin nær lengra á Snapchat, viðkomandi getur séð hvaða 

skoðanir samferðamenn draga fram í þeirra garð. Hér er á ferð dæmi um það þegar áhorfendur 

taka þátt í leikriti Goffman til að koma í veg fyrir vandræðaleika. Þátttakendur eru meðvitaðir 

nærveru hvors annars og jafnvel eitthvað sem truflar, en veita því ekki rými til að forðast það 

að fara út af hinu goffmaníska handriti.  

 

„svo sé ég bara allt í einu að XX addar mér á Snappinu og ég bara 

eitthvað ómægod einhver hefur sagt henni frá þessu, þá byrjaði ég bara 

að panikka… þannig að já… mér finnst svolítið svona pínu óþægilegt 

að fara að tala um eitthvað svona af því að þá fer fólk að tala um mig 

heeehehe haha (já einmitt) af því að já ég veit ekki af hverju mér finnst 

það pínu óþægilegt…“ 

 

Aðspurð um sanna birtingu sjálfsins í þessum anda segir Sunna 
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„Já þú veist ég hef alveg reynt að vera eitthvað svona að flippa, 

vinkonur mínar vilja að ég sé að flippa meira þarna inni og eitthvað 

svona og… æi ég veit það ekki mér finnst samt einhvernveginn 

óþægilegt bara mér finnst fínt að vera bara svona venjuleg (…) mér 

finnst líka alltaf pínu óþægilegt ef það er verið að tala um mig sko (jáá 

hehe) hehehe þannig að…“ 

 

Nú má hinsvegar spyrja sig hvort þær aðstæður sem hún hefur sjálf búið til, það er að vera 

opinber persóna, geri það óhjákvæmilegt að vera á milli tannanna á fólki eða í sífellu að svara 

fyrir það sem sagt er á Snapchat.  

 

Nánd við fylgjendur 

Framboð og eftirspurn gerir vart við sig hjá opinberum Snöppurum. Velta má upp þeirri 

spurningu hvort það sem Snapparar birta í sögunni sinni hafi áhrif á það hvaða fyrirspurnir frá 

fylgjendum koma í kjölfarið. Orðum fylgir vissulega ábyrgð og vissulega er hægt að loka á 

viðkomandi og Ari fann fyrir togstreitu þess og að vera kurteis 

 

„ég reyni bara að blokka fólk sem minnst, ég reyni frekar bara að snúa 

umræðunni upp í eitthvað annað […] maður var svona leiðinlega næs, 

var svona að svara öllum, bara til að vera næs, þó maður hefði engan 

áhuga… [...] ég vil ekki blokka hann hehehe, hann heldur þá að ég sé 

ömurlega leiðinlegur (ímyndin þá?) já, eða líka mér finnst ég bara í 

alvörunni vera þú veist, ég vil meina að ég sé bara mjög góð 

manneskja…“ 

 

Ari reynir hér eftir fremsta megni að viðhalda leikriti Goffman og koma í veg fyrir 

vandræðaleika og því að fara út af handritinu, án þess að loka á viðkomandi. Á sama tíma 

vinnur hann hart að áhrifastjórnun við sköpun á lýtalausri ímynd sinni. Það má þó spyrja sig 

hvað í raun felur í sér að vera góð manneskja í þessu samhengi. Mörkin hlýtur einstaklingur að 

setja sjálfur með eigin sjálfsbjargarviðleitni í huga, en ekki til þess eins að gera fjarlægum 

fylgjendum til geðs. Líkt og Jansson (2013) ræðir þá veitir tæknin færi á fjarlægð með óbeinum 

samskiptum en á sama tíma er einstaklingum manni ókunnugum hleypt í mikið návígi við 
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einkalíf manns. Í viðtalinu við Sunnu kom upp svipuð umræða. Nándin við fylgjendur er 

vissulega til staðar, en skapar á sama tíma mikla fjarlægð og auðveldar jafnvel tjáskipti 

 

„það er nefnilega oft þægilegra að segja eitthvað við símann en við 

manneskju í alvörunni… (jáá) hehehe… af því að svo sendir maður það 

bara út og maður sér ekkert þúst maður sér ekki fólk…viðbrögðin hjá 

fólki... þannig að oft þegar þú segir eitthvað við einhvern í alvörunni 

þá náttúrulega færðu viðbrögð og fólk fer að segja eitthvað á móti og 

það oft er bara erfiðara en að geta bara talað við símann og sent 

skilaboðin frá sér“ 

 

Pettegrew og Day (2015) sýndu einmitt fram á þetta með umræðu um frestun viðbragða þeirra 

einstaklinga sem maður á í óbeinum samskiptum við í gegnum samfélagsmiðla. Þannig dragi 

einnig úr kvíða notanda, hafi eðli skilaboðanna verið álitið viðkvæmt af viðkomandi. 

Fylgjendurnir eru þó ekki í öllum tilvikum fjarlægir (Jansson, 2013), þá sérstaklega í smærri 

bæjarfélögum hér á litla Íslandi líkt og Sunna finnur fyrir 

 

„Þú veist snöpp í ræktinni af bara hlaupabrettinu, fór á æfingu, geggjað 

og svo bara að senda mér á chattinu þarna þú veist (mhm) þarna sé ég 

alls ekki hver það er, sé ég bara nöfnin, margir af þeim er maður bara 

búinn að tala við heillengi bara oft og mörgum sinnum og ég veit ekkert 

hvernig sú manneskja lítur út og ég hugsa alltaf bara hvaaað ef þessi 

manneskja er svo bara hérna í bænum og mæti henni bara úti í búð ég 

bara strunsa eins og ég þekki hana ekki (hehhe) hehhe og heldur hún 

bara að ég sé algjör bitch eða eitthvað hehe“ 

 

Sunna segir þetta einnig eiga við um aðra opinbera Snappara sem hún fylgist með en fylgjast 

einnig með henni sjálfri. Svo virðist sem skörp skil séu á milli Snapchat og samskipta á förnum 

vegi, kannski þarf þó aðeins annan aðilann til að brjóta ísinn 

 

„Jáá ég sko er alveg að fylgjast með öðrum snöppurum hérna í bænum 

og stundum þegar ég hitti þær í ræktinni og ætla að labba og heilsa en 

þá er eins og þær vilji ekki heilsa, eru svona feimnar eða eitthvað og ég 
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bara (já okei)… okeiii eheh… við þekkjumst ekki í alvörunni en ég veit 

að þú fylgist með mér og þú veist að ég fylgist með þér, ég meina af 

hverju heilsumst við ekki bara (jáá okei) heeehehe“ 

 

Enn má nefna rannsókn Vaterlaus og fleiri (2016) sem byggir á mótun formgerða og merkingu 

skilaboða, en álykta má að samskiptin séu aðeins hugsuð sem óbein og því ekki búist við 

samskiptum á förnum vegi. Hér má jafnframt tengja við leikrit Goffman. Snapchat aðgangurinn 

er framsviðið þar sem samskipti við aðra í sömu sporum gegna ákveðnum lögmálum. Hinsvegar 

er stutt í baksviðið þar sem “snapparinn” er lagður á hilluna og samskiptin breytast. Góðlátleg 

kveðja og stutt orðaskipti virðast aðeins tilheyra Snapchat en ekki raunheimum. Það kann þó 

að virðast mótsagnakennt í ljósi þess að mörkin á milli samskipta á samfélagsmiðlum eða augliti 

til auglitis verða sífellt óljósari. Símaskjárinn verkar sem einskonar öryggisnet sem seinkar 

viðbrögðum fólks og gefur færi á lagfæringum, handritinu í hag. Á sömu forsendum má velta 

upp þeirri spurning hvort einstaklingar þekkist ekki í raun, hafi samskipti þeirra aðeins átt sér 

stað í gegnum samfélagsmiðla. Sunna segir til að mynda „við þekkjumst ekki í alvörunni en ég 

veit að þú fylgist með mér og þú veist að ég fylgist með mér“. Hennar upplifun er að minnsta 

kosti sú að það dugi ekki til. Samkvæmt Cooley mætti segja að sú formgerð sem skapast hefur 

um samfélagsmiðla feli í sér að samskiptin séu bundin við snjalltækin, og því í raun ekki 

eitthvað sem teljast þurfi alfarið neikvætt.   
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Niðurstöður 

Sérstaklega áhugavert við samskipti og birtingu sjálfsins á Snapchat er að um hvarfmiðil er að 

ræða. Við þá breytingu virðist sem svo að ekki jafn mikla vinnu þurfi að leggja í ritskoðun á 

því sem sagt er í myndböndum eða á myndum, efnið hverfi hvort sem er. Um leið og dæminu 

er snúið við, og ekki er lengur um hvarfmiðil að ræða, fer ritskoðunin aftur í gang og passa þarf 

upp á ímyndina, hver sem er getur jú skoðað síðuna á netinu. Ákveðin mótsögn felst þó í því 

að þrátt fyrir þetta meinta kæruleysi innan hvarfmiðlanna, er samt sem áður farið út af hinu 

eiginlega sanna sjálfi og reynt að stuðla að enn jákvæðari ímynd en fyrir var til staðar. Það kom 

jú fram að þær væri í raun mikil viðurkenning, jafnvel persónulegur sigur, ef einstaklingur fær 

þá staðfestingu frá fylgjenda að viðkomandi birti sjálfið eins á Snapchat og í beinum 

samskiptum við nána vini, líkt og Sunna sagði frá með eigin upplifun gangvart vinkonu sinni. 

Það rýmar við hugmyndir Cooley um staðfestingu á sjálfinu með speglun í samskiptum við 

aðra. Jafnframt sagði Daníel frá því að ef hann færi út af sporinu sem hann sjálfur, væri það í 

raun óviljaverk. Goffman kom inn á þetta sama í skrifum sínum, en þá fara bæði leikari og 

áhorfendur í aðgerðir til að koma í veg fyrir að of langt sé gengið út af handritinu og hlutunum 

kippt í lag. Í framhaldi af þessu er áhugavert að skoða eðli samfélagsmiðla út frá þeirri fjarlægð 

sem þeir skapa með óbeinum samskiptum út frá rannsókn Jansson (2013) og Pettegrew og Day 

(2015). Höfundar ræða hve auðvelt er í raun að seinka viðbrögðum sínum við hverskonar 

skilaboðum sem kunna að koma manni úr jafnvægi, og í stað þess að svara um hæl, líkt og í 

beinum samskiptum, fær viðkomandi umhugsunarfrest til að móta svar. Á þessum forsendum 

ræddu viðmælendur að í raun væri þægilegra að ræða við símann um málefni sem gætu leitt til 

erfiðra mótsvara eða orðsendingar þvert á eigin væntingar. Sunna ræddi jafnframt að henni 

þætti óþægilegt að vita til þess að ókunnugir ræddu um hana og hennar orð sín á milli. Þá má 

hinsvegar velta fyrir sér hvort um sé að ræða sjálfskaparvíti, það er á hennar forsendum sem 

hún gerist opinber Snappari og sýnir frá sínu lífi og skoðunum sínum. Á móti koma áhrifin sem 

opinberar persónur geta haft á fylgjendur sína, líkt og Vaterlaus og fleiri (2015) komust að 

hvað varðar hreyfingu og heilbrigðs lífstíls. Sunna telur mikilvægt að viðhalda jákvæðum 

áhrifum og stuðla að jákvæðri sjálfsímynd, sér í lagi ungra fylgjenda sinna. Þetta kemur heim 

og saman við niðurstöður Vaterlaus og fleiri (2015) þar sem samfélagsmiðlar höfðu hvetjandi 

áhrif á einstaklinga til að stunda hreyfingu og lífa heilbrigðu lífi. Áhorfendur spegla sig í 

opinberu persónunum og því segir Sunna mikilvægt að halda áhrifunum jákvæðum, en líkt og 

Cooley hélt fram speglum við okkur í þeim sem við eigum í samskiptum við og mótum eigin 

sjálf út frá því. 
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Þegar viðmælendur voru spurðir um raunverulega fyrirferð og tilgang Snapchat í daglegu lífi 

þeirra fylgdu í kjölfarið afsakanir og vandræðaleiki viðmælenda en samt sem áður vilji til að 

ræða þær hliðar teningsins. Megin þema viðtalanna var að á heildina litið færi tíminn ekki 

mikið upp fyrir þrjátíu mínútur eða klukkustund á degi hverjum. Það hinsvegar er ekki í 

samhljómi við niðurstöður Vaterlaus og fleiri (2015) sem álykta að notkun hverskonar 

samfélagsmiðla slagi upp í tólf klukkustundir á degi hverjum.  Það væri því áhugavert að 

framkvæma megindlega rannsókn á þessu sama viðfangsefni, bæði til þess að ná til fleiri 

einstaklinga og fá enn frekari breidd í svörun, lausa við áhrifin vegna nándar rannsakanda. 

Sérstaka áherslu ætti að leggja á að greina raunveruleg áhrif opinberra snappara á fylgjendur 

þeirra. Þá helst hvort þeir í raun og veru hvetji til ákveðinnar hegðunar eða hafi teljandi áhrif á 

viðhorf fylgjenda. Að því sögðu má ekki gleyma að ekkert lát virðist á framþróun margvíslegra 

samfélagsmiðla  og því eru tækifæri til áframhaldandi rannsókna á sviðinu ótal mörg. Því má 

segja að rannsókn sem þessi sé mikilvægur hlekkur nú í upphafi. Samanburðarrannsóknir á 

samfélagsmiðlum hvað varðar samskipti innan þeirra tel ég hafa ákveðið sérstæði með tilliti til 

birtingar á sjálfinu, en fram kom hér að ofan að grundvallarmunur sé á því hvernig framsetning 

sjálfsins fer fram á Snapchat annars vegar og Facebook hins vegar.  Líkt og Ari segir upplifir 

hann sig geta verið nær sínu sanna sjálfi, án mikillar tilhafnar á Snapchat en annað eigi við 

Facebook. Það sé frekari grundvöllur fyrir, til dæmis atvinnurekendur að skoða og því 

mikilvægt að halda í formlegri mynd af sjálfinu. 
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